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المشهد السياسي

«المستقبل» يقود معركة
التمديد لسليمان
بني تعثر تأليف الحكومة بسبب رفض قوى  14آذار
حكومة سياسية جامعة وبني استبعاد تعويم الحكومة
املستقيلة ،تحول تيار املستقبل إلى رأس الحربة في معركة
التمديد للرئيس ميشال سليمان دستوريًا وسياسيًا
دخ � ��ل ت� �ي ��ار امل �س �ت �ق �ب��ل ب� �ق ��وة ع �ل ��ى خ��ط
ال �ت �م��دي��د ل��رئ �ي��س ال �ج �م �ه��وري��ة م�ي�ش��ال
س�ل�ي�م��ان ب��ذري �ع��ة م�ن��ع ال �ف��راغ ال��رئ��اس��ي
ف��ي ح��ال ع��دم ان�ت�خ��اب رئ�ي��س ج��دي��د في
م��وع��ده ال��دس �ت��وري .ف�ب�ع��د إع�ل�ان عضو
ك �ت �ل��ة امل �س �ت �ق �ب��ل ال �ن��ائ��ب ه � ��ادي حبيش
أن الكتلة كلفته إع��داد دراس��ة دستورية
ف��ي ات�ج��اه�ين :األول إم�ك��ان تمديد والي��ة
رئيس الجمهورية والثاني إجراء تعديل
دس �ت��وري إلل ��زام ال �ن��واب ح �ض��ور جلسة
ان �ت �خ��اب ال��رئ �ي��س ال �ج��دي��د ت �ح��ت ط��ائ�ل��ة
الفصل م��ن ال�ن�ي��اب��ة ،أع�ل��ن زميله النائب
ب��اس��م ال �ش��اب «أن �ن��ا م��ع ان �ت �خ��اب رئيس
ج ��دي ��د ،ل �ك��ن إذا ت� �ع ��ذر ذل � ��ك ف �ن �ح��ن م��ع
ال�ت�م��دي��د ل��رئ�ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة كضمانة
لعدم حصول الفراغ».
وينتظر أن يؤدي هذا التوجه إلى اشتداد
االش�ت�ب��اك ال�س�ي��اس��ي ف��ي امل��رح�ل��ة املقبلة
حتى موعد االنتخابات ف��ي أي��ار املقبل،
ب�ي�ن ق ��وى  14آذار و 8آذار ال �ت��ي ت��رف��ض
باملطلق التمديد لسليمان.

واالس�ت�ح�ق��اق ال��رئ��اس��ي ك��ان على ج��دول
ل�ق��اء رئ�ي��س امل�ج�ل��س ال�ن�ي��اب��ي نبيه ب��ري
ووزي � ��ر ال� �ش ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة وائ� ��ل أب��و
ف��اع��ور م��وف�دًا م��ن النائب وليد جنبالط.
وأش� � ��ار أب� ��و ف ��اع ��ور ب �ع��د ال �ل �ق��اء إل� ��ى أن
«األزمات تتوالى» ،مشيرًا إلى أن «خريطة
ال �ط��ري��ق ي �ج��ب أن ت �ك ��ون واض� �ح ��ة ل��دى
ك ��ل ال� �ق ��وى ال �س �ي��اس �ي��ة :ج �ل ��وس ال �ق��وى
ال�س�ي��اس�ي��ة إل ��ى ط��اول��ة ال �ش��راك��ة ،س��واء
ف��ي ال�ح�ك��وم��ة أو ف��ي ال �ح��وار ال��وط�ن��ي أو
ف ��ي االس �ت �ح �ق��اق��ات امل �ق �ب �ل��ة ف ��ي رئ��اس��ة
ال�ج�م�ه��وري��ة ال �ت��ي ي�ج��ب أن ي �ك��ون هناك
جهد أساسي وتوافق على تفادي الفراغ
فيها».
من جهته ،ركز بري خالل لقاء األربعاء
النيابي على املوضوع الحكومي .ونقل
ال �ن ��واب ع�ن��ه ق��ول��ه إن «ص�ي�غ��ة حكومة
 9ـ �ـ  9ـ �ـ  6ال ت ��زال ه��ي الصيغة املعقولة
وامل �ق �ب��ول��ة» ،ن��اص �ح��ًا ب� � �ـ«أال ي�ف�ك��ر أح��د
ف��ي أي م�غ��ام��رة ب��ال�ب�ل��د» .وأك��د «وج��وب
ت �ح �ل��ي ال �ج �م �ي��ع ب��امل �س��ؤول �ي��ة مل��واج �ه��ة

االس� �ت� �ح� �ق ��اق ��ات ال� ��راه � �ن� ��ة وامل� �ق� �ب� �ل ��ة».
وف ��ي ال �س �ي��اق ،رأى وزي ��ر ال�ع�م��ل سليم
جريصاتي أن «أي حكومة لم تنل الثقة
ه��ي ح�ك��وم��ة ت�ص��ري��ف أع �م ��ال ،ول �ك��ن ال
يمكنها أن تنعقد بصورة مجلس وزراء
ل�ت��ول��ي السلطة اإلج��رائ �ي��ة ال�ت��ي ناطها
بها الدستور».
ول�ف��ت ع�ض��و تكتل التغيير واإلص�ل�اح
ال �ن��ائ��ب ن�ع�م��ة ال �ل��ه أب ��ي ن �ص��ر ،إل ��ى أن��ه
«ف� ��ي ح� ��ال ت �ش �ك �ي��ل ح �ك��وم��ة أم� ��ر واق ��ع
م��ن دون أن ت��أخ��ذ ال�ث�ق��ة ،ه�ن��اك حكومة
سبق أن أخ��ذت الثقة ،ولكنها مستقيلة
ي�ج��ري تعويمها» .وأوض ��ح أن «إح��دى
ال �ح �ك��وم �ت�ي�ن س �ت��أخ��ذ م �ه �م��ات رئ �ي��س
الجمهورية».
من جهته ،نفى رئيس حزب الكتائب أمني

حرب :سليمان يسعى
إلى حكومة جامعة وإذا
لم يستطع فسيشكل
حكومة أمر واقع

نصح بري بـ«أال
يفكر أحد في أي
مغامرة بالبلد»
(هيثم املوسوي)

ّ
الجميل «أي عالقة بني زيارته واشنطن
واالنتخابات الرئاسية» ،واضعًا الزيارة
في خانة «التواصل املستمر مع عواصم
القرار لحماية لبنان من تداعيات األزمة
الكبرى التي تعصف باملنطقة ،وهذا هو
األساس اليوم وما عدا ذلك تفاصيل».
أما في موضوع الحكومة ،فقد أكد وزير
االقتصاد نقوال ن�ح��اس ،أن «ال تعويم»،
م�ش�ي�رًا إل ��ى أن رئ �ي��س ال�ح�ك��وم��ة نجيب
ميقاتي ،م��ا زال يبحث ب�ض��رورة انعقاد
جلسة ملجلس الوزراء.
ولفت في حديث تلفزيوني إلى أنه «بعد
م� ��رور  9أش �ه��ر ع �ل��ى اس �ت �ق��ال��ة ال�ح�ك��وم��ة
وع ��دم تشكيل ح�ك��وم��ة ج��دي��دة ،تراكمت
امللفات الحياتية» ،موضحًا أن «الهدف
من هذا األمر أن ّ
يحمل الجميع املسؤولية،
ويحثهم على تشكيل الحكومة .فتحريك
الوضع السياسي في اتجاه معني يشير
إل � ��ى أن ال � �خ � �ي� ��ارات ت �ض �ي ��ق ،م� ��ا ي�ج�ع��ل
تشكيل الحكومة ضرورة».
ف��ي امل�ق��اب��ل ،استبعد ع�ض��و كتلة ال��وف��اء
للمقاومة النائب ن��واف املوسوي ،إمكان
عقد جلسة ملجلس ال��وزراء قريبًا ،مشيرًا
إلى أنه «كان ال بد من اتخاذ خطوة بهذا
االتجاه ،وخصوصًا في املوضوع املتعلق
بالنفط وال �غ��از» .ول�ف��ت إل��ى أن «الفيتو
الذي يمارسه حزب «املستقبل» هو الذي
يحول دون عقد هذه الجلسة».
من ناحيته ،أوضح النائب بطرس حرب

أن��ه ف��ي آخ��ر ل�ق��اء م��ع ال��رئ�ي��س سليمان
«خرجت بانطباع أنه لن يترك لبنان من
دون حكومة ،وسيكون ذل��ك بالتنسيق
مع رئيس الحكومة املكلف تمام سالم».
ورأى أن سليمان «سيسعى إل��ى تشكيل
ح� �ك ��وم ��ة ت ��رض ��ي ك� ��ل ال� � �ن � ��اس ،وإذا ل��م
يحصل ذلك فسيشكل حكومة أمر واقع،
وس �ي �س �ع��ى ألن ال ت� �ك ��ون ال� �ب�ل�اد ب��إم��رة
ف��ري��ق واح� ��د» ،معلنًا أن ��ه «ق �ب��ل  25آذار،
أي ال ��دخ ��ول ف��ي االس �ت �ح �ق��اق ال��رئ��اس��ي،

يتنحى
رئيس المحكمة العسكرية ّ
انقضت ثالث سنوات ونصف السنة على توقيف املتهم بالتعامل مع
العدو اإلسرائيلي طارق الربعة .طفح الكيل بني املوقوف الذي كان يعمل
مهندسًا في شركة االتصاالت «ألفا» ورئيس املحكمة العسكرية الدائمة
العميد خليل ابراهيم .ففي الجلسة األخيرة التي ُعقدت نهار الجمعة
املاضي ّ
الربعة على العميد ابراهيم .كال الشتائم الستخبارات
تهجم
ّ
ّ
االستخبارات»
الجيش ومديرها ،متهمًا رئيس املحكمة بأنه «عميل
لاّ
وباالنحياز ضده .رفع صوته مطالبًا بتبرئته وإخالء سبيله وإ فإن
وكيلته ندى الربعة (شقيقته) لن تترافع عنه .في تلك الجلسة ،ساد
ٌ
هرج ومرج ،قطعه العميد ابراهيم بإعالن ّ
تنحيه عن متابعة النظر في
ُّ
ً
القضية .وكلف ب� ُ�دال َمنه السير في املحاكمة العميد أنطوان فلتاكي.
ّ
اتهمت الجهة التي تحاكم العميد ابراهيم باملماطلة ،علمًا بأنه ،بحسب
م�ص��ادر املحكمة العسكرية ،ف� ّ
�إن تأخير سير املحاكمة ك��ان بسبب
ّ
طلبات ومماطلة الشقيقني الربعة .وتذكر املصادر أن��ه في كل جلسة
تطلب
كان هناك طلبات حتى ّأن «وكيلة املوقوف قدمت الئحة شهود
ً
فيها إحضار كل وزراء االتصاالت الذين عاصرهم شقيقها» ،فضال
عن «عشرات الوثائق التي طلبت إحضارها من شركة ألفاُ ،
وج ِلبت
من دون نفع أو ُم�ب� ِّ�رر» .تختم املصادر قائلة« :مطلب ه��ؤالء محاكمة
إعالمية ال عسكرية».
ُي�ش��ار إل��ى أن اس�ت�خ�ب��ارات الجيش أوق�ف��ت ال��رب�ع��ة بعد االش�ت�ب��اه في
تواصله مع أرقام أمنية على خلفية توقيف العميل شربل قزي .وخالل
ّ
االستماع إلى إفادته ،اعترف بأنه قابل أشخاصا في الخارج يعتقد
أن�ه��م إس��رائ�ي�ل�ي��ون ،وب��أن��ه زوده ��م بمعلومات تفصيلية ع��ن شبكات
الهاتف الخلوي في لبنان.
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كالم في السياسة

سليمان :حكومة أمر واقع
 ...وتمديد بكرامة!
جان عزيز

ستتشكل ال�ح�ك��وم��ة» .ورأى أن��ه «ف��ي كل
م��رة ك��ان ال�ت��واف��ق ال�س�ي��اس��ي ينقلنا من
أزمة إلى أخرى».
من جهة أخرى ،قال مدير املكتب اإلعالمي
ف ��ي ب �ك��رك��ي ول� �ي ��د غ � �ي ��اض ،إن «ك � ��ل م��ا
مساع تقوم بها
يصدر في الصحف عن
ٍ
البطريركية املارونية بشأن االستحقاق
الرئاسي يدخل في إطار التحليالت».

القمة الخليجية
وح�ض��رت األوض ��اع ف��ي لبنان ف��ي البيان
الختامي لقمة الكويت الخليجية .إذ دعا
األط� � ��راف وال� �ق ��وى ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ك��اف��ة «إل ��ى
تغليب املصلحة الوطنية ،وسرعة تشكيل
ال �ح �ك��وم��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ب �م��ا ي�ح�ف��ظ ل�ل�ب�ن��ان
كيانه ويجنبه تداعيات األزمة السورية».
وفيما أدان «ال�ت�ف�ج�ي��رات اإلره��اب�ي��ة التي
وق �ع��ت ف ��ي ل �ب �ن��ان وال �ت ��ي راح ضحيتها
ال�ع��دي��د م��ن األب ��ري ��اء» ،ط��ال��ب ب �خ��روج ما
سماه «ميليشيات حزب الله» من سوريا.
ع�ل��ى ص�ع�ي��د آخ ��ر ،ذك ��رت «وك��ال��ة األن �ب��اء
املركزية» أن وزارة الخارجية واملغتربني
س�ت�ت�ل�ق��ى خ �ل�ال ال �ي��وم�ي�ن امل �ق �ب �ل�ين دع ��وة
رس� �م� �ي ��ة ل� �ل� �م� �ش ��ارك ��ة ف � ��ي االج� �ت� �م ��اع ��ات
التحضيرية ملؤتمر جنيف  2املقرر في 22
كانون الثاني املقبل.

ميقاتي في جنوب أفريقيا
ف��ي غ�ض��ون ذل��ك ،اختتم رئ�ي��س الحكومة
نجيب ميقاتي زي��ارت��ه ل�ج�ن��وب أفريقيا،
ح �ي��ث م �ث��ل ل �ب �ن��ان ف ��ي ت �ش �ي �ي��ع ال��رئ �ي��س
ال��راح��ل نلسون م��ان��دي�لا .والتقى رؤس��اء:
أم �ي��رك��ا ب� ��اراك أوب ��ام ��ا ،وف��رن �س��ا ف��رن�س��وا

ه � ��والن � ��د وف� �ل� �س� �ط�ي�ن م � �ح � �م ��ود ع � �ب ��اس،
األم�ين ال�ع��ام لألمم املتحدة ب��ان ك��ي م��ون،
رئيس وزراء بريطانيا دايفيد كاميرون،
ورئ �ي �س ��ي وزراء ك� �ن ��دا س �ت �ي �ف��ان ه��ارب��ر
وايطاليا انريكو ليتا الذين عبروا جميعًا
ع��ن «ح��رص�ه��م ع�ل��ى االس �ت �ق��رار ف��ي لبنان
واستعدادهم ملساعدة الحكومة اللبنانية
ع�ل��ى تحمل األع �ب��اء ال�ن��ات�ج��ة م��ن ال�ن��زوح
السوري».
ع �ل��ى ال�ص�ع�ي��د ال �ق �ض��ائ��ي ،ادع� ��ى م�ف��وض
الحكومة لدى املحكمة العسكرية القاضي
صقر صقر على موقوفني من جبل محسن
الشتراكهم ف��ي أح��داث طرابلس األخ�ي��رة،
وأحالهم على قاضي التحقيق العسكري
األول رياض أبو غيدا.

األحمد يعود ملصالحة اللينو
في سياق آخر ،وصل إلى بيروت ليل أمس،
«امل �ش ��رف ال �ع��ام ع�ل��ى ال �س��اح��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة
ف��ي حركة فتح» ع��زام األح�م��د .وفيما كان
محور زي��ارت��ه األخ�ي��رة ف��ي أي�ل��ول الفائت،
ط ��رد ال �ع �م �ي��د م �ح �م��ود ع�ي�س��ى «ال �ل �ي �ن��و»
بسبب بيانه االنقالبي ضد قيادة الحركة
ف��ي ل �ب �ن��ان ،م��ن امل��رج��ح أن ت �ت��وج زي��ارت��ه
ال �ح ��ال �ي ��ة ب �ل �ق ��اء م �ص��ال �ح��ة م� ��ع «ال ��رج ��ل
امل � �ط� ��رود» ن �ف �س��ه .إذ دف �ع��ت االع � �ت� ��داءات
املتكررة على فتح في عني الحلوة من قبل
جند ال�ش��ام ،بمسؤولني وأح��زاب وأجهزة
أمنية لبنانية ،إل��ى االس�ت�ن�ف��ار خ��وف��ًا من
سيطرة اإلسالميني على عاصمة الشتات.
وط�ل�ب��ت ال�ج�ه��ات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ال �ت��راج��ع عن
قرار فصل اللينو ،وإعادته إلى عسكر فتح
لالستفادة منه في مقارعة اإلسالميني.

م� ��ن ي �ت �ت �ب��ع ال � �خ ��ط ال� �ب� �ي ��ان ��ي مل� ��واق� ��ف م �ي �ش��ال
سليمان ،يمكن أن يتوقع خطوة مقبلة ،اسمها
حكومة أمر واقع ،قد َي ُع ّدها هو أهون الشرور،
وقد يجد فيها اآلخرون ،كل اآلخرين ،أسوأها.
ال �خ��ط ال �ب �ي��ان��ي امل ��ذك ��ور ب ��دأ ف�ع�ل�ي��ًا ق �ب��ل ن�ح��و
عامني .وتحديدًا منذ تحول األحداث في سوريا
ن�ح��و امل�ن�ح��ى ال�ع�ن�ف��ي ،ووق ��وف ال �ق��وى الغربية
ص�ف��ًا واح � �دًا ض��د ب �ش��ار األس ��د وص��وت��ًا واح� �دًا
داعيًا إلى إسقاطه ،ومبشرًا بذلك ومطمئنًا إلى
امل��وع��د ال��وش�ي��ك .ففي مصادفة غريبة ،تزامنت
ت�ل��ك ال �ت �ط��ورات م��ع خ��ط ب �ي��ان��ي ج��دي��د مل��واق��ف
ٌ
ساكن بعبدا .خ��ط ع��رف أكثر م��ن ذروة معبرة.
منها خروجه من خلف مكتبه ليستقبل أشرف
ّ
وليوجه لومه غير املبطن إلى
ريفي ذات ي��وم،
الرئيس السوري .ومنها تصديه أخيرًا للسيد
حسن نصر الله وتنطحه للدفاع عن مملكة بني
سعود.
ه �ك��ذا وف ��ي «ت �م��دي��د» ن �ظ��ري ل �ه��ذا ال �خ��ط ،ي��رى
بعض عارفي ميشال سليمان أن حكومة األمر
الواقع باتت مسألة حتمية بالنسبة إليه .فمن
جهة أول��ى سقط املفهوم ال��دس�ت��وري لتصريف
األع� �م ��ال م ��ع ال �ح �ك��وم��ة امل �س �ت �ق �ي �ل��ة ،وم ��ن ج�ه��ة
ث��ان�ي��ة ،ت��أك��د ال�ع�ج��ز ع��ن ت��وف�ي��ر م�ن��اخ��ات ق��ادرة
على توليد حكومة طبيعية مع ّ
تمام سالم .وبني
ّ
هاتني االستحالتني املقصودتني واملتعمدتني،
ب��ات ي�م�ك��ن س�ل�ي�م��ان أن ي�ق��ف وي �ق��ول إن ال�ف��راغ
الحكومي هو أس��وأ ما يمكن أن يحصل للبلد،
مع اقتراب االستحقاق الرئاسي .وأن األسباب
وامل�س�ب�ب��ات وامل�س�ب�ب�ين ل�ه��ذا ال �ف��راغ ال�ح�ك��وم��ي،
م�ج�م��وع��ة واح� ��دة م�ت�م��ادي��ة ف��ي ال��زم��ن ،وي�ب��دو
أن�ه��ا ت�ه��دد ب�ف��راغ رئ��اس��ي أي�ض��ًا .وأن��ه ال يمكن
ترك البلد ،كما قال ،في عهدة حكومة مستقيلة،
لذلك إليكم إذن حكومة األمر الواقع هذه.
وي � �ش� ��رح ع� ��ارف� ��وه أن ت��رك �ي �ب��ة ت �ل ��ك ال �ح �ك��وم��ة
وت �ف��اص �ي �ل �ه��ا ال ش ��ك أن �ه��ا أص �ب �ح��ت م �ت �ب �ل��ورة
واض �ح��ة وج ��اه ��زة ف��ي رأس م �ي �ش��ال س�ل�ي�م��ان.
فهي ستكون بصيغة  9ــ  9ــ  .6أي إنه في الشكل
سيلتزم الثنائي سليمان ـ�ـ س�ل�ام ،نتيجة آخر
ّ
التمخضات التأليفية ،وخصوصًا بعد الضخ
الكثيف في السوق اإلعالمية والسياسية طيلة
األسابيع املاضية ،لكالم عن أن الثنائي املذكور
هو من نجح في إقناع الفريق الحريري بقبول
تلك املعادلة والعدول عن تمسكه بصيغة الثالث
ثمانيات .هكذا يسوق سليمان طرحه على أنه
تتويج ملسعاه ذاك ،الذي كاد أن يتحول حكومة
ف�ع�ل�ي��ة ل ��وال خ �ط��اب ت�ص�ع�ي��دي م�ف��اج��ئ للسيد
نصر ال�ل��ه ،بحسب رواي��ات ال�ط��رف نفسه .املهم
أن س�ل�ي�م��ان ب�ت�ل��ك ال �خ �ط��وة ،ي��وج��ه رس��ال��ة إل��ى
تحالف عون ـــ  8آذار ،مفادها :ها أنا قد التزمت
مطلبكم األس��اس��ي .فأنتم منذ نيسان املاضي

تطالبون بتركيبة حكومية تحفظ لكال الطرفني
الثلث الضامن ،وها قد وفيت بذلك.
ع�ل�م��ًا أن امل �ع��ادل��ة ال�ح�ص�ص�ي��ة ل�ت�ل��ك ال�ح�ك��وم��ة
املفخخة ،لن يكون لها أي معنى وال أي مفعول
دس� �ت ��وري أو واق� �ع ��ي .ذل ��ك أن س �ل �ي �م��ان ن�ف�س��ه
ي� �ع ��رف أن ت �ل ��ك ال �ح �ك ��وم ��ة ل� ��ن ت �ت �ع ��دى ح� ��دود
ت��وق �ي �ع��ه وت �م ��ام س�ل�ام م ��رس ��وم ت��أل �ي �ف �ه��ا .فهي
ل��ن ت�ح��وز ثقة نيابية ول��ن تجتمع بالتالي في
ج�ل�س��ة دس �ت��وري��ة ك�م�ج�ل��س وزراء ،ول ��ن ت�ك��ون
في أي لحظة من والدتها امليتة معنية بمفهوم
ال �ث �ل��ث ال �ض ��ام ��ن ف ��ي ن� �ص ��اب اج �ت �م��اع��ات �ه��ا أو
ق��رارات�ه��ا غير امل��وج��ودة وال امل�ط��روح��ة .غير أن
ذلك كله لن يحول دون اعتماد هذه الصيغة من
قبل سليمان لتسويق خطوته أو تبرير خطته
لدى فريق عون ـــ  8آذار.
أما من ناحية الحقائب ،فيتوقع عارفو سليمان
أنفسهم أن تعمد حكومة األم��ر الواقع تلك إلى
تطبيق مبدأ امل��داورة الكاملة .مع اإلص��رار على
تلبية مطالب الفريق الحريري لهذه الناحية :ال
نفط وال اتصاالت مع عون ،وال حقائب سيادية
م ��ع  8آذار وال ح �ت��ى م �ش �ت��رك��ة أو م�ح��اص�ص��ة
معهم .بل ترجيح واضح لوجهة نظر الحريريني
في هذا املجال .هكذا تصل الرسالة إلى الطرف
السعودي ــــ اللبناني ،بأننا أعطينا خصومكم
في الشكل وأعطيناكم أنتم في املضمون .أما في
املحصلة ،فنحن وأنتم أكثرية واضحة في تلك
الحكومة ،طاملا أننا فعليًا فريق واحد.
ي ��رى ع��ارف��و م�ي�ش��ال س�ل�ي�م��ان أن ��ه ق��د ي�ج��د في
ح�ك��وم��ة م��ن ه��ذا ال �ن��وع أه ��ون ال �ش��رور .ذل��ك أن
أي خطوة أخ��رى قد ت��ؤدي برأيه إلى أزم��ة أكبر
ّ
وأخ� �ط ��ر ف ��ي ال� �ب�ل�اد .ف �ح �ك��وم��ة م��ؤل �ف��ة ب�ح�س��ب
إمالء ات أي من الفريقني قد تعني االنفجار ،كما
أن ال�ف��راغ الحكومي والرئاسي في ظل حكومة
م�س�ت�ق�ي�ل��ة ،ي��دف��ع ن�ح��و ال�ت�ف�ج�ي��ر ب�س��رع��ة أك�ب��ر.
بينما ي�م�ك��ن ل�خ�ط��وة هجينة ك�ه��ذه أن تخفف
م ��ن ردود ف �ع��ل ال �ط��رف�ي�ن .ف�ي�ح�س��ب ك ��ل منهما
أن��ه لم يربح كل ش��يء ،لكن خصمه خسر أيضًا
م�ط�ل�ب��ًا أس��اس �ي��ًا م��ن م�ط��ال�ب��ه .ف�ت�خ�ف��ت ال�ل�ه�ج��ة
بعض ال�ش��يء وتتعدل نيات الفعل ورد الفعل،
ف��ي انتظار التسوية الكبرى املرتبطة بظروف
الخارج ومعطياته.
يبقى السؤال :متى تعلن حكومة أمر واقع كهذه؟
ما ال يذكره العارفون أن التوقيت املثالي ألهل
بعبدا ،سيكون مرتبطًا بحسابات أي فراغ أو أي
أزمة تكون األكثر مثالية للوصول إلى التمديد.
فالتمديد ه��و ك��ل الغاية وال�ه��دف ومقياس كل
الخطوات والخطابات« .شرط أن يكون تمديدًا
يحفظ كرامة الرئاسة وشاغلها» ،كما سمع زائر
عربي كبير لبيروت قبل أيام .ولو لم يكن الزائر
نفسه ينفر من كل ما ُينسب إلى محمد مرسي،
لقال ملحدثه« :كرامة وتمديد؟! دونتي ميكس ...
ً
فكيف لوالية أولى غير دستورية أصال؟!».
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السنية» الستيعاب «
 :2014إنهاء «االزدواجية ّ

يعمر في األيام األخيرةُ ،
بعد جدل لم ّ
املستقيلة
الحكومة
تعويم
عن
االهتمام
رف
ص
ً
اجتماعاتها على غرار تجاهل الحديث في تأليف الحكومة ،وقد أضحى استحقاقًا مؤجال
أو استعادتها ً
كي ال يقال معطال .وحدها انتخابات الرئاسة في الواجهة .لكن ما الذي ينتظر املهلة الدستورية؟
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نقوال ناصيف
ل��م ي�ط��ل س ��وى ب�ض��ع س��اع��ات ال�ح��دي��ث
ع� ��ن ت �ع ��وي ��م ح �ك ��وم ��ة ال ��رئ� �ي ��س ن�ج�ي��ب
م�ي�ق��ات��ي ت� ��ارة ،وع� ��ودة م�ج�ل��س ال� ��وزراء
إل��ى االج �ت �م��اع ط ��ورًا .ع��اد ال�ج�م�ي��ع إل��ى
امل � ��أزق امل�س�ت�ع�ص��ي ال �ح��ل ح �ت��ى إش�ع��ار
آخ� ��ر :ال ح �ك��وم��ة ج ��دي ��دة .ل �ك��ن أي �ض��ًا ال
سلطة إجرائية تمأل الفراغ ،رغم أن وزراء
الحكومة املستقيلة يمارسون مهماتهم
بصالحيات كاملة م�ت�ج��اوزي��ن النطاق
الضيق لتصريف األعمال .لم يعد يصح
ت �ص��ري��ف األع� �م ��ال ف��ي ال �ن �ط��اق ال�ض�ي��ق
ال��ذي تحدث عنه الدستور ّ
وفسره أكثر
م��ن اجتهاد ملجلس ش��ورى ال��دول��ة منذ
ع��ام  ،1969س��وى ف��ي ان�ع�ق��اد الحكومة
م�ج�ت�م�ع��ة إل ��ى ط��اول��ة م�ج�ل��س ال � ��وزراء.
على نحو مطابق تمامًا لسياسة النأي
بالنفس عن الحرب السورية التي قررتها
ّ
تصح ب��دوره��ا في
الحكومة املستقيلة:
م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ،وي�ت�ف�ل��ت م�ن�ه��ا وزراء
الغالبية الحكومية خ��ارج��ه ،ك��ي يذهب
كل ــ على طريقته ـــ إلى فصول ما يدور
في سوريا بني النظام ومعارضيه.
امل� � ��أزق ن �ف �س��ه ،ع �ل��ى خ ��ط م� � ��واز ،ي��راف� ّ�ق
ال ��رئ� �ي ��س امل �ك �ل��ف ت� �م ��ام س �ل ��ام :ي �ت �ع��ذر
ع �ل �ي��ه ت��أل �ي��ف ال �ح �ك��وم��ة ال �ت��ي س �ي��رأس
من دون أن يكون هو عائق التعثر ،وال
يسعه ـ للسبب نفسه ـ االعتذار عن عدم
ت��أل�ي�ف�ه��ا .ب��ال�ت��أك�ي��د يفتح اع �ت��ذار س�لام
كوة دستورية وسياسية محتملة على
إعادة تعويم حكومة ميقاتي عبر تراجع
رئ�ي�س�ه��ا ع��ن اس �ت �ق��ال �ت��ه ،ع �ل��ى غ� ��رار ما
سبقه إليه ،في ظل أحكام دستور ما قبل
ات �ف��اق ال �ط��ائ��ف ،ال��رئ�ي��س سليم الحص
م ��رت�ي�ن ع ��ام ��ي  1979و ،1987م ��ا أت ��اح
إع ��ادة ال ��روح إليها وم�ع��اودت�ه��ا عملها
وان�ت�ظ��ام صالحياتها ،ك��أن استقالتها
تلك لم تكن .بيد أن مفتاح االع�ت��ذار عن
ع��دم التأليف ليس ف��ي ي��د س�لام وح��ده.
وقد ال يكون وحده املعني كذلك بوضع
املفتاح في القفل إذا كان ال بد من األخذ
في الحسبان أن «تيار املستقبل» ،حتى
إشعار آخر ،يتمسك باإلبقاء على تكليف
س�ل�ام ،وك��ان أول َم��ن س� ّ�م��اه وأط�ل�ق��ه من
منزل الرئيس سعد الحريري في وادي
أبو جميل ،وإذا كان ال بد من األخ��ذ في
الحسبان أيضًا أن السعودية ال تشجع
املكلف.
على اعتذار الرئيس
ّ
السني يمسك ّ
بسر
مغزى ذلك أن الفريق
الحكومتني املعلقتني :املستقيلة التي ال
ترحل ،والجديدة التي ال تؤلف .يتشبث
ب��ال��واق��ع الحكومي امل ��زدوج على م��ا هو
ع�ل�ي��ه ،م��ن دون إح� ��راز أي ت �ق��دمُ ،
وي �ع� ّ�د
نفسه ب��اك �رًا ل ��دور م�ه��م ف��ي االستحقاق
الرئاسي كناخب محلي كبير.
ال � � � ��دور ن �ف �س ��ه اض �ط �ل �ع ��ت ب � ��ه ح �ك��وم��ة
ال ��رئ� �ي ��س ف� � ��ؤاد ال �س �ن� �ي ��ورة ب �ي�ن ع��ام��ي
 2005و .2007ويبدو رئيسها اليوم أكثر
ت�م��رس��ًا بلعبته ع�ل��ى أ ّب� ��واب ان�ت�خ��اب��ات
ال��رئ��اس��ة :للفريق السني كلمة رئيسية

تقـرير

عودة تهديدات
يحيى دبوق
واصلت إسرائيل بث رسائل التهديد
ت �ج��اه ال �س��اح��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة« .ف��رس��ان
الذنب البرتقالي» ،جاهزون لخوض
امل �ع��رك��ة وال �ق �ت��ال ض��د ح ��زب ال �ل��ه في
ل �ب �ن��ان .ال�ت��أك�ي��د ص ��در ع��ن ق��ائ��د أح��د
أس� � � ��راب ط � ��ائ � ��رات «أف  ،»16امل �ق ��دم
«أمير» ،الذي شدد في مقابلة أجراها
م �ع��ه امل ��وق ��ع ال �ن��اط��ق ب��اس��م ال�ج�ي��ش
اإلس��رائ �ي �ل��ي أم � ��س ،ع �ل��ى أن «س�ل�اح
ال �ج��و ي�ن�ش��ط وي �ت ��درب وي �ن ��اور على
م � � ��دار  365ي � ��وم � ��ًا» .وأك � � ��د أن «أح� ��د
التهديدات األساسية التي تواجهها
إسرائيل اليوم ،هي الجبهة الشمالية،
وتحديدًا التهديدات املتمثلة بحزب
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خيوط اللعبة

«الشغور الماروني»
ف��ي ت�س�م�ي��ة ال��رئ �ي��س ال �ج��دي��د وت��وج�ي��ه
االس�ت�ح�ق��اق امل�ق�ب��ل ،وإال ذه��ب الجميع
إل� ��ى ف � ��راغ ت �م�ل�أه ح �ك��وم��ة م �ي �ق��ات��ي ،أو
ح�ك��وم��ة س�ل�ام إذا ق�ي��ض ل�ه��ا أن تبصر
ال �ن��ور .ح�ص��ل ذل��ك ف��ي اس�ت�ح�ق��اق 2007
واألش � �ه � ��ر ال �س �ت ��ة ال �ت ��ال �ي ��ة م� ��ن ش �غ��ور
ال��رئ��اس��ة األول ��ى :تزامنت تسمية «تيار
املستقبل» الرئيس التوافقي آن ��ذاك مع
انتقال صالحيات الرئاسة إل��ى حكومة
ال �س �ن �ي��ورة ال �ت��ي وض �ع��ت ب�ي�ن ي��دي �ه��ا ـــ
وكانت تقتصر على تمثيل فريق واحد ـــ
صالحيات رئيس الجمهورية والسلطة
اإلجرائية معًا.
ف��ي وق��ت الح��ق على استقالة الحكومة
ال�ح��ال�ي��ة ،ت��راج�ع��ت ع�ل��ى ن�ح��و ملحوظ
ال� � �خ �ل��اف � ��ات ال� �ع� �م� �ي� �ق ��ة ب �ي ��ن م �ي �ق ��ات ��ي
وال�س�ن�ي��ورة ،وخ�ص��وص��ًا بصفته رأس
ال�ت�ي��ار ال ��ذي ي�م�ث��ل ،ع�ل��ى وف ��رة حمالت
«ت�ي��ار املستقبل» على رئيس الحكومة
املستقيلة وتوجيه اتهامات شتى إليه.
لم يكن من الصعب ،على رئيس املجلس
ن �ب �ي��ه ب� ��ري ع �ل��ى األق� � ��ل ،م�لاح �ظ��ة شقة
ال� �خ�ل�اف ت �ض �ي��ق ت��دري �ج��ًا ب�ي�ن م��وق�ف��ي
ال��رج �ل�ين ،إل ��ى أن اق �ت��رب��ا م��ن أن يكونا
م �ت �ط��اب �ق�ي�ن ح� �ي ��ال رف � ��ض اج �ت �م��اع��ات
الحكومة ومجلس النواب على السواء،
وبعضها دار في مكتب رئيس املجلس
ب ��ال ��ذات .ج �م��ع ب�ي�ن�ه�م��ا ك��ذل��ك أك �ث��ر من
ملف سياسي وأمني أو ملفات ارتبطت
بشؤون الطائفة.
وه� � � ��و ي � ��وش � ��ك ع � �ل� ��ى ن � �ه� ��اي� ��ة والي� � �ت � ��ه،
ي�ج��د رئ �ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة ن�ف�س��ه م�ق� ّ�ي�دًا
بالخيارات تلك.
ال ي�م�ل��ك م �ن �ف��ردًا م� �ب ��ادرة ال �ح��د األدن ��ى
إلخ � ��راج ال �ب�ل�اد م��ن م��أزق �ه��ا ال�س�ي��اس��ي
والدستوري في آن واحد:
ـــ من دون موافقة ميقاتي ال يسعه دعوة
الحكومة املستقيلة إلى االجتماع .وقد

س ��ارع ب ��دوره ق�ب��ل ي��وم�ين إل��ى التحفظ
ع��ن اجتماعها م��ا ل��م تحتمه ال�ض��رورة
ال � �ق � �ص� ��وى .ي �ل �ت �ق��ي ب� ��ذل� ��ك م � ��ع رئ �ي��س
ال �ح �ك��وم��ة ،وك��ذل��ك ق ��وى  14آذار ،على
ّ
تصر عليه قوى  8آذار ويدعمه
رفض ما
ب � � ��ري ،وه � ��و ان� �ع� �ق ��اد م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء
ملناقشة ملف النفط.
ول �ع��ل امل �ص��ادف��ة ت �ق��ود إل ��ى ت��زام��ن ب��دء
املهلة الدستورية النتخاب الرئيس مع
انقضاء سنة على استقالة الحكومة ،لم
يتح لرئيس الدولة خاللها سوى ترؤس
اجتماع واحد ملجلس الوزراء ،ما يشير
ً
هباء
إل��ى إه��دار سنة كاملة من ال��والي��ة
ومجانًا.
ــ ومن دون موافقة سالم ،ال يسعه إصدار
مراسيم قبول استقالة حكومة ميقاتي
وت �س �م �ي��ة ال��رئ �ي��س ال �ج��دي��د ل�ل�ح�ك��وم��ة
وت��أل�ي�ف�ه��ا .واق ��ع األم ��ر أن س�ل�ام أض��اف
إل��ى التأليف معيارًا ج��دي�دًا ،هو رفضه
ح �ك��وم��ة ت��ول��د م �ي �ت��ة .ال ي �ض �ي��ره ،ش��أن
رئيس الجمهورية ،حكومة ال تحوز ثقة
م�ج�ل��س ال �ن ��واب .ب�ي��د أن خ ��روج طائفة
رئيسية م�ن�ه��ا ،ك��ال��وزراء ال�ش�ي�ع��ة ،ف��ور
صدور تأليفها ال يقتصر على إفقادها
الصفة امليثاقية ،ب��ل يضع ال�ب�لاد أم��ام
نصفي حكومتني.

السني
الفريق ّ
بسر حكومة ال
يمسك ّ
ترحل وأخرى ال تأتي

األسد الروسي
ه � �ك� ��ذا ،م� ��ن غ� �ي ��ر امل �س �ت �ب �ع��د أن ي�ص��ل
سليمان إلى الدقيقة األخيرة من واليته،
م�ن�ت�ص��ف ل �ي��ل  24أي� ��ار امل �ق �ب��ل ـ �ـ ال�ل�ي�ل��ة
األكثر وط��أة على ال��رؤس��اء املتعاقبني ــــ
والبالد تشهد ألول مرة تعايش رئيس
مكلف تأليف حكومة مع رئيس حكومة
مستقيلة .األح��رى أن ال��وط��أة أثقل عند
مغادرة سليمان قصر بعبدا قبل تمكن
م �ج �ل��س ال � �ن� ��واب م� ��ن ان� �ت� �خ ��اب رئ �ي��س
جديد.
م��ا خ�ب��رت��ه ال�ت�ج��رب��ة ال��رئ��اس�ي��ة ع�ل��ى م� ّ�ر
عقود االستحقاق ،أن يجري الرئيسان
ال ��ذاه ��ب واآلت � ��ي ت�س�ل�ي�م��ًا وت �س �ل �م��ًا .مع
ّ
الجميل عام  1988وإميل
الرئيسني أمني
ل �ح��ود ع ��ام  2007ق�ي�ل��ت ع �ب��ارة واح ��دة
تقريبًا ،هي أنهما تركا القصر وراءهما
خاليًا من خلف .قيل ،كذلك ،إن الرئيس
امل �ن �ق �ض �ي��ة وال ّي� �ت ��ه ي �ت �ح� ّ�م��ل ق �س �ط��ًا م��ن
ّ
م�س��ؤول�ي��ة ت�ع��ث��ر ان�ت�خ��اب رئ�ي��س يسلم
إليه الجمهورية.
بل ما يبدو معلنًا للرئيس الحالي أنه
ل��ن ُّي�ت��رك ال��والي��ة ،وخ�ص��وص��ًا ف��ي ح��ال
ت�ع��ث��ر ان�ت�خ��اب رئ�ي��س ج��دي��د ،ب�ين ي��دي
ح �ك��وم��ة ت�م�ث��ل ف��ري �ق��ًا واح� � �دًا ـ �ـ أض�ح��ى
وال ��رئ� �ي ��س ع �ل��ى ط ��رف ��ي ن �ق �ي��ض ـ �ـ �ـ ه��و
ق��وى  8آذار تتولى صالحيات الرئاسة
األولى وتدير الحكم .في املقابل ،ال يملك
س�ل�ي�م��ان ال �ب��دائ��ل ال �ك��اف �ي��ة ل �ب �ل��وغ ه��ذا
الهدف من دون أن يحظى بدعم الرئيس
امل �ك �ل��ف ك ��ي ي �ش ��ارك ��ه م �ج ��ازف ��ة ت��أل�ي��ف
ح�ك��وم��ة ج��دي��دة ب ��دءًا ب �ص��دور م��رس��وم
ق�ب��ول استقالة حكومة ميقاتي إلنهاء
االزدواج�ي��ة .خطوة تسبق الخوض في
م �ق��درة ال�ح�ك��وم��ة ال �ج��دي��دة ع�ل��ى امل�ث��ول
أمام مجلس النواب.
وقد تكمن القطبة املخفية في الطربوش
ف��ي الحكومة ال�ت��ي تخلف ال��رئ�ي��س ،ما
دام الجميع يرجح شغورًا حتميًا.

من غير املستبعد أن يصل سليمان إلى الدقيقة األخيرة من واليته بوجود رئيسني للحكومة (هيثم املوسوي)

إسرائيل الحرب المقبلة مدمرة
ال �ل��ه ،ال ��ذي ي�م�ل��ك ت��رس��ان��ة ه��ائ�ل��ة من
الوسائل القتالية والصواريخ ،وهي
ترسانة ال تتناسب إطالقًا مع منظمة
بهذا الحجم ،وه��ي ت��وازي ق��وة نارية
ل��دول��ة ك��ام �ل��ة ،م��وج�ه��ة ب�ك��ل م��ا فيها
نحو إسرائيل».
وأشار «أمير» إلى أن «تدريبات سالح
ال�ج��و ت��رك��ز ف��ي ال�ف�ت��رة ال�ح��ال�ي��ة على
زي��ادة فاعلية امل�ب��ادرة السريعة للرد
على أي اعتداء ،وهو رد سيكون ناجع
ومبني على معلومات استخبارية»،
م� ��ع ال� �ت� �ش ��دي ��د ف� ��ي امل� �ق ��اب ��ل ع� �ل ��ى أن
االستخبارات اإلسرائيلية
«إمكانات
ّ
ه��ائ �ل��ة ،وه ��ي ت��وف��ر م�ع�ط�ي��ات دقيقة
جدًا عن طرق عمل حزب الله».
وأشار الضابط إلى أن «طائرات سالح

قوة حزب اهلل
توازي قوة دولة كاملة
موجهة نحو إسرائيل

الجو هي أكثر تقدمًا ودقة من أي وقت
مضى .ولهذا السبب ستكون املعركة
املقبلة ضد حزب الله أقصر وأكثر دقة
بكثير» .وأضاف« :صحيح أن القصف

سيكون دقيقًا وفي وقت قصير جدًا،
إال أن ��ه س�ي�س�ب��ب دم � ��ارًا أك �ب��ر بكثير
من كل ما شاهدناه سابقًا ،سواء في
ح��رب  ،2006أو ف��ي ق�ط��اع غ��زة ضمن
عملية عمود السحاب».
ول� ��م ي��وف��ر ال �ض��اب��ط ت��وج �ي��ه رس��ال��ة
ال�ت�ه��دي��د ب��ات�ج��اه ال �ش��رق ال�ب�ع�ي��د ،أي
ن �ح ��و إي � � � ��ران .وردًا ع �ل ��ى س� � ��ؤال ع��ن
«ال �ه��دف اآلخ ��ر» م��ن ه��ذه ال�ت��دري�ب��ات،
«ال � �ت� ��ي ي� �ق ��ال أي� �ض ��ًا إن� �ه ��ا مل �س��اف��ات
ب �ع �ي��دة» ،ق ��ال امل �ق��دم إن «ال �ت��دري �ب��ات
ل�ي�س��ت م�خ�ت�ص��ة ب��دول��ة م� �ح ��ددة ،بل
ت�ج��اه ك��ل م��ا يمكن أن يشكل تهديدًا
ألم��ن إسرائيل .فنحن على استعداد،
ون�ع��م ق ��ادرون على ال��وص��ول إل��ى أي
هدف قد يشكل تهديدًا إلسرائيل».

سامي كليب
درجت عادة الكتاب على استخدام عبارة «الدب الروسي» .هذه تسمية جاءت
ً
أص�ل�ا م��ن ال�غ��رب ،ورب�م��ا م��ن بريطانيا .أري��د ل�ه��ذا التوصيف تشويه ص��ورة
روسيا على أنها دولة تتصف بالقسوة والشراسة .قابل هذا التشويه صورة
جميلة للواليات املتحدة االميركية على أنها بلد «الحلم االم�ي��رك��ي» .ارتفع
منسوب املقارنة ،وخصوصًا في زمن الحرب الباردة .لم يتأثر الروس كثيرًا.
هم أنفسهم ص��اروا ّ
يروجون لفكرة أنهم روض��وا الدببة عندهم حتى صارت
شعارهم في بعض املناسبات الرياضية العاملية واالحتفاالت .انتشرت صورة
دب روس��ي يعزف على آل��ة موسيقة جميلة اسمها ب��االالي�ك��ا .أحبها ال��روس
والعالم.
منذ تولي رجل االستخبارات الروسي ذي الوجه الرخامي ،فالديمير بوتني
شؤون الرئاسة في بالده ،برزت صفة أخرى .يقال اآلن إن سيد الكرملني بات
«أسدًا في غابة األسرة الدولية» يقتنص الفرص وينقض عليها فينالها .ملعت
صورة الرئيس الرياضي واملوسيقي ورجل األعمال والشاب الدائم الحيوية
وم�ص��ارع ال�ج��ودو والتيكواندو رغ��م العمر ( 62ع��ام��ًا) .ص��ار بتصريح واحد
قادرًا على قض مضاجع البيت األبيض وحلف األطلسي.
ل�ي��س ف��ي األم� ��ر م �غ ��االة .ف ��رض ب��وت�ين م�ع�ظ��م ش��روط��ه ع�ل��ى ال �غ��اب��ة ال��دول�ي��ة
(كلمة أسرة مبالغ فيها) .أجبر االطلسي على مراجعة منظومة انتشار القبة
الصاروخية .هدد بالعودة الى سباق التسلح .عطل معظم ال�ق��رارات الدولية
في مجلس االمن التي لم يوافق عليها .قرر مع الصني ودول البريكس االخرى
تغيير م�ج��رى أح��ادي��ة ال�ق�ط��ب ف��ي ال �ع��ال��م .ل � َّ�وح ب��إن�ش��اء ص �ن��دوق ن�ق��د دول��ي
واس�ت�ب��دال ال ��دوالر االميركي بعملة ج��دي��دة .استخدم خطابًا منذ ع��ام 2008
يؤكد ان على اميركا ان تعامل روسيا معاملة الند للند وان عصر األحادية
انتهى وان العالم ليس تابعًا لواشنطن.
في هذ الغابة الدولية دخل بوتني الشرق االوس��ط بقوة عبر بوابتي سوريا
وايران .هو قادر ايضًا على الدخول من البوابة االسرائيلية حيث لروسيا اكثر
من مليون إسرائيلي من اصل روس��ي .في أوج االزم��ة السورية ،ذهب الى تل
ابيب .قدم نفسه على أنه الوحيد القادر على لعب دور الوسيط بني اسرائيل
والدول األكثر صعوبة بالنسبة إليها.
أدرك بوتني ان صمود السلطة السورية في وج��ه الراغبني بإسقاط الرئيس
بشار األسد سيعطي روسيا صدقية أكبر .لم يقل يومًا انه يدافع عن األسد،
بل عن قانون دولي .هذه نقطة مهمة له ولدور بالده .هو يستطيع القول انه
دافع عن دولة فصمدت .هذا يعطي صدقية أكبر للدور الروسي .غيره دافع عن
الطرف األخر فوجد نفسه ملزمًا بالعودة الى املنطق الروسي القائل ان ال تدخل
عسكريًا وال إسقاطًا للنظام بالقوة وان ال حل اال السياسي وان رحيل االسد
ً
قبل جنيف  2ليس مقبوال وانه ال بد من اعطاء األولوية ملكافحة االرهاب .اقام
مع الصني درعًا دبلوماسية دولية لحماية النظام السوري ،وأتبعه باسلحة
وخبراء واسلحة وربما أكثر من ذلك.
سعت بعض الدول الغربية والعربية إلى تشويه صورة بوتني .قيل انه يدعم
نظامًا دكتاتوريًا ويسهم في سفك الدم السوري .السعودية نفسها قالت في
مرحلة معينة إن روسيا ستخسر مصالحها في املنطقة .لم يتزحزح بوتني
قيد أنملة .كان ال بد من ذهاب رئيس االستخبارات السعودية االمير بندر بن
سلطان في نهاية املطاف الى موسكو.
ه��ا ه��و ب��وت�ين ي��وس��ع ال�ه��ام��ش .ي��رس��ل وزي��ر خارجيته سيرغي الف ��روف الى
طهران للتأسيس لشراكة واسعة .يقول الفروف الصلب كرئيسه إن روسيا هي
أيضًا بصدد توسيع العالقة مع العراق للمساهمة في استقرار البلد .يؤكد ان
ايران العب مهم في جنيف .2
على مسافة كيلومترات قليلة تنعقد قمة دول مجلس التعاون الخليجي .القلق
كبير .التفكك يدخل للمرة االول��ى أروق�ت�ه��ا .سلطنة عمان القريبة م��ن اي��ران
وسوريا تتمرد على اكبر الدول .االمارات تطرد معارضني بذريعة منعهم من
العمل السياسي .الكويت ترسل الى دمشق مؤشرات انفتاح رغم قلق السلطة
فيها من سطوة التيار املتشدد .الجميع باستثناء قطر يشن حربًا معلنة او
تحت الطاولة لضرب تيار اإلخوان املسلمني.
ج��دي��د ال�ق�م��ة الخليجية ،ت��رح�ي��ب ب��االت �ف��اق االي��ران��ي ال �غ��رب��ي .ه��ذا م�ه��م بعد
أسابيع على تجنب السعودية التعليق .جديدها أيضًا إجماع على الترحيب
بمشاركة االئ�ت�لاف الوطني ال�س��وري امل�ع��ارض ف��ي جنيف  .2ه��ذا مهم أكثر.
يأتي الترحيب رغم بقاء االسد في السلطة وياتي أيضًا فيما الجيش السوري
وحلفاؤه يشارفون على انهاء السيطرة على ريف دمشق بعد معركة القلمون.
ً
كل الباقي معروف .ما إن ينتهي مثال تأكيد قمة الخليج أن القدس عاصمة
ال��دول��ة الفلسطينية حتى يطعن مستوطن اس��رائ�ي�ل��ي ش��اب��ًا فلسطينيًا في
القدس نفسها .لن ينتبه له أحد كاملعتاد.
ال يختلف بوتني مع االميركيني على عدم السماح إليران بإنتاج قنبلة نووية.
ال يختلفان أيضًا على ضرورة بقاء إسرائيل قوية في محيطها .يتفقان على
أولوية محاربة اإلره��اب .ال بد من بقاء الجيوش العربية قوية ،بما في ذلك
الجيش ال �س��وري .يقلقان م��ن التمدد اإلس�لام��ي ص��وب ال�غ��رب .نقاط االتفاق
الدولية كثيرة ،لكن التنافس أكثر.
ي�ش�ع��ر ال�غ��رب�ي��ون ب�خ�ط��ورة ال�ت�ض�خ��م ال ��روس ��ي .ال ب ��أس إذًا م��ن ال��دخ��ول من
بوابة اوكرانيا .االوروبيون يندفعون لدعم املعارضة .نائبة وزير الخارجية
االميركي تلتقي معارضني اوكرانيني .تحاول فرنسا قطع الطريق على االتفاق
ال�ن��ووي االي��ران��ي الغربي .تستمر في التقارب مع السعودية بعد ان نفضت
يدها من قطر على أمل رفع مستوى املعارضة املسلحة ضد السلطة السورية.
ال يؤثر كل ذلك على روسيا .يستمر بوتني في التمدد وفرض الشروط.
ما عاد عصر املغامرات العسكرية االميركي ينفع .يدرك بوتني ذلك .يدخل قائد
الحرس الثوري االيراني اللواء محمد علي جعفري على الخط .يسخف عودة
الكالم االميركي واالسرائيلي عن عمل عسكري ضد ايران .يقول« :إن الحديث
عن عمل عسكري ضد ايران مسخرة».
ً
ً
العالم يتغير .باراك اوباما اكثر ميال للتسويات بدال من الغزوات التي تكلف
ً
بالده امواال تحتاجها في الداخل وقد تكلفها حروبًا ال احد يعرف كيف تنتهي.
ً
ً
فالديمير بوتني أكثر ميال للتصديق بأنه نجح فعال في فرض مدخل جديد
ً
وجدي إلنهاء عصر أحادية القطب .ال يبدو األسد العاملي قابال بالتراجع عن
ذلك مهما كلف األمر .الشعب الروسي يشعر مجددًا باعتزازه القومي .لكن ماذا
سيفعل بأسد سوريا؟ هل يستمر بدعمه حتى النهاية؟ هذا هو الفيصل .ثمة
قناعة في دمشق بان روسيا ما كانت لتربح معركتها لو انهارت السلطة في
سوريا .الكالم األخير بني بوتني واالسد أوحى بشيء من هذا القبيل.
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تقـرير

السيد تعليقًا على أوستروم :بدأ انفراط عقد المتآمرين
وكأن بو أوستروم لم ّ
يتحدث أول من أمس إلى قناة
«الجديد» ،عن التحقيق الدولي ،وعن االشتباه في أسباب غياب
اللواء وسام الحسن عن موكب الرئيس رفيق الحريري .فالرئيس
سعد الحريري هاجم الجديد ،متناسيًا أوستروم ،لكي ال يخدش
«قداسة» التحقيق الدولي

ميليس :لجنة التحقيق لم تشتبه في الحسن (أرشيف)

ف��ي مقابلته م��ع ق�ن��اة «ال�ج��دي��د» أول من
أمسّ ،
فجر املحقق السويدي السابق في
ل�ج�ن��ة ال�ت�ح�ق�ي��ق ال��دول �ي��ة ب��و أوس �ت ��روم،
ق�ن�ب�ل��ة إع�لام �ي��ة م��ن ال �ع �ي��ار ال�ث�ق�ي��ل .ك��رر
االت �ه ��ام ال ��دول ��ي امل �ع �ت��اد ل �ح��زب ال �ل��ه في
ا ّغ �ت �ي��ال ال��رئ �ي��س رف �ي��ق ال �ح��ري��ري ،لكنه
مل��ح إل��ى اشتباه املحققني ،في واح��دة من
م��راح��ل التحقيق على األق ��ل ،ف��ي أسباب
غ �ي��اب ال �ل��واء ال��راح��ل وس ��ام ال�ح�س��ن عن
م ��وك ��ب ال ��رئ� �ي ��س رف� �ي ��ق ال� �ح ��ري ��ري ي��وم
اغ �ت �ي��ال��ه .امل �ع �ن �ي��ون ب�م�ل��ف ال�ت�ح�ق�ي��ق لم
يأخذوا كالم أوستروم على محمل الجد،
لكن املفاجأة كانت في أن الرئيس سعد
ال�ح��ري��ري ق��رر ع��دم ال ��رد ع�ل��ى اوس �ت��روم،
واالس� �ت� �ع ��اض ��ة ع� ��ن ذل � ّ��ك ب� �ه� �ج ��وم ع�ل��ى
قناة «ال�ج��دي��د» التي بثت املقابلة (التي
أجراها الزميل قاسم حمادة) «وعلى من
يقف خلفها» .ال �ل��واء أش��رف ري�ف��ي ّ
تبرع
ل�ل��رد أي�ض��ًا .وم��ن حيث ال يحتسب أح��د،
اعيد أول رئيس للجنة التحقيق الدولية
دي �ت �ل �ي��ف م �ي �ل �ي��س إل� ��ى ال� �ض ��وء ل�ي�ص��در
ت �ص��ري �ح��ًا ي �ن �ف��ي ف �ي��ه أن ي �ك��ون ال�ح�س��ن
م�ش�ت�ب�ه��ًا ف�ي��ه ب�ج��ري�م��ة اغ �ت �ي��ال ال��رئ�ي��س
رفيق الحريري.
ل �ك��ن ح �ف �ل��ة ال � � ��ردود ل ��م ت �ج��ب ع ��ن س ��ؤال
مركزي:
ه��ل أوس �ت��روم ك ��اذب أم ص ��ادق؟ إذا ك��ان
كاذبًا ،فهل اخترع كذبته من دون دافع؟ ام
أن ثمة من «دفعه» إلى قول ما قاله؟ وفي
كل الحاالت ،ملاذا على اللبنانيني الوثوق
في تحقيقات دولية يقودها (أو قادها)
أوس� �ت ��روم وأم �ث��ال��ه م �م��ن ي�ل�ف�ق��ون تهمًا
«لشهيد باغتيال شهيد» ،بحسب ما قال
الرئيس سعد الحريري أمس؟
ال إج � ��اب � ��ة ع � ��ن ه � � ��ذه األس � �ئ � �ل� ��ة ،ل� �ك ��ي ال
ُ
ت�خ� َ�دش «ق��داس��ة» التحقيق ال��دول��ي التي
بناها ال�ح��ري��ري وف��ري�ق��ه السياسي منذ
ً
ع� ��ام  .2005وب� � ��دال م ��ن ت �ق��دي��م م ��ا ي�ع�ين

الجمهور على فهم ما جرى ،قال الرئيس
ال�ح��ري��ري إن��ه «إذا ك��ان ال�ه��دف م��ن تكرار
الترهات نفسها هو زرع الشك في نفوس
ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ،وم��ن بينهم ع��ائ�ل��ة الرئيس
الشهيد ،فإنها مناسبة لنؤكد مجددًا أننا
نعتبر اللواء الحسن واح�دًا من عائلتنا،
وأن والءه للبنان وللرئيس الشهيد قد
ُع� ّ�م��د بمسيرته البطولية ،وم��ن ضمنها
دوره الرائد في مساعدة التحقيق الدولي
واملحكمة الدولية».
م��ن ج�ه�ت��ه ،رب ��ط ري �ف��ي ب�ين امل��وع��د ال��ذي
حددته املحكمة الدولية للبدء بمحاكمة
امل �ت �ه �م�ين ف ��ي اغ �ت �ي��ال ال �ح��ري��ري ال�ش�ه��ر

لماذا على اللبنانيين
الوثوق بتحقيقات دولية
يقودها (أو قادها)
أوستروم وأمثاله؟

امل �ق �ب��ل وب�ي��ن م �ق��اب �ل��ة أوس � �ت � ��روم ،وق� ��ال:
«بعدما تيقن املشتبه فيه أن العدالة آتية
ال محالة ،لجأ إلى أسلوب التضليل عبر
ترتيب مادة إعالمية».
ّ
السيد أن
من جهته ،اعتبر ال�ل��واء جميل
«ت �ص��ري �ح��ات أس� �ت ��روم ال �ت��ي ات �ه��م فيها
ال�ح�س��ن ب��ال�ت��واط��ؤ م��ع ق��ات�ل��ي ال�ح��ري��ري،
وال �ت��ي أش ��ار فيها إل��ى إق ��دام ري�ف��ي على
إخ� �ف ��اء أش ��رط ��ة ال �ك ��ام �ي ��رات ف ��ي م�ن�ط�ق��ة

ال � �س� ��ان ج � � ��ورج م� ��ن دون ف� �ت ��ح ت�ح�ق�ي��ق
ف��ي ذل ��ك ،وأن ردود ال�ف�ع��ل ال �ص��ادرة عن
ال� �ح ��ري ��ري وري� �ف ��ي وال �ص �ح ��اف ��ي ف ��ارس
خ �ش��ان وم �ي �ل �ي��س ،ك�ل�ه��ا ت�ع�ط��ي م��ؤش �رًا
ج �ي �دًا ع �ل��ى ان� �ف ��راط ع �ق��د أرك � ��ان م��ؤام��رة
شهود ال��زور الذين تعاونوا معًا في عام
 2005لتوجيه التهمة زورًا إل��ى الضباط
األرب� �ع ��ة واع �ت �ق��ال �ه��م س �ي��اس �ي��ًا» .وت��اب��ع
ال�س�ي��د« :ال �ث��اب��ت ب��امل�س�ت�ن��دات وال��وق��ائ��ع
امل �ت��واف��رة أن ه� ��ؤالء ج�م�ي�ع��ًا ،ب�م��ن فيهم
املحقق ال��دول��ي أس �ت��روم ،ك��ان لهم ال��دور
األساسي في تلك املؤامرة ،بما في ذلك أن
أس�ت��روم ك��ان أول من التقى شاهد ال��زور
هسام هسام في مكتب اللواء أشرف ريفي
بتاريخ  27حزيران  2005بحضور وزير
ال��داخ �ل �ي��ة ح�س��ن ال�س�ب��ع ورئ �ي��س مكتبه
ال��رائ��د عماد عثمان حينذاك ،بعد تلقني
ه �س ��ام م ��ن ق �ب��ل ف � ��ارس خ �ش ��ان وال ��رائ ��د
س�م�ي��ر ش �ح ��ادة رئ �ي��س ف ��رع امل �ع �ل��وم��ات
ح�ي�ن��ذاك .ك��ذل��ك إن أس �ت��روم ك��ان أول من
التقى محمد زه�ي��ر الصديق ف��ي ماربيا
ـ�ـ�ـ إس�ب��ان�ي��ا ب��رف�ق��ة امل�ح�ق��ق ال��دول��ي ماتي
راي �ك��ون�ين ب�ت��اري��خ  26ت �م��وز  ،2005بعد
أن كان قد اجتمع به الحسن في ّ
جدة في
للمرة الثانية
السعودية للمرة األولى ثم ّ
ب�ت��اري��خ  2آب  2005وح�ي��ث وق��ع الحسن
إف ��ادة ال�ص��دي��ق بصفة م�ت��رج��م بحضور
رئ� �ي ��س امل �ح �ق �ق�ين غ� �ي ��ره ��ارد ل �ي �م��ان ف��ي
ّ
جدة».
ّ
وخ� � �ت � ��م ال � �س � ��ي � ��د ب� � � ��أن «ه� � � � ��ذه ال� ��وق� ��ائ� ��ع
وامل �ع �ل��وم��ات ه��ي غ �ي��ض م��ن ف �ي��ض م� ّ�م��ا
جرى االطالع عليه ومما ستكشفه األيام
القليلة القادمة» ،مبديًا ّ
تفهمه «للخوف
ال ��ذي ي�ع�ت��ري ال �ح��ري��ري وم �ي��رزا وري�ف��ي
وأعوانهم من الشركاء في مؤامرة شهود
ال � ��زوار؛ ألن ��ه ي �ب��دو م��ن ك�ل�ام أس �ت��روم أن
الحسن قد اغتيل من قبل الجهاد الدولي
واملخابرات التي ّ
ورطته في تلك املؤامرة».

تقـرير

بعد العلويين ...هل جاء دور المسيحيين في طرابلس؟
بعد االعتداءات
املتكررة واملستمرة على
العلويني في طرابلس ،جاء
دور املسيحيني ،والبداية
كانت باالعتراض «الناري» على
شعائرهم الدينية املستجد
على «مدينة التعايش»
عبد الكافي الصمد
ف�ي�م��ا ت�ع�ي��ش ط��راب �ل��س ت��داع �ي��ات ج��ول��ة
االشتباكات الـ 18األخيرةُ ،س ّجل حادثان
الفتان أم��س أع��ادا تسليط األض��واء على
الوضع األمني في املدينة .الحادث األول
ل ��ه ع�ل�اق ��ة ب� ��األزم� ��ة امل��ذه �ب �ي��ة امل �ف �ت��وح��ة
م��ع أه��ال��ي ج�ب��ل محسن وأب �ن��اء الطائفة
العلوية ،وال�ث��ان��ي ع��اد ب��ال��ذاك��رة سنوات
ً
إلى ال��وراء ،محاوال إحياء ص��راع طائفي
مع املسيحيني.
ف �ص �ب��اح أم� � ��س ،ت � �ع � ّ�رض م ��واط� �ن ��ان م��ن
جبل محسن هما سامر األس��ود وحيدر
سعيفان إلط�لاق نار في منطقة البداوي
م� ��ن ق� �ب ��ل م� �ج� �ه ��ول�ي�ن ،م� ��ا أح � � ��دث خ�ض��ة
ف��ي امل�ن�ط�ق��ة س ��ارع ع�ن��اص��ر م��ن الجيش
واس�ت�خ�ب��ارات��ه إل��ى ت�ط��وي��ق ذي��ول�ه��ا .أم��ا
ال� �ح ��ادث ال �خ �ط �ي��ر ال �ث��ان��ي ،ف �ه��و إح� ��راق
ش�ج��رة م�ي�لاد ع�ن��د م�س�ت��دي��رة مستشفى
النيني ،ما أحدث صدمة في املدينة.
فقد أض��رم مجهولون ال�ن��ار ف��ي الشجرة
ال �ت��ي ي �ج��ري ت�ج�ه�ي��زه��ا ف��اح �ت��رق ج��ان��ب
م�ن�ه��ا .أث ��ار ه ��ذا ال�ف�ع��ل م��وج��ة م��ن ردود

الفعل املستنكرة ،ومن مخاوف أن تكون
حادثة كهذه مقدمة للقضاء على ما بقي
من وجود مسيحي ،وهو في كل األحوال
قليل ،في طرابلس .وه��ي تأتي في غمرة
ال� �ت� �ع ��رض ل �ل �ع �ل��وي�ي�ن ال� ��ذي� ��ن ي � �غ� ��ادرون
امل��دي �ن��ة ،ح��ال�ه��م ح ��ال ع ��دد م��ن ك�ب�ي��ر من
املواطنني ّ
السنة.
ه � ��ذه ال� �ح ��ادث ��ة دف� �ع ��ت ب �ع ��ض ال �ج �ه��ات
امل� �ع� �ن� �ي ��ة ،ك ��ال� �ب� �ل ��دي ��ة وغ � ��رف � ��ة ال� �ت� �ج ��ارة
وال�ص�ن��اع��ة وال ��زراع ��ة ف��ي ط��راب �ل��س ،إل��ى
ت�ص��وي��ره��ا ح��دث��ًا طبيعيًا ،وأن الحريق
ن�ش��ب ن�ت�ي�ج��ة اح �ت �ك��اك ك�ه��رب��ائ��ي ول�ي��س
ح��ري �ق��ًا م �ت �ع �م �دًا .ل �ك��ن م� �ص ��ادر م�ط�ل�ع��ة
أك ��دت ل �ـ«األخ �ب��ار» أن «ال �ح��ري��ق مفتعل؛
ألن ك ��اب�ل�ات ال �ك �ه ��رب ��اء ل ��م ت ��وص ��ل ب�ع��د
بالشجرة ،التي ال تزال قيد التجهيز».
االعتداءات على العلويني ،على خطورتها
لم تعد مستغربة ،ألن القوى السياسية
واألمنية في املدينة تغطي مرتكبي هذه
ال �ج��رائ��م .ل�ك��ن االع �ت ��راض ع�ل��ى م�م��ارس��ة
امل �س �ي �ح �ي�ي�ن ش� �ع ��ائ ��ره ��م ال ��دي� �ن� �ي ��ة أم ��ر
مستجد على طرابلس.
ف� � ��ال� � ��وج� � ��ود امل � �س � �ي � �ح� ��ي ف� � ��ي ط ��راب � �ل ��س
ل �ي��س ط ��ارئ ��ًا ع �ل �ي �ه��ا ،ف �ه��ي ت� �ض � ّ�م أك �ث��ر
م� ��ن  30ك �ن �ي �س��ة ت ��رت �ف ��ع ف �ي �ه��ا ص �ل ��وات
م�خ�ت�ل��ف امل ��ذاه ��ب امل �س �ي �ح �ي��ة ،امل��ارون �ي��ة
واألرث��وذك�س�ي��ة والكاثوليكية واألرمنية
واإلن �ج �ي �ل �ي��ة .وف�ي�ه��ا ش ��ارع رئ�ي�س��ي هو
ش � ��ارع ال �ك �ن��ائ��س وآخ � ��ر اس �م��ه امل� �ط ��ران،
وهما من أشهر شوارع املدينة ،كذلك فإن
حارة السيدة التي تقع على خط التماس
ب�ي�ن ب ��اب ال�ت�ب��ان��ة وج �ب��ل م�ح�س��ن ،ك��ان��ت
حتى مطلع الحرب األهلية  1975إحدى
أش �ه��ر ح ��ارات ط��راب�ل��س وأك �ث��ره��ا نبضًا
وحركة.
وف��ي ال�س�ن��وات األخ �ي��رة ،ش��رع مواطنون

ورج � ��ال أع� �م ��ال ف ��ي ط��راب �ل��س ب��ال �ت �ع��اون
م��ع ال �ب �ل��دي��ة ،ب��وض��ع ش �ج��رة م �ي�لاد عند
م� �س� �ت ��دي ��رة م �س �ت �ش �ف��ى ال� �ن� �ي� �ن ��ي ،ك��ان��ت
األكبر في املدينة .واختيرت هذه املنطقة
ألنها تضم خليطًا سكانيًا من املسلمني
واملسيحيني ،وذلك حتى ال تثير استفزاز
أو اع�ت��راض أح��د .فهي ت�ج��اور مستشفى
النيني الشهير ف��ي امل��دي�ن��ة ال ��ذي أسسه
الطبيب املسيحي والطرابلسي املعروف
وه�ي��ب ال�ن�ي�ن��ي ،امل �ح��اذي لكنيسة ل�ل��روم
األرث��وذك��س ،وعلى بعد أق��ل من  100متر
تقريبًا ترتفع مئذنة أحد الجوامع.
ط� � ��وال ك ��ل ال� �س� �ن ��وات ال �س��اب �ق��ة ل ��م ي �ب��رز
اع � �ت� ��راض ع �ل��ى وض� ��ع ال� �ش� �ج ��رة ،إال ف��ي
ب�ع��ض األح �ي��ان ،وك��ان��ت خ��اف�ت��ة ول��م تلق
تجاوبًا في الشارع الطرابلسي.
لذا كان ما حصل أمس مفاجئًا وصادمًا.
وأوضحت املصادر أنه «ارتفعت أصوات

مجهولون
أضرموا النار
في شجرة
امليالد
التي يجري
تجهيزها
قرب
مستشفى
النيني
(أرشيف)

م �ع��ارض��ة ه ��ذه ال �س �ن��ة ،وص� ��درت دع ��وات
ت �ح��ث ع �ل��ى م �ن��ع رف ��ع ال �ش �ج��رة ،م ��ن قبل
مشايخ ورجال دين متشددين ،ترفض أن
ُي ّ
عبر املسيحيون عن شعائرهم في مدينة
إس�لام �ي��ة م�ث��ل ط��راب �ل��س ب �ه��ذه ال�ط��ري�ق��ة،
ت �ح��ت ح �ج��ة أن م �ن��اط��ق م�س�ي�ح �ي��ة م�ث��ل
ً
زغرتا وجونية والبترون مثال ،ال تحتفل
بعيدي الفطر واألضحى وشهر رمضان».
لكن مصادر إسالمية معنية في طرابلس
ّ
الحجة
أش��ارت ل�ـ«األخ�ب��ار» إل��ى أن «ه��ذه
س��اق�ط��ة ،ألن امل�ن��اط��ق امل��ذك��ورة مسيحية
بالكامل ،بينما طرابلس مدينة متنوعة،
وهذه ميزتها وأهميتها».
وع � ��ن دور ب �ل ��دي ��ة ط ��راب� �ل ��س وع�لاق �ت �ه��ا
باملوضوع ،أوضحت مصادر أن رئيسها
ن��ادر غ��زال أوض��ح ملن راجعه باملوضوع،
أن��ه «إذا ت�ق� ّ�دم م��واط��ن أو جهة طرابلسية
إس�لام�ي��ة م��ا بطلب ك��ي ُي� ّ
�زي��ن أو يحتفل

ب��أع�ي��اد املسلمني م�ث��ل ال�ف�ط��ر واألض�ح��ى
وامل��ول��د النبوي والسنة الهجرية ،فإنني
أوافق طبعًا ضمن القانون .وكذلك الحال
إذا ج��اء ن��ي م��واط��ن أو ج �ه��ة ط��راب�ل�س�ي��ة
مسيحية تريد االحتفال بأعياد امليالد أو
الفصح أو رأس السنة».
وأك � � ��دت امل � �ص� ��ادر أن «ت� �ص ��رف ��ات ك �ه��ذه
تضرب اقتصاد املدينة املصاب بالشلل
ً
أص �ل�ا ،وت�ع�ط��ي ان�ط�ب��اع��ًا سلبيًا وقاتمًا
ع ��ن امل ��دي� �ن ��ة ،وأن� �ه ��ا م �ت��زم �ت��ة وم�ن�غ�ل�ق��ة
وت��رف��ض اآلخ� ��ر» .ول�ف�ت��ت إل��ى أن «م�ئ��ات
الطرابلسيني م��ن مسلمني ومسيحيني،
ي�ت��وج�ه��ون ف��ي ه ��ذه ال �ف �ت��رة ،إل ��ى متنزه
بنشعي ف��ي زغ��رت��ا ،ل�لاح�ت�ف��ال بسهرات
ت �م �ت��د ح �ت��ى ال �ف �ج��ر ب �م �ن��اس �ب��ة األع� �ي ��اد،
بينما طرابلس تقفل أغلب أسواقها قبل
ً
مساء ،وينام أكثر سكانها قبل
السادسة
التاسعة».
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تحقيق

الساحل الجنوبي السعودية تؤسس لطرابلس جديدة!

ّ
لن توفر املعارك
السعودية املفتوحة على
محور املقاومة ّ
خط الساحل
ّ
الجنوبي .تؤكد مصادر
أمنية أن السعودية تخطط
للتحرش بحزب الله في أكثر
خطوطه الحمراء حساسية،
بينما يقف أهالي الناعمة،
كأهالي طرابلس ،ال حول وال
قوة لهم
فراس الشوفي

«السعودية ال تريد أن يرتاح لبنان وحزب
ال �ل��ه» ،ع�ل��ى األق ��ل اآلن .ه ��ذا ل��م ي�ع��د كالمًا
فحسب ،ب��ل ص� ً
�دى التهامات األم�ين العام
لحزب الله السيد حسن نصر الله للرياض،
وي� � ّ
�ردده ك��ل ف��اع��ل ف��ي ق��وى  8آذار تقريبًا.
وم � �ي� ��دان ال �س �ع��ودي��ة ال��رئ �ي �س��ي ،ب�ح�س��ب
م�ع�ل��وم��ات أم�ن�ي��ة ّ
مفصلة غ�ي��ر رس�م�ي��ة ،ال
يقتصر على مدينة ط��راب�ل��س وح��ده��ا ،إذ
ّ
«نقلت جزءًا من تركيزها نحو خط الساحل
أدواتها تنشط فيه».
الجنوبي ،وبدأت َ
لم يعد «أعلى ما ِبخ ْي ِل» املعادين للمقاومة
ّ
ع�ل��ى خ��ط ال�س��اح��ل ال�ج�ن��وب��ي ق�ط��ع طريق
ب �ي��روت إل ��ى ال�ج�ن��وب وإش �ع��ال اإلط � ��ارات،
أو توقيف اآلم�ن�ين على الهوية واالع�ت��داء
عليهم .يقول أكثر من مصدر أمني معني
ّ
بملف طريق الساحل الجنوبي ،أي خلدة
ــــ دوح ��ة ال�ح��ص ــــ الناعمة ــــ ال�س�ع��دي��ات ــــ
وادي الزينة ،إنه في «مرحلة ما بعد معركة
عبرا بني الجيش اللبناني وعصابة أحمد
األس� �ي ��ر ،ان �ت �ق��ل ال �ن��اش �ط��ون ال�ت�ك�ف�ي��ري��ون
وم �ل �ح �ق��ون ب �ه��م إل� ��ى م��رح �ل��ة ال �ع �م��ل غير
ال�ع�ل�ن��ي ،ب �ه��دف اإلع � ��داد ل�ل�م�ع��رك��ة املقبلة
ّ
على خ��ط ال�س��اح��ل» .وتشير امل�ص��ادر ،إلى
ّ
أن بلدات الساحل اآلن تعد :مراكز تجنيد
نشطة وس��ط ال�ن��ازح�ين ال�س��وري�ين ،أماكن
اس �ت��راح��ة للمقاتلني ال�ت�ك�ف�ي��ري�ين ،خلفية
ل��وج �س �ت �ي��ة أم �ن �ي��ة ل �ت �ن �ف �ي��ذ ع �م �ل �ي��ات ف��ي
الضاحية الجنوبية وأماكن لبنانية أخرى،
وك��ذل��ك ن�ق�ط��ة ان �ط�ل�اق لتنفيذ ال�ع�م�ل�ي��ات.
وت � � ��رى امل � �ص� ��ادر أن «امل � ��وق � ��ع ال �ج �غ��راف��ي
للساحل الجنوبي خطير ج �دًا ،إذ يسمح
بفصل ب�ي��روت ع��ن الجنوب ،وقطع طريق
القوات الدولية والجيش اللبناني واملقاومة
إلى الجنوب ،وزرع عبوات وكمائن ،وكذلك
احتماالت إط�لاق صواريخ على الضاحية
الجنوبية من التالل املشرفة عليه».
ال ّ
تعد بلدات الساحل في املستوى نفسه
من حيث الخطورة .تتصدر الناعمة وحارة
ال�ن��اع�م��ة ق��ائ�م��ة ال �خ �ط��ورة األم �ن �ي��ة ،تليها
ّ
وادي الزينة والسعديات ،ث��م خ�ل��دة .تركز
املصادر حديثها على الناعمة ،وإن كانت ال
تغفل الوضع في باقي املناطق ،إذ يرتبط
وض��ع خلدة بدوحتي ع��رم��ون وبشامون،
وينحصر الخطر تقريبًا في محيط مسجد
الحسني ب��ن علي وم�ش��روع ن��ائ��ل الشهير.
فاملسجد ُيعد أح��د أه��م م��واق��ع التحريض
امل��ذه �ب��ي ،وي ��رت ��اده ع ��دد م ��ن ال�ت�ك�ف�ي��ري�ين
ال �س��وري�ين وال�ل�ب�ن��ان�ي�ين والفلسطينيني،

مقربون من الجوزو يساعدون مطلوبني في «سيارة الناعمة» على التواري عن األنظار (مروان طحطح)
وي �ع� ّ�د ال �ث��ان��ي ت�ج�م�ع��ًا ل �ن��ازح�ين س��وري�ين
ول�ب�ن��ا ًن�ي�ين م �ق� ّ�رب�ين م��ن ج��و ال�ت�ك�ف�ي��ري�ين،
إض��اف��ة إل��ى منطقة ش��ارع مريم ف��ي دوح��ة
ع��رم��ون ،ح�ي��ث ال�ت�ح��ق ع��دد م��ن املتفرغني
سابقًا ف��ي ت�ي��ار املستقبل بخاليا ترتبط
بالجماعات التكفيرية.
ف ��ي ال �ن��اع �م��ة ال� �ت ��ي م ��ا زال� � ��ت آث� � ��ار ص��ور
أحمد األسير مرتفعة في بعض أحيائها،
ث�لاث��ة م�س��اج��د رئ�ي�س�ي��ة :م�س�ج��د أب ��و بكر
ال� �ص ��دي ��ق ،م �س �ج��د ع��ائ �ش��ة أم امل��ؤم �ن�ي�ن،
ومسجد الياسمني ،وه��ي أماكن تحريض
واس �ت �ق �ط��اب .ع �ل��ى أن م �ص ��ادر م ��ن داخ ��ل
ّ
ال �ب �ل��دة ت ��ؤك ��د أن ال �ت �ح��ري��ض ت��وق��ف على
ن�ح��و كبير ف��ي مسجد أب ��و ب�ك��ر الصديق
ب � �ع� ��د أح � � � � � ��داث ع � � �ب� � ��را ،وب� � �ع � ��د «ض � �غ� ��وط
م ��ارس �ت �ه ��ا ف �ع ��ال �ي ��ات ال� �ب� �ل ��دة ع �ل ��ى إم� ��ام
امل�س�ج��د» .بينما ينشط ف��ي الناعمة عدد
م��ن اللبنانيني الغرباء عنها والسوريني،
ّ
قضية
على رأس�ه��م املطلوبان ال �ف��اران ف��ي
سيارة الناعمة التي ضبطها األم��ن العام
اللبناني قبل أش�ه��ر ،أ .أ .وس .ب ،.اللذين
تؤكد املصادر أن «مقربني من مفتي جبل
لبنان الشيخ محمد الجوزو يساعدونهما

ع �ل��ى ال� � �ت � ��واري ع ��ن األن� � �ظ � ��ار» .وت ��واف ��رت
ل��دى امل �ص��ادر األم�ن�ي��ة أس �م��اء أخ ��رى ،مثل
جمال .س ومحمد خ .وهما مسؤوالن عن
أعمال الرعاية الصحية لجرحى املقاتلني
ال �س��وري�ي�ن ،وأع �م ��ال ال�ت�س�ل�ي��ح والتجنيد
ّ
وجمع التبرعات لخاليا موجودة على خط
الساحل ،ويساعدهما السوريون محمد ع،.
محمد س .ومحمد ز( .م�س��ؤول ع��ن تأمني
األسلحة) .وتؤكد املصادر ،أيضًا ،أن «عددًا
م��ن املقاتلني املقيمني ف��ي الناعمة يشارك
في معارك في مدينة طرابلس ،كما يختبئ
ف��ي ال�ن��اع�م��ة ب�ع��ض امل�ط�ل��وب�ين امل�ت��ورط�ين
مع األسير» .وتلفت الى أنه «سبق للشيخ
سراج الدين زريقات ،وهو ابن الناعمة ،أن
عمل ف��ي ال�ب�ل��دة على ال�ت��واص��ل م��ع بعض
املتشددين لتأسيس خ�لاي��ا ،وك��ان يتردد
دائ�م��ًا على م�ن��زل وال��دت��ه ال�ت��ي تركته بعد
إع�لان األخ�ي��ر تبني كتائب عبد الله ع��زام
ل �ل �ت �ف �ج �ي��ري��ن اإلره ��اب� �ي�ي�ن أم� � ��ام ال �س �ف��ارة
اإلي��ران �ي��ة» .وت��ؤك��د امل�ص��ادر أن م��ا ال يزيد
ً
على  150مقاتال مجهزين بأسلحة فردية
ومتوسطة وينتمون إلى جماعات متشددة
أج ��روا «ب��روف��ا ع�ل��ى ش�ك��ل ت��دري��ب صامت

شعارات إسالمية تستفز أهالي الدامور
ُ
قبل عشرة أيام ،شغل أهالي الدامور
بالتعليق على شعارات إسالمية
كتبها مجهولون بعد طالء أحد
الحيطان العامة باألسود ،على مدخل
بلدة الدامور من جهة السعديات.
وعملت جهات في البلدة وخارجها
على تحريض أهالي الدامور،

انطالقًا من خطاب يميني قديم
معاد للمسلمني على نحو عام ،ال
للتكفيريني فحسب ،بينما عمل عدد
من فعاليات البلدة والتيار الوطني
الحر على التواصل مع األجهزة
األمنية إلزالة الشعارات تخفيفًا
لالحتقان ،واقترحت األجهزة األمنية

أن يتولى عناصر شرطة بلدية
الدامور نزع الشعارات ،فرفضت
البلدية .وبعد التواصل مع مفتي
جبل لبنان محمد علي الجوزو ،أبلغ
األخير من اتصل به أن «إزالة الشعار
تجري بعد إزالة شعارات املقاومة
وصورها من قرى الجنوب»!

بعد عبرا انتقل
الناشطون التكفيريون
إلى مرحلة العمل غير
المرئي
قطع الطريق
الجنوبي أخطر من قرارات
 5أيار الشهيرة

ت��زام�ن��ًا م��ع ً أح ��داث ط��راب�ل��س األخ �ي��رة قبل
أيام ،إضافة إلى التحركات الليلية الدائمة».
ّ
لطاملا اعتمدت إسرائيل على خط الساحل
الجنوبي «كمنطقة ب��ري��د م �ي��ت» ،على ما
ت��ؤك��ده م �ص��ادر م�ط�ل�ع��ة ف��ي ق ��وى  8آذار.
وت �ش �ي��ر ه ��ذه امل� �ص ��ادر ال ��ى أن «امل�ص�ل�ح��ة
ت�ت�ق��اط��ع م�ئ��ة ف��ي امل �ئ��ة ع�ل��ى خ��ط ال�س��اح��ل
بني السعودية وإسرائيل لجهة قطع طريق
امل �ق��اوم��ة إل ��ى ال �ج �ن��وب» ،ل�ك��ن «ال �خ �ط��ورة
ل�ي�س��ت ع�ل��ى ط��ري��ق امل �ق��اوم��ة ف �ح �س��ب ،بل
ت �ص �ي��ب أي� �ض ��ًا ع �ل��ى ن �ح��و ك �ب �ي��ر ال� �ق ��وات
ال��دول �ي��ة ال�ع��ام�ل��ة ف��ي ال �ج �ن��وب ،ال�ت��ي ُي�ع� ّ�د
الطريق شريانًا حيويًا لها ،وطريق عبور
من العاصمة إلى الجنوب .وهي استهدفت
ف��ي امل��اض��ي ،ومستهدفة على نحو جدي
ع�ل��ى ه ��ذه ال �ط��ري��ق ،وك��ذل��ك ب��ال�ن�س�ب��ة إل��ى
ال �ج �ي��ش ال � ��ذي ي �ع��د ه ��دف ��ًا» .وت ��ؤك ��د هنا
امل �ص��ادر األم �ن �ي��ة امل�ط�ل�ع��ة غ�ي��ر ال��رس�م�ي��ة،
أن «ت�ح�ق�ي�ق��ات ع�ب��وة داري� ��ا أث�ب�ت��ت وج��ود
خرائط لثكن ومواقع الجيش اللبناني على
خ��ط ال�س��اح��ل وال �ت�ل�ال امل �ش��رف��ة» .وت�ش��دد،
ع �ل��ى ن �ح��و ق ��اط ��ع ،ع �ل��ى أن «ش �خ �ص�ي��ات
سعودية زارت وتتابع مباشرة عمل خاليا
في الناعمة وخلدة وبلدة كترمايا».
وال ي�م�ك��ن ف�ص��ل خ��ط ال �س��اح��ل ال�ج�ن��وب��ي
ع�م��ا يحصل ف��ي إق�ل�ي��م ال �خ��روب ،ال ��ذي لم
تبلغ فيه الخطورة نسبة عالية بعد ،لعدة
أس �ب��اب على م��ا ت�ق��ول م �ص��ادر معنية في
بلدة ب��رج��ا« :أه��ال��ي اإلقليم ض��د التطرف،
وهم موظفون وفاعلون في الدولة وعمال ال
يريدون سوى الخير ملنطقتهم وجيرانهم،
وليست هناك بيئة حاضنة على نحو عام
في اإلقليم ،لألسف هناك حاالت محدودة».
ّ
وتؤكد مصادر قوى  8آذار هذه املعطيات،
م� �ش� �ي ��رة ال� � ��ى «ت ��أث� �ي ��ر ال � �ح� ��زب ال �ت �ق��دم��ي
ً
االشتراكي في اإلقليم رغم انحساره قليال
�رة ،وتأثير ج��زء فاعل في
ف��ي اآلون��ة األخ�ي� ً
ق��وى  8آذار ،إض��اف��ة إل��ى وج��ود عقالء بني
األه��ال��ي ،م��ا ي�ع� ّ�وض غياب تيار املستقبل
ال��ذي سحب التطرف السجاد م��ن تحته».
ولعل أب��رز التحوالت ف��ي اإلقليم ،انخراط
اإلخوان املسلمني ـــ فرع لبنان ،أي الجماعة
اإلسالمية ،بالتحريض على املقاومة.
وف��ي وق��ت ب��دأت ترتفع فيهِ أص��وات بعض
م� �س ��ؤول ��ي ت � �ي ��ار امل �س �ت �ق �ب��ل م � �ح� ��ذرة م��ن
خ �ط��ورة ال��وض��ع ،ووص ��ل األم ��ر ببعضهم
إلى املجاهرة بالخشية من تحول الناعمة
إل��ى طرابلس جديدة ،يبدو النائب محمد
الحجار يائسًا في محاولة استعادة الشارع
ال��ذي خ�س��ره ،ب��إط�لاق م��واق��ف تتطابق مع
تلك التي يعلنها املتطرفون.
هذا ال يعني أن الناعمة تذهب إلى االنفجار
بموافقتها ،بل حالها كحال مدينة طرابلس
في بداية هيمنة الجماعات املسلحة عليها.
ال � �ك �ل�ام ذات� � ��ه ال� � ��ذي ت �س �م �ع��ه م ��ن م �ص��ادر
بلدية الناعمة ،تسمعه م��ن ع��دد كبير من
الفعاليات القريبة من  8و 14آذار على ٍّ
حد
س ��واء« .أغ�ل��ب أه��ال��ي الناعمة ال ي��رت��ادون
لاّ
املساجد إ نادرًا ،وهم يعيشون ،مسيحيني
ومسلمني ،معًا منذ زم��ن .ال�ب�ل��دة ال يمكن
أن ت�ت�ح��ول إل��ى ب ��ؤرة ل�لاره��اب �ي�ين» ،يقول
مصدر مقرب من  8آذار ،فيما يعزو مصدر
مقرب من  14آذار واق��ع الناعمة اليوم الى
«االحتقان املذهبي ،وهذه حرب ال عالقة لها
بالناعمة ،إنها بني حزب الله والتكفيريني».
وال ي�خ�ف��ي امل �ص��در ق�ل�ق��ه م��ن أن «ت �ت��ورط
الناعمة في أمر ما رغمًا عن أهلها» .وعند
التدقيق في ما يكيله بعض الفعاليات من
مديح لألجهزة األمنية عن القيام بدورها
ع �ل��ى خ ��ط ال �س��اح��ل ال �ج �ن��وب��ي ،ي�ظ�ه��ر أن
ّ
م �ع �ظ��م امل � �ص ��ادر ت �ت �ق��اط��ع م ��ع م ��ا ت ��ؤك ��ده
املصادر األمنية غير الرسمية ،عن اعتماد
بعض الضباط «سياسة األمن بالتراضي».
وتتهم املصادر «فرع املعلومات بالتغطية
ع �ل��ى ب �ع��ض امل� �ت� �ش ��ددي ��ن ،واس �ت �خ �ب��ارات
الجيش بالتغاضي ع��ن بعضهم للحفاظ
على التوازنات».
تؤكد قوى  8آذار أن «ال خوف عسكريًا على
خط الساحل ،بل هناك قلق أمني عال .هذا
الطريق ممنوع قطعه ،ال على املقاومة وال
على القوات الدولية .وإذا بقيت األمور عند
ح��ال�ه��ا ،ف�ق��د ال ينفع االس�ت�ئ�ص��ال ،وت��دف��ع
املنطقة تكلفة كبيرة بسبب تقصير األجهزة
ومراهقة السياسيني ،واإلرادة السعودية».
ّ
وتحذر« :قطع الطريق الجنوبي أخطر من
قرارات  5أيار الشهيرة».
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واشنطن تأمر بإقفال الحدود التركية ـ الــ
ّ
أعلنت كل من واشنطن ولندن تعليق «املساعدات
العسكرية غير القاتلة» ملن تدعم في املعارضة السورية .الغرب
ّ
متخوف من «اإلسالميني» ،وأولويته اليوم «محاربة القاعدة» ،ولم يعد
يثق بقدرات «حلفائه» والتابعني له في «الجيش السوري الحر» .هذا في
األمن .أما في السياسة ،فالزمن للتسويات أو لإلعداد لها :أحمد الجربا
سيزور العاصمة الروسية خالل أيام
عبوة الجوالن ليست
«جهادية»!
ذكرت صحيفة «هآرتس»
ً
ن� �ق�ل�ا ع ��ن م� �ص ��در أم �ن��ي
إسرائيلي رفيع املستوى،
أن «ال �ت �ق��دي��رات ال �س��ائ��دة
ل� ��دى امل��ؤس �س��ة األم �ن �ي��ة،
ت� �ش� �ي ��ر إل � � ��ى أن ج� �ه ��ات
مقربة من نظام (الرئيس
ال �س��وري ب �ش��ار) األس ��د،
ال ج� � �ه � ��ات وت� �ن� �ظ� �ي� �م ��ات
تابعة للجهاد العاملي ،هي
ال �ت��ي زرع ��ت ال �ع �ب��وة ال�ت��ي
اس �ت �ه��دف��ت دوري � ��ة ت��اب�ع��ة
للجيش اإلسرائيلي ،قبل
أي��ام ،بالقرب م��ن الحدود
ف � � ��ي ال� � � � �ج � � � ��والن ،وال � �ت � ��ي
ان� �ف� �ج ��رت ع� �ل ��ى م �س��اف��ة
قصيرة من الوحدة».
وب � � �ح � � �س� � ��ب امل � � � �س� � � ��ؤول
اإلس��رائ�ي�ل��ي ،ف��إن منطقة
زرع ال � �ع � �ب� ��وة ال ت �ش �ه��د
وج��ودًا ألي من تنظيمات
ال �ج �ه ��اد ال� �ع ��امل ��ي ،ب ��ل إن
وح � � ��دات ت��اب �ع��ة ل�ل�ج�ي��ش
ال� �س ��وري ال �ن �ظ��ام��ي ،ه��ي
ال �ت��ي ت�س�ي�ط��ر ع �ل��ى ه��ذه
ال �ب �ق �ع��ة ال �ج �غ ��راف �ي ��ة م��ن
ال� �ح ��دود ،م �ش �ي �رًا إل ��ى أن
«ال � �ع � �ب ��وة ال� �ت ��ي ل� ��م ت��وق��ع
إص� � ��اب� � ��ات ،أث � � � ��ارت ق�ل�ق��ًا
كبيرًا في إسرائيل ،نظرًا
إل��ى أنها امل��رة األول��ى التي
ُي �س �ت �ه� َ�دف ف�ي�ه��ا الجيش
م � � ��ن ال � � �ج� � ��ان� � ��ب ال � �ث� ��ان� ��ي
م� ��ن ال � � �ح� � ��دود ،وب� �ن� �ي ��ران
م � �ق � �ص � ��ودة ،ول � �ي� ��س م��ن
خ� � � �ل � � ��ال رص � � � � � � � � ��اص أو
ق ��ذائ ��ف ط ��ائ �ش ��ة ،ن��ات �ج��ة
من العمليات القتالية من
الحرب األهلية السورية».
وش � ��دد امل� �ص ��در ع �ل��ى أن
«ت��ل أب�ي��ب ال تملك حاليًا
أي م � �ع � �ل ��وم ��ات خ ��اص ��ة
تشير إلى مستوى الجهة
التي أمرت بزرع العبوة».

اخ �ت �ل �ف��ت أول � ��وي � ��ات ال� �غ ��رب ف ��ي س ��وري ��ا.
محاربة «القاعدة» أصبحت الهدف الرقم
واحد .كذلك لم تعد القوى الدولية الراعية
للمعارضة السورية تثق بقدرات «الجيش
ال�س��وري ال�ح��ر» ال��ذي ي��رأس أرك��ان��ه سليم
ادريس ،بالحفاظ على ّ
معداته ومساعداته
املرسلة ،وعدم وصولها «لأليدي الخطأ».
وعود «الجيش الحر» ،وخلفه «االئتالف»
املعارض بتأمني وصول مساعدات الغرب
ال�ع�س�ك��ري��ة للفصائل «امل�ع�ت��دل��ة» ل��م تعد
ذات قيمة .فصدر ال�ق��رار األميركي أم��س:
وقف واشنطن ولندن الدعم «اللوجستي
وغير العسكري» للمعارضة السورية عبر
تركيا ،وإقفال تركيا معبرًا رئيسيًا كانت
تمر عبره هذه املساعدات.
ت � ��ذرع � ��ت ال � � ��والي � � ��ات امل � �ت � �ح� ��دة ل �ت �ع �ل �ي��ق
م �س��اع��دات �ه��ا ال �ع �س �ك��ري��ة «غ �ي��ر ال �ق��ات �ل��ة»
للمعارضة السورية ،باستيالء مجموعات
إسالمية على املعبر الذي تدخل منه هذه
املساعدات من تركيا.
وق � ��ال امل �ت �ح��دث ب ��اس ��م ال �ب �ي��ت األب �ي ��ض،
ّ
ج ��وش ارن �س��ت ،إن إدارة ال��رئ�ي��س ب��اراك
أوباما قلقة من تقارير عن استيالء قوات
�ان تابعة
«ال�ج�ب�ه��ة اإلس�ل�ام �ي��ة» ع�ل��ى م �ب� ٍ
لـ«الجيش الحر» .وأض��اف« :نتيجة لذلك
ال��وض��ع ...علقت ال��والي��ات املتحدة تسليم
كل املساعدات غير املميتة لشمال سوريا».
وك��ان��ت ال�س�ف��ارة األميركية ف��ي أن�ق��رة ،قد
أع �ل �ن��ت ذل ��ك ق �ب��ل ال �ب �ي��ت األب� �ي ��ض ،وق ��ال
ناطق باسم السفارة ،تي جي غروبيشا،
ّ
إن القرار ال يشمل املساعدات اإلنسانية،
ألن �ه��ا ت� ��وزع م��ن ط��ري��ق م�ن�ظ�م��ات دول�ي��ة
وغير حكومية.
وك��ان��ت واش �ن �ط��ن ق��د أع�ل�ن��ت ب ��دء ت�ق��دي��م
م � � �س � ��اع � ��دات ع � �س � �ك ��ري ��ة «غ� � �ي � ��ر ق ��ات� �ل ��ة»
ل�ل�م�ع��ارض��ة ال �س��وري��ة ف��ي ن �ه��اي��ة ش�ب��اط
املاضي ،وهي عبارة عن حصص غذائية
وأدوي � � � ��ة ل �ل �م �ق��ات �ل�ي�ن وأل� �ب� �س ��ة وأج� �ه ��زة
ات�ص��االت ومناظير ليلية ...وأعلنت بعد
الضعف.
بضعة أشهر زيادتها بنسبة ّ
ب ��دوره ��ا ،أع �ل �ن��ت ب��ري�ط��ان�ي��ا أن �ه��ا علقت
امل � �س� ��اع� ��دات غ� �ي ��ر ال� �ف� �ت ��اك ��ة ل �ل �م �ع��ارض��ة
متحدث
ال�س��وري��ة ،للسبب ذات ��ه .وص��رح
ّ
باسم السفارة البريطانية في أنقرة بأنه
«ليست لدينا ّأية خطط لتسليم أية معدات
ّ
م��ا دام ال��وض��ع غير واض ��ح» .وأض��اف أن
«ب��ري�ط��ان�ي��ا ع�ل��ى ات �ص��ال ب�ه�ي�ئ��ة األرك ��ان
العليا (ف��ي الجيش ال �ح��ر)» للتحقق من
وضع املعدات البريطانية.
من جهته ،قال ممثل «االئتالف» في تركيا،
خالد خوجا ،إن الواليات املتحدة تسعى
إلى قطع السالح عن املعارضة السورية،
ّ
بعد قرارها األخير .وأوض��ح أن واشنطن
ب ��األس ��اس «ل� ��م ت �ك��ن ت �س �ه��م ب �م �س��اع��دات
عسكرية للجيش الحر ،بل كانت مهمتها
مراقبة األسلحة التي تصل إليها» .ولفت
إل��ى أن�ه��ا «منعت م��ن قبل دخ��ول أسلحة
نوعية إلى املعارضة املسلحة ،من بينها
صواريخ مضادة للدبابات والطائرات».
وع � � ��زا خ ��وج ��ا س� �ب ��ب ال� � �ق � ��رار األم� �ي ��رك ��ي
إل ��ى ال�ت�غ�ي��رات ال �ت��ي ح�ص�ل��ت ف��ي منطقة
معبر ب��اب ال�ه��وى ال �ح��دودي ،لكن «واق��ع
م� ��ا ح� �ص ��ل ،ه� ��و ه� �ج ��وم م �ق��ات �ل��ي ج�ب�ه��ة
النصرة على ه��ذه امل �ق� ّ�ار ،ول�ي��س الجبهة
االسالمية».
في م��وازاة ذل��ك ،أغلقت السلطات التركية
معبر «جيلوه غ ��وزو» املقابل ملعبر باب
الهوى ،على الجانب السوري من الحدود،
أم� ��ام ح��رك��ة امل �س��اف��ري��ن ون �ق��ل ال�ب�ض��ائ��ع.
وأف � ��اد ب �ي��ان ص � ��ادر ع ��ن وزارة ال �ت �ج��ارة
ّ
وال� �ج� �م ��ارك ال �ت��رك �ي��ة «ب � ��أن االش �ت �ب��اك��ات
اس �ت �م��رت ع �ل��ى امل �ع �ب��ر ط � ��وال ل �ي��ل أم ��س،
وأص� �ب ��ح ال ��وض ��ع ه� �ن ��اك ،ص� �ب ��اح ال �ي��وم
(أمس) ،تحت سيطرة الجبهة اإلسالمية».
م��ا ت�ق� ّ�دم ت��راه م�ص��ادر قريبة م��ن القيادة

في حي الصالحية في
دمشق أول من أمس
(لؤي بشارة ـ أ ف ب)

ً
ال �س��وري��ة ن�ت�ي�ج��ة ل �ق��رار أم �ي��رك��ي ب��إق�ف��ال
ال �ح��دود التركية ـ ال�س��وري��ة ،ول��و جزئيًا،
أم ��ام ال �ق��وى ال�ت��اب�ع��ة لتنظيم «ال �ق��اع��دة»
أو امل�ت�ح��ال�ف��ة م �ع��ه .وت�ش�ي��ر امل �ص��ادر إل��ى
أن ق� ��رارًا ك �ه��ذا ل�ي��س أم �ن �ي��ًا ،ب��ل سياسي
مرتبط بتهيئة مناخ مفاوضات «جنيف
 »2وم ��ا ب �ع��ده .وت �س �ت��دل ع �ل��ى م��ا ت�ق��ول��ه
ب� ��أن «ل� � ��واء ال �ت��وح �ي��د» س �ب��ق أن س�ي�ط��ر
على معابر رسمية وأخ��رى غير شرعية
على الحدود السورية ــ التركية ،من دون

رئيس «االئتالف»
المعارض أحمد الجربا
سيزور روسيا خالل األيام
العشرة المقبلة

أن ت �ت �خ��ذ س �ل �ط��ات أن� �ق ��رة ق� � ��رارًا ب��إق �ف��ال
ه��ذه املعابر ،رغ��م أن «ل��واء التوحيد» هو
ج ��زء م ��ن «ال �ج �ب �ه��ة اإلس�ل�ام� �ي ��ة» .وت�ل�ف��ت
املصادر إلى ان هذه الجبهة تشكلت على
األراض � ��ي ال �ت��رك �ي��ة ،وق��ائ��ده��ا ال�ع�س�ك��ري،
ق��ائ��د ل� ��واء اإلس �ل��ام زه � ��ران ع �ل ��وش ،ك��ان
ي�ت�ب��اه��ى ب�ت�م�ض�ي�ت��ه أس��اب �ي��ع ف ��ي ت��رك�ي��ا
خ �ل ��ال ال� �ش� �ه ��ري ��ن امل� ��اض � �ي�ي��ن ،م � ��ن دون
اع�ت��راض السلطات التركية .وب��رأي�ه��ا ،إن
ما ّ
تغير اليوم هو صدور القرار األميركي
ال��ذي قضى بالتضييق على كافة القوى

«املتطرفة» ،وبينها «الجبهة اإلسالمية»
ال �ت��ي ت�ق��ات��ل ج�ن�ب��ًا إل��ى ج�ن��ب م��ع «جبهة
النصرة» و«ال��دول��ة اإلسالمية في العراق
والشام» .واالستخبارات الغربية تعرف،
بحسب امل �ص��ادر ،أن ال�خ�لاف��ات التي تقع
ب�ي�ن «ال �ج �ب �ه��ة اإلس�ل�ام� �ي ��ة» وامل �ن �ظ �م��ات
ال�ق��اع��دي��ة ال �ه��وى واالن �ت �م��اء ف��ي ال�ش�م��ال
ال �س��وري ل�ي�س��ت إال ص��راع��ًا ع�ل��ى ال�ن�ف��وذ
ال �ج �غ��راف��ي ،رغ ��م االت �ف��اق��ات ال �ت��ي تجمع
ال �ط��رف�ين ع �ل��ى امل �س �ت��وى امل ��رك ��زي .ورأت
املصادر أنه يجب انتظار خطوات إضافية
في تركيا تحديدًا ،للتثبت من مدى حزم

ال �ق��رار األم�ي��رك��ي بالتضييق على القوى
«القاعدية» في سوريا.

تأثير إيران اإليجابي

ف ��ي س �ي��اق آخ � ��ر ،ش � � ّ�دد وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة
ال ��روس ��ي ،س�ي��رغ��ي الف � ��روف ،ع�ل��ى أهمية
م �ش��ارك��ة إي� � ��ران ف ��ي م��ؤت �م��ر «ج �ن �ي��ف »2
باعتبارها إح��دى أه��م ال��دول الفاعلة في
امل�ن�ط�ق��ة ال �ت��ي ل��دي �ه��ا ق� ��درة ع �ل��ى ال�ت��أث�ي��ر
اإليجابي على التطورات السورية ،مشيرًا
إلى أهمية دعوتها إيران لحضور املؤتمر.
ج ��اء ذل ��ك خ�ل�ال م��ؤت �م��ر ص �ح �ف��ي ،جمعه

«النصرة» تجتاح «عدرا العمالية»
ارتكبت املعارضة السورية املسلحة مجزرة
جديدة في منطقة عدرا العمالية ،وهي منطقة آمنة
ّ
تعج بالنازحني من كل املناطق ،في مشهد مشابه
تمامًا ملا حصل في بلدة دير عطية قبل أسابيع
ّ
شن املسلحون املعارضون التابعون
لجبهة النصرة فجر أم��س ،هجومًا
م�ب��اغ�ت��ًا ع �ل��ى ب �ل��دة ع� ��درا ال�ع�م��ال�ي��ة
ش�م��ال��ي ش��رق��ي ال�ع��اص�م��ة ال�س��وري��ة
دمشق ،مرتكبني مجزرة بحق أكثر
م� ��ن  50ش� �خ� �ص ��ًا ،ب �ح �س��ب م �ص��در
رس�م��ي .وش��رح امل�ص��در ل�ـ«األخ�ب��ار»
أن «ع� ��ددًا ك�ب�ي�رًا م��ن ال�ع�ن��اص��ر أت��وا
م��ن الضمير القريبة ،ووص�ل��وا إلى
ع��درا العمالية عند ال��راب�ع��ة ف�ج�رًا».
ً
وت��اب��ع امل�ص��در ق��ائ�لا إن «املسلحني
ح ��اص ��روا األه ��ال ��ي وط �ل �ب��وا م�ن�ه��م
النزول إلى املالجئ ،ومن ثم اقتادوا
ن �ح��و  200ش �خ��ص ان �ت �ق��وه��م وف�ق��ًا
الن �ت �م��اءات �ه��م ال �ط��ائ �ف �ي��ة ،وأع ��دم ��وا
ع��ددًا منهم» .وأف��ادت مواقع موالية
ل �ل �ن �ظ��ام ون� ��اش � �ط� ��ون ع� �ل ��ى م ��واق ��ع
التواصل االجتماعي ،بأن املسلحني
ارت � �ك � �ب� ��وا م � �ج� ��زرة ب� �ح ��ق األه� ��ال� ��ي،
إذ أع ��دم ��وا ع� ��ددًا م ��ن امل��وظ �ف�ي�ن في

مخبز عدرا العمالية الكبير ،بعدما
اس�ت��ول��وا ع�ل��ى ع �ش��رات األط �ن��ان من
الدقيق والطحني املخصصة ألهالي
موالية،
املدينة .وناشدت مواقع عدة
ّ
وح� ��دات ال�ج�ي��ش ال �س��وري ل�ل�ت��دخ��ل
ومساعدة األهالي الذين اختبأوا في
امل�لاج��ئ ،متحدثة ع��ن س�ق��وط نحو
 50ش �ه �ي �دًا م��دن �ي��ًا .وق��ال��ت م �ص��ادر
ً
م�ي��دان�ي��ة ل�ي�لا إن املسلحني أح��رق��وا
م � �ن ��ازل امل ��وظ� �ف�ي�ن ال �ح �ك��وم �ي�ي�ن ف��ي
ال�ب�ل��دة ،وم�ث�ل��وا ف��ي ج�ث��ث بعضهم.
وأك� ��دت أن ال�ج�ي��ش ال �س��وري أرس��ل
ق��وة إل��ى املنطقة ب�ه��دف ب��دء عملية
الس� �ت� �ع ��ادة ال� �ب� �ل ��دة ،مل ��ا ت �ش �ك �ل��ه م��ن
تهديد على طريق دمشق ـ�ـ حمص،
وألن �ه��ا يمكن أن تفتح ب��اب��ًا ج��دي�دًا
لتسلل املسلحني إلى داخ��ل الغوطة
ال� �ش ��رق� �ي ��ة امل � �ح� ��اص� ��رة .وخ � � ��رج م��ن
البلدة عشرات اآلالف من أهلها ومن
ال �ن��ازح�ي�ن ال ��ذي ��ن ل� �ج ��أوا إل �ي �ه��ا من

دوم ��ا وح��رس�ت��ا وغ�ي��ره�م��ا م��ن م��دن
الريف الدمشقي.
ّ
وأكد املصدر الرسمي لـ«األخبار» أن
«عدرا العمالية» لم تكن ساحة قتال،
وأنها كانت منطقة إيحواء للنازحني
ال��ذي��ن ف ��اق ع��دده��م ف�ي�ه��ا  100أل��ف
نازح .ولفت إلى أن ما جرى في هذه
ال �ب �ل��دة ه ��و ن�س�خ��ة ع �م��ا ح ��دث قبل
نحو  3أسابيع ف��ي بلدة دي��ر عطية
في القلمون ،حيث هاجم املسلحون
ب �ل ��دة ىم �ن ��ة ال �ت ��ي ال وج � ��ود ج��دي��ًا
ل�ل�ج�ي��ش ف �ي �ه��ا ،وت �ع��ج ب��ال �ن��ازح�ين،
واستولوا عليها ليقولوا إن قواتهم
ت�ت�ق��دم ،ف��ي م�ح��اول��ة منهم لتحقيق
ن �ص��ر م �ع �ن��وي ال ط��ائ��ل م �ن��ه .وق ��ال
املصدر إن القوة العسكرية واألمنية
امل ��وج ��ودة ف��ي «ع � ��درا ال �ع �م��ال �ي��ة» ال
ت �ت �ج��اوز ع��دي��د ح��اج��زي��ن وم �خ �ف��ر.
وبحسب امل �ص��در ،إن  5م��ن عناصر
«جيش التحرير الفلسطيني» قضوا
نتيجة هجوم مقاتلي املعارضة.
ّ
ف ��ي امل� �ق ��اب ��ل ،أك � ��د م� �ص ��در ع�س�ك��ري
م��ن أح ��د ال�ت�ن�ظ�ي�م��ات امل �ش��ارك��ة في
الهجوم ،لـ«األخبار» أن مقاتلني من
«الجبهة اإلس�لام�ي��ة» ،وتحديدًا من
«جيش اإلسالم» شاركوا في اقتحام
البلدة فجر أمس .وأض��اف« :اشتبك
ال� �ع� �ن ��اص ��ر م � ��ع ال � ��دف � ��اع ال ��وط� �ن ��ي،
وامل ��دي� �ن ��ة اآلن ت �ح ��ت س �ي �ط��رت �ن��ا».
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تظاهرات في حلب ضد تنظيم «الدولة
اإلسالمية»
خرجت مظاهرات عدة ّ في مدينة حلب أمس ،تطالب «دولة
اإلسالم في العراق والشام» باإلفراج عن املعتقلني في
سجونها .وقال عدد من النشطاء ملواقع تابعة للمعارضة،
إن التظاهرات خرجت عند دوار جسر الحج واتجهت
باتجاه ّ
مقار «الدولة اإلسالمية» في املدينة.
ّ
وتجمع العشرات من املتظاهرين أمام مقر «تجمع ألوية
فاستقم كما أمرت» طالبته في التحرك أيضًا ،لإلفراج عن
الناشطني في سجون «الدولة اإلسالمية» .ويتهم عدد من
النشطاء في املدينة «الدولة اإلسالمية» بالضلوع في اعتقال
العشرات من الناشطني الحقوقيني واإلعالميني املعارضني.
(األخبار)

ن���داء ل��ق��ادة امل��ع��ارض��ة :أوق��ف��وا خطف
الصحافيني

م��ع نظيره اإلي��ران��ي ،محمد ج��واد ظريف
ّ
ف��ي ط� �ه ��ران ،ح �ي��ث اع �ت �ب��ر ،أي �ض��ًا ،أن أي��ة
م�ح��اوالت إلفشال مؤتمر جنيف ستكون
ان �ت �ه��اك��ًا ف �ظ��ًا إلرادة امل �ج �ت �م��ع ال ��دول ��ي.
وذك��ر أن��ه لم يسمع شيئًا عن تصريحات
ّ
س �ع ��ودي ��ة ب � ��أن ال� ��ري� ��اض ل ��ن ت� �ش ��ارك ف��ي
اإلعداد للمؤتمر ،إذا قرر الرئيس السوري
ب �ش��ار األس � ��د امل �ش ��ارك ��ة ف ��ي االن �ت �خ��اب��ات
الرئاسية القادمة في البالد.
م ��ن ج �ه �ت��ه ،ق ��ال ال �ن��اط��ق ال��رس �م��ي ب��اس��م
ّ
«االئ� � � �ت� �ل ��اف» ،ل� � ��ؤي ص� ��اف� ��ي ،إن رئ �ي��س
«االئ�ت�لاف» أحمد الجربا سيزور روسيا

خ�لال األي��ام العشرة املقبلة ،تلبية لدعوة
تلقاها في وقت سابق من موسكو .وأشار
ّ
إل ��ى أن ال �ج��رب��ا س �ي �ح��اول خ�ل�ال ال��زي��ارة
مناقشة الترتيبات ملؤتمر «جنيف .»2
«الخليجي» شريك في سفك الدم السوري
أدانت دمشق ،أمس« ،اللهجة التحريضية»
ل�ب�ي��ان م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي ال��ذي
دع��ا إل��ى سحب «ك��ل ال�ق��وات األجنبية من
س��وري��ا» ورف ��ض م�ش��ارك��ة ال��رئ�ي��س بشار
األسد في مستقبل البالد.
وقالت وزارة الخارجية السورية ،في بيان،
ّ
إن دم�ش��ق «ت��رف��ض رف�ض��ًا قاطعًا م��ا جاء

في البيان الختامي لقمة ّمجلس التعاون
ّ
الخليجي ف��ي ال�ك��وي��ت ،ألن��ه يشكل حزمة
م ��ن األك ��اذي ��ب واألض ��ال �ي ��ل ص � ��ادرة عمن
تلطخت أي��دي�ه��م ب��دم��اء ال�ش�ع��ب ال�س��وري
ع�ب��ر أدوات �ه��م ع�ل��ى األرض م��ن تنظيمات
ارهابية وفكر تكفيري وهابي ،وداعميهم
باملال والسالح واإلع�لام ممن كان يجلس
اليوم إلى طاولة القمة في الكويت» .وأشار
ّ
إلى أن «في مقدمة هؤالء النظام السعودي
ُ
ال ��ذي أس �ه��م وي �س �ه��م ب�ش�ك��ل أس��اس��ي في
سفك الدم السوري وتدمير الدولة».
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز ،األناضول)

وترتكب مجزرة بالمدنيين
وأش��ار إلى أن «ح��دة االشتباكات أدت
إل��ى إع ��ادة إغ�ل�اق أوت��وس �ت��راد دمشق
ّ
ـ �ـ ح�م��ص ال ��دول ��ي» .وأك� ��د ال�ن��اش�ط��ون
وم ��واق ��ع ت��اب�ع��ة ل�ل�م�ع��ارض��ة ،سيطرة
امل�س�ل�ح�ين ع �ل��ى م�خ�ف��ر امل��دي �ن��ة وق�ت��ل
عناصر األمن املوجودين فيه.
ف� ��ي م� � � � ��وازاة ذل � � ��ك ،اس� �ت� �م ��ر ال� �ط� �ي ��ران
ال � �ح ��رب ��ي ف � ��ي ق� �ص ��ف م � ��راك � ��ز ت��اب �ع��ة
للمسلحني املنتشرين ف��ي ي�ب��رود في
القلمون ف��ي ري��ف دم�ش��ق ،إض��اف��ة إلى
ق ��رى وب� �ل ��دات ال �غ��وط��ة ال �ش��رق �ي��ة ،وال
ّ
سيما دير سلمان واملليحة.
اشتباكات بني «الدولة» و«األحرار»
على صعيد آخر ،تفاعلت قضية مقتل
 6م��ن تنظيم «ال ��دول ��ة االس�لام �ي��ة في
ال� �ع ��راق وال� �ش ��ام» ع �ل��ى أي� ��دي «ح��رك��ة
أحرار الشام» في بلدة مسكنة في شرق
ح�ل��ب (ش �م��ال س��وري��ا) أول م��ن أم��س،
ح�ي��ث ن��اش��د ع�ن��اص��ر «أح � ��رار ال �ش��ام»
على مواقع التواصل االجتماعي زعيم
«الدولة اإلسالمية» أبو بكر البغدادي
ّ
ال� � �ت � ��دخ � ��ل «ل � �ض � �ب ��ط ج � �ن � ��ود ال � ��دول � ��ة
وم��راج �ع��ة أف �ع��ال �ه��م» .وارت �ف �ع��ت ح��دة
االش�ت�ب��اك��ات ب�ين التنظيمني ،م��ا أدى
إل��ى وق��وع ع��دد من القتلى واملصابني
ف��ي ص�ف��وف امل�س�ل�ح�ين ،وت �ح��دي �دًا في
ب �ل��دة م �س �ك �ن��ة .وف �ي �م��ا ق��ال��ت م �ص��ادر
ميدانية إن عناصر «ال��دول��ة» أعدموا
أك �ث��ر م��ن  10م��ن م�ق��ات�ل��ي «األح� � ��رار»،

ّ
علق زه��ران ع�ل��وش ،القائد العسكري
ل �ـ«ال �ج �ب �ه��ة اإلس�ل�ام� �ي ��ة» ال� �ت ��ي ت�ض��م
«أح� � ��رار ال� �ش ��ام» ،ع �ل��ى ص�ف�ح�ت��ه على
ً
موقع «تويتر» ،قائال« :حرر مجاهدو
أح� ��رار ال �ش��ام ب �ل��دة م�س�ك�ن��ة ف��ي حلب
وفقدوا بعض الشهداء».
وفي اإلط��ار ذات��ه ،قتل أربعة مسلحني

ارتفعت حدة
االشتباكات بين «الدولة»
و«أحرار الشام» في
مسكنة في حلب

من «الجيش الحر» على أحد الحواجز
في حي الصالحني في حلب ،برصاص
م�س�ل�ح��ي «ال �ه �ي �ئ��ة ال �ش��رع �ي��ة» ،خ�لال
م�ح��اول��ة خ�ط��ف ش�خ��ص ي��دع��ى عمار
ص�ب�ح��ي ال �ج� ّ�م��ال ب��أم��ر م��ن «ال�ه�ي�ئ��ة»،
ّ
الجمال
بذريعة أنه مطلوب .وما لبث
أن فارق الحياة أيضًا.

ه� � � � ��ذا واح� � � �ت � � ��ل م � �س � �ل � �ح ��و «ال � � ��دول � � ��ة
اإلس�ل�ام� �ي ��ة» ق ��ري ��ة م��ري �م�ي�ن ال��واق �ع��ة
ش � ��رق م �ن �ط �ق��ة ع �ف��ري��ن (ش � �م ��ال غ��رب
حلب) وطردت كتائب «الجيش الحر»
التي كانت تسيطر عليها .وأت��ت هذه
العملية ف��ي س�ي��اق «تطهير» املنطقة
من «الجيش الحر» ،وتشديد الحصار
ع �ل��ى امل �ن ��اط ��ق ال� �ت ��ي ت �س �ي �ط��ر ع�ل�ي�ه��ا
«وحدات حماية الشعب» الكردية.
م ��ن ج �ه��ة أخ� � ��رى ،أوق� �ع ��ت وح � ��دة م��ن
الجيش السوري مجموعة مسلحة في
بستان الزهرة في كمني وقتلت كامل
أفراد املجموعة التي حاولت استغالل
االرت � �ب� ��اك ال � ��ذي س� ��اد أث� �ن ��اء إس �ع��اف
ّ
لحي بستان الزهرة
ضحايا قصفها
وأحياء أخرى وفق مصدر عسكري.
وارت� �ف� �ع ��ت أم� ��س وت� �ي ��رة امل � �ع� ��ارك ف��ي
م�ح�ي��ط س�ج��ن ح �ل��ب امل ��رك ��زي وم��وق��ع
مشفى الكندي ،حيث اشتبكت وحدات
ال�ج�ي��ش م��ع م�ج�م��وع��ات مسلحة وق��ع
م�ع�ظ��م أف ��راده ��ا ب�ي�ن ق�ت�ل��ى وم�ص��اب�ين
بحسب مصدر عسكري.
إل ��ى ذل ��ك ،أوق ��ف ف ��رع األم ��ن ال�ج�ن��ائ��ي
في املدينة طبيبًا ي��رأس دائ��رة طبابة
العاملني في مجلس مدينة حلب على
خلفية ص��رف وص�ف��ات طبية وهمية
وص �ل��ت قيمتها إل��ى  15م�ل�ي��ون ليرة
سورية.
(األخبار)

دعت مؤسسات إخبارية دولية قادة املعارضة السورية
أمس ،إلى منع الجماعات املسلحة من خطف الصحافيني،
معتبرة أن عمليات الخطف تمنع التغطية اإلعالمية الكاملة
للحرب األهلية.
وفي خطاب إلى زعماء املعارضة ،قالت  13مؤسسة
إخبارية كبرى ،منها «رويترز» ،إن «تقديراتها تشير إلى
أن أكثر من  30صحفيًا مختطفون في سوريا».
وأضافت« :نتيجة لعمليات الخطف تلك ،تزايد عدد
املؤسسات اإلخبارية التي لم تعد تشعر بأن دخول
مراسليها ومصوريها إلى سوريا آمن وقرر كثير منها
الحد من تغطيتها للحرب».
وطالبت املؤسسات القادة بضمان اإلفراج عن الصحفيني
وقالت إنهم قبلوا مخاطر اإلصابة واملوت بالعمل في
مناطق الحرب «لكن مخاطر الخطف غير مقبولة».
وأضافت« :القيادة في وضع يمكنها من تقليل هذا الخطر
أو القضاء عليه» .وعمليات االختطاف شائعة في املناطق
التي تسيطر عليها املعارضة في شمال سوريا ،وخاصة
في محافظات حلب وإدلب والرقة.
(رويترز)

اتهام علوش بخطف رزان زيتوني
اتهمت عضو «االئتالف الوطني» املعارض ريما فليحان
قائد «جيش اإلسالم» بخطف الناشطة رزان زيتونة
ورفاقها أول من أمس.
ونشر موقع تابع ُللمعارضة
نص االتهام الذي أرسل إلى
«االئتالف» والذي ورد فيه:
«خيانة للثورة وخيانة للوطن
أن تختطف رزان زيتونة من
قبل علوش ،مسمار إضافي
في نعش الثورة ( .»)..وطالبت
فليحان «الجميع» بأن يتحركوا إلطالقها ومن معها.
وأضافت فليحان« :سبق أن تم تهديد رزان من («جيش
اإلسالم» الذي يقوده زهران علوش)».
(األخبار)

البرتغال تدرس طلب  74سوريًا للجوء

قال مسؤولون برتغاليون أمس ،إن بالدهم تبحث طلبات
لجوء تقدم بها  74سوريًا ألقي القبض عليهم بعد أن أتوا
جوًا من غينيا بيساو باستخدام جوازات سفر تركية
مزيفة.
ونقلت وكالة «لوسا» البرتغالية لألنباء اململوكة للدولة عن
رئيسة املجلس البرتغالي ًلشؤون
تيريسا تيتو موريس
ً
الالجئني قولها «إن  21طفال و 15امرأة و 38رجال جرى
إيواؤهم في مراكز اجتماعية ومنشآت خيرية كاثوليكية».
وقالت تيتو موريس «إن السوريني طلبوا حق اللجوء وإنهم
سيبقون في البرتغال على األقل لحني اكتمال العملية
التي قد تستغرق شهرين» ،وأضافت« :طلبوا حق اللجوء
وستجري السلطات مقابالت معهم» .وقالت إن «قدرة
البرتغال على استقبال الالجئني ضعيفة بسبب األزمة
االقتصادية ،لكن البرتغال ستبذل كل ما بوسعها إلنقاذ
ضحايا الحرب في سوريا».
(رويترز)
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على الغالف

مواجهة «اليكسا» الحذر يعــ
التعطيل في البلد كان القرار األسهل لتدارك تداعيات عاصفة عادية.
التشويش الذي رافق قدوم العاصفة جعل مصلحة األرصاد الجوية تحتاط
في تقاريرها لعدم التأكد من جاهزية الطرقات الستقبال األمطار الغزيرة
وإمكان تحولها إلى سيول ،فيما حل الترقب مكان تحمل املسؤوليات
إعداد :فاتن الحاج
ال� �خ ��وف م ��ن ت� �ك ��رار ال �ف �ض �ي �ح��ة امل ��وص ��وف ��ة ف��ي
الشتوة األول��ى جعل الحذر هو املوقف الرسمي
ّ
ف ��ي ال �ت �ع��اط��ي م ��ع ال �ع ��اص� �ف ��ة ،ع �ل��ى ق ��اع ��دة أن
االح�ت�ي��اط واج ��ب ،وإع �ط��اء ال�ن��اس عطلة قسرية
ي�س� ّ�ه��ل م�ه�م��ة األج �ه ��زة امل�ع�ن�ي��ة م��ن ق ��وى أم�ن�ي��ة
وعناصر دف��اع م��دن��ي وب�ل��دي��ات ،فيمنع ازدح��ام
ال�س�ي��ر وي�خ�ف��ف امل �س��ؤول �ي��ات ب��ل ي�غ�ط��ي العجز
والفساد في صيانة الطرقات وتنظيف املجاري
وال �ت �ع��دي ع�ل��ى األم�ل�اك ال �ع��ام��ة .ال�ت�ق��دي��رات غير
امل �س��ؤول��ة ل�ب�ع��ض ال�ج�ه��ات ف�ع�ل��ت فعلها أي�ض��ًا،
ومنها مصلحة األبحاث العلمية الزراعية التي
ل��م تنحصر نشرتها ف��ي مهمتها األس��اس�ي��ة ،أي
إعطاء اإلرش ��ادات للمزارعني ،بل انسحبت على
أح� ��وال ال �ط �ق��س .ك��ذل��ك ال�ت�س��اب��ق اإلع�ل�ام��ي على
التحذير م��ن ال�ت��داع�ي��ات ب��ث ال��رع��ب ف��ي صفوف
ال� �ن ��اس ل �ت �ك��ون امل �ف ّ��ارق ��ة أن ذل� ��ك ل ��م ي��ؤث��ر ع�ل��ى
الناس فحسب بل أثر بشكل مباشر على تقارير
مصلحة األرص ��اد ال�ج��وي��ة ف��ي م��دي��ري��ة الطيران
املدني ،باعتراف املصلحة نفسها .أما قرار وزير
التربية ح�س��ان دي��اب ب��إق�ف��ال امل ��دارس الرسمية
والخاصة لليوم الثاني على التوالي فهو ينبع
أيضًا من املثل الذي يقول «الباب يلي بيجي منو
ال��ري��ح س��دو واس�ت��ري��ح» ،فحتى اآلن ّليس هناك
تبرير ج� ّ�دي لتعطيل امل��دارس ،سوى أن��ه يستند
إل��ى معلومات األرص ��اد نفسها وب�ع��د التنسيق
م��ع هيئة إدارة ال �ك��وارث ف��ي ال�س��راي��ا الحكومية
التي تتجمع لديها املعطيات.
ك��ان األس �ه��ل أن ي�ل�ازم ال�ت�لام��ذة م�ن��ازل�ه��م م��ن أن
ت�ن�ه��ال االن �ت �ق��ادات ع�ل��ى ال��وزي��ر ف��ي ح��ال ح��دوث
م��ا ل��م ي �ك��ن ف��ي ال �ح �س �ب��ان ،ل �ك��ون األم � ��ور ت�ج��ري
من دون أي تخطيط مسبق .ورغ��م ذل��ك ،لم يسلم
ق ��رار ال��وزي��ر م��ن ال�س�خ��ري��ة ال�ص�ب��اح�ي��ة ل�ل�ن��اس،
«استفقنا على عاصفة أق��ل م��ن ع��ادي��ة ول��م يكن
األم � ��ر ي �س �ت��دع��ي ال �ت �ع �ط �ي��ل وإرب � � ��اك ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين
وإع��ادة ترتيب يومياتهم بسبب تغيب أوالده��م
عن املدارس» ،كما قالوا.
«ل �ك��ن ل�ب�ن��ان ل�ي��س ب �ي��روت ف�ق��ط وق ��وة العاصفة
ضربت بصورة خاصة الشمال والبقاع الشمالي،
ّ
والرادار يظهر لنا أن هناك أمطارًا غزيرة في أقصى
الجنوب» ،يقول لـ«األخبار» املهندس في مصلحة
األرص��اد عبد الرحمن زواوي .برأيه ،ه��ذا الواقع
يستدعي طبعًا إقفال املدارس حفاظًا على سالمة
األوالد ،متحدثًا عن «غياب الثقافة واملعرفة الذي
يؤثر على عملنا ،فالعاصفة لم تنته بعد ،بل هي

عائلة في الكورة (أ ف ب)

مستمرة حتى مساء السبت وال أحد يعرف ما إذا
كانت العاصمة ستكون مستثناة» .ويلفت إلى
أننا «فضلنا أال نكون متفائلني وندفع الثمن بعد
ّ
ّ
ذل��ك ،وخ�ص��وص��ًا أن تقديرنا ن��اب��ع م��ن أن غيمة
واح� ��دة ت�ج�ل��ب م�ع�ه��ا ك�م�ي��ة ك�ب�ي��رة م��ن األم �ط��ار،
واألم�ط��ار الغزيرة املتوقعة قد ت��ؤدي إل��ى سيول
وف �ي ��اض ��ان ��ات» ،ي �ض �ي��ف« :ال� �ق ��وى األم �ن �ي��ة على
األرض لفتح الطرقات كانت في كامل جاهزيتها،
ّ
إال أن ه��ذا ليس كافيًا ،ب��ل ينبغي التأكد م��ن أن
البنى التحتية ستكون جاهزة أيضًا الستقبال
ّ
ّ
ه��ذه العاصفة» .وي�ش��رح أن «لبنان صغير ،وأن
ال��دق��ة ف��ي ت�ح��دي��د األم��اك��ن األك �ث��ر ت��أث �رًا وف��ي أي
س��اع��ة ت �س �ت��وج��ب رادارات ك �ب �ي��رة ت �ح��دد كمية
ً
األمطار التي تحملها الغيوم ،فضال عن الحصول
على تفاصيل أكثر من صور الستااليت وهذا غير
متوافر» .وإلى حني الحصول على ذلك ،وفي بلد
م�ث��ل ل�ب�ن��ان ،ي�ج��ب أن تعتمد ،ك�م��ا ي �ق��ول ،ق��اع��دة
«درهم وقاية خير من قنطار عالج».
ال� �ي ��وم األول م ��ن ال �ع��اص �ف��ة م� � ّ�ر ع �ل��ى ط��راب �ل��س
وجوارها (عبد الكافي الصمد) بأقل من توقعات
املواطنني .برأي الطرابلسيني ،ال تستدعي أحوال
املدينة إق�ف��ال امل ��دارس .يستغربون تضييع يوم

لبنان ليس
بيروت
فقط وقوة
العاصفة
ضربت بصورة
خاصة الشمال
والبقاع
الشمالي
(مروان
طحطح)

طبق وزير التربية المثل:
ّ
الباب يلّي بيجي منّو الريح سدّو واستريح
دراس� � ��ي ع �ل��ى ال� �ط�ل�اب ه ��م ب �ح��اج��ة م � ّ
�اس ��ة إل �ي��ه
ل �ت �ع��وي��ض أي � ��ام ال �ع �ط��ل ال �ق �س��ري��ة ال �ت��ي ف��رض��ت
ع�ل�ي�ه��م ب�س�ب��ب ج ��والت االش �ت �ب��اك��ات ال �ت��ي شلت
طرابلس أليام.
وفي الضنية ،لم يؤد تساقط الثلوج إلى انقطاع
طرق رئيسية ،ما عدا تلك التي تربط بني الضنية
وال�ه��رم��ل ،وه��ي ط��ري��ق تقطع ع��ادة ف��ي مثل هذه
األي��ام بسبب الثلوج .وعلى عكس املتوقع أيضًا،
ب�ق��ي األوت��وس �ت��راد ال��دول��ي ب�ين ط��راب�ل��س وع�ك��ار
سالكًا ب�ص��ورة طبيعية ،وخصوصًا ف��ي منطقة
املنية ،إذ لم تؤد كمية األمطار املتساقطة إلى ّ
سد
مسارب التصريف».
بخالف طرابلس ،لم ينتظر أهالي عكار (روبير
ع�ب��دال�ل��ه) ت��وق�ع��ات األرص ��اد ال�ج��وي��ة .ل�ج��أوا إلى
حدسهم ومعرفتهم التقليدية ،ليحسنوا التوقع،
إذ المس الثلج بلدة الدوسة على ارتفاع ال يصل
إلى  400متر.
إق�ف��ال الثانويات وامل ��دارس ك��ان بديهيًا ف��ي مثل

ّ
هذا النهار ،يقول األهالي .بل إن طالب الجامعة
اللبنانية ،ومعظمهم من عكار والضنية ،كانوا
ينتظرون ق��رارًا من رئيس الجامعة اللبنانية د.
عدنان السيد حسني بالتعطيل ولم يحصل ذلك،
ف �غ��اب��وا م��ن دون أن ت �ك��ون ه �ن��اك ع�ط�ل��ة معلنة.
وه��ذا ما حصل أيضًا في كلية الحقوق والعلوم
ال�س�ي��اس�ي��ة واإلداري � � ��ة ـ �ـ ال �ف��رع األول ف��ي مجمع

ال �ح��دث ال �ج��ام �ع��ي ال �ت��ي ت��وق �ف��ت ف�ي�ه��ا ال� ��دروس
ب�س�ب��ب غ �ي��اب ال �ط�ل�اب خ��وف��ًا م��ن ت �ك��رار ط��وف��ان
ال �ش �ت��وة األول � ��ى .وت��واص �ل��ت ال ��دراس ��ة ف��ي ب��اق��ي
الكليات التي سجلت نسبة غياب مرتفعة.
حتى ساعات بعد الظهر ،كانت ج��راف��ات الدفاع
املدني قد تمكنت من فتح الطرقات املؤدية إلى جبل
أكروم ،وإلى املرتفعات العالية في جرود القبيات،

العريضي والصفدي أمـ
محمد نزال
التاريخ .2013/12/9 :الحدث :فيضان «مجرور
ال�ف�س��اد» وال�ت�ه��م املتبادلة ب�ين ال��وزي��ري��ن غ��ازي
العريضي ومحمد الصفدي.
ال �ت��اري��خ .2013/12/9 :إن��ه ال �ي��وم ال ��ذي أعلنته
األم � ��م امل �ت �ح��دة ،ق �ب��ل  10س� �ن ��وات ،ي��وم��ًا ع��امل�ي��ًا
ملكافحة الفساد.
يا لهذه «املصادفة»! أبى الوزيران إال أن يحتفال
ب�ه��ذا ال �ي��وم ال�ع��امل��ي ،ع�ل��ى طريقتهما ،ف�ل��م تبق
تهمة فساد إال ألصقها أحدهما باآلخر .كثيرون
م��ن الطبقة ال�س�ي��اس�ي��ة «أس �ف��وا» ل ��ذاك السجال
الوزاري .منهم من قال «عيب» ومنهم من ّ
تحسر
وم �ن �ه��م م ��ن الذ ب��ال �ص �م��ت .وال �ص �م��ت ف ��ي ه��ذه
ال�ب�لاد ،كما درج��ت ال�ع��ادةُ ،يلجأ إليه خوفًا من
فتح أبواب (مجارير) ما زالت مغلقة.
وزير العدل شكيب قرطباوي يقول« :أنا حزين

ج �دًا م��ن ال �ت��راش��ق ال ��ذي ح�ص��ل ب�ين ال��وزي��ري��ن،
بمعزل ع��ن الحقائق ،التي أتركها للقضاء كي
ي�ح�ك��م ف �ي �ه��ا» .رب �م��ا ك ��ان أول� ��ى ب��ال��وزي��ر ،وك��ل
وزي��ر ،ك��ل رئيس ون��ائ��ب وم �س��ؤول ،أن يحزنوا
ً
ألن الفساد موجود أصال على النحو «الفظيع»
ً
ال ��ذي ان�ت�ه��ى إل��ى م�س��ام��ع اللبنانيني ،ب ��دال من
أن ي �ح��زن��وا ب�س�ب��ب «ال �ت��راش��ق ال �ك�لام��ي» ف�ق��ط.
قرطباوي يلفت إلى أن ما حصل بني الوزيرين
امل ��ذك ��وري ��ن ل �ي��س ج ��دي� �دًا ،ف �ه��ذه «ل �ي �س��ت امل � ّ�رة
األولى التي يحصل في هذا النوع من التراشق.
هذا يجعل املواطن يشعر بأنه غريب عن الطبقة
ال�س�ي��اس�ي��ة» .ت��رى م�ت��ى ك��ان امل��واط��ن ق��ري�ب��ًا من
ً
هذه الطبقة أصال؟
ف ��ي ال � �ح� ��االت امل �م��اث �ل��ة ت �خ ��رج أص� � ��وات ك�ث�ي��رة
ملناشدة وزي��ر العدل أن «يلعب دوره» .في هذه
امل �ن ��اش ��دات ش ��يء م ��ن ال �ص� ّ�ح��ة ،مل ��ا ل �ل��وزي��ر من
صالحية إيعاز للنيابات العامة ،لكن من حيث

مجتمع واقتصاد 11

الخميس  12كانون األول  2013العدد 2174

ـفي من الواجب

بعلبك في عني العاصفة (أ ف ب)

ل �ك��ن ب �ع��ض م �ت �ط��وع��ي ال ��دف ��اع امل ��دن ��ي ت��وج �ه��وا
عبر وس��ائ��ط ال�ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي إل��ى السكان
طالبني منهم البقاء في منازلهم ،خشية من وقوع
حوادث تعوق عملهم في فتح الطرقات األساسية.
وك��ان��ت الف �ت��ًا ف��ي م��دي�ن��ة ب�ع�ل�ب��ك (رام� ��ح حمية)
االزدح � ��ام ف��ي ش ��وارع ال �س��وق ال��داخ�ل�ي��ة ب��ال�ق��رب
م��ن ال�س��راي��ا وال�س��وق ال�ت�ج��اري ،وح�ص��ول أربعة

ح��وادث اصطدام لسيارات بالعوائق األسمنتية
التي وزعتها البلدية منذ أيام في املدينة بعد قرار
«مجلس األمن الفرعي في بعلبك» .رئيس بلدية
لدواع
بعلبك حمد الحسن رأى أن العوائق جاءت
ٍ
أمنية استثنائية ه��ذه ال�ف�ت��رة ،مبديًا استعداده
لطلي البلوكات باللون الفوسفوري حتى يتسنى
رؤيتها.

العاصفة الثلجية قطعت أوصال القرى املترامية
ف��ي س �ف��وح السلسلة ال�ش��رق�ي��ة وال �غ��رب �ي��ة ،من
عيناتا ودير األحمر وبرقا وبشوات واليمونة،
إضافة إلى الخريبة والخضر ،حيث عزلت هذه
القرى بالكامل .أما في القرى األكثر ارتفاعًا فلم
تتمكن ج��راف��ات البلديات م��ن اللحاق بسرعة
تساقط الثلوج على م��دى س��اع��ات ي��وم أم��س،

فكانت تفتح لوقت قليل وم��ن ثم تعود لتقفل
بالنظر إلى كثافة الثلوج .الطالب لم ينتظروا
«ت�ع�م�ي�م��ًا م ��ن وزي � ��ر ال �ت��رب �ي��ة ل�ل�ت�ع�ط�ي��ل ،فقد
أصدرت ألكسا تعميمها والعطلة ليوم االثنني
املقبل».
في زحلة والبقاع األوس��ط (نقوال أبورجيلي)،
ب��دأت ال�ح��رك��ة طبيعية ص�ب��اح��ًا ،وم��ع اش�ت��داد
ال �ع��اص �ف��ة ال �ث �ل �ج� ّ�ي��ة ع �ن��د س ��اع ��ات ال �ظ �ه �ي��رة،
ت��راج�ع��ت ح��رك��ة امل ��رور ،وأق�ف�ل��ت معظم املحال
ّ
ّ
والصناعية في املدينة أبوابها ،في
التجارية
وقت غمرت فيه املياه مدخلها الشرقي بسبب
انسداد مجاري الصرف الصحي ،ما أدى إلى
ّ
ميكانيكية.
ت�ع� ّ�رض بعض ال�س�ي��ارات ألع�ط��ال
ووقع حادث سير على جسر النملية في ضهر
البيدر بني  10سيارات أدى إلى انقطاع السير
لساعات.
وفي الوقت الذي انتظر فيه الجنوبيون (آمال
خليل) هبوب العاصفة ،فوجئوا بيوم مشمس
ج��زئ �ي��ًا ،وخ �ص��وص��ًا ف ��ي امل �ن��اط��ق ال�س��اح�ل�ي��ة
وامل �ن �خ �ف �ض��ة .ص �ح��و اس �ت �م��ر ح �ت��ى س��اع��ات
م��ا ب�ع��د ال�ظ�ه��ر ،س�م��ح ل�ل�م��واط�ن�ين ب��اس�ت�ع��ادة
ح �ي��ات �ه��م ال �ط �ب �ي �ع �ي��ة ،ف �ي �م��ا اس �ت �م �ت��ع ال �ط�لاب
بعطلة سهلة امل �ن��ال .ل�ك��ن ال �ي��وم األول ل��م يمر
على خير تمامًا ،فقد حولت األمطار الغزيرة
ب �ع��ض ال � �ش� ��وارع وال� �ط ��رق ��ات ال��رئ �ي �س �ي��ة إل��ى
بحيرات ،وإن ك��ان االستنفار ال��ذي التزمت به
اتحادات البلديات وقوى األمن الداخلي لفتح
ال �ط��رق��ات وت �ن �ظ �ي��ف أق �ن �ي��ة امل� �ي ��اه ،س��اه��م في
تخفيف زح�م��ة السير .مقر محافظة الجنوب
شهد ت��واف�دًا لعدد من رؤس��اء البلديات الذين
طالبوا بتزويدهم باملعدات والجرافات الالزمة
لتوسيع ط��رق��ات األودي ��ة ال�ت��ي تجمعت فيها
ال �س �ي��ول واألت ��رب ��ة .وت� ��رأس م�ح��اف��ظ ال�ج�ن��وب
اجتماعًا تم التركيز فيه على الطريق الرئيسية
ال�ب�ح��ري��ة ال س�ي�م��ا ف��ي ق �ض��اء ال��زه��ران��ي ال��ذي
تصب فيه مياه األن�ه��ار وم�ج��اري األم�ط��ار من
املناطق املرتفعة حتى تصرف ضمن عبارات
ال�ب�ي�س��اري��ة وال�ص��رف�ن��د وخ �ي ��زران .وب�ح��ث في
سبل منع فيضان مشروع الليطاني الذي يمر
ف��ي ال�ب�ل��دات الساحلية وي�ط��وف على البيوت
والطرقات املجاورة.
وكانت اتحادات محافظتي الجنوب والنبطية
والقائمقامني في صور وحاصبيا ومرجعيون
ق� ��د ت� ��واف � �ق� ��وا ع� �ل ��ى خ� �ط ��ة ان� �ت� �ش ��ار مل��واج �ه ��ة
العاصفة التي وصلت بأقل حدة .رئيس بلدية
صيدا محمد السعودي أعلن أن دوري��ات فرق
ال� �ط ��وارئ وورش ال �ب �ل��دي��ة م�س�ت�ن�ف��رة مل��واك�ب��ة
تطورها ف��ي اليومني املقبلني .وك��ان��ت الثلوج
ق��د أقفلت ال�ط��ري��ق ب�ين شبعا وراش �ي��ا ال��وادي
وعملت فرق وزارة األشغال على فتحها.
شارك في اإلعداد :عبد الكافي الصمد،
نقوال أبو رجيلي ،روبير عبدالله ،أمال خليل،
رامح حمية وداني األمني

ــام القضاء بـ«حصانة»!
امل �ب��دأ ه ��ذا دور ال�ن�ي��اب��ات ال�ع��ام��ة أص��ال��ة ،التي
«ل�ه��ا» أن تتحرك م��ن تلقاء نفسها .ه��ذا حصل
ً
ّ
وتحرك النائب العام املالي القاضي عدنان
فعال،
إب��راه�ي��م ،وال�ن��ائ��ب ال�ع��ام ل��دى دي ��وان املحاسبة
ف ��وزي خ�م�ي��س .ب�ع��د ط��وف��ان امل �ي��اه ف��ي أك�ث��ر من
منطقة األسبوع الفائت.
أي ��ن أص �ب��ح ه ��ذا ال� �ح ��راك؟ ع�ل�م��ت «األخ� �ب ��ار» أن
ال �ك �ت��ب ال �ت��ي أرس �ل �ه��ا ال �ق��اض �ي��ان إل ��ى وزارت � ��ي
األشغال وامل��ال ،إضافة إلى الجامعة اللبنانية،
لم ُي� ّ
�رد عليها بعدّ .
مر نحو أسبوع دون رد من
ال �ج �ه��ات امل ��ذك ��ورة .ت�ب��ري��ر ذل ��ك ي�م�ك��ن أن ي�ك��ون
«ال ��روت�ي�ن اإلداري» .ه ��ذا م �ف �ه��وم ف ��ي ال �ح��االت
ال �ع��ادي��ة ،م�م�ك��ن ،ل�ك��ن أن يبقى ال��روت�ين روتينًا
في ظل حاالت الطوارئ ُيصبح غير مفهوم ،أقله
م��ن قبل امل��واط�ن�ين ال��ذي��ن ه��درت كراماتهم على
الطرقات ،واملهددون اليوم بمزيد من الذل مع كل
عاصفة.

ّ
ثمة مستجد في القضية .فبعد سجال الفساد
بني العريضي والصفدي ،طلب القاضي إبراهيم
إيداعه نسخة عن املؤتمر الصحافي الذي عقده
ال��وزي��ر األول ،وكذلك ال��رد ال��ذي أدل��ى به الوزير
الثانيُ ،ليصار ف��ي ض��وء تفريغهما إل��ى إج��راء
م��ا ي �ل��زم .ح�ت��ى ي��وم أم��س ل��م ي�ك��ن ال �ـ«س��ي دي»
(ال� �ق ��رص امل ��دم ��ج) ل�ل�ت�س�ج�ي�لات ق ��د وص ��ل إل��ى
النيابة العامة .القاضي ّ
«جدي في هذه القضية
إل��ى أبعد ال �ح��دود» .مسألة اس�ت��دع��اء الوزيرين
إلى العدلية لالستماع إليها «واردة بقوة ...ألن
من أدلى بكل تلك املعلومات كانا هما شخصيًا
ول �ي��س أح � �دًا س��واه �م��ا م��ن امل��وظ �ف�ي�ن» .البعض
يقول إن ال��وزي��ري��ن يمكنهما أن ال يحضرا إلى
ال �ق �ض��اء ،إذ يتحصنان ب�ـ«ال�ح�ص��ان��ة ال��وزاري��ة
والنيابية م�ع��ًا» .ف��ي ه��ذه ال�ح��ال��ة ليس بإمكان
ال�ق�ض��اء أن يجبرهما على ال�ح�ض��ور ،فالطبقة
ال �س �ي��اس �ي��ة ه ��ي ال �ت��ي ت �ض��ع ال �ق��وان�ي�ن وت �ش� ّ�رع

نصوصها ،وهي من جعلت من الحصانة ّ
مطية
فساد يصعب على القضاء القفز فوقها.
م ��ن ج��ان��ب آخ � ��ر ،ت�ن�ت�ظ��ر ال �ن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة ل��دى
دي��وان املحاسبة ّ
رد وزارة األشغال بعد الكتاب
ال ��ذي وج�ه�ت��ه إل�ي�ه��ا ي��وم االث �ن�ين امل��اض��ي .إنها
«البيروقراطية اإلداري��ة» املريبة عينها .مصادر

تردد أن اتصاالت حصلت بين الوزرات
المعنية ومراجع سياسية كبيرة
ال� ��دي� ��وان ت� �ق ��ول إن� ��ه «ال س �ل �ط��ة ج �ب��ري��ة ل��دي�ن��ا
الس �ت��دع��اء ال� � ��وزراء ،ل�ك��ن ف��ي ح ��ال اس�ت��دع��ائ�ه��م
ي �م �ّك �ن �ه��م أن ي� �ح� �ض ��روا ب �ط �ي �ب��ة خ� ��اط� ��ر ،وإن
تمنعوا فيستفيدون من الحصانة التي تحصر
م �ح��اك �م �ت �ه��م أم � � ��ام امل �ج �ل ��س األع � �ل� ��ى مل �ح��اك �م��ة

ال��رؤس��اء وال ��وزراء ح�ص�رًا»ُ .ي��ذك��ر أن العريضي
وال �ص �ف��دي ي�س�ت�ف�ي��دان م��ن ح �ص��ان��ة م��زدوج��ة،
حصانة الوزارة والنيابة ،وفي لبنان درج العرف
(ال�س�ي��اس��ي) على ع��دم رف��ع الحصانة ع��ن أح��د،
حتى وإن استوجب ذلك ،إال في حال رفع الغطاء
ال �س �ي��اس��ي ع ��ن امل �ع �ن��ي .خ �ل�ال األي � ��ام امل��اض �ي��ة،
ت��ردد أن ات�ص��االت حصلت بني ال��وزرات املعنية
وم��راج��ع سياسية ك�ب�ي��رة ،بغية إي �ج��اد مخرج
قضائي ،و«يبدو أن لدى هذه املراجع ّ
نية لفتح
امللفات والسير ب�ه��ا» .كثيرة ه��ي األس�م��اء التي
ج��رى تداولها أخيرًا في ما خص األش�غ��ال ،من
شركات ومتعهدين ومهندسني ،وبعض هؤالء
م��ن أص�ح��اب ال�ن�ف��وذ ال��ذي ي ��وازي تقريبًا نفوذ
بعض ال� ��وزراء .يخشى البعض ال�ي��وم أن تنأى
املحاسبة بنفسها ع��ن ك��ل ه ��ؤالء ،لتحل أخيرًا
ع�ل��ى م��وظ�ف�ين ص �غ��ار ،ي�ك��ون��ون ب�م�ث��اب��ة «كبش
محرقة» كما يحصل دائمًا.
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على الغالف

النازحون العراة في خيم «طـ
غرقت خيم النازحني السوريني ،و«ألكسا» لم تبدأ بعد .أمس ،مع مالمح
العاصفة ،علت الصرخة في الخيم البالستيكية .طاف الساكنون في قلبها.
ومن لم يطف ،قضى ليله ساهرًا يمسك أطراف خيمته كي ال تقتلعها الرياح
القوية .هؤالء هم جزء من مجتمع آخر مضيف عاش األمرين أيضًا ،وإن كان ثمة
سقف يحميه .أما الدولة التي يفترض أنها تعي معنى املوت بردًا ،فال «تمون
على خيمة» ،وأفظع ما يمكن أن تقوله« :أنا مرعوبة» .وكذلك الحال بالنسبة
إلى الجمعيات الدولية الحاضرة بال طاقة
إعداد راجانا حمية
بقدمني عاريتني ،تقف األم تراقب السيل الزاحف
إل��ى خيمتها .ت�غ��رورق عيناها بالدموع ،وهي
ت �ن �ظ��ر إل� ��ى أق� � ��دام أط �ف��ال �ه��ا ال �س �ب �ع��ة ال��واق �ف�ي�ن
مثلها ،بعريهم ،على األحجار التي كانت لتوها
تستخدم كمقاعد جلوس في تلك الخيمة التي
ص ��ارت ك��ل ح�ي��ات�ه��م .ه �ن��اك ،ف��ي س�ه��ل ال�ب�ق��اع،
حيث لجأت عائالت سورية وجدت نفسها فجأة
ً
ب�لا م��أوى ،ستنتظر األم وأطفالها ط��وي�لا قبل
أن يعبر السيل من «بيتهم» .خ�لال تلك الفترة
ّ
القاتلة بصقيعها وذل�ه��ا ،سيبكون .سيرجون
وال��دت �ه��م أن تعطيهم ال� ��دفء ،أن ت��أخ��ذه��م إل��ى
مكان ج��اف .هي ال تجيب .تسأل نفسها م��رارًا:
ٍ
«إل� � ��ى أي � ��ن ي �م �ك��ن أن أح �م �ل �ه��م ف ��ي ذل � ��ك ال �ب��رد
القارس؟».
أول م��ن أم��س ،ل��م يكن ال�ب��رد ق��د ص��ار ال ُي�ط��اق.
ومع ذلك كان السيل ّ
سباقًا .جرف أرض الخيمة.
أم��س ،ج��اء ال�ب��رد قاسيًا ،وم��ع ذل��ك ح��اول��ت األم
إلعادة «سهمدة» أرض
أن تفعل ما في
وسعها ُّ َ
ّ
وسد الثغر بالحجارة والرمل
الخيمة بالوحل،
«كي ال تدخل املياه إلينا مجددًا» ،ولكن هل ذلك
يكفي ملواجهة العاصفة؟
ال تمتلك ه��ذه العائلة س��وى «ك��م ح��رام أخدنا
بعضهم م��ن جمعيات وبعضهم م��ن جيراننا
اللبنانيني»! هذه هي كل تدابير العاصفة :خيمة
على أرض موحلة وعدد من الحرامات ...ال دولة
وال منظمات دولية وال جمعيات .هؤالء ليسوا
جزءًا من التدابير إال في وسائل اإلعالم.
ال أحد سيعرف الكثير عن حياة ه��ؤالء ،إن «لم
يختبر ال�ع�ي��ش ف��ي خيمة ك��ال�ت��ي نعيش فيها
نحن» ،يقول إبراهيم .هذا الرجل الذي «طافت»
خيمته م��رارًا يعيش اليوم خوفني :الخوف من
«ط ��وف ��ان» ج��دي��د وال �خ ��وف م��ن «ت ��ده ��ور ح��ال��ة
ابني الذي أصيب بالتهابات الرئة من الصقيع».
خ��وف ه��ذا ال��رج��ل ن��اب��ع م��ن ت�ل��ك األخ �ب��ار التي
سمعها ع��ن «م ��وت ط�ف��ل ف��ي ع��رس��ال وآخ ��ر في
البقاع الغربي بسبب الصقيع» .ويسأل نفسه:
«م � � ��اذا ل ��و ت� ��ده� ��ورت ح ��ال � �ت ��ه؟» ،ال أح � ��د ي�م�ل��ك
اإلج ��اب ��ة ،ح �ت��ى وائ� ��ل أب ��و ف��اع��ور ن �ف �س��ه ،وزي��ر
ال �ش��ؤون االجتماعية ف��ي البلد ال��ذي ن��زح إليه
مليون ون�ص��ف مليون ن��ازح «ول��م يتخذ ق��رارًا
بعد بإقامة مخيمات ضمن املواصفات لحماية
هؤالء».
سنسأل الوزير السؤال الذي طرحه إبراهيم على
نفسه :م��اذا ل��و م��ات��وا؟ م��ا ه��ي «شغلة» ال��دول��ة؟
يختصر الوزير كالمه لـ«األخبار» بالقول« :أنا
م��رع��وب» .م��رع��وب؟ ألن «ال��وض��ع ك��ارث��ي ونحن
ع��اج��زون ،فنحن ك� ��وزارة ال ن�م��ون ع�ل��ى خيمة،
ون�ح��اول أن نعمل جاهدين م��ن خ�لال الهيئات
ال ��دول� �ي ��ة» .وي � ��رد أب� ��و ف ��اع ��ور ه� ��ذا ال �ع �ج��ز إل��ى
«غياب القرار السياسي في شأن إقامة مخيمات
رسمية ل�ل�ن��ازح�ين» .وف��ي ح�ض��رة ه��ذا الغياب،
ثمة ما يقوله :الصقيع سيجرف ناسًا ،وال حيلة
في يد الدولة إال القول« :الله يستر» .وعلى هذا
األس � ��اس ،ك��ل م��ا ي�م�ك��ن أن ن�ف�ع�ل��ه ه��و م�ح��اول��ة
«التخفيف من وطأة الكارثة وليس مواجهتها،
ولهذا بدأنا العمل مع الجمعيات على موضوع
التجهيز للشتاء كتغليف الخيم وتأمني التدفئة
والثياب» .أما العمل على تأمني أماكن في حال
حدوث الكوارث ،فهو ما يعتبر الترف بحد ذاته.
هذا من جهة الدولة العاجزة .أما بالنسبة إلى
امل�ف��وض�ي��ة العليا ل �ش��ؤون ال�لاج �ئ�ين ،فالوضع
ً
ليس أفضل ح��اال .فهذه األخ��رى تشكو العجز.
وب� ��رغ� ��م أن � �ه ��ا ت �ج �ه��د ه� ��ي األخ � � � ��رى مل �س��اع��دة
ال�ن��ازح�ين ،وخ�ص��وص��ًا م��ن يقطنون ال�خ�ي��م ،إال
أن األم ��ور «ليست ب�ه��ذه ال�س�ه��ول��ة» ،ت�ق��ول دان��ا
س�ل�ي�م��ان ،ال�ن��اط�ق��ة ب��اس��م امل�ف��وض�ي��ة .وت�ت�ط��رق

سليمان لحملة «مساعدات التحضير للشتاء»،
ال �ت ��ي «ت �ت �ض �م��ن ك��وم �ب��ون��ات امل � � ��ازوت وال �غ ��از
للتدفئة والطبخ والحرامات والثياب الشتوية».
وبموازاة ذلك ،بدأ الجيش أيضًا بالعمل في هذا
اإلطار «عبر توزيع مساعدات عينية من شوادر
بالستيك وخشب ورم��ل» .وتشير سليمان إلى
أن ��ه ج ��رى «ت�ج�ه�ي��ز ب �ع��ض األم ��اك ��ن ال�ج�م��اع�ي��ة
ل�ل�س�ك��ن ف��ي ع ��دة م�ن��اط� َ�ق ف��ي ح��ال��ة ال� �ط ��وارئ».
وعندما نسأل :لم ال ُينقل القاطنون في الخيم
إليها قبل حصول كارثة املوت؟ تقول سليمان:
«مش أكيدة فينا ننقل ،لو كانت فاضية وجاهزة
كنا نقلناهم من قبل» .هنا ،العجز يضرب أيضًا،
وإن ك��ان االس�ت�ع��داد للمساعدة م��وج��ودًا .وت� ّ
�رد
س�ل�ي�م��ان ذل ��ك إل ��ى ت�ح��دي�ين رئ�ي�س�ي�ين :أول�ه�م��ا
«مستوى التمويل الذي ال يتعدى  %32من 1,7
مليار دوالر مطلوبة» ،أما التحدي الثاني فهو
«عدم وجود بنية تحتية صلبة الستيعاب هذا
الكم من النازحني».
العجز ض��ارب .لكن ذلك ال يمكن أن يعفي أحدًا
من املسؤولية .هؤالء النازحون إلى بالد الله ال
يطلبون الكثير .يطلبون حمايتهم من املوت ال
أكثر وال أقل.
ً
ف � ��ي ال � �ب � �ق� ��اع م � �ث �ل��ا ي� �ش� �ك ��و ه � � � ��ؤالء م � ��ن «ق� �ل ��ة
املساعدات» .وهذا بديهي في كثير من األماكن
ول �ي��س ف��ي ال �ب �ق��اع وح� ��ده .ف�ل�ن�ع� ّ�رج ع�ل��ى سهل
ال�ب�ق��اع .ه�ن��اك ،حيث اختفت الخيم املصنوعة
م��ن ال�خ�ي��ش وال�ن��اي�ل��ون ت�ح��ت أك ��وام ال�ث�ل��ج .في
ّ
تشتم شيئًا من
داخ�ل�ه��ا ال��ذي ي�غ��وص بعتمه،
ال ��دفء ممزوجًا برائحة ال�ك��رت��ون والبالستيك
وأغصان الشجر املبلل .وفي كل الخيم ،سترى
املشهد ذات��ه .وج��وه متعبة من البرد والصقيع
وجاق من الحطب إن وجد ،وإن لم
تتحلق حول
ّ
يوجد ،تجدهم مدثرين بـ«الحرامات».
ال �ح��ال ف��ي س�ه��ل ال �ب �ق��اع ه��و ن�ف�س��ه ف��ي ال�ب�ق��اع
الغربي ،حيث يقطن أغلب النازحني في الخيم.
ال ف��ارق بني املكانني باستثناء «دوز» الغضب

األكثر إيالمًا
هو مشهد
األطفال
الحفاة
على الثلج
في مخيم
الدلهمية
(أ ف ب)
الذي يزداد حدة هنا «من الغياب التام لجمعيات
اإلغاثة اللبنانية منها والدولية والعربية ،حيث
تبني أن ج��ل اهتماماتها فتح املكاتب وتنفيع

تحاول عائدة الحمصية تدعيم خيمتها
التي تستأجرها بـ 60ألف ليرة بالشهر
بعض امل��وظ�ف�ين ،بعيدًا ع��ن معالجة ه��ذا امللف
بشكل جدي وفاعل» ،يقول أحد النازحني .وفي
ظ��ل ه��ذا ال�غ�ي��اب امل ��زدوج م��ن ال��دول��ة والهيئات
اإلغاثية ،سيقضي أبو محمد الحلبي ليله مع

اث�ن�ين م��ن أوالده «ن�ن�ت�ن��اوب على السهر خوفًا
من اقتالع الرياح للخيمة وتسرب املياه إليها».
أما في مخيم الدلهمية ،فثمة ما هو أكثر إيالمًا.
مشهد األط �ف��ال ال�ح�ف��اة ع�ل��ى ال�ث�ل��ج ،وه��م كثر.
وبابتسامة ال تخلو من التهكم ،يقول إسماعيل:
«شايف هدول ما ضل وفد أوروبي وال عربي إال
ما شافهن ،بس ما صدقوا يمكن إنو رح نغرق
بالشتا».
وفي الطرف الشمالي من املخيم ،تحاول عائدة
ال�ح�م�ص�ي��ة ،ت��دع�ي��م خيمتها ،ال�ت��ي تستأجرها
ب� �ـ 60أل��ف ل�ي��رة ب��ال�ش�ه��ر ،ب��األح �ج��ار وال�ق�س��اط��ل
الحديدية ،بعدما فعلت فيها الزوابع ما فعلته.
ت �ق��ول« :ك ��ل ال�ل�ي��ل ع��اي�ش�ين ع�ل��ى أع �ص��اب �ن��ا ،ما

اكتشاف العالج :القطاع الخاص ب ـ
مخيم
للنازحني
في بعلبك
(رامح
حمية)

محمد وهبة
لكل حدث تفاعالته .تبادل االتهامات بني وزير
االش �غ��ال غ ��ازي ال�ع��ري�ض��ي ووزي� ��ر امل ��ال محمد
ال �ص �ف��دي ك ��ان ي�م�ك��ن ان ي �ح��دث «إن �ف �ج��ارًا» في
مكان آخ��ر غير لبنانّ .ام��ا هنا ،فلم يطل الوقت
ّ
مجرد قنبلة صوتية انتهت
قبل أن يتبينّ أنها
مفاعيلها بانتهاء مفعول ص��وت�ه��ا .فالصدمة
ح� ّ�رك��ت أج �ه��زة وم��ؤس �س��ات وش �خ �ص �ي��ات لكل
م �ن �ه��ا ح �س��اب��ات��ه ف ��ي ل �ع �ب��ة ال �س �ي��اس��ة امل�ح�ل�ي��ة.
ت �ح� ّ�رك��وا ف�ق��ط ألن �ه��م ي��ري��دون ت�س��وي��ق ف �ك��رة أو
مشروع ،أو اقتطاع ّ
حصة من األجواء ،أو الكشف
عن نوع املالئكة التي ينتمون إليه على حساب
فضائح اآلخرين.
آخ ��ر ب �ي��ان خ ��رج ع �ل��ى أن �ق��اض ق� ّ�ص��ة ال�ع��اص�ف��ة
و«ال�ط��وف��ان العظيم» ف��ي نهر ال�ك��وك��وديّ ،
نصه
األم �ي��ن ال� �ع ��ام ل�ل�م�ج�ل��س األع� �ل ��ى ل�ل�خ�ص�خ�ص��ة
زي��اد حايك .ال أحد يعلم كيف ابتكر حايك هذه
ال �ف �ك��رة ال �ت��ي ت �ق��ول إن «ل �ب �ن��ان ل��م ي�ك��ن ليعاني
مشكلة غرق الطرق بمياه األمطار لو كان تلزيم
إنشاء ه��ذه الطرق وإع��ادة تأهيلها وصيانتها
يجري على قاعدة الشراكة بني القطاعني العام
والخاص ،أو على األق��ل ملا كانت املسؤولية في
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ــايفة»« :اهلل يستر»
وزير الشؤون االجتماعية :أنا مرعوب؛ فالوضع كارثي ونحن عاجزون (أ ف ب)

(البقاع ــ أسامة القادري)
بكفي اننا عم نوقد صرامي وبالستيك ،منشان
ما نموت من البرد ،كمان الخيمة حسيناها رح
تطير».
خ� � ��وف ع� ��ائ� ��دة ال ي �ش �ب��ه خ� � ��وف ع � � � ��ذاب؛ ف�ت�ل��ك
«مرعوبة» على ابنها الرضيع من البرد .تدعو
«الله أن ال يطيل العاصفة؛ ألن ما في عندي إال
ربطتني خبر وغالون  10ليتر من املازوت».
ع�ك��ار أي�ض��ًا .ففي س��اح��ة ال�ع�ب��دة ،أول��ى البلدات
ال�ع�ك��اري��ة ،ت�ب��دو ال�ط��ري��ق خالية إال م��ن شاحنة
صغيرة ،تقل بضع نساء وأوالد .يخلع الهواء
ال �ع��اص��ف غ �ط��اء ال �ش��اح �ن��ة ،ف�ت�ن�ك�ش��ف رؤوس
ال��رك��اب من الخلف ملفوفة بما تيسر من بقايا
ث�ي��اب ،وتظهر ال��وح��ول املكدسة على أحذيتهم

أنهم عائدون لتوهم من عمل زراعي لم تترك لهم
العاصفة مجال استكماله.
ب�ض�ع��ة ك�ي�ل��وم�ت��رات ،ق�ب��ل ب �ل��دة ال�ق�ل�ي�ع��ات ،ثمة
مخيم كبير على شاطئ البحر .رجل من سكان
ال �ق �ل �ي �ع��ات ،ي �ج��اه��د ع �ل��ى س �ط��ح م �ن��زل��ه ل�ي��رك��ب
قسطل الصوبيا ،وهو يطرح السؤال عن أحوال
سكان الخيم ،حيث ال مجال للصمود ،وال دخان
منبعثًا من خيمة.
أم ��ا ع�ل��ى م �ف��رق ال�ح�ي�ص��ة ،ازدادت أع� ��داد خ�ي��م،
ً
ك��ان��ت ت � ��ؤوي ع� �م ��اال زراع� �ي�ي�ن أت � ��وا س��اب �ق��ًا من
سوريا ،وأصبحت جزيرة مليئة بالخيم ،تعوم
وس� ��ط ب �ح �ي��رة ،ت�ف�ص�ل�ه��ا ع ��ن ال �ط��ري��ق امل��ؤدي��ة
إل��ى ال�ع�ب��ودي��ة ،ف�ب��دا ال�ن��اس ح��ائ��ري��ن ف��ي تدبير

مصرف للمياه أو في إع��ادة تشبيك الخيم قبل
أن تقتلعها العواصف ،أو يدخلها املطر.
وال يقتصر هذا األمر على النازحني ،فاملضيفون
ً
ليسوا أفضل حاال .فهؤالء ،القاطنون في بيوت،
ع��ان��وا أي �ض��ًا .ورب �م��ا ال�خ�ب��ز ه��و أك �ث��ر م��ا شعر
تجاهه هؤالء بالضعف ،أكثر من صقيع الشتاء.
وك� ��ان الف �ت��ًا ف ��ي ط��راب �ل��س م�ش�ه��د اإلق� �ب ��ال غير
املسبوق على «الرغيف» ،وهو املشهد الذي ذكرنا
بزمن الحروب .وكذلك األمر بالنسبة إلى الوقود.
ففي بعض قرى الجنوب ،لم يعد بعض أصحاب
امل �ح �ط��ات ي�ب�ي�ع��ون ك�م�ي��ات ك�ب�ي��رة م��ن امل� ��ازوت،
«ل�ت��وف�ي��ر م ��ادة ال�ت��دف�ئ��ة ألك �ب��ر ع��دد م��ن ال �ن��اس،
وخصوصًا أننا نخاف من إقفال الطرقات وعدم

تزويدنا باملازوت» ،يقول أحد أصحاب محطات
ال� ��وق� ��ود .ول �ل �ت �ي��ار ال �ك �ه��رب��ائ��ي ح �ص �ت��ه أي �ض��ًا،
وي�ق��ول حسن بيضون م��ن بنت جبيل« :يعاني
أبناء املنطقة منذ أكثر من أسبوع انقطاع التيار
ال �ك �ه��رب��ائ��ي ،ب��اس �ت �ث �ن��اء س ��اع ��ات ق�ل�ي�ل��ة ي��وم�ي��ًا
ال ت�ت�ج��اوز ف��ي أح�س��ن األح� ��وال ال�س��اع�ت�ين دون
ص��دور ب�ي��ان أو تفسير واض�ح�ين ع��ن مؤسسة
كهرباء لبنان ،التي راجعناها م��رارًا وت�ك��رارًا».
وهذه هي املأساة بحد ذاتها .فما العمل عندما
تشتد ألكسا؟
شارك في االعداد :رامح حمية ،عبد الكافي الصمد،
روبير عبد الله ،أسامة القادري

ـدال من الدولة
هذه الحالة تبقى عائمة إذا حصلت املشكلة ،إذ
يمكن مقاضاة املسؤول ،وهو الشركات املتعاقد
معها».
ّ
ل� ��م ي �ك �ت��ف ح� ��اي� ��ك ،وه� � ��و م� ��وظ� ��ف ف� ��ي ال ��دول ��ة
ويتقاضى اجره من اموال الضرائب ،بطرح هذه
الفكرة التسويقية للخصخصة كبديل عن دولة
عاجزة ،بل حاول إيجاد أساس صالح الستكمال
عملية ال�ت�س��وي��ق ع�ب��ر «ت�س�ف�ي��ه» آل �ي��ات التلزيم
ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة (اي ال �ق��ان��ون �ي��ة) مل�ص�ل�ح��ة ال �ش��راك��ة
املزعومة ،قال« :إذا أرادت الحكومة اليوم إنشاء
ط��ري��ق م��ا أو إع� ��ادة ت��أه�ي�ل�ه��ا ،ت�ل�ج��أ ،وف ��ق آلية
التعاقد التقليدية ،إل��ى إج��راء مناقصة ،تجري
بموجبها إرس��اء عقد اإلنشاء أو اإلص�لاح على
ص��اح��ب ال �ع��رض األدن� ��ى س �ع �رًا .وي �ك��ون ال�ف��ائ��ز
ً
ب��امل�ن��اق�ص��ة م� �ق ��اوال ،وي�س�ع��ى ع ��ادة إل ��ى تنفيذ
األشغال بأقل تكلفة ممكنة له سعيًا إلى تحقيق
أك�ب��ر ق��در م��ن األرب ��اح م��ن امل �ش��روع ،وه��ذا غالبًا
م��ا يعني استعمال م��واد وات�ب��اع اس��ال�ي��ب عمل
قد ال تكون األف�ض��ل .بسبب ذل��ك ،تتدهور حالة
ال�ط��ري��ق ب��أس��رع م�م��ا ه��و م�ت��وق��ع ف��ي ال�س�ن��وات
القليلة ال�ت��ي تلي تنفيذها .وب�م��ا أن أي أعمال
معينة لإلصالحات أو الصيانة لم تكن مشمولة
ب��امل �ن��اق �ص��ة األص �ل� �ي ��ة ،ت �س ��وء ن��وع �ي��ة ال �ط��ري��ق

وتبقى ك��ذل��ك أش�ه�رًا أو س�ن��وات قبل أن تتحرك
الحكومة مجددًا ،ويجري تخصيص االعتمادات
ألع �م ��ال اإلص �ل ��اح .أم ��ا ف ��ي م �ن��اخ ال �ش��راك��ة بني
ال�ق�ط��اع�ين ال �ع��ام وال� �خ ��اص ...ف��االم��ر مختلف»،
يخلص حايك.
ّ
يقدم كالمه كما لو أنه مبني على معرفة واسعة
بقوانني املحاسبة العمومية وبإجراءات التلزيم
وامل �ن��اق �ص��ات ...ل�ك��ن م��ا ق��ال��ه ي�ش��ي أن ��ه ي�م��ارس
التعمية على طرق التلزيم (غير التقليدية) التي
اتبعتها وزارة االش�غ��ال ،وه��ي مخالفة لقوانني
امل �ح��اس �ب��ة ال �ع �م��وم �ي��ة وامل �ن��اق �ص��ات ،إذ إن كل
التلزيمات تجري بواسطة اس�ت��دراج العروض
امل �ح �ص ��ور ،ال ب��امل �ن��اق �ص��ة ،وه� ��ي اس �ت ��دراج ��ات
ع��روض محصورة «م� ّ
�دب��رة» كما ورد في إحدى
امل � � ��رات ف ��ي ت �ق��ري��ر وض �ع ��ه أح� ��د ق� �ض ��اة دي� ��وان
ّ
املحاسبة ومزقته يد السياسة قبل إصداره.
ح ��اي ��ك ي �ع �ل��م أن أي ت� �ل ��زي ��م ت� �ق ��وم ب� ��ه ال ��دول ��ة
اللبنانية ،وف��ق ال�ط��رق التقليدية ال�ت��ي يحاول
«ت� �ق ��زي� �م� �ه ��ا» ،ل� �ه ��ا اص � � ��ول ل� ��و ات� �ب� �ع ��ت اب � �ت ��داء
باملناقصات وب��األش�غ��ال وتنفيذها واإلش ��راف
ّ
عليها وتسلمها وق ��درة ال�ت�غ��ري��م ،وغ�ي��ره��ا من
العناصر التي تعد اساسًا لسداد أي مبالغ او
أموال متوجبة للمتعهد ،أو اإلفراج عن كفالته...

ملا كان قد حدث ما يحدث ،وملا كان حايك نفسه
م�ض�ط��را ف��ي ك��ل مناسبة إل��ى ت�س��وي��ق ال�ش��راك��ة
ّل�اّ
ب�ين ال�ق�ط��اع ال �ع��ام وال �خ��اص ب��وص�ف�ه��ا «ح� ل��ة
املشاكل».
إال أن ما ص� ّ�رح به حايك في مناسبة «طوفان»
نفق الكوكودي ،يطرح عالمات استفهام كبيرة،
فهو يعلم ان عقد الصيانة في هذا النفق تحديدا
ه��و شكل م��ن اش�ك��ال الشراكة ب�ين القطاع العام

سكرية :أن تشاهد الفساد يقارع
الفساد هو متعة ما بعدها متعة
ّ
وال� �خ ��اص .أل ��م ي �ل��زم م�ج�ل��س اإلن �م ��اء واإلع �م��ار
ّ
ص �ي��ان��ة ال �ن �ف��ق ل �ش��رك��ة  MEASث ��م ه ��ي ل��زم �ت��ه
للمتعهد؟ نتائج الشراكة املزعومة واضحة منذ
يوم االربعاء املاضي.
وف��ي س�ي��اق متصل ،ق��ال رئ�ي��س لجنة األش�غ��ال
ال�ن�ي��اب�ي��ة ال �ن��ائ��ب م�ح�م��د ق �ب��ان��ي ،إن «ال �س �ج��ال
الحاصل بني الوزيرين محمد الصفدي وغازي
ال�ع��ري�ض��ي ي�ك�ش��ف م ��دى ال �ف �س��اد ال ��ذي تعانيه
لاّ
ال�ب�لاد على مستوى ع ��ال» ،إ أن قباني نفسه

يعتقد أن محاسبة أي م��ن ال��وزي��ري��ن ام��ر شبه
مستحيل م��ن دون رض��ى ال��زع�ي��م ال ��ذي ينتمي
إليه هذا الوزير أو ذاك .وبالتالي ،فإن انتقادات
قباني جاءت لتكمل حملة «شماتة» نواب تيار
املستقبل على الوزيرين ألسباب سياسية بحتة
ال دخل لها بالفساد أو بمكافحته ،وكأن شركات
م�ث��ل س��وك��وم��ي وال�ف�ط�ي��م وس��ول �ي��دي��ر وط �ي��ران
ال �ش��رق االوس ��ط وت�ع��دي��ات ك�ث�ي��رة ع�ل��ى األم�ل�اك
العامة لم تسبب أي فيضان.
بعض التعليقات على امل��وض��وع أخ��ذت طابعًا
اشمئزازيًا مثل النائب السابق اسماعيل سكرية،
الذي قال« :أن تشاهد الفساد يقارع الفساد كما
حصل البارحة على الشاشات املرئية ،هو متعة
م��ا بعدها متعة مل��ا ترسمه م��ن مشهد لطوفان
ال �ف �س��اد وف��ائ��ض ث�ق�ل��ه ،ك�م��ا ه��ي ص ��ورة بشعة
وم�خ�ج�ل��ة ف��ي آون ��ة واح� ��دة ،واألغ� ��رب واألق �س��ى
ف��ي ذل��ك ،أن م��ا حصل ال يختلف وق�ع��ه ف��ي بلد
التعددية والديموقراطية عن أي حدث آخر».
ثمة م��ن ي�ق��ول إن اللبنانيني مسلوبو العقول،
وإن كل ما يحصل ّ
يخدرهم أو يزيدهم تخديرًا.
فكل مصيبة ال ت�ح� ّ�رك إال السنتهم ومشاعرهم
الجياشة حصرًا ،أما تعبيرهم عن هذه املشاعر،
فهو امر شبه مستحيل.
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تقرير
ّ
حدد رئيس محكمة املطبوعات القاضي روكز رزق تاريخ الثالث من شباط املقبل موعدًا
للنطق بالحكم في الدعويني املرفوعتني من قبل شركة «سبينيس» ومديرها التنفيذي ّمايكل
رايت على الوزير السابق شربل نحاس .فهل سيشهد هذا التاريخ حكمًا قضائيًا ّ
يكرس الحق في
ّ
ّ
التشهير «املوثق» عندما يتعلق األمر بقضايا الشأن العام ،كما هو طموح نحاس؟

شربل نحاس:

أريد البراءة ...وأكثر
مهى زراقط
خ��اب أم��ل ال��وزي��ر ال�س��اب��ق ش��رب��ل نحاس
أم � ��س ،إذ ل ��م ُي� �ت ��ح ل ��ه أن ي �ل �ت �ق��ي امل��دي��ر
ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل �ش��رك��ة «س �ب �ي �ن �ي��س» م��اي�ك��ل
راي ��ت ل�ي�ت�ع� ّ�رف إل �ي��ه وج �ه��ًا ل��وج��ه خ�لال
ال �ج��ول��ة ال�ث��ال�ث��ة م��ن ج�ل�س��ات محاكمته
بتهم ال�ق��دح وال � ّ
�ذم وال�خ�ب��ر ال �ك��اذب .لكن
ّ
ً
املفاجأة تمثلت في حضور  13عامال من
ع� ّ�م��ال «ش��رك��ة س�ب�ي�ن�ي��س» ،املتضامنني
م��ع م��دي��ر ش��رك�ت�ه��م .رف �ع��وا الف �ت��ات ضد
ن �ح��اس ،ووق �ف��وا أك�ث��ر م��ن ث�ل�اث س��اع��ات
تحت املطر عند مدخل قصر العدل.
«م��ن يجب محاكمته ه��و ّ أن��ت ي��ا معالي
الوزير لتغاضيك عن الغش والتزوير في
ان�ت�خ��اب��ات نقابة ع�م��ال سبينيس» .هذا
ما حملته واح��دة من الالفتات املرفوعة،
وك � ��أن ح��ام �ل �ي �ه��ا ال ي �ع��رف��ون أن ن�ح��اس
ً
فعال هو من تجري محاكمته في دعويني
رف�ع�ه�م��ا عليه م��دي��ره��م ف��ي ال�ع�م��ل ،وأن��ه
ّ
هو ّ
املدعى عليه الذي حضر كل جلسات
م�ح��اك�م�ت��ه وط �ل��ب اس �ت �ج��واب��ه ،ف ��ي حني
غاب ّ
املدعي طيلة الوقت.
ّ
يقول العمال املعتصمون إنهم يتحدثون
ب��اس��م  1800ع��ائ�ل��ة «وح ��رام ع�ل��ى ال��وزي��ر
أن ي��ؤذي �ه��ا» .ي ��ؤك ��دون أن �ه��م ي�ح�ص�ل��ون
ع�ل��ى ك��ام��ل ح�ق��وق�ه��م «رات� ��ب ه ��ذا الشهر
س �ن �ت �ق��اض��اه ق �ب��ل ع �ي��د امل � �ي�ل��اد ،ون �ح��ن
م �س � ّ�ج �ل ��ون ف� ��ي ال� �ض� �م ��ان االج �ت �م ��اع ��ي،
ول �ي �خ �ب��رن��ا ال ��وزي ��ر أي م��ؤس �س��ة ت�خ�ل��و
ّ
م� � ��ن امل� � �ش � ��اك � ��ل ف� � ��ي ظ � � � ��ل ه � � � ��ذا ال� ��وض� ��ع
االق�ت�ص��ادي؟» .برأيهم ،ما يفعله نحاس
ي �ص� ّ�ب ف��ي مصلحة س�ي��اس�ي��ة شخصية

«الريس» على مسافة واحدة من عون وجعجع
ّ
صدحت قاعة محكمة املطبوعات بأسماء
كثيرة أم��س ،ف��ي معظمها تتعلق بقضايا
قدح ّ
وذم .فترددت أكثر من مرة أسماء رئيس
ت�ك�ت��ل ال�ت�غ�ي�ي��ر واإلص �ل��اح ال �ع �م��اد ميشال
ع��ون ،رئيس ح��زب ال�ق��وات اللبنانية سمير
جعجع ،مسؤول وح��دة االرتباط والتنسيق
في «حزب الله» وفيق صفا ،اإلعالمية ماريا
املعلوف ،والنجمة هيفا وهبي .كذلك كانت
«األخبار» حاضرة ،من خالل الزميل محمد
نزال ،في الدعوى املرفوعة عليه من القاضية
رندى يقظان في قضية «قضاة الكيف».
وفي إطار تحديد مواعيد جديدة للجلسات
امل� ّ
�ؤج�ل��ة ،رف��ض رئ�ي��س محكمة املطبوعات
روك ��ز رزق ط�ل��ب م�ح��ام��ي امل��دع��ى عليه في

قضية مرفوعة من جعجع أن يؤخر موعد
الجلسة املقبلة عن املوعد ال��ذي ح� ّ�دده وهو
 22كانون الثاني املقبل .والسبب «هو املوعد
نفسه ال ��ذي ح� ّ�ددت��ه ل�ق�ض��اي��ا ال�ع�م��اد ع��ون،
وأن��ا أري��د أن أك��ون على مسافة واح ��دة من
الجميع».

له .وعندما نسألهم ما هي هذ املصلحة؟
يجيبون «اسألوه هو» ،فيما يجيب آخر
«ق ��د ي �ك��ون ي��رغ��ب ،ك �ي �س��اري ،أن يصبح
رئيسًا للنقابات»!
ّ
العمال املدافعون عن شركتهم« ،وليس عن
مايكل رايت» كما يقولون ،يؤكدون أنهم
لم يتلقوا رسائل من أحد لكي يعتصموا،

بل بادروا إلى ذلك من تلقاء أنفسهم .لكن،
ّ
ملاذا يترك ّ
عمال مركز عملهم ،في ظل هذا
ال��وض��ع االق �ت �ص��ادي ال ��ذي ي�ح�ك��ون عنه،
ليعتصموا ،ما ّ
يهدد رواتبهم بالحسم؟
فيقولون إن حضورهم يحسم من فرصة
ال� �غ ��ذاء ( .)lunch breakف� ��إذا ك ��ان ع� ّ�م��ال
«س �ب �ي �ن �ي��س» ي �ح �ص �ل��ون ع �ل��ى أك �ث��ر من

ث�ل�اث س��اع��ات ي��وم�ي��ًا اس �ت��راح��ة ل�ت�ن��اول
ً
طعامهم .فلماذا يا معالي الوزير ،فعال،
ّ
تعكر عليهم هذه الرفاهية؟
امل � �ف� ��ارق� ��ة ك� ��ان� ��ت ف � ��ي وج� � � ��ود أش� �خ ��اص
ف�ص�ل��وا م��ن أع�م��ال�ه��م ب�س�ب��ب تضامنهم
م� ��ع ع� �م ��ال «س �ب �ي �ن �ي ��س» ،ف� ��ي م��واج �ه��ة
ع � ّ�م ��ال «س �ب �ي �ن �ي��س» ال �ث�ل�اث��ة ع �ش��ر .ع��دد

م��ن ه ��ؤالء ال�ن��اش�ط�ين ش� ّ�ه��ر ب�ه��م مايكل
راي ��ت ،فيما أح��ال بعضهم على القضاء
بسبب تعليقات ،أو نقل لتعليقات ،على
ص �ف �ح��ات ال �ت��واص ��ل االج �ت �م��اع��ي .أم��س
كانوا يبتسمون ،كأنهم ي��درك��ون أن هذا
ً
املشهد ليس إال فصال إضافيًا من فصول
الترهيب التي تمارسها إدارة «سبينيس»

بلديات

فرنسا تدعم تأسيس تجمع بلديات بيروت الكبرى
مارسيل عيراني
م �ش��اك��ل ال �ص��رف ال �ص �ح��ي وال �ن �ف��اي��ات
وال�ن�ق��ل امل�ش�ت��رك ف��ي «ب �ي��روت ال�ك�ب��رى»
نوقشت ام��س خ�لال مؤتمر جمع عددًا
م ��ن ال �ب �ل��دي��ات ال ��واق �ع ��ة ض �م��ن م�ح�ي��ط
ب �ي��روت .ف�ب��رغ��م ال �ب��رد ال �ق ��ارس ،ت��واف��د
ع ��دد م��ن رؤس� ��اء ال �ب �ل��دي��ات إل ��ى ج��ان��ب
وف��د ف��رن�س��ي م��ن ن�ق��اب��ة تجمع بلديات
ال �ص��رف ال�ص�ح��ي ف��ي م�ن�ط�ق��ة ب��اري��س،
وب �ل��دي��ة ن��وج��ان س ��ور م ��ار ال�ف��رن�س�ي��ة،
لعرض ومناقشة مشروع دعم تأسيس
تجمع بلديات ب�ي��روت ال�ك�ب��رى ،بهدف
ال�ع�م��ل م�ع��ًا ل�ب�ح��ث ال �ش��ؤون امل�ش�ت��رك��ة،
وذلك بالتعاون مع مكتب منظمة املدن
والحكومات املحلية املتحدة في لبنان.
وتضم البلديات املشاركة في املشروع:
بيروت؛ بعبدا -اللويزة؛ برج البراجنة؛
ب � ��رج ح � � ّ�م � ��ود؛ ال � �ش� � ّ�ي� ��اح؛ ال� �ش ��وي� �ف ��ات؛
ال��دك��وان��ة  -م��ار روك��ز -ضهر الحصني؛
ف��رن ال�ش�ب��اك  -ع�ين ال��رم��ان��ة  -تحويطة
ال �ن �ه��ر؛ ال �غ �ب �ي��ري؛ ال� �ح ��دث  -س�ب�ن�ي��ه -
ح��ارة ال�ب�ط��م؛ ح��ارة ح��ري��ك؛ ال�ح��ازم�ي��ة؛
ّ
السد؛ تحويطة
الجديدة  -البوشرية -
ّ
الغدير -املريجة  -الليلكي؛ وسن الفيل.
ي��رم��ي امل �ش��روع ال��ذي ينفذ خ�لال فترة
عام إلى اطالق هذا التجمع عبر تحديد

ه�ي�ك�ل�ي�ت��ه ،وب� �ل ��ورة دي �ن��ام �ي��ة ال �ت �ب��ادل
ب�ين ب��اري��س وب �ي��روت ،إل��ى ج��ان��ب دع��م
م�ن�ت�خ�ب��ي ب �ل��دي��ات ب �ي��روت ال �ك �ب��رى في
عملية البحث عن إنشاء وكالة تخطيط
مدني أو مرصد للتجمع بغرض جمع
املعلومات بشأن كافة املشاريع الجارية
في الرقعة الجغرافية لبيروت الكبرى،
وب � �ه� ��دف ت � �ش� ��ارك م �خ �ت �ل��ف امل � �ب� ��ادرات
والتنسيق في ما بينها.
إن� � ��ه إذًا «ال � �خ � �ط� ��وة األول � � � ��ى ب ��ات� �ج ��اه
ال�ل�ام��رك��زي��ة اإلداري� � � ��ة ،إلظ� �ه ��ار أه�م�ي��ة
القرارات املحلية» ،بحسب رئيس بلدية
ال�ش�ي��اح إدم ��ون غ��اري��وس ،ال ��ذي يؤكد
ف ��ي ح��دي �ث��ه ل� �ـ «األخ � �ب� ��ار» أن «ال �ه ��دف
م �م��ا ي �ج ��ري ال� �ي ��وم ه ��و ال ��وص ��ول إل��ى
مؤسسة تتمكن م��ن وض��ع ب��رام��ج لحل
املشاكل املشتركة ب�ين البلديات ،حيث
س�ي�ك��ون ل�ك��ل ب�ل��دي��ة إم�ك��ان�ي��ة امل�ش��ارك��ة
�او ع �ب��ر ص ��وت واح ��د
ع �ل��ى ن �ح��و م �ت �س� ٍ
م �ه �م��ا ك� ��ان ح �ج �م �ه��ا ،ف �ي �م��ا امل �س��اه �م��ة
املالية ستختلف وف��ق الحجم» .وحول
إمكانية ال��وص��ول إل��ى نتائج ملموسة
قريبًا ،يوضح أن «املسألة ما زال��ت في
مراحلها األولى».
إال أن التجارب اللبنانية مع التجمعات
واالتحادات لم تكن ناجحة في معظمها،
وه��ي دائ �م��ًا تنطلق ب�م��ؤت�م��رات كبيرة

الهدف ليس
تحويل بلدية بيروت
إلى بلدية بيروت
الكبرى

ومن ثم تندثر وتختفي ،تاركة وراء ها
ال��وع��ود واألح�ل��ام ،وم��ن بينها تجربة
لجنة رؤس��اء البلديات اللبنانية ،التي
نعى دورها نائب رئيس اتحاد بلديات
ال �غ �ب �ي��ري ع �ب��د ال� �س�ل�ام ال �خ �ل �ي��ل خ�ل�ال
املؤتمر ،مشيرًا إلى انها من بني اللجان
ال �ك �ث �ي��رة امل �ش �ل��ول��ة ف ��ي ل �ب �ن��ان «ب��رغ��م
انضمام حوالى  14رئيس بلدية إليها،
وب ��رغ ��م أن �ه��ا ت �ك �ب��ر ب ��اس �ت �م ��رار» .وف��ي
ه ��ذا اإلط � ��ار ،ي ��رى م�م�ث��ل م�ن�ظ�م��ة امل��دن
وال�ح�ك��وم��ات املحلية امل�ت�ح��دة الدكتور
ب �ش �ي��ر ع �ض �ي �م��ي ،أن م �س��أل��ة ان �ط�لاق��ة

ه��ذا التجمع ونجاحه في تأدية ال��دور
امل �ت��وق��ع م �ن��ه م�ت��وق�ف��ة ع �ل��ى ال �ب �ل��دي��ات،
ألن� �ه ��ا ه� ��ي ص ��اح �ب ��ة ال� �ع�ل�اق ��ة ،ب�ي�ن�م��ا
يرمي غاريوس الكرة في ملعب الدولة
ال �ب �ن��ان �ي��ة ألن ه �ن ��اك «خ � �ي� ��ارات م�ه�م��ة
ّ
ق��د تتخذها اللجنة م�ت��ى ش��ك�ل��ت ،وق��د
تكون بحاجة إلى تعديل قوانني أو إلى
قرارات وزارية».
ي �ط �م��ح امل � �ش� ��روع إل� ��ى اع �ت �م ��اد م �ي �ث��اق
تجمع بلديات بيروت الكبرى ،وتحديد
اإلط � ��ار ال �ق��ان��ون��ي وال �ن �ظ��ام األس��اس��ي
للتجمع ،إضافة إلى إنشاء لجان فنية:
ل�ل�ص��رف ال �ص �ح��ي ،وأخ� ��رى ل�ل�ن�ف��اي��ات،
ُ
وسيعمل على
ولجنة للنقل امل�ش�ت��رك.
تحديد آلية تأسيس وك��ال��ة التخطيط
امل� ��دن� ��ي أو م ��رص ��د ب � �ي� ��روت ال� �ك� �ب ��رى.
واس �ت �ن��ادًا إل��ى ه��ذه ال�ع�م�ل�ي��ة ،ق��د ُي�ق� َّ�دم
م�ش��روع متعدد ال�س�ن��وات إل��ى مختلف
ال� �ش ��رك ��اء م ��ن أج� ��ل ت��أس �ي��س ال �ت �ج �م��ع
ف �ع �ل �ي��ًا وت �ن �ف �ي��ذ م ��ا س�ي�ض�ط�ل��ع ب ��ه م��ن
أنشطة.
رئ�ي��س بلدية ب�ي��روت ب�لال حمد طالب
الحاضرين بأن يكون لديهم فعل إيمان
بإمكانية تحقيق ما يجري بحثه وإال
ّ
«ف�ل�ي�ع��د ك ��ل م�ن��ا إل ��ى ب �ل��دي �ت��ه» .وش��رح
أن «ال� � �ه � ��دف ل� �ي ��س ب �ت �ح��وي ��ل ب� �ي ��روت
ّ
إل ��ى م��دي�ن��ة ب �ي��روت ال �ك �ب��رى ،إذ إن كل

رئ �ي ��س ب �ل��دي��ة س �ي �ب �ق��ى رئ �ي �س��ا ض�م��ن
نطاق بلديته ،لكننا نسعى إلى تجمع
مل �ن��اق �ش��ة م �ش��اك �ل �ن��ا» .وه� ��ذا م ��ا ي��ؤك��ده
عضيمي أيضًا في حديثه لـ «األخبار»،
مشيرًا إلى أننا «لسنا في طور الحديث
ع��ن ات�ح��اد بلديات ب�ي��روت ال�ك�ب��رى ،بل
ع ��ن ت �ج �م��ع ل� �ه ��ذه ال �ب �ل ��دي ��ات مل �ع��ال �ج��ة
هموم مشتركة».
ورغ� ��م ه ��ذا ال �ج � ّ�و ال �ت �ف��اؤل��ي ،ال تغيب
العقبات عن أفق املجتمعني ،ومن بينها
م �ش �ك �ل��ة ج �م��ع ال� �ن� �ف ��اي ��ات .ف �ق��د ت �ط��رق
رئيس بلدية الحازمية جان أسمر إلى
«ال �ع��بء ال�ك�ب�ي��ر ال ��ذي ت�ت�ك�ب��ده ال�ب�ل��دي��ة
ن�ت�ي�ج��ة امل �ب��ال��غ ال�ط��ائ�ل��ة ال �ت��ي تدفعها
ل �ش��رك��ة «س ��وك� �ل�ي�ن» ل �ج �م��ع ال �ن �ف��اي��ات
وطريقة اقتطاع ه��ذه األم ��وال» ،مشيرًا
إل��ى «أن�ن��ا ال نعرف إل��ى أي م��دى يمكن
اح �ت �م��ال ه� � ��ذا» ،م �ش �ي �رًا إل� ��ى أن «ه ��ذه
امل �ش �ك �ل��ة ي �ج��ب إي �ج��اد ح ��ل ل �ه��ا» .وف��ي
ال� �س� �ي ��اق ع� �ي� �ن ��ه ،ت � �ح ��دث ال �خ �ل �ي ��ل ع��ن
«األعباء الكبيرة املترتبة على البلديات
ب�س�ب��ب ج �م��ع ال �ن �ف��اي��ات وامل �ب��ال��غ ال�ت��ي
تطلبها «س��وك�ل�ين» ،ف��ي وق��ت ال يمكن
البلديات جمعها بسبب عدم توافر أي
مكان للطمر باستثناء مطمر الناعمة»،
داع� �ي ��ًا إل� ��ى اج �ت �م��اع م �ص �غ��ر ل�ت�ح��دي��د
التحديات واألولويات.
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متفرقات

طلب شربل نحاس االستماع إلى
العمال املناصرين ملايكل رايت
ّ
كشهود (مروان طحطح)
رايت «الترهيبية» في حق ّ
العمال .كذلك
طلب إلى الشهادة ممثلي وسائل اإلعالم
ال��ذي��ن ت�ع� ّ�رض��وا أيضًا لضغوط للتوقف
عن متابعة القضية .ومن الشهود الذين
طلب االس�ت�م��اع إل�ي�ه��م ،سياسيون كبار
«مستعدون للشهادة أم��ام املحكمة بأن
م��اي �ك��ل راي � ��ت ط �ل��ب م �ن �ه��م ال �ت��دخ��ل ل��دى
إدارة التفتيش لدى الضمان االجتماعي
ل �ع��دم م�لاح�ق�ت��ه ف��ي ع��دم ت�ص��ري��ح شركة
«سبينيس عن أكثر من  500من األجراء».
ّ
يصر نحاس على تحويل محاكمته
إذًا،
إل��ى ف��رص��ة تتيح ل��ه ت�ع��ري��ة ن�ظ��ام فاسد
ي �س �ي �ط��ر ع �ل��ى س� ��وق ال �ع �م��ل ف ��ي ل �ب �ن��ان.
«س �ب �ي �ن �ي ��س» ل �ي �س��ت إال ن� �م ��وذج ��ًا م��ن
ش ��رك ��ات ك �ث �ي��رة ي �ت �ع� ّ�رض ف�ي�ه��ا ال �ع� ّ�م��ال
واألج� ��راء للظلم م��ن دون أن يستطيعوا
الشكوى .بل قد يكون ّ
عمال «سبينيس»
رائدين في حمل لواء املطالبة بالتأسيس
لعمل نقابي ،وصفه املحامي صاغية في

حقيقة دعوى
رايت هي قمع االعتراض
للعمال
على قمعه ّ

بحق موظفيها .وهذا ما يعتقده نحاس
أي � �ض ��ًا .ب��ال �ن �س �ب��ة إل � �ي ��ه ،ه� � ��ؤالء ال �ع� ّ�م��ال
ّ
يتعرضون لضغوط ،ومنهم من يتقاضى
أج� � �رًا ل �ق ��اء م ��ا ي �ف �ع �ل��ه .ل� ��ذا ط �ل��ب وك�ي�ل��ه
امل �ح��ام��ي ن ��زار ص��اغ�ي��ة االس �ت �م��اع إليهم
كشهود في الدعوى املرفوعة ّ
ضده ،التي
ينوي من خاللها إثبات ممارسات مايكل

م��راف�ع�ت��ه أم ��س ب �ـ«االس �ت �ح �ق��اق ال��وط�ن��ي
واإلن �س��ان��ي ال ��ذي ل��م ي�ش�ه��ده ل�ب�ن��ان منذ
الحرب األهلية إلى اليوم» .ورفض اعتبار
ال �ق �ض �ي��ة م� �ج ��رد خ� �ص ��ام ب�ي�ن ش�خ�ص�ين
على خلفية قدح وذم «بل يجب وضعها
في سياق معركة كبيرة لحق ّ
العمال في
إنشاء نقابات».
ه ��ذا االس �ت �ح �ق��اق ال��وط �ن��ي واإلن �س��ان��ي،
وه ��ذه امل�ع��رك��ة ال�ح�ق��وق�ي��ة ،ل��م ي�غ��ب عنها
ّ
املدعي مايكل رايت فحسب ،بل برز أيضًا
ّ
تغيب وكيله امل�ح��ام��ي رش��اد س�لام��ة في
ج�ل�س��ة ه��ي ل �ل �م��راف �ع��ة ،ف��أوف��د امل�ح��ام�ي��ة
ج �ن��ان ع ��واد م��ن م�ك�ت�ب��ه ،ال �ت��ي ك � ّ�ررت في
الجلستني املتتاليتني اللتني عقدتا النص
نفسه «نطالب بإدانة ّ
املدعى عليه بمواد
االدعاء ،والحكم بالتطمينات الشخصية
امل� �ش ��ار إل �ي �ه��ا ف ��ي م�ت�ن ه� ��ذه ال �ش �ك��وى»،
بعدما رأت أن «عناصر الجرم ّ
املدعى به

سعر البنزين يرتفع  400ليرة

متحققة والدليل عليها ثابت» ،في حني
رأى ممثل ال�ن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة االستئنافية
أن «بيان مدى تحقق العناصر الجرمية
ي�ت��رك للمحكمة تمهيدًا للحكم ف��ي هذه
الدعوى».
ب� �ع ��ده ��ا أع� �ط � ّ�ي ال � �ك�ل��ام ل� �ف ��ري ��ق امل � ّ�دع ��ى
عليه ،ال��ذي مثله املحاميان ن��زار صاغية
وشكري حداد وشربل نحاس.
صاغية أع��اد وض��ع القضية في ُسياقها
العام ،كقضية ّ
عمال اضطهدوا ،وضربوا
ّ
ُ
وص��رف��وا م��ن أع�م��ال�ه��م .ذك ��ر بممارسات
م ��اي� �ك ��ل راي � � ��ت ب �ح �ق �ه��م ،وب��اس �ت �خ �ف��اف��ه
ب��ال �ق �ض��اء م ��ن خ�ل��ال إع�ل�ان ��ه ع� ��دم ن�ي�ت��ه
الحضور إل��ى محكمة ال�ج��زاء للنظر في
الدعاوى املرفوعة ض� ّ�ده من قبل ّ
العمال،
وت �ه� ّ�رب��ه م��ن ال�ت�ب�ل�ي��غ ،إل ��خ .وأض� ��اف «...
وه � ��ي (ال �ج �ه ��ة امل � ّ�دع� �ي ��ة) ب �ع��دم��ا ل �ج��أت
إل��ى مجمل ه��ذه ال��وس��ائ��ل البشعة وغير
املشروعة ،ملعت لها فكرة جهنمية بالغة
ال �خ �ط��ورة ،وه ��ي أن ي �ك��ون االدع � ��اء أم��ام
محكمتكم وسيلة إضافية إلسكات آخر
وأقوى صوت يدافع عن الحرية النقابية،
وهو صوت شربل نحاس ،وجاءت تؤدي
دور ال�ض�ح�ي��ة وت �س �ع��ى إل ��ى ف �ص��ل ه��ذه
ال ��دع ��وى ع ��ن م�ج�م��ل س �ي��اق �ه��ا ،وال �ه��دف
ليس ال��دف��اع عن كرامتها ،بل االستمرار
في وسائل القمع والقهر .ولذلك ،وإن كان
م��وض��وع ال��دع��وى ه��و ال �ق��دح وال ��ذم كما
زعمت الدعوى ،إال أن حقيقتها هي قمع
أي اعتراض على قمع عمال السبينيس».
ّ
وختم مرافعته بالقول «الكل اليوم ينتظر
ّ
سيسجله التاريخ كمكسب
جوابكم الذي
مهم وأساسي لحرية التعبير».
وعندما تال رئيس املحكمة أمام الحضور
خ�لاص��ة امل��راف�ع��ة ،وخ�ت��م ب��ال�ق��ول «يطلب
امل� ّ�دع��ى عليه ال �ب��راءة م�م��ا ن�س��ب إل �ي��ه»...
س��أل نحاس «مظبوط؟» .فأجابه األخير
«مظبوط ،وأضيف ،أريد أكثر من البراءة.
أن � ��ا أت �م �ن��ى ت��أس �ي��س اج �ت �ه ��اد ق �ض��ائ��ي
ً
واض� � ��ح ي �ض��ع خ �ط��ًا ف ��اص �ل�ا ي �م� ّ�ي��ز ب�ين
القدح وال��ذم وب�ين حق التشهير بالظلم.
خ��ط فاصل ب�ين دور املحكمة ف��ي الدفاع
ع��ن ال �ح��ري��ات ب �م��وج��ب ال�ت�ش�ه�ي��ر ،وب�ين
استخدام الحريات لألذى الشخصي».
باختصار ،لقد أت��اح مايكل راي��ت لشربل
ن �ح��اس أن ي �خ��وض م �ع��رك��ة ج ��دي ��دة قد
نتيجتها على
ي�ح ّ�ص��ل ال�ل�ب�ن��ان�ي��ون ف��ي
ّ
ح� ��ق ق��ان��ون��ي ب��ال�ت�ش�ه�ي��ر «امل� ��وث� ��ق» في
ال�ق�ض��اي��ا ذات ال �ش��أن ال �ع��ام .ك��م شخصًا
س �ي� ّ
�ردد م��ع ن�ح��اس ف��ي  3ش�ب��اط امل�ق�ب��ل:
شكرًا مايكل رايت؟

ارتفعت اسعار املشتقات النفطية في االسواق اللبنانية بقيمة 400
ليرة لصفيحة البنزين من النوعني  95و 98اوكتان و 300ليرة
لصفيحة املازوت والكاز والديزل ،فيما ارتفع سعر قارورة الغاز 100
ليرة .وحدد وزير الطاقة واملياه جبران باسيل الحد االعلى السعار
مبيع املشتقات النفطية في االسواق اللبنانية على الشكل التالي:
بنزين  98اوكتان ( 33500ليرة) .بنزين  95اوكتان ( 32800ليرة).
ديزل اويل للمركبات ( 26400ليرة) .مازوت احمر ( 26800ليرة).
كاز ( 28400ليرة) .قارورة غاز زنة  10كلغ ( 20900ليرة) .قارورة
غاز زنة  12,5كلغ ( 25600ليرة).
ومن املتوقع ان تستمر هذه االسعار باالرتفاع بالوتيرة نفسها
لالسبوع املقبل بحيث تصل الزيادة الى  300ليرة.

شقير يريد إلغاء الضرائب على املؤسسات
اعلن رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد
شقير بعد اجتماع مع نقابة املطاعم واملقاهي واملالهي برئاسة
بول عريس ،انه سيرفع كتابًا الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي
ووزير املال محمد الصفدي يطالب فيه «بإلغاء غرامات التأخير على
الضريبة على القيمة املضافة والرسوم البلدية واشتراكات الضمان».

غرفة مستقلة لجبل لبنان
أيد وزير الصناعة فريج صابونجيان في لقاء مع الصناعيني
في كسروان ،مطلبهم بـ «اقامة غرفة مستقلة للتجارة والصناعة
والزراعة في جبل لبنان ،أسوة بما هو قائم في زحلة والبقاع
وطرابلس والشمال وصيدا والجنوب».

 24مليون جنيه إلى الالجئني ومليون
للمحكمة الدولية
أنهى وزير الدولة لشؤون الشرق االوسط هيو روبرتسون زيارة
الى لبنان استمرت يومني .واعلن عن مساعدات انسانية جديدة
للبنان تبلغ قيمتها  24مليون جنيه استرليني ،ترمي الى مساعدة
الالجئني واملجتمعات املضيفة لهم .هذا اإلعالن في سياق تخصيص
حوالى  60مليون جنيه استرليني التي اعلنتها وزيرة التنمية الدولية
البريطانية ( )DFIDجوستني غرينينغ في  11كانون األول ملواجهة
اشهر الشتاء ،كما اعلن تقديم بريطانيا مليون جنيه استرليني
لتمويل املحكمة الدولية الخاصة بلبنان .هذه املساهمة ترفع حصة
بريطانيا اإلجمالية الى  5.3ماليني جنيه استرليني.
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تتداول أوساط جامعية
بشأن محاوالت إلمرار أسماء
مرشحني لعمادة كلية العلوم في
الجامعة اللبنانية بعد انتهاء
الفترة القانونية املحددة لقبول
طلبات الترشيح ،ما أثار استياء
عدد من أساتذة كلية اآلداب
ومعهد العلوم االجتماعية ،الذين
راجعوا إداراتهم بشأن التقدم
بطلبات ترشيح إضافية ،وهو ما
يهدد شفافية عملية الترشيح
أكاديمية
برمتها .وأفادت مصادر
ّ
ّ
بأن هذا املوضوع خطير ألنه
يفتح الباب على مصراعيه
لتدخالت سياسية من مختلف
األطراف .وتطالب املصادر رئاسة
الجامعة بالتشدد في مضمون
املذكرة ،منعًا ألي استغالل أو
أهداف تضرب صدقية العملية
الديموقراطية املنوي تنفيذها،
لكون ذلك يمنع تكافؤ الفرص بني
األساتذة.
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فنون بصرية

عزام :شواهد على قبر سوريا
تمام ّ

كان مشروع «غرافيتي ّ
الحرية» هو
الذي أطلق شهرته عامليًا .بعد حوالي ثالث
سنوت على االنتفاضة املجهضة ،وسنتني
على «تغريبته» في دبي ،يجد الفنان الشاب
نفسه في بيروت ،أقرب نقطة إلى الجرح
املفتوح وليس ما يفصله عن «الوطن» سوى
مرآة .مرآة شفيفة تربط ّ
مخيلته وما تبقى من
ذكرياته مع آالم الحاضر وجراحه
يزن الحاج
من يتابع مسيرة الفنان السوري ّ
تمام
ّ
ع� ��زام ( ،)1980ي�ظ��ن ب ��أن ه ��ذا ال�ش��اب
ال ي� �ع ��رف م �ع �ن��ى «أوق � � � ��ات ال � �ف� ��راغ».
معارض متالحقة ،غزارة في اإلنتاج،
ل ��وح ��ات وت �ص �م �ي��م أغ �ل �ف��ة ،وح �ض��ور
جيد على مواقع التواصل .أما الترف
َ
ال ��ذي ن�س� ّ�م�ي��ه وق �ت��ًا م�س�ت�ق��ط�ع��ًا ،فهو
يعني ع�ن��د ت�م��ام دوام ��ة أف �ك��ار أخ��رى
في ّ
مخيلته استعدادًا لعمل جديد ال
يشبه سابقه .ليس ثمة ما هو مشترك
في األعمال سوى تقنية «الديجيتال
آرت» التي انتقل إليها الفنان بشكل
كلي تقريبًا ...واأللم.
ب �ع��د ث�ل��اث س� �ن ��وات م ��ن االن �ت �ف��اض��ة
ال � � �س � ��وري � ��ة ،وس � �ن � �ت �ي�ن ون � �ص � ��ف م��ن
«ت� �غ ��ري� �ب ��ة» ت� � ّ�م� ��ام إل � ��ى دب � � ��ي ،ت �ع��ود
أع �م��ال��ه ل �ت �ص��ل إل ��ى أق � ��رب ن �ق �ط��ة من
ح��دود الحرب .إل��ى بيروت ه��ذه امل��رة،
ّ
السوري» .ليس ثمة ما
ومعرضه «أنا
يفصله اآلن عن «الوطن» ،واالنتفاضة
ال� �ت ��ي أص �ب �ح��ت ح ��رب ��ًا ،وال � �ش � ��وارع/
ال� �ق� �ب ��ور ،س� ��وى م � ��رآة ف �ح �س��ب .م ��رآة
شفيفة تربط ّ
مخيلته ،وما تبقى من
ذك��ري��ات��ه ال �س��وري��ة م��ع آالم ال�ح��اض��ر
ودم� ��اره ،وم��ع متابعيه ال��دائ�م�ين من
ال �س� ّ
�وري�ي�ن داخ� ��ل ال �ب�ل�اد وخ��ارج �ه��ا،
ع � �ل� ��ى ال � �ف� ��اي � �س � �ب� ��وك وف � � � ��ي ص� � ��االت
املعارض.
في املعرض الذي تستضيفه «غاليري

ً
أي ��ام» ،سيجد امل�ت��اب��ع أع �م��اال قديمة،
وأخ � � ��رى ج� ��دي� ��دة ،وأخ � � ��رى ق ��دي �م ��ة ـ�ـ
مستعادة بتعديالت ،كعمله املعروف
الذي أطلق شهرته العاملية «غرافيتي
ّ
الحرية» ،ال��ذي استند فيه إل��ى لوحة
«ال � �ق � �ب � �ل� ��ة» ل� �ل� �ن� �م� �س ��اوي غ ��وس� �ت � ّ�اف
كليمت ،الص�ق��ًا إي��اه��ا ع�ل��ى م��ا تبقى
م��ن ب�ن��اء ّ
دم��رت��ه ال �ح��رب .يشير بيان
«غاليري أيام» إلى أن استخدام الفنان
لهذه التقنية ،وه��ذه اللوحة ب��ال��ذات،
الحب
كان تعبيرًا عن «ق��وة وسيطرة ّ
على العنف» .لكن قد يكون للمتلقي
رأي آخ ��ر ،ال س�ي�م��ا إذا ت��اب��ع جولته
في لوحات «املتحف ال�س��وري» حيث
جمع ّ
تمام لوحاته التي استند فيها
ّ
ع �ل��ى ال �ت �ق �ن��ي��ة ذات� �ه ��ا؛ أي ،اس �ت �ع��ادة
روائع مرجعية في تاريخ الفن العاملي
ومنحها «نكهة» الحرب السورية .في
لوحة أخرى مستندة إلى «موناليزا»

ّ
دافنشي ،نجد أن امل��رأة الغامضة قد
ّ
تنحت إلى زاوية اللوحة لتكشف عن
خلفية أخرى للمشهد ،مشهد الحرب.
ال �ح��رب وال ��دم ��ار ه�م��ا امل�خ�ت�ل�ف��ان في
ال �ل��وح��ة ،ف�ي�م��ا االب �ت �س��ام��ة ال�غ��ام�ض��ة
ت�ب��دو أك�ث��ر ح��زن��ًا .ودور ال�ش��اه��د هو
م� ��ا ت �ش �ت ��رك ف �ي ��ه ل� ��وح� ��ات «امل �ت �ح��ف
السوري» .ليس هدف اللوحات إظهار
سيطرة طرف على آخر أو تقابلهما،
ب� ��ل إظ � �ه� ��ار ال� �ت� �ض ��اد ب �ي�ن ال �ل ��وح ��ات
التي نعرفها (بقيت من دون تعديل)
وبني خلفية املشهد التي تكاد تبتلع
اللوحات األساسية التي تكتفي بدور
الشاهد املحايد .ثنائية الحب /العنف
ّ
بوحدانية
ت�ب��دو ضعيفة إذا ق��ورن��ت
ّ
ال�ع�ن��ف وال�ت�ه��ام��ه ك��ل م��ا ع ��داه ،ولعل
هذا ما تحاول اللوحات أن تقوله لنا.
ويمكن لهذا الرأي أن تدعمه اللوحات
ّ
«ال � �س� ��وري� ��ة» ل� �ت � ّ�م ��ام ع � � � ��زام .ن �ج��د أن

«ال �ش��اه��د األج �ن �ب��ي» ق ��د اخ �ت �ف��ى من
ال �ل ��وح ��ات وب �ق��ي ال ��دم ��ار وال � � ��دم .وال
نجد حضورًا لهذا الشاهد سوى في
عمل ق��دي��م ل�ت� ّ�م��ام (ل�ي��س م��وج��ودًا في
هذا املعرض) حيث يكون الفنان ذاته
ّ
تضج
ه��و ال�ش��اه��د ف��ي ال�ل��وح��ة ال�ت��ي
ب��ال��دم��ار وال �ق �ص��ف .وال� �ش ��اه ��د ،م��رة

«قبلة» غوستاف
تبقى
كليمت على ما ّ
دمرته الحرب
من بناء ّ

«دمشق» (سي
برينت على
دياسك ــ ١٢٠
×  ١٠٠سنتم ــ
)2013

في مدينة الضباب
في موازاة معرضه البيروتيُ ،يفتتح اليوم في
«غاليري أيام» في لندن املعرض الفردي األول
لتمام عزام في مدينة الضباب ويستمر حتى 30
كانون الثاني (يناير) املقبل .كما يشارك الفنان
السوري في «بينالي فنون التصوير» (فوتو فيست)
في هيوسنت في والية تكساس األميركية في آذار
(مارس) املقبل .وأخيرًا يشارك في ورشات عمل
ستقام في نيويورك وبرلني.

أخ��رى ،صامت ومحايد .ول��و تابعنا
ّ
ّ
يضمها
تأمل اللوحات األخ��رى التي
املعرض ،سنجد اللوحات «مسحوبة
ال�ل��ون» ،ل��و ج��از التعبير .ف��ي اللوحة
الشهيرة «األوملبياد السوري» (وكذلك
في «خ ��روج») ،تبدو شخوص العمل
نسخ «فوتوكوبي» عن بعضها :دائرة
ه��ي ال��رأس ملتصقة بأعمدة الجسد
متفاوتة الطول ،مثل رموز شاخصات
الطرق .الشخوص هنا ،كذلك ،ثابتة؛
بينما امل�ت�غ� ّ�ي��ر ه��و ط��ري�ق��ة ال�ق�ت��ل في
لوحة «األوملبياد» ،أو طريقة الهروب
في «خ��روج» .وتبقى األسلحة سيدة
املشهد ف��ي خلفية ال�ل��وح��ات .أسلوب
س �ح ��ب ال � �ل� ��ون ي �س �ت �م��ر ف� ��ي ل ��وح ��ات
مجموعة «رحلة ميمونة» ،حيث يتم
«م� �س ��خ» ال� �ح ��واض ��ر ال �س �ي��اس� ّ�ي��ة ف��ي
ال�ع��ال��م (مبنى األم��م امل�ت�ح�ّ�دة ،وقصر
وس�ت�م�ن�س�ت��ر )...ل�ت�ب��دو ه��ش��ة ،عديمة
ال � �ل� ��ون أو ال �س �ل �ط��ة م �ق ��اب ��ل ط �غ �ي��ان
ع �ن ��اص ��ر ال �ط �ب �ي �ع��ة ك �ن �ه��ر ال �ت��اي �م��ز،
أو ب �ب �س��اط��ة ،ال �ن �س �ي��م ال� � ��ذي ي�ح�م��ل
البالونات امل�ل��ون��ة .األم��ل ه��و ف��ي هذا
البالون وه��ذه األل��وان ،بصرف النظر
عما إذا كان حامل البالونات حيًا أو
م�ي�ت��ًا .ال �ح �ي��اة م�س�ت�م��رة ،ه �ك��ذا ت�ق��ول
ال� �ب ��ال ��ون ��ات ،ب�ي �ن �م��ا م �ش �ه��د ال�ص�م��ت
املخزي ،والدمار املمنهج سيزول إلى
درجة التالشي التام.
ص ��راخ األل � ��وان ينتقل إل ��ى السلسلة
ّ
ال � �ج� ��دي� ��دة ف � ��ي أع � �م � ��ال ع � � � � ��زام ،وه ��ي
ّ
ضوئية بشكل رايات تجمع
صناديق
ّ
بينها م �ف��ردة «م��ت �ح��دة» ،ون ��وع خط
ّ
ال�ك�ت��اب��ة ،بينما ي�ت�ن� ّ�وع «امل��ت�ه�م��ون»:
األم� � � ��م امل � �ت � �ح� ��دة ،روس � �ي � ��ا امل� �ت� �ح ��دة،
والواليات املتحدة ،بتتابع على ألوان
األس � ��ود واألح� �م ��ر واألخ� �ض ��ر ب�ه��دف
«ابتكار علم يشير إلى سوريا الحرة»
بحسب البيان املرافق للمعرض.
�رض ،يتابع الفنان رحلة
في ه��ذا امل�ع� ّ
إب � �ه � ��ار امل� �ت� �ل ��ق ��ي ب ��أع � �م ��ال م �ت �ج��ددة
بسيطة وعميقة في آن معًا .اإلدهاش
ّ
هو العنصر ال��ذي ّ
يميز أعمال ع��زام،
ّ
رغم أن متابعيه على مواقع التواصل
االج�ت�م��اع��ي ق��د ي�ظ�ن��ون ب��أن��ه ق��ال كل
م ��ا ي��ري��د وأف� � ��رغ ج �ع �ب �ت��ه ،ل �ك �ن��ه هنا
ي �ت��اب��ع م �ف��اج��أت �ن��ا ب��أع �م��ال ج ��دي ��دة.
بيروت هي املدينة التي تجمع الفنان
ب �م �ح �ب �ي��ه .ع ��ن ه� ��ذا امل � �ع ��رض ،ي �ق��ول:
«معرض بيروت هو األق��رب جغرافيًا
وفعليًا لسوريا ،وهذا ما يمنحه بعدًا
ً
عاطفيًا ،فضال ع��ن وج��ود السوريني
هنا» .ثم يختلس نظرة إل��ى الحدود
ً
ال �ق��ري �ب��ة ،م � �ح� ��اوال ت �ج��اه��ل م ��ا ت ��راه
ع�ي�ن��اه م��ن دم� ��ار ،مكتفيًا بابتسامة
غامضة تنسف املسافة.
«أنا السوري» لتمام عزام :حتى  30كانون
ال �ث��ان��ي (ي �ن��اي��ر) ـ �ـ «غ��ال �ي��ري أي� ��ام» (وس��ط
بيروت) ـ لالستعالم01/374450 :

معرض الكتاب

«دار قنبز» االبتكار البصري امتدادًا للسان الفصيح
روي ديب
ّ
أي�ن�م��ا ح��ل��ت «دار ق�ن�ب��ز» ،ت�ج��د نكهة
خ ��اص ��ة وش� �غ� �ف ��ًا م �خ �ت �ل �ف��ًا ل� �ل� �ق ��راءة
والكتب ،ليس فقط بسبب إصداراتها
املميزة ،لكن أيضًا بفضل أه��ل ال��دار.
ّ
املخصصة لـ«دار قنبز» في
في الزاوية
معرض بيروت للكتاب ،تنده سيفني
ع��ري��س لشريكتها ف��ي ال ��دار «ن��ادي��ن
هناك َمن يسأل أين الكتب؟» .سيفني
عريس ونادين توما كانت قد جهزتا
زاوي��ة ال��دار على طريقتهما كالعادة.
ع�ل��ى ال �ج��دران ،ف��رش�ت��ا ص ��ورًا كبيرة
للعبة ج��دي��دة ه��ي «ح�ي��وان��ات تلعب
م��ع األل ��ف ب ��اء ت� ��اء» .وع �ل��ى مكعبات
موزعة هنا وهناك ،نشرتا كتب الدار
املتعددة األحجام واألشكال واأللوان،
وطبعًا ليس ضمن الطريقة التقليدية
املتبعة في صف الكتب على الرفوف.

هكذا توجهت ن��ادي��ن إل��ى الصبيتني
املتسائلتني« :ك��ل ما تريانه هنا هو
�رة» .اقتربت
ك�ت��ب ،ادخ�ل�ا وال�ق�ي��ا ن �ظ� ً
إح � � ��دى ال �ص �ب �ي �ت�ي�ن ق ��ائ � �ل ��ة« :ع� �ف� �وًا.
اعتقدت أنها لوحات ،ولم أنتبه أنها
كتب» .هكذا هي الكتب في «دار قنبز»
متعة للعني ،تلتقط املتلصص عليها
قبل أن يفكر حتى ف��ي ملسها .لطاملا
ت� �ع ��اون ��ت ال � � ��دار م ��ع ت �ش �ك �ي �ل �ي�ين ف��ي
لبنان مثل :غسان حلواني ،جان مارك
ن �ح��اس ،ف��رح ف� ّ�ي��اض وج ��ورج ّ
مهيا.
ّ
كما أن للتصميم والتنفيذ والطبع
رواي ��ات أخ��رى ،تبدأ باختيار ال��ورق
ً
املناسب ال��ذي ال يكون متوافرًا عادة
في بيروت ،فيتم استيراده ،واختيار
شكل الكتاب وحجمه وطريقة فتحه
م��ن دون أن ننسى التفتيش ك��ل مرة
ع��ن خ��ط ع��رب��ي ج��دي��د أس �ه��ل وأم�ت��ع
ل �ل �ق��راءة .ه�ك��ذا أح��اط��ت ن��ادي��ن توما

ال�ص�ب�ي�ت�ين ب�ش�غ�ف�ه��ا وراح � ��ت ت�س��رد
قصة كل كتاب معروض .وهنا ال بد
من التوقف عند «حيوانات تلعب مع
األل ��ف ب ��اء ت� ��اء» .إن �ه��ا ع�ل�ب��ة تحتوي
ع �ل��ى  ٥٦ب �ط��اق��ة .ع �ل��ى ال �ب �ط��اق��ات ال �ـ
ّ
 ٢٨األول� ��ى ،ت �ت��وزع أح ��رف األب�ج��دي��ة
العربية ،وتحت كل حرف كتبت جملة
تبدأ جميع كلماتها بالحرف املذكور،
ً
ويتخللها ذكر لحيوان .مثال« :صاد.
�وف��ر
ص� � ��وص ع� �ل ��ى ال � � �ص� � ��اروخ ي �ص� ّ
تحت الصفصافة» .تقول توما إنها
ق� �ص ��دت ت��أل �ي��ف ج �م��ل ب �ل �غ��ة ع��رب�ي��ة
ف�ص�ي�ح��ة وس �ه �ل��ة ،ي�س�ت�ط�ي��ع ال�ط�ف��ل
أن ي�ق��رأه��ا بالفصحى أو بالعامية.
خلف كل بطاقة ،تجد رسمًا مؤلفًا من
ً
الحرف ذاته متكررًا ومشكال «سجادة
ال� �ح ��رف» .أم ��ا ع�ل��ى ال �ب �ط��اق��ات ال� �ـ ٢٨
األخ � � ��رى ،ف �ت �ت��وزع األح � ��رف م �ن �ف��ردة
ب�خ��ط ك�ب�ي��ر ،م��ع لفظها ب�خ��ط أصغر

تتعاون الدار
مع تشكيليين أمثال
غسان حلواني ،وجان
مارك نحاس

إل��ى ج��ان�ب�ه��ا ،وخ�ل��ف ك��ل ح��رف نجد
رسمة الجملة املكتوبة على البطاقات
األول� � � ��ى أي :رس� �م ��ة ص � ��وص واق� ��ف
ع�ل��ى ص ��اروخ ي�ص��وف��ر ت�ح��ت شجرة
الصفصافة .بذلك يتعرف األوالد إلى
ّ
أح��رف األب�ج��دي��ة ،ويتعلمون كلمات
ّ
ج��دي��دة .ال�ل�ع�ب��ة ال �ت��ي أل�ف�ت�ه��ا ن��ادي��ن
توما ،وأنجزت رسوماتها هبة فران،
ت��م اختيار خ��ط عربي جديد لها من

تصميم « ٢٩حرف» .من جهة أخرى،
أث��ار ف�ض��ول أح��د ال ��زوار إن�ت��اج��ًا آخر
ل �ل��دار ي��دع��ى «ح��ائ��ط ال � �ه ��واء» .على
ال� �غ�ل�اف ال �خ �ل �ف��ي ك �ت��ب « ٧ح �ي �ط��ان.
 ٧ق �ص ��ص ٧ .رس � ��وم � ��ات» .ال�ق� ُص��ص
ه �ن��ا م �ف �ص��ول��ة ،وك� ��ل واح� � ��دة ث�ن�ي��ت
ث�لاث ثنيات .عندما تفتحها ،تظهر
ال��رس �م��ة ك��ام�ل��ة ل �ج��ان م ��ارك ن�ح��اس.
وف��ي ال��داخ��ل تقرأ قصة نادين توما.
ع �ن��دم��ا الح �ظ ��ت ت ��وم ��ا اه �ت �م��ام ذل��ك
ال��رج��ل بالكتاب ،سحبت م��ن الغالف
ال�ق�ص��ة األو ّل� ��ى وق��ال��ت ل ��ه« :ل ��ن أق��ول
ل��ك س ��وى أن ��ه ل�ي��س ك�ت��اب��ًا ل�لأط�ف��ال،
وس��وف أت��رك��ك تقرأ «ال�ح��ائ��ط األول»
ّ
ث��م أع��ود إل�ي��ك» .ك��ان��ت ت��وم��ا تعلم أن
ذلك الزائر الفضولي لن يتوقف عند
ال� �ج ��دار األول ،ب ��ل س�ي�س�ح��ب ج ��دارًا
خلف جدار إلى أن يقرر أنه سيضيفه
إلى سلة مقتنياته ،وهكذا حصل!
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معرض

جائزة نجيب محفوظ

إ ّنها أميركا عزيزي محمود حجيج

سوريا خالد خليفة

كما في أفالمه
ومعارضه السابقة ،يطرح
املخرج والفنان اللبناني
أفكارًا تخلط الفن بالسياسة
والهوية الثقافية،
Relatively Speaking
املقام في «غاليري أجيال»
رحلة في دالالت الخرائط
والترميزات واألرقام التي
تحكم مصائرنا

القاهرة ــ سيد محمود

حسين بن حمزة
كما ف��ي أف�لام��ه القصيرة ومعارضه
ال� � �س � ��اب� � �ق � ��ة ،ال ُي� ��ري � �ح � �ن� ��ا م� �ح� �م ��ود
حجيج ( )1975ف��ي معرضه الجديد
 Relatively Speakingالذي تحتضنه
ً
«غاليري أجيال» .علينا أوال أن نزيح
م � �ف� ��ردة «م � �ع � ��رض» وم � ��ا ت �ث �ي ��ره م��ن
ان�ط�ب��اع��ات ج��اه��زة ومسبقة الصنع
ف��ي أذه��ان �ن��ا ،وأن ن�س�ت�ع� ّ�د ل�ل��دخ��ول
ف ��ي م �ت��اه��ة م ��ن ال� �خ ��رائ ��ط واألرق � � ��ام
وال� �ت ��رم� �ي ��زات .إن� �ه ��ا م �ت��اه��ة ال �ف �ن��ان
ن�ف�س��ه ،وع�ل�ي�ن��ا أن نقتفي أث ��ره ،وأن
نكون محكومني بالعودة إلى البداية
أحيانًا .تطابق البدايات والنهايات
ج��زء من إشكالية أكبر مصنوعة من
األفكار اليومية التي تتراكم وتتحول
إلى عالمات فارقة من دون أن ننتبه
إل �ي �ه��ا .أغ �ل��ب األف �ك��ار امل��دس��وس��ة في
األع� �م ��ال امل �ع��روض��ة ه ��ي أف �ك ��ار ذات
م � ��ذاق س �ي��اس��ي وم �ج �ت �م �ع��ي .ه �ن��اك
رسائل وإيحاءات في املعرض املؤلف
من أربع أطروحات تتألف كل واحدة
م �ن �ه��ا م ��ن س �ل �س �ل��ة أج � � ��زاء م�ت�م��اث�ل��ة
ف��ي الشكل وامل�س��اح��ة .ف��ي األط��روح��ة
األول � � � � � ��ى ،ي� �ت� �ت� �ب ��ع ح� �ج� �ي ��ج م �ن��اط��ق
امل �ص��ال��ح األم �ي��رك �ي��ة ك �م��ا توضحها
خ ��رائ ��ط م��وض��وع��ة م ��ن ال �ب �ن �ت��اغ��ون،
وي��دع��ون��ا إل ��ى م�لاح �ظ��ة ال�ت�ع��دي�لات
ال �ت��ي ف��رض�ت�ه��ا ال �ت�غ�ي��رات ال�ح��اص�ل��ة
ف ��ي ح��رك��ة ال �س �ي��اس��ة وال �ت �ح��ال �ف��ات.
في الخريطة األول��ى ،تتركز املصالح
ف ��ي ال �خ �ل �ي��ج ال �ع ��رب ��ي وإي� � � ��ران س�ن��ة
 .1996ف��ي ال�ث��ان�ي��ة ،ت�ض��اف ال�س��ودان
وكازاخستان سنة  .2002في الثالثة،
ُي �ض��اف ل�ب�ن��ان وس��وري��ا س�ن��ة ،2005
ُ
وف��ي ال��راب�ع��ة ،ت�ض��اف تونس ومصر
وال�ي�م��ن وس��وري��ا م �ج��ددًا .اإلض��اف��ات
تتحدد بثنائية التشغيل On – Off
التي تترجم تراجع حركة املصالح أو
تصاعدها بحسب منافع السياسة
األم �ي��رك �ي��ة ،ح�ي��ث يمكننا رب ��ط ه��ذه
ال� �ح ��رك ��ة ب � ��أح � ��داث ج �ي��وب��ول �ي �ت �ك �ي��ة
واضحة لها عالقة بالنفط والغاز في

«الربيع العربي أون ـــ أوف» (مواد مختلفة ـــ  88×65سنتم)
الخريطة األول ��ى وال�ث��ان�ي��ة ،وترتبط
ب��اغ �ت �ي��ال ال��رئ �ي��س رف �ي��ق ال �ح��ري��ري
ف ��ي ال� �ث ��ال� �ث ��ة ،ق �ب��ل أن ي �ن �ط �ف��ئ ال ��زر
امل�خ�ص��ص ل �ل �س��ودان ب�ع��د تقسيمه،
وان�ت�ق��ال االه�ت�م��ام إل��ى ب�ل��دان الربيع
العربي ،بينما نالحظ أن الزر الخاص
بإسرائيل موجود دومًا في حالة .On
الخرائط هي مادة األطروحة الثانية
أي � �ض� ��ًا ،ل �ك �ن �ه��ا م ��رس ��وم ��ة ب� ��األل� ��وان
امل��ائ �ي��ة ،وي �ق �ت��رح ال �ف �ن��ان ف��ي واح ��دة
منها كيف يمكن أن ُي��رى العالم بعد
ح ��ذف ال��وط��ن ال �ع��رب��ي ،وف ��ي واح ��دة
أخ� � ��رى ي �س �خ��ر م� ��ن إح �س��اس �ن��ا ب��أن
ل�ب�ن��ان ه��و م��رك��ز ال �ع��ال��م .ل�ب�ن��ان على
أي ح ��ال ح��اض��ر ف��ي أط��روح��ة ثالثة
م�ب�ت�ك��رة م��ن ع � ��دادات ال �ك �ه��رب��اء بعد
استبدال أرقام استهالك التيار بأرقام
مفقودي الحرب اللبنانية في العداد
األول ،وأرق� ��ام تخصيب ال�ي��وران�ي��وم
اإلي��ران��ي في ال�ع��داد الثاني ،ثم أرق��ام
القتلى السوريني في الحرب الدائرة
فيها حاليًا ،وأرقام مساحة إسرائيل
منذ قرار تقسيم فلسطني عام ،1949
وعدد العمليات العسكرية األميركية
م�ن��ذ ع��ام  1945ح�ت��ى ال �ي��وم ،وأخ�ي�رًا
أرق � ��ام إن �ت ��اج ال �ن �ف��ط ال �س �ع ��ودي .في
األط� ��روح� ��ة األخ � �ي ��رة ي �ح �ض��ر ل�ب�ن��ان
بكثافة من خالل أربع لوحات بيضاء
ٌ
ُحفر في منتصف كل واحدة منها رمز
يختزل جانبًا من حياتنا ومصائرنا:
«الهوية الشخصية» التي تتحكم في
وج��ودن��ا ال �ف��ردي« ،طلقة ال��رص��اص»
ف� � ��ي ح � ��روب� � �ن � ��ا امل � � �ت � � �ك� � ��ررة« ،ف� � �ي � ��زا»
الح �ت �م��االت ال �ه �ج��رة ،ث��م «ورق ��ة املئة

دوالر» ال� �ت ��ي ال ت �ح �ت��اج إل � ��ى ش��رح
إض ��اف ��ي .إل� ��ى ج ��ان ��ب ه� ��ذه األش �ك ��ال
امل �ح �ل �ي��ة ،ل��وح��ة خ��ام �س��ة ُح �ف��ر فيها
ذل��ك ال�ـ «ت�ي��وب» الصغير ال��ذي أخرج
وزير الخارجية األميركي كولن باول
محتوياته على شاشة الكومبيوتر،
م� ّ�دع �ي��ًا أن �ه��ا ص ��ور ألس �ل �ح��ة ال��دم��ار
الشامل التي يمتلكها صدام حسني.
«ل�ق��د ت� ّ
�درب� ُ�ت على النظر إل��ى األرق��ام
وإظهار االحترام لها» ،يقول حجيج

يتتبع مناطق
المصالح كما
توضحها خرائط من
البنتاغون

في تقديمه للمعرض .بالنسبة إليه،
اإلحصاءات والخطوط البيانية هي
ب��راه�ين على تحقق األرق ��ام ،ومجرد
ذك � ��ر رق � ��م م� ��ا ي �ع �ن��ي أن ال � �ج� ��دال ق��د
ان �ت �ه��ى ،وأن ال أح ��د ي �ج��رؤ ب��ال�ت��ال��ي
على امل�ج��ادل��ة ف��ي مصير ه��ذا ال��رق��م.
ل �ع��ل ت��وص �ي��ف «ال �ن �س �ب �ي��ة» امل��وج��ود
ف� ��ي ع � �ن� ��وان امل � �ع� ��رض م� �ح ��اول ��ة م��ن
ال�ف�ن��ان لتهديد ال�ن�ف��وذ ال ��ذي تتمتع
به األرق��ام التي تعرضها األعمال (ال

اللوحات) املعروضة فيه .هناك كثافة
ت�ن�ظ�ي��ري��ة وم �ف �ه��وم �ي��ة ف ��ي امل �ع��رض،
ل�ك�ن�ه��ا م �ق� ّ�دم��ة ب �ط��ري �ق��ة ت �ج �ع��ل ذل��ك
مصحوبًا بأناقة وجمالية واضحة.
ق� ��وة امل� �ع ��رض م ��وج ��ودة ف ��ي إظ �ه��ار
األح � � � � ��داث امل �ف �ص �ل �ي��ة وامل �ن �ع �ط �ف��ات
التي تعوم عليها األرق��ام والخرائط
والترميزات التي تتصف بحجومها
وأش �ك��ال �ه��ا ال �ص �غ �ي��رة .ال �ف �ن��ان ال��ذي
أن� �ج ��ز أف�ل�ام ��ًا ق �ص �ي��رة ع �ص �ي��ة ع�ل��ى
التصنيف ،وقدم مشروعات إشكالية
يختلط فيها السياسي بالثقافي ،ال
ُيخفي هنا دعوته إلى خلق تساؤالت
ج��دي��دة ح ��ول ال �س �ي �ن��اري��وه��ات ال�ت��ي
يجري تركيب العالم من خاللها من
دون النظر إلى مصائر الشعوب .كأن
ال �ق �ط��ع واألش� �ك ��ال واألرق� � ��ام مفاتيح
ص� �غ� �ي ��رة ل� �ل ��ول ��وج إل � ��ى ال� �ت ��أوي�ل�ات
ال�ك�ب��رى امل�ح�ج��وب��ة خ�ل�ف�ه��ا .امل�ع��رض
أش �ب��ه ب��رح�ل��ة م �ت �ع��ددة ال�ط�ب�ق��ات في
ت��أث �ي��رات امل �ي��دي��ا ووس��ائ��ل االت �ص��ال
و«م� � ��ؤام� � ��رات» ال �س �ي��اس��ة وم �ص��ال��ح
ال� ��دول ال�ع�ظ�م��ى .رح �ل��ة ي �خ��رج منها
امل �ت �ل �ق��ي ب �ش �ع��ور أن� ��ه ب �ي ��دق ص�غ�ي��ر
م�س�ح��وق وم�ن�س��ي ،وأن ��ه رق��م متكرر
وس��ط أرق ��ام القتلى وب��رام�ي��ل النفط
وم � �س � ��اح � ��ات ال � �خ � ��رائ � ��ط امل ��رس ��وم ��ة
ف��ي امل�ط�ب��خ ال �س��ري مل�ص��ال��ح أم�ي��رك��ا
ال �ت��ي ُت �ب �ق��ي ي��ده��ا دوم � ��ًا ع �ل��ى ال � ّ
�زر
اإلسرائيلي.
 :Relatively Speakingح �ت��ى  30ك1
(دي �س �م �ب��ر) ال �ح��ال��ي ـ «غ��ال �ي��ري أج �ي��ال»
(الحمرا ـ بيروت) ـ لالستعالم01/345213 :

خالل العقد األخير ،رسخ خالد خليفة (1964
ـ ال�ص��ورة) اسمه ف��ي عالم ال��رواي��ة العربية،
م�ن��ذ إدراج «م��دي��ح ال �ك��راه �ي��ة» ف��ي ال�لائ�ح��ة
القصيرة ّ لجائزة «بوكر العربية» ( .)2007هذه السنة
أي�ض��ًاُ ،رش��ح لنيل ج��ائ��زة «اإلن��دب�ن��دن��ت» البريطانية،
ووض �ع��ت «م��دي��ح ال �ك��راه �ي��ة» ع�ل��ى ق��ائ�م��ة Muse List
ألفضل مئة رواية في العالم .ومساء أمس ،كان الروائي
السوري على موعد مع جائزة أخ��رى ،إذ نال «جائزة
نجيب محفوظ للرواية العربية» (ح��وال��ى أل��ف دوالر
م��ع ت��رج�م��ة ال ��رواي ��ة إل ��ى اإلن �ك �ل �ي��زي��ة) ال �ت��ي تمنحها
«الجامعة األميركية في القاهرة» سنويًا عن روايته «ال
سكاكني في مطابخ هذه املدينة» الصادرة أخيرًا عن
ّ
«دار العني» (القاهرة) و«اآلداب» (ب�ي��روت) ،علمًا بأن
الرواية تستعرض فترة حكم البعث ،وتستعيد األثمان
التي دفعها السوريون منذ مواجهات الحزب الحاكم
مع اإلخوان املسلمني حتى موت حافظ األسد ،مقاربًا
ب�ين السلطتني السياسية
وال��ذك��وري��ة .وب��ذل��ك ،يكون
خليفة ثاني روائي سوري
ي�ن��ال ال �ج��ائ��زة ال�ت��ي تمنح
ف� ��ي م �ن��اس �ب��ة ع �ي ��د م �ي�لاد
محفوظ ،بعد الزميل خليل
ّ
ص ��وي �ل ��ح .ل� �ك ��ن خ �ل �ي �ف��ة ل��م
ّ
ي�ت�م��ك��ن م��ن ح �ض��ور حفلة
ال�ت�س�ل�ي��م ال �ت��ي أق �ي �م��ت في
ق ��اع ��ة ال �ج��ام �ع��ة ال �ش��رق �ي��ة
ق � ��رب «م� � �ي � ��دان ال �ت �ح��ري��ر»
ف ��ي ال� �ق ��اه ��رة ،ه ��و ال � ��ذي ال
ي� � ��زال ص� ��ام � �دًا ف� ��ي دم �ش��ق
وم� � � � � ��ن أش� � � � � ��د ال� � ��داع � � �م �ي ��ن
تستعرض
لالنتفاضة ال�س��وري��ة .وقد
ج�م�ع��ت ال�ل�ج�ن��ة ه��ذا ال�ع��ام
«ال سكاكين
األك� ��ادي � �م � �ي �ي�ن امل� �ص ��ري�ي�ن:
في مطابخ
ش �ي��ري��ن أب� ��و ال �ن �ج��ا ،م�ن��ى
هذه المدينة»
ط � �ل � �ب� ��ة ،ح � �س �ي�ن ح� � �م � ��ودة،
فترة حكم
ت� � �ح� � �ي � ��ة ع � � �ب� � ��د ال� � �ن � ��اص � ��ر
وال � � �ش � ��اع � ��ر وال � �ص � �ح ��اف ��ي
البعث
اللبناني عبده وازن.
ورغ��م غيابه عن االحتفال،
ّ
وج ��ه خ�ل�ي�ف��ة ك�ل�م��ة أل�ق��اه��ا
ك ��ات ��ب امل� �ق ��ال ن �ي��اب��ة ع �ن��ه،
ج��اء فيها «ألول م��رة ،تقف
ال �ك �ت��اب��ة وج �ه��ًا ل��وج��ه م��ع ذات� �ه ��ا ،ل�ت�ج�ي��ب ع��ن س��ؤال
خطير :م��اذا تفعل الكتابة حني يصبح امل��وت فاحشًا
إل ��ى ه ��ذه ال ��درج ��ة؟ ألول م ��رة أت� �س ��اءل م �ص��دوم��ًا عن
ج��دوى الكتابة» .واع�ت��رف خليفة ب��أن أوه��ام��ه انتهت
حني اكتشف أن املبدعني أشخاص ضعفاء ،عاجزون
عن مساعدة طفل نازح في املخيمات وإعادته إلى دفء
منزله .لكنها أزالت عن عينيه غشاوة كان ال يجرؤ على
ّ
ّ
االع �ت��راف ب�ه��ا ،ه��ي أن ال�ك��ت��اب يعملون ف��ي الهشاشة
ألن�ه��م يصنعون ال�ج�م��ال ،ويسهمون ف��ي جعل حياة
البشر أقل وحدة وقسوة ،لكنهم رغم ذلك ال ينصرون
مظلومًا ،بل فقط باستطاعتهم مساعدة املظلوم على
اس�ت�ج�م��اع ق� ��واه وال �ن �ض��ال م��ن أج ��ل ق�ض�ي�ت��هّ .
ووج ��ه
«عميد ال��رواي��ة العربية» ومدينته
خليفة تحية إل��ى ّ
ال�ق��اه��رة ال�ت��ي رأى أن�ه��ا ستنهض م��رة أخ��رى ،مشيرًا
ّ
إلى أن الرواية العربية بدأت تحفر في الذات واملجتمع،
متخلية عن اإلنشاء لصالح السرد والنثر الحقيقي.

فالش
■ ض �م��ن ب ��رن ��ام ��ج «م � �ع ��رض ب � �ي ��روت ال �ع��رب��ي
يحتضنها
ال��دول��ي ل�ل�ك�ت��اب» ت��وق�ي�ع��ات ون � ��دوات
ّ
«مجمع بيال» .في جناح «منتدى املعارف» ،توقع
ح�ي��اة ال�ح��وي��ك عطية «ال�ف�ض��ائ�ي��ات اإلخ�ب��ارة
العربية بني عوملتني» بد ّءًا من الخامسة من مساء
 13ك( 1ديسمبر) ،كما يوقع شربل داغر «الشعر
العربي الحديث :كيان النص» بدءًا من الخامسة
م��ن م�س��اء  14ك .1وف��ي ج�ن��اح «ال �ن��ادي الثقافي
العربي» ،تقيم «دار نلسن» حفلتي توقيع لكتاب
«وج� ��وه وأق �ن �ع��ة» ل�ب��اس�ك��ال ع �س��اف ،و«أج ��دل
ن �ه �رًا ك��ي ال أغ� ��رق» لجميلة ع�ب��د ال��رض��ا ب��دءًا
من الخامسة من مساء  18ك( 1ديسمبر) .وتقيم
«م�ن�ش��ورات ض�ف��اف» توقيعًا ل��رواي��ة لينا هويان
ال�ح�س��ن «ن ��ازك ّخ��ان��م» ب ��دءًا م��ن ال�خ��ام�س��ة مساء
األح��د املقبل .ويوقع مهدي منصور «الظل فجر
داك ��ن» ب��دءًا م��ن ال�س��ادس��ة والنصف م�س��اء السبت
�اح «ش��رك��ة امل�ط�ب��وع��ات للتوزيع
ال �ق��ادم ف��ي ج�ن� ّ
وال �ن �ش��ر» .وت ��وق ��ع ه��ال��ة ك��وث��ران��ي «ك��اري��زم��ا»

ب��دءًا م��ن السادسة م��ن مساء ال�ي��وم ف��ي جناح «دار
الساقي» ،كما توقع إيفانا مرشليان كتابها «أنا
ّ
امل��وق��ع أدن ��اه محمود دروي � ّ�ش» عند السادسة
من  14ك 1في ال��دار أيضًا .ويوقع جوزف األسمر
«الخمرة عند العرب وقصة العرق اللبناني»
ب ��دءًا م��ن ال �س��ادس��ة وال �ن �ص��ف م��ن م �س��اء ال �غ��د في
جناح «دار الفارابي» .وفي جناح «الدار األهلية»،
ّ
توقع سمر عبد الجابر «م��اذا لو كنا أشباحًا»
ب��دءًا من السادسة من مساء  15ك .1وعلى هامش
املعرض أيضًا ،دعا «النادي الثقافي العربي» إلى
لقاء تكريمي «ملؤسسة الدراسات الفلسطينية
ف��ي ال��ذك��رى  50س�ن��ة ل�ت��أس�ي�س�ه��ا» ،ب�م�ش��ارك��ة
ك ��ل م ��ن ط��ري��ف ال� �خ ��ال ��دي ،وف � ��واز ط��راب �ل �س��ي،
وال �ي��اس خ��وري وم�ح�م��د س��وي��د ب ��إدارة سامي
م�ش��اق��ة ع�ن��د ال�س��اب�ع��ة م��ن م�س��اء  16ك 1ف��ي قاعة
امل� �ح ��اض ��رات .ودع� ��ت «دار ال �ح��دائ��ق» ال��رس��ام�ين
والفنانني ملشاركتها نماذج من أعمالهم الفنية في
لقاء مهني تنظمه بدءًا من الخامسة من مساء  17ك1

في جناح ال��دار .أما «شركة املطبوعات للتوزيع
والنشر» فتقيم ن��دوة ح��ول كتاب «قيام طائفة...
أم��ة موسى ال�ص��در» للشيخ ص��ادق النابلسي،
وي �ش��ارك فيها ال��وزي��ر ال�س��اب��ق ك��ري��م ب�ق��رادون��ي،
ومحمد نصرالله ،وجان عزيز ،ويديرها يونس
عودة عند الرابعة والنصف من بعد ظهر اليوم في
جناحها.
■ منذ اشهر ،أصبحت أمسيات
عبد الكريم الشعار (الصورة)
م��ن امل��واع�ي��د ال�ث��اب�ت��ة ف��ي «م�ت��رو
املدينة» .عند التاسعة والنصف
من مساء غ��د ،ومساء الخميس
 26ك ��ان � ّ�ون األول (دي �س �م �ب��ر)،
ي�غ�ن��ي امل �ط��رب ال�ل�ب�ن��ان��ي «غ��ن �ي �ل��ي ش ��وي ش��وي»
(ك�ل�م��ات ب�ي��رم ال�ت��ون�س��ي وأل �ح��ان زك��ري��ا أح�م��د)
ترافقه الفرقة املوسيقية بقيادة عازف العود اللبناني
زياد األحمدية .لالستعالم76/309363 :

■ ت� ��زداد ال �ل �ق��اءات ال�ث�ق��اف�ي��ة ال �ي��وم ف��ي زواي� ��ا امل��دن
ال�س��وري��ة لتثبت أن ه�ن��اك م��ن ال ي ��زال م�ص�رًا على
مواجهة املوت املتجدد.
ملتقى «أض ��واء امل��دي�ن��ة» ال�ث�ق��اف��ي ،واح��د م��ن هذه
املواعيد الجميلة التي تؤمن مساحة شابة للتالقي
ب�ي�ن ال �ن �ش��اط��ات ال�ث�ق��اف�ي��ة امل�خ�ت�ل�ف��ة م��ن امل��وس�ي�ق��ى
وال�ن�ث��ر إل ��ى ال�ش�ع��ر وال�ق�ص��ة ال�ق�ص�ي��رة واألح��ادي��ث
األدب �ي��ة ،ع�ن��د ال�ث��ال�ث��ة م��ن ب�ع��د ظ�ه��ر ك��ل ن�ه��ار سبت
في «نينار آرت كافيه» (دمشق القديمة _ باب
شرقي)
ّ
■ ب �ع��دم��ا وق� ��ع ع� ��ادل ن �ص��ار ع� ��ددًا م��ن ك�ت�ب��ه في
«م�ت��رو امل��دي�ن��ة» (ال�ح�م��را_ب�ي��روت) ،ك��ان أبرزها
«االنتباه! ـــ سيرة مريض نفسي» الذي ّ
فرغ فيه
مجريات حياته ،ها هو يضرب لنا موعدًا جديدًا مع
توقيع كتابه الجديد «ثرثرة قي ش��ارع الحمراء»
ع�ن��د ال�س��اب�ع��ة م��ن م�س��اء ال �ث�لاث��اء  17ك��ان��ون األول
(ديسمبر) في املترو.
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راب

السيد :طرابلس التي في خاطري
مازن ّ
أحمد محسن

يجول بنا مازن ّ
السيد (الراس)
ف��ي ط��راب�ل��س ال �ت��ي ف��ي خ��اط��ره
ً
م�ت�ح�م�لا أوزار امل �غ��ام��رة س�ل�ف��ًا .وبحنكة
ال ��دل� �ي ��ل ،ي� �ق ��ودن ��ا ف ��ي أغ �ن �ي �ت��ه ال �ج��دي��دة
«م��ن ك��وك��ب ال�ف�ي�ح��اء» (م�ص� ّ�م��م األص ��وات
واإلي �ق��اع��ات ج ��واد ن��وف��ل «م��ون �م��ا») إل��ى
وج � ��ه امل ��دي �ن ��ة ال �ن ��ائ ��م ف ��ي س ��ري ��ر ال �ق �ت��ال
الطويل .أغنية تستمد ّ
قوتها من اليومي،
ّ
وغ ��ال ��ب ال �ظ��ن أن ال �ت��آل��ف م ��ع األغ �ن �ي��ة ال
ّ
ي �ح �ت��اج إل� ��ى ذائ� �ق ��ة م��وس �ي �ق��ي��ة م �ح ��ددة.
ع�م��وم��ًا ،ه��ذه أفضلية يحظى ب�ه��ا فنانو
ال � � � � ��راب :ال � �ت � �م� � ّ�رس ف � ��ي ال � ��واق � ��ع وت � �ب� ��ادل
اللكمات معه بال مساومات قد تقتضيها
املوسيقى .لكن جزءًا منهم ،هنا في لبنان،
يغدقون السامعني بالدعوات إل��ى العنف
وت �ق��دي��م ال �ك� ّ�راه �ي��ة امل �ج��ان �ي��ة ع �ل��ى ن�ح��و
م �ت ��وات ��ر ،ك ��أن ��ه ام� �ت ��داد ل ��دع ��وات ُرف �ض��ت
سابقًا .ورب�م��ا ه��ذه ه��ي م�ي��زة «م��ن كوكب
ّل�اّ
(كليب من إخ��راج ف��راس ح� ق)
الفيحاء»
ّ
األس ��اس � ّ�ي ��ة :إن �ه��ا ت �خ��رج م��دي �ن��ة امل �ح��اور
الطارئة من مستنقع التنميط املحلي ،كما
يشير «ال��راس» في بداية التعريف عنها،
كما تخرج األغنية من رتابة (معظم) الراب
اللبناني ،وتنساب كلماتها عبر ايقاعات
ه��ادئ��ة ،وط�ب�ع��ًا ،يبقى ف�ح��واه��ا ه��و األمل��ع
فيها .إنها مدينته وهو قادر على إشعار
الجميع ب��ذل��ك .اللكنة وحساسية ال�ق��ول،
واملعرفة التامة بأصداء الزواريب .يحاول
أن ينتزع من السامعني اعترافًا بمدينية
ط��راب�ل��س امل�س�ت�م��رة ،ع�ب��ر ت ��رداد ش��يء من
معاملها املعاصرة .بعد األحداث والصورة
اإلع�لام �ي��ة األخ �ي��رة ع��ن «ال �ف �ي �ح��اء» ،ربما
ب��ات األم ��ر ي�ح�ت��اج إل��ى اع �ت��راف ،يتجاوز
به صاحبه ال�ح��روب الصغيرة التي تقف
خ �ل��ف ت �ف �ت �ي��ت األح � �ي� ��اء وت �ح��وي �ل �ه��ا إل��ى
محاور .وعندما ينجح في الحصول على
ّ
السيد آل�ي��ات العيش ،مع
اع �ت��راف ،ي�س��رد
صديقه ع�ل��ي ،رس��ام ال�غ��راف�ي�ت ُ��ي .يناشده
ّ
�س ث�ق�ب��ت ،وألن
ال �ع��ودة ألن ج ��دران ط��راب�ل� ً
وج��وه��ًا كعلي ،ذاب��ت ،ت��ارك��ة آث��ار الرحيل
تقطر كمطر خفيف .إلى «القلوب الحزينة
التي في الغربة» ،يهدي «ال��راس» أغنيته،
وهم كثيرون في أي ح��ال .لقد أدوا أدوارًا
ش��اق��ة ع�ل��ى خ�ش�ب��ة ط��راب �ل��س ف��ي حقبات
سابقة ،واخ�ت��رع��وا ألنفسهم أمكنة داخ��ل
األمكنة ،قبل أن تنتهي طموحاتهم على
صليب التحوالت الكبرى.
األغنية تعطي ص��ورة ال يعرفها كثيرون
م ��ن غ �ي��ر س �ك��ان ط��راب �ل��س ع �ن �ه��ا .ص ��ورة
لفنانني وعدميني ،نأوا بأنفسهم عن وحل
ال�س�ل�ط��ة .ات �خ��ذوا م��واق��ف ب��ال�ت�ص��ال��ح مع
ّ
(الدينية رب�م��ا؟) وااللتفاف
هوية املدينة
عليها م��ن دون أن يكون ذل��ك انتقامًا من
ص�ع��وب��ة االخ �ت�لاف م��ع األط �ي��اف الكثيرة
ال �س ��اب �ح ��ة ف �ي �ه ��ا .ع �ل ��ى ال �ع �ك ��س ت �م��ام��ًا،

لاّ
تتجول الكلمات بني البحصاص والح ب
والبقار ومعالم طرابلسية أخ��رى ،كما لو
أن�ه��ا للجميع ،رغ��م أن��ف ك��ل ش ��يء .ه�ك��ذا،
ً
تصير املدينة معقال ّللمهمشني وأصحاب
النقمة ضد السائد .إنها دعوة إلى العودة،
ّ
بتفهم كبير
للذين غادروا ،ولكنها مبطنة
ل�لاس�ت�ن��زاف ال��ذي ت�ع��رض��وا ل��ه .م��زي��ج من
أل ��م س�ب�ب��ه امل �ت �غ� ّ�ي��رات ال �س��ري �ع��ة ،وإي �م��ان
ّ
عميق بأن الرسم باألضواس على حيطان
ط ��راب� �ل ��س ،وم � ��ا ي �م �ث �ل��ه أح �ي ��ان ��ًا م ��ن ق��وة
تعبيرية ض��د السلطة ،ف��ي م ��وازاة تفشي
األفكار الصحراوية وتوزيع السالح على
ال�ظ�لام�ي�ين ك�م��ا ي ��وزع امل ��وز ع�ل��ى ال �ق��ردة،
س �ي �ك��ون ب�م�ث��اب��ة االس �ت �ع��ادة مل�ن�ف��ذ ق��دي��م
فقده كثيرون للعبور من طرابلس إليها،
بحثًا ع��ن م�ك��ان للحرية ف��ي ه��ذا الجحيم

املتنامي .والجحيم ّبحد ذات��ه ليس درك��ًا
نزلت إليه األحوال ،إنما هو ببساطة تعب
امل �ه �م �ش�ين ،ورض��وخ �ه��م ل �ل��ذي��ن يشعلون
ال� �ش ��وارع .س��اب�ق��ًا ،ت��دب��ر ص��اح��ب األغ�ن� ّ�ي��ة
وصديقه الرسام ـ وغيرهما من أهل الشبه

أغنية «من كوكب
الفيحاء» ُتخرج مدينة
المحاور من مستنقع
التنميط المحلي

ـ ألن �ف �س �ه��م ص�ي�غ��ًا ت�ح�م�ي�ه��م م ��ن «ح��اف��ظ
وب�ش��ار وال�ح��ري��ري واألس �ي��ر» .فيما يرمز
ّ
األوالن إل��ى دي�ك�ت��ات��وري��ة ط��وي�ل��ة تختزل
ّ
معاناة الطرابلسيني مع وحشية الحرب،
وت �ف �ه �م �ه��م الن �ت �ف��اض��ات اآلخ� ��ري� ��ن ،ي�ب��دو
استعمال الثاني ف��ي مثابة التدليل على
العمالق األوليغارشي ال��ذي ابتلع أحالم
ال�ط��راب�ل�س�ي�ين .وال �ح��ري��ري ه�ن��ا اس�ت�ع��ارة
لجمع الحيتان األخرى في صورةّ .وطبعًا،
ال ي �ح �ت��اج األس �ي ��ر إل ��ى ت �ع��ري��ف .إن� ��ه في
امل � ��ؤخ � ��رة ،م ��ؤخ ��رة األح � � � ��داث ،وال� �ص ��ورة
الشائعة أخيرًا.
ال يقف م��ازن ،الصحافي والكاتب أيضًا،
على شرفة مرتفعة ويطل على طرابلس.
ي ��ذه ��ب إل� ��ى ه� �ن ��اك ع �ل��ى ق ��دم �ي ��ه ،وي�ع�ب��ر
س��اح��ة ع�ب��د ال�ح�م�ي��د ك��رام��ي ،ال �ت��ي أط�ل��ق

اإلس�ل�ام �ي��ون ع�ل�ي�ه��ا اس ��م «س��اح��ة ال �ل��ه».
وب�ش�ج��اع��ة الف �ت��ة ،يعلن ال�ل��ه دول�ف�ي�ن��ًا ،له
تمثاله أي�ض��ًا ف��ي وس��ط ط��راب�ل��س .تمثال
بثبات على
أصفر لطيف للمهمشني .يقف
ٍ
األرض ،مطلقًا ك��ام�ي��راه ف��ي زحمة األزق��ة،
بني وجوه غاضبة تمر في الفيديو ،حيث
ال مسلحني وال م�ح��اور وال ق��ادة .يستغل
هدوءًا بتنا نستغربه ونعجز عن تفسيره.
وال يطلب الكثير ،العودة شائكة والطريق
ش��اق��ة .يطلب أن ي��ذك��روا ال��وج��ه اآلخ��ر من
ط��راب�ل��س ال��ذي نما داخ��ل وجهها الطيب
األص �ل��ي ،ق�ب��ل أن ت�ت�ف��اق��م ن �ت��وءات ال�ق�ت��ال
التي نبدو جميعًا عاجزين عن إيقافها...
ن �ت��وء ال�ق�ت��ال األه �ل��ي ال�ط��وي��ل ال�ن��اب��ت في
ألوف الوجوه الطرابلسية البريئة( .رابط
األغنية على موقعنا)

Balancos
يخاطب
«المسؤول»
بعد مرور أكثر من عامني على إطالق
أغنية «ي��ا م��س��ؤول» ،كشف مغني
الراب اللبناني علي درغام (الصورة)
املعروف بـ  Balancosعن الكليب
ُ
ّ
الخاص بها .صحيح أن الكليب أطلق
ّ
الشهر املاضي ،لكنه يالقي اليوم
رواجًا كبيرًا على الـ .social media
ف��ي ال��ذك��رى السبعني لالستقالل،
ّ
املصور
نشر الفنان الشاب الشريط
على قناته الخاصة على يوتيوب،
في محاولة لتجسيد معاناة وهموم
املواطنني على مختلف األصعدة.
العمل إخ��راج باسم جابر ،وتصوير
هادي زنجي ،وأنجز بمساعدة مجموعة
من األصدقاء ،وبالتعاون مع منظمة A
 Positive Wayاإلنسانية اللبنانية.
(رابط األغنية على موقعنا)

الراس ومونما خالل حفلة
في القاهرة (كارولني تابت)

ريموت كونترول

اإلسالم دين ّ
التنوع

«امليادين»

< 20:30

«ال �ت �ع��ددي��ة وال �ت �ن��وع ف��ي اإلس�ل��ام» هو
عنوان حلقة الليلة من برنامج «أ ل م»،
التي يستضيف فيها اإلعالمي يحيى
أب��و زك��ري��ا ،من سوريا رئيس جمعية
«رواد ال�ف�ك��ر ال�ت�ن��وي��ري» ع�ب��د ال�ه��ادي
ن� �ص ��ري ،وم ��ن م �ص��ر ال �ش �ي��خ محمد
عبدالله نصرّ ،
منسق جبهة «أزهريون
مع الدولة املدنية».

ّ
زفوا كارول

mtv

أنغام ّ
تتحدى جو

< 21:30

م��ع ب��دء ع��رض مسرحيتها «ال�س�ي��دة»
ّ
على مسرح «كازينو لبنان» ،تطل كارول
سماحة (الصورة) في برنامج «حديث
ال �ب �ل��د» ،ال� ��ذي ت �ق� ّ�دم��ه م �ن��ى أب ��و ح �م��زة،
وت�ت�ح��دث ع��ن زواج �ه��ا ب��رج��ل األع�م��ال
امل�ص��ري وليد مصطفى .كذلك تحاور
االع�ل�ام �ي��ة امل �م �ث �ل�ين :ك ��ارل ��وس ع � ��ازار،
وجويل داغر ،واملنتجة جنان مالط.

lbci

< 21:00

ت �� ّ
�زي� � ��ن امل� �غ� �ن� �ي ��ة امل � �ص� ��ري � �ـ� ��ة أن � �غ� ��ام
(ال� � �ص � ��ورة) وال �ل �ب �ن��ان��ي ج ��و أش �ق��ر
م� �س ��رح ب ��رن ��ام ��ج «س� �ت ��ار أك��ادي �م��ي
 ،»9ال� ��ذي ت �ق� ّ�دم��ه ه �ي �ل��دا خ�ل�ي�ف��ة في
أج ��واء ت�ط�غ��ى عليها ف��رح��ة األع �ي��اد،
ك �م��ا س �ي �خ��رج ف ��ي ن �ه��اي��ة ال �س �ه��رة
مشترك سيكون األضعف في نسبة
التصويت.

«بعدنا» مع لطفي

«الجديد»

< 20:40

وس � ��ط دي� �ك ��ور م� �ل ��يء ب� ��أج� ��واء ع�ي��د
امل�ي�لاد ،تستضيف رابعة ال��زي��ات في
ب��رن��ام�ج�ه��ا «ب�ع��دن��ا م��ع راب �ع��ة» الليلة
امل �غ �ن��ي ال �ت��ون �س��ي ل �ط �ف��ي ب��وش �ن��اق
(ال� �ص ��ورة) ،إض��اف��ة إل��ى امل�م�ث�ل��ة ي��ارا
أب ��و ح �ي��در ،وال�ص�ح��اف�ي��ة ب��ات��ري�س�ي��ا
ه ��اش ��م ،وامل �غ �ن �ي��ة ال� �س ��وري ��ة م�ي��ري��م
عطالله.

مواويل عراقية

«السومرية»

مواقف النجوم املضحكة

< 20:30

ي�س�ت�ض�ي��ف ب��رن��ام��ج «ال �ج �ل �س��ة» ال ��ذي
ً
ّ
تقدمه اإلعالمية براء العزاوي الليلة كال
من :املغني نزار كاظم (الصورة) ،واملغني
قيصر الالمي ،والشعراء راكان الجبوري
من املوصل ،وحيدر الربيعي من بغداد.
سيمأل الضيوف أج ��واء السهرة طربًا
ً
ومواويل وفنًا أصيال ،يأخذ املشاهدين
إلى عالم الجمال والرقي.

«أبو ظبي األولى»

< 19:00

تتواصل امل��واق��ف الطريفة م��ع برنامج
«مشبه عليك» ّ
ِّ
ومقدميه أمل بوشوشة
وع�م��رو ي��وس��ف ،وتشهد حلقة الليلة
أرب� �ع ��ة م ��واق ��ف ،األول ف ��ي م �ص��ر مع
امل �م �ث��ل م��اج��د امل� �ص ��ري ،وال �ث ��ان ��ي مع
ب��اس��م ي��اخ��ور (ال �ص��ورة) ،وال�ث��ال��ث مع
املمثلة ورد الخال ،وتختتم الحلقة مع
موقف املغني اإلماراتي فايز السعيد.
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ارتدادات «الكتاب األسود» تصل إلى لبنان
تونس ـ نور الدين بالطيب
م� ��ا زال «ال � �ك � �ت ��اب األس � � � ��ود» (األخ � �ب� ��ار
 )2013/12/7ال� � ��ذي أص� ��درت� ��ه رئ��اس��ة
ال �ج �م �ه��وري��ة ف ��ي ت ��ون ��س ي �ث �ي��ر ال�ك�ث�ي��ر
م��ن ال �ج��دل واالح �ت �ج��اج��ات ف��ي صفوف
ّ
الوطنية
املنظمات املهنية ،مثل «النقابة
ّ
ل� �ل� �ص� �ح ��اف� �ي�ي�ن» ال � �ت� ��ي وص � �ف � �ت ��ه ب ��أن ��ه
«ت �ص �ف �ي��ة ح� �س ��اب ش �خ �ص��ي ل �ل��رئ �ي��س
ال � �ت� ��ون � �س� ��ي امل � �ن � �ص� ��ف امل � � � ��رزوق � � � ��ي م��ع
اإلع�لام �ي�ين» .ال�ك�ت��اب ت�ض� ّ�م��ن مجموعة
من املعطيات عن عمل منظومة اإلع�لام
والدعاية في عهد الرئيس األسبق زين
ال �ع��اب��دي��ن ب ��ن ع �ل��ي ال �ت��ي ش�م �ل��ت ع ��ددًا
ك �ب �ي �رًا م ��ن امل ��ؤس� �س ��ات وال �ص �ح��اف �ي�ي�ن
م��ن تونس وال�ع��ال��م .وض� ّ�م الكتاب ع��ددًا

ّكبيرًا م��ن األس�م��اء اللبنانية التي أورد
أن�ه��ا كانت تحظى بدعم مالي متفاوت
م��ن «وك ��ال ��ة االت �ص ��ال ال �خ��ارج��ي» ال�ت��ي
ك��ان��ت ت�ت��ول��ى التنسيق م��ع امل��ؤس�س��ات
اإلعالمية في العالم .من بني املؤسسات
اللبنانية التي حظيت بدعم مالي عام
 ،٢٠٠٩ن�ج��د م�ج�م��وع��ة  Arabiesلياسر
وج ��ول� �ي ��ان ه� � � ��واري .وب �ح �س��ب ال �ك �ت��اب
األس��ود ،نالت املجموعة  ٤٠٠أل��ف يورو
ً
مقابل نشر  ٤٣مقاال في مجلة Arabies
وح � ��وارات م��ع ل�ي�ل��ى ب��ن ع�ل��ي ف��ي مجلة
 ،Trendsكما تلقت مجلة Afrique Asie
ملاجد نعمة  ٢٤٠أل��ف ي��ورو مقابل نشر
م �ق��االت وم�ل�ف��ات مختلفة ح��ول ت��ون��س،
و«دار ال �ص �ي��اد» ال �ت��ي ت �ص��در م�ج�لات
«الصياد» و«فيروز» و«األنوار» وغيرها

نالت  ١١٠آالف دوالر مقابل نشر مقاالت
مختلفة على مدى عام  ،٢٠٠٩فيما تلقت
«دار ال �ح��وادث»  ٤٠٠أل��ف دوالر مقابل
نشر أكثر م��ن  ٥٠٠مقال شملت تغطية
أن �ش �ط��ة ال��رئ �ي��س األس� �ب ��ق ،إض ��اف ��ة إل��ى
مجلة «ال �ش��اه��د» ل�ح�س��ان محمد ال��زي��ن
التي حصلت على  ٢٠ألف دوالر.
وحصلت بعض القنوات اللبنانية على
دعم مالي ما قبل الدعاية واإلعالن مثل
 anbال�ت��ي حصلت على  ٦٠٠أل��ف دوالر
عام  ٢٠١٠و New Tvالتي نالت  ١٥٠ألف
دوالر ،و«امل�ن��ار» ( ١٠٠أل��ف دوالر) .وفي
 ،٢٠١٠حصلت مجلة «ال �ح ��وادث» على
 ٤٠٠أل ��ف دوالر ،و«دار ال �ص �ي��اد» على
 ١١٠آالف دوالر .ت�ض� ّ�م��ن ال�ك�ت��اب أيضًا
قائمة كتاب وصحافيني لبنانيني كانوا

مكلفني بالحديث عن تونس وإنجازات
ب��ن ع�ل��ي أك ��ان ّف��ي اإلع�ل��ام أم ع�ب��ر كتب
أص ��دروه ��ا ،ل�ك��ن��ه ل��م ي��ذك��ر م��ا إذا ك��ان��وا
قد حصلوا على مبالغ مقابل ذلك أو ال،
منهم :ماجد نعمة ،سمير صبح ،آدم وند
غريب ،نهاد حشيشو ،ريشار أبو ناضر،
وج��ورج علم ،ال��راح��ل ملحم ك��رم ،م��روان
ف��ارس ،محمد بعلبكي ،بوال يعقوبيان،
أنوان صفير ،ماريا معلوف ،فوتني مهنا
سعد ،محمد تيمور ،غ��ازي طعمة ،حنا
عنبر ،يوسف عودة ،وندى أيوب ،ونهاد
حشيشو ،وريشار أبو ناضر ...وبحسب
الكتاب ،وصل املبلغ اإلجمالي املخصص
لإلعالن والدعاية في الصحف واملجالت
األجنبية في  ٢٠١٠إلى ما يعادل ٦،٣٥٣
ماليني دوالر!

ّ
ّ
◄ أط� ��ل أم ��س م��وق��ع ق �ن��اة «امل� �ن ��ار» ب�ح��ل��ة
ج��دي��دة ،واس�ت�ب��دل ال�ل��ون األح�م��ر ال��ذي كان
يطغى ب � ��األزرق ،ف�ب��دا أك�ث��ر راح ��ة وحيوية
ّ
ف��ي ال�ت�ص��ف��ح ،إذ ت�ح� ّ�ول��ت أغ�ل��ب محتوياته
إل��ى أي�ق��ون��ات تختصر ا ّمل�س��اح��ة ،وتضفي
بساطة في التصميم .الحلة الجديدة لم تكن
عمل
ول�ي��دة ال�ي��وم ،ب��ل حصيلة جهد ف��ري��ق ّ ِ
ألك�ث��ر م��ن ع��ام ب��االش�ت��راك م��ع املتصفحني
الذين رأوا ضرورة في تغيير اللون ،وجعله
أكثر تفاعلية .لهذا الغرض ،استحدث املوقع
الشاشة
خدمة ّ«واتس اب» الظاهرة أسفل ّ
تبث رسائل مباشرة من قبل املعلقني.
التي
كما أتاح إمكانية ظهور مختلف التعليقات
على وسائل التواصل االجتماعي مباشرة
على املوقع.
ّ
◄ تتحضر املغنية نجوى كرم (الصورة)
إلص ��دار أغنيتها ال�ج��دي��دة وامل �ن �ف��ردة التي
تحمل اسم ّ
«دمي عم يغلي» ،ومن املتوقع
أن ّ
تصورها كليبًا بعد انتهاء فترة األعياد.

رادار

جمال سليمان« ...ناصر »2014
القاهرة ــ محمد عبد الرحمن
«ه��ل م��ات الرئيس امل�ص��ري جمال عبد
ال �ن��اص��ر ب��ال �س� ّ�م ن�ف�س��ه ال ��ذي اس�ت�خ��دم
لقتل امل�ش�ي��ر ع�ب��د الحكيم ع��ام��ر؟ وه��ل
ً
ً
م��ات عامر أص�لا مقتوال أم منتحرًا؟»،
أسئلة كثيرة يطرحها مسلسل «صديق
ال �ع �م��ر» ،ال� ��ذي ُي � ِ�ع � ّ�ده امل �خ��رج امل �ص��ري
عثمان أبو لنب ،على أمل أن يرى النور
ف��ي رم �ض��ان امل �ق �ب��ل .امل�س�ل�س��ل م��أخ��وذ
ع ��ن ك �ت ��اب ون � � ّ�ص س �ي �ن �م��ائ��ي ل�ل�ك��ات��ب
وال �س �ي �ن��ارس��ت م �م��دوح ال �ل �ي �ث��ي ،ال��ذي
ً
ج�ه��د ط��وي�لا م��ع امل �خ��رج خ��ال��د يوسف
ل �ل �ح �ص��ول ع �ل��ى م��واف �ق��ة ال��رق��اب��ة على

تصوير فيلم «ال��رئ�ي��س وامل�ش�ي��ر» ،لكن
امل � �ش� ��روع ت ��وق ��ف م ��ع «ث� � ��ورة ي �ن��اي��ر »،
قبل أن يقنع أب��و ل�بن الليثي بتحويل
الفيلم إلى مسلسل .إلى جانب الليثي،
ُ
ستسند مهمة الكتابة إلى اسم آخر لم
يكشف عنه بعد ،فيما اتفق فريق العمل
على تغيير االسم إلى «صديق العمر»،
ّ
ألن � ��ه ي � ��دور ع �ل��ى ن �ح��و أس ��اس ��ي ح��ول
ال�ص��داق��ة ال�ت��ي جمعت ب�ين ج�م��ال عبد
ال�ن��اص��ر وع �ب��د ال�ح�ك�ي��م ع��ام��ر .وعلمت
ّ
«األخ � �ب� ��ار» أن ال �ن �ج��م ال� �س ��وري ج�م��ال
سليمان سيؤدي دور عبد الناصر ،أما
املمثل امل�ص��ري باسم س�م��رة ،فسيكون
ع�ب��د ال�ح�ك�ي��م ع��ام��ر .ول��م ي�ج� ِ�ر التعاقد

ب�ع��د م��ع أي فضائية ل�ع��رض املسلسل
(إنتاج  .)Intelligent proudctionصحيح
ّ
أن سمرة سينجو من املقارنات بالذين
ّأد ّوا قبله شخصية عبد الحكيم عامر،
ّ
ألنهم لم يلفتوا األنظار ،إأل أن سليمان
ي ��واج ��ه ت �ح��دي��ًا ح �ق �ي �ق �ي��ًا أم � ��ام ال �ف �ن��ان
ال��راح��ل أحمد ذك��ي ،ال��ذي ك��ان أب��رز َم��ن
ج� ّ�س��د ش�خ�ص�ي��ة ع �ب��د ال �ن��اص��ر (ف�ي�ل��م
«ناصر  »56ــ  .)1996املفارقة أن سليمان
س �ب��ق أن ُرش� ��ح ألداء ال�ش�خ�ص�ي��ة ع��ام
( 2007األخ �ب��ار  )2007/3/14ف��ي نص
تلفزيوني كتبه يسري الجندي ووقعه
باسل الخطيب ،لكنه ذه��ب يومها إلى
مجدي كامل.

في عين العاصفة

النازحون والبرد نجوم لبنان شاطرين بالتغريد
زكية الديراني
ّ
ي�ح��ط��م ال�ف�ن��ان��ون اللبنانيون
أرق ��ام ��ًا ق�ي��اس�ي��ة ف��ي ال�ت�ف��اع��ل
م��ع ّ
أي أزم ��ة ت��واج��ه ب�لاده��م.
ّ
ه � ��ذه امل� � � ��رة ،ان � �ص� ��ب ت �ع��اط �ف �ه��م ع�ل��ى
ال�لاج�ئ�ين ال�س��وري�ين ف��ي ل�ب�ن��ان ال��ذي��ن
ّ
أصبحوا محط اهتمام وسائل االعالم.
ف � ��ور اإلع � �ل ��ان ع� ��ن ق� � ��دوم ال �ك �س ��ا إل ��ى
ديارنا ،سارع بعض ّاملطربني ّأول من
أم ��س للتعبير ع��ن ت��أث��ره��م ب�م�ع��ان��اة
ال �ل�اج � �ئ �ي�ن ف � ��ي ه� � ��ذا امل � �ن � ��اخ ال � �ب � ��ارد،

وك�ي�ف�ي��ة م��واج�ه�ت�ه��م ل �ل �ب��رد ،ف��اك�ت�ف��وا
طبعًا بالتغريدات من دون إط�لاق أي
م �ب ��ادرة ف�ع�ل�ي��ة ت�س��اع��د ه� ��ؤالء .راغ��ب
عالمة الناشط الدائم على تويترّ ،
غرد
«ش ��اه ��دت ت �ق��ري �رًا ف��ي ن �ش��رة األخ �ب��ار
عن الالجئني الذين ينامون في الخيم
امل �ف �ت��وح��ة ف ��ي ال �ص �ق �ي��ع .األط� �ف ��ال من
ّ
دون أح ��ذي ��ة .ي��ا ع��ال��م أي ��ن امل�ن��ظ�م��ات
اإلنسانية؟» .ب��دوره��ا ّ ،أعربت زميلته
ن �ي �ك��ول س ��اب ��ا ع ��ن ت ��أث ��ره ��ا ،وغ � � ّ�ردت
«م��ا حرقلي قلبي إال وض��ع الالجئني
ب��ال�ب��رد وت �ح��دي �دًا ه��األط �ف��ال .ش��و رح

يصير فيهن؟» .في هذا الجو العاطفي
ال ��ذي ي�ت�ك� ّ�رر ك��ل ف�ت��رة وج �ي��زة ،خطف
رئيس «تيار امل��ردة» سليمان فرنجية
األض� ��واء ب�ع��دم��ا ن�ش��ر ص ��ورة ل��ه على
صفحته على الفايسبوك وهو يجرف
الثلوج في زغرتا.
ك�م��ا ن�ش��ر ص ��ورة أخ ��رى وه ��و ي�ش��رب
ال � �ق � �ه ��وة ف � ��ي ال � �ج � � ّ�و ال � � � ّب� � ��ارد .وأرف� � ��ق
ً
ال �ص��ور ب�ت�ع�ل�ي��ق «م �ت �ن��ق�لا وم �س��اع �دًا
ه � ��ذا ال � �ص � �ب ��اح .ص� �ب ��اح خ� �ي ��ر ودفء
وطمأنينة نتمناه للجميع م��ن جبال
لبنان الشمالية».

◄ ان �ض� ّ�م��ت امل�م�ث�ل��ة ال �س��وري��ة ق�م��ر خلف
إل��ى ف��ري��ق مسلسل «األخ� ��وة» (ك�ت��اب��ة ل��واء
ّ
سيصور
ي��ازج��ي ومحمد اب��و ال�ل�بن) ال��ذي
في أبو ظبي ،مع نخبة من النجوم السوريني
وال � �ع� ��رب .وت �س �ت �ع��د خ �ل��ف ل �ل �س �ف��ر ق��ري�ب��ًا
للمشاركة ف��ي ث��ان��ي أعمالها ال��درام� ّ�ي��ة هذا
امل��وس��م م��ع امل �خ��رج�ين ح �س��ام ال��رن�ت�ي�س��ي
وعمار العاني.
◄ علمت األخبار عن ّنية قناة « mbcمصر»
ترشيح املمثلة املصرية فيفي عبده لتقديم
ب��رن��ام��ج ج��دي��د على شاشتها ف��ي االط�لال��ة
ال �ج��دي��دة ل�ل�ق�ن��اة (األخ �ب��ار .)2013/12/11
وسيكون العمل ّ
موجهًا للمرأة ،وأبدت عبده
موافقة مبدئية على الفكرة.

حملة

السوريون بين نار الحرب وبرد ألكسا
ّ
محمد األزن
ف � � ��ي م � � � � � � � ��وازاة اس� � �ت� � �ع � ��داده � ��م
مل��واج�ه��ة ألكسا م��ا استطاعوا
ً
�ا ،ت � ّ
�وج� �ه ��ت
إل � � ��ى ذل � � ��ك س � �ب � �ي �ل
أن � �ظ ��ار ال� �س ��وري�ي�ن إل � ��ى أب � �ن ��اء ب �ل��ده��م
ّ
ممن تقطعت بهم السبل ف��ي مخيمات
ال� �ن ��زوح ،أو ي�ف�ت��رش��ون أرص �ف� ّ�ة ال �ش��ام.
بدأ ّ
رواد العالم االفتراضي بدق جدران
ّ
امل ��وق ��ع األزرق ل �ل �ح��ث ع �ل��ى امل �س��اع��دة
عبر إط�لاق امل�ب��ادرات ،وبعضهم اكتفى
�ادرة
ب ��االّس� �ت� �غ ��اث ��ة االف � �ت� ��راض � �ي� ��ة .م � �ب� � ً
«بكفي» على الفايسبوك أطلقت فعالية
ّ
«حنية وشتوية» ،حيث سعت
بعنوان
إلى جمع «األغطية الصوفية ،واملالبس
الشتويةّ ،
وأي وس��ائ��ل تدفئة ف��ي حال
وجدت» .بدأت الحملة أخيرًا من دمشق

وط��رط��وس ،ث��م ّ
توسعت لتشمل حلب،
وح�م��اة ،وال�س��وي��داء ،ون�ش��رت الصفحة
أرقامًا للتواصل مع القائمني عليها في
امل��دن امل��ذك��ورة .ك��ذل��ك ،اقترحت صفحة
ّ
ً
«دوب��ارة» حلوال تحث فيها أهل الشام
ّ
على مساعدة املهجرين ،كتأمني سكن
م��ؤق��ت خ�ل�ال ف �ت��رة امل�ن�خ�ف��ض ال �ج��وي.
كما ختمت نداءها بالقول «إذا ضربت
العاصفة دمشق .بترجاك تعزم هالعيلة
امل � �ش� ��ردة ع ب �ي �ت��ك وت �س �ت �ض �ي �ف �ه��م ل�ك��م
س��اع��ة ع�ل��ى األق� ��ل» .وأط�ل�ق��ت مجموعة
«ب�س�م��ة وزي �ت��ون��ة» ال�ت�ط��وع� ّ�ي��ة لخدمة
ال�ل�اج �ئ�ي�ن ال �س ��وري�ي�ن ف ��ي ل �ب �ن��ان ن� � ً
�داء
ّ
للتبرع
عبر صفحتها على الفايسبوك
ب�م�ب��ال��غ م��ال�ي��ة ت�س��اع��د ف��ي ش ��راء ك��رات
صوف تقوم سيدات املشغل الذي تديره،
بحياكته ع�ل��ى ش�ك��ل ق�ب�ع��ات وق �ف��ازات،

ّ
وتوزع على اﻷطفال في منطقة عرسال
ال �ب �ق��اع �ي��ة .ف �ي �م��ا ان �ط �ل �ق��ت أي �ض ��ًا ع�ل��ى
ف ��اي �س �ب ��وك ال �ل �ب �ن��ان��ي ح� �م�ل�ات ل�ج�م��ع
ً
ّ
اتقاء لصقيع الكسا.
تبرعات للنازحني
واس�ت�ب��اق��ًا مل��ا س�ي�ك��ون ،ب��دأت مجموعة
م � ��ن أه � � ��ل ال � �ف� ��ن ف � ��ي س � ��وري � ��ا ب ��إط�ل�اق
تدوينات تملؤها الحسرة والحزن على
ال �ح��ال ال�ت��ي وص�ل�ه��ا أب �ن��اء ب�ل��ده��م بني
ن��ار ال �ح��رب ،وب ��رد أل�ك�س��ا .ك�ت��ب املمثل
أيمن زي��دان على الفايسبوك «ال تملك
أم �ه��ات س��وري��ا س��وى األغ��ان��ي ال��داف�ئ��ة
ل�ي�ح�م�ين أط�ف��ال�ه��ن م��ن ال�ص�ق�ي��ع .لست
ّ
واثقًا أن هذه االكذوبة البريئة ستنطلي
عليهم ه��ذه امل ��رة .ف�ك��ل أه��ازي��ج الدنيا
ما ع��ادت ق��ادرة على منحهم قسطًا من
ال��دفء ،لن ننسى أن��ه في الليلة األول��ى
بعد االلف ،صدق الحمام أكذوبة ذبحه،

◄ ل��م تستجب السلطات ال�س��وري��ة لألمير
السعودي طالل بن عبد العزيز ومناجاته
ل�ل��رئ�ي��س ب �ش��ار األس� ��د ك��ي ي��وق��ف ع��رض
فيلم «ملك الرمال» لنجدت أن��زور كونه
يحكي سيرة عبد العزيز آل سعود (األخبار
 ،)2013/12/9إذ يبدأ عرض الشريط اليوم
في «دار األوب��را» في دمشق ،وفي عدد من
الصاالت السورية التي ال تزال تعمل بشكل
ّ
طبيعي .وقد ّ
مستعد
صرح أنزور أخيرًا بأنه
إليقاف عرض الفيلم إذا «توقفت السعودية
عن إرسال اإلرهابيني إلى سوريا».

وس �ف��ح دم� ��ه ،ول ��م ي �ن��م ال �ص �غ��ار».وف��ي
حوار ساخر بني شخصني افتراضيني،
ص��اغ��ه خ�ي��ال الكاتب ف��ادي قوشقجي،
«في انتظار الكسا ،لن ّيطغى بريق اسم
العاصفة على حقيقة أنها ستضرب كل
األط ��راف امل�ت�ص��ارع��ة م��ن دون التفريق
ب�ي�ن�ه��م ،ل�ت�ب��دو ف��ي اآلخ ��ر رم � ّ
�ادي ��ة .هي
ال ت�ن�ح��از ألح��د وف�ق��ًا ل�ق��وان�ين ال�ص��راع
الدارجة في املجتمع السوري مؤخرًا».
ي� �ق ��ول ق��وش �ق �ج��ي ف ��ي ت ��دوي� �ن ��ةٍ أخ ��رى
«لكل من يحمل جنسية البلد الذي كان
حضنًا دافئًا .ملن شعر يومًا ببرد بالده،
لكل من يحمل جنسية البلد ال��ذي ّ
قدم
س�ق�ف��ًا مل ��ن ال س �ق��ف ل ��ه ف ��ي وط �ن ��ه .لكل
س��وري ال يجد اليوم سقفًا يقيه الثلج:
تبًا لكل م��ن س��اه��م ف��ي أن ت�ك��ون هناك.
ولو بكلمة حقد».

◄ اع�ت��ذرت املمثلة ميرفت أم�ين عن عدم
أداء ب �ط��ول��ة م�س�ل�س��ل «ك �ي��د ال �ح �م��وات»
م��ن تأليف مصطفى محرم وإخ��راج أحمد
صقر ،واصفة ال��دور امل�ع��روض عليها بأنه
ّ
ال يناسبها .وقالت إنها ستعلن قريبًا عن
مسلسل جديد تنوي تقديمه لعام .2014
◄ اخ�ت�ي��رت املمثلة االم�ي��رك�ي��ة كريستني
ستيوارت ال��وج��ه االع�لان��ي الجديد ملاركة
«ش��ان�ي��ل» .وت�ب��دأ األخ�ي��رة اإلع ��داد لحملتها
اإلع�لان�ي��ة ف��ي ب��داي��ة ال�ع��ام امل�ق�ب��ل ،ب��إش��راف
م �ص �م��م األزي � � ��اء االمل ��ان ��ي امل � �ع ��روف ك ��ارل
الغيرفيلد.
ّ
◄ وق��ع املخرج اللبناني ف��ادي ح��داد على
فيلمه ّ
األول ال��ذي تكتبه كلوديا مرشليان
حاليًا ،ومن املفترض تنفيذه في ربيع العام
املقبل .ي��روي الفيلم قصة درام �ي��ة ،تعكس
املعاناة التي يعيشها عناصر الدفاع املدني
ف ��ي ع�م�ل�ي��ات�ه��م اإلن� �ق ��اذي ��ة .وي �ق ��وم امل �خ��رج
حاليًا باختيار األب�ط��ال ،إضافة إل��ى مواقع
التصوير.
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حقوق الفلسطينيين
سياسية
زياد منى *
يطيب للبعض ،من غير القابلني للتعلم ،ال من
ه��زائ�م�ه��م ال�ت��اري�خ�ي��ة وال م��ن ه��زائ��م حلفائهم،
الذين كانوا أتباعًا ذيليني لهم ،ال أكثر ،وال األخذ
من التاريخ عبر ،استخدام الفلسطينيني مكسر
ع �ص��ى ل �ك��ل ت�ق�ص�ي��رات�ه��م وش��وف�ي�ن�ي�ت�ه��م ال�ت��ي
ت�ص��ل أح�ي��ان��ًا إل��ى م�س�ت��وى ال�ف��اش�ي��ة .فالبعض
ي ��رى الفلسطينيني ف��ي ه ��ذا ال�ب�ل��د أو ذاك ق��وة
مذهبية يمكن أن تقف إلى جانبه في صراعه مع
شقيقه في الوطن ،الذي بات عدوًا يجب هزيمته
عسكريًا ،وآخ��ر يستخدمها ف��زاع��ة يتملق بها
صاحب الجاللة ونظامه املتصهني منذ الوالدة...
وهكذا.
الحقيقة التي يجب أن يدركها الجميع ،شاؤوا
أو أب ��وا ،أن الفلسطينيني ف��ي أمكنة وج��وده��م،
وبالدرجة األولى في شرق األردن (األص��ح :عبر
األردن) مواطنون لهم الحق القانوني في التمتع
بكل حقوق املواطنة في تلك الدولة (إن كان ألي
ً
ك��ان ،عند حكامها ،أي حقوق أص�ل�ا) .حقوقهم
ليست إنسانية ،وإنما سياسية بالدرجة األولى.
وم��ن ّ
يدعي أن لهم حقوقًا إنسانية فإنه يجعل
م�ن�ه��م ،وع ��ن ق �ص��د ،ت�ج�م��ع ب �ش��ري ال ه��وي��ة ل��ه،
وج��ب النظر إل��ى حاجاته اإلنسانية من مسكن
وم� � ��أوى وم� ��ا إل� ��ى ذل � ��ك ،ورب� �م ��ا وج� ��ب ت�ش�ك�ي��ل
منظمات خاصة للرفق بهم ،على غرار منظمات
الرفق بالحيوان أو منظمات حماية البيئة ...إلخ.
الحقوق اإلنسانية تصح ،من منظور قانوني،
فقط في حالة الالجئني ،أما عندما يحمل شخص
م��ا تبعية دول ��ة م��ا ودف �ت��ر ع��ائ�ل��ة وج� ��واز سفر
مسجل عليه إنه مواطن وفق القانون األساس،
ف��إن محاولة إب�ع��اده ع��ن الحياة السياسية في
تلك الدولة ممارسة شوفينية عنصرية بهيمية.
ل �ق��د م� ��ارس ن �ظ��ام ع �م��ان س �ي��اس��ة ال �ت �ف��رق��ة بني
م �ك��ون��ات س �ك��ان ال ��دول ��ة األردن � �ي� ��ة ،ال�ك��رت��ون�ي��ة
ً
ال �ك ��اري �ك ��ات ��وري ��ة أص� �ل ��ا ،وح � � ��اول إج� �ب ��ار أك �ث��ر
م��ن ث�لاث��ة أرب � ��اع س�ك��ان�ه��ا ع �ل��ى ن �ك��ران أص�ل�ه��م
الفلسطيني ،وهنا نتكلم عن الهوية الفلسطينية
ب �ص �ف �ت �ه��ا ان� �ت� �م � ً
�اء ن �ض��ال �ي��ًا ف� ��ي امل � �ق� ��ام األول،
لكننا نعني االنتماء الجغرافي أي�ض��ًا ،لصالح
االع� �ت ��راف ب �ش��روط امل ��ؤام ��رة ال �ت��ي ح��اك �ه��ا ،هو
وع��رب سايكس /بيكو ،م��ع ال�ع��دو الصهيوني،
بهدف تقاسم فلسطني عام  1948بينهما.
إن نضال القوى الوطنية في األردن مهم ،ونحن
ن� �ع ��رف ال � �ش� ��روط ال �ص �ع �ب��ة ال� �ت ��ي ي �ع �ي �ش �ه��ا أي
نضال صدوق في نظام عشيري رجعي متخلف
كنظام عمان املرتبط ارتباطًا عضويًا باملشروع
ال�ص�ه�ي��ون��ي ،أي ن�ظ��ام وظ�ي�ف��ي ل�ي��س غ�ي��ر .لكن
الظروف الصعبة واالب�ت��زاز الدائم لنظام عمان

ل �ك��ل ن �ض ��ال وط �ن ��ي ت� �ح ��رري ت �ق��دم��ي ال ي�ع�ن��ي
تسويغ ان��دف��اع البعض إل��ى مماألته ومنافقته
بتصويب فوهة البندقية الفكرية ،مهما كانت
م�ب�ت��ذل��ة وس�خ�ي�ف��ة ت �ح��ت ش� �ع ��ارات ع �ف��ا عليها
ال ��زم ��ن ،ت �ج��اه ال �ش �ع��ب ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ف��ي األردن
والتحريض عليه ،تحت مختلف االدعاءات.
ن �ض��ال ال �ق ��وى ال��وط �ن �ي��ة /ال �ق��وم �ي��ة ف ��ي األردن
ي �ج ��ب أن ي �ن �ص��ب ع �ل ��ى م ��واج� �ه ��ة ن� �ظ ��ام ذوي
ع��ون املتصهني ال ��ذي ،وك�م��ا كتبنا م��ن ق�ب��ل ،لم
ي �ت��وق��ف ول ��و ل �ط��رف��ة ع�ي�ن ،ع ��ن خ��دم��ة امل �ش��روع
اإلمبريالي _ الصهيوني في أوطاننا ،وتصويب
البعض منظار البندقية بعيدًا عن نظام عمان
ال�ص�ه�ي��ون��ي يعكس جبنًا وه��روب��ًا م��ن املعركة
الرئيسية ضد اإلمبريالية األميركية والرجعية
العربية.
ف �ق��ط ع �ن��دم��ا ت �ت��وق��ف ت �ل��ك ال �ق��وى ع��ن ت�ص��وي��ب
س�ه��ام�ه��ا إل ��ى ص ��دور أب �ن��اء ش�ع�ب�ن��ا ف��ي األردن
وال �ت �ح��ري��ض ض��د أي م �ش��ارك��ة ل��ه ف��ي ال�ن�ض��ال
الوطني م��ن أج��ل استبدال نظام وطني تقدمي
ع��روب��ي ال�ق�ل��ب وال �ق��ال��ب ب�ن�ظ��ام ع�م��ان املتخلف
املتلهف ل�خ��دم��ة ص�ه�ي��ون ،ن�ص��دق أن�ه��ا تسعى
إلى تحقيق ما ترفعه من شعارات قومية ،مهما
كانت متواضعة .عدا ذلك ،فإن تصويب السهام
على أبناء شعبنا الفلسطيني في ش��رق األردن
لن يؤدي إال إلى انفجار تسيل فيه دماؤه أنهرًا،
خدمة للعدو اإلمبريالي _ الصهيوني وعليها
ت �ح �م��ل امل �س ��ؤول �ي ��ة ال �ك��ام �ل��ة ع ��ن أي ق� �ط ��رة دم
فلسطينية تسال هناك.
وفقط عندما تتوقف تلك الحمالت ضد شعبنا
واالع � �ت� ��راف ب �ح �ق��وق��ه ال �ك��ام �ل��ة ب�ص�ف�ت��ه يتمتع
باملواطنية الكاملة ،يمكننا أن نصدق ما يرفع
من شعارات.
ف��ال�ت�ح��ري��ض امل�س�ت�م��ر ع �ل��ى ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين في
ش ��رق األردن م��ا ه��و إال دع� ��وة ل�ت�ج��ري��ده��م من
ح�ق��وق امل��واط�ن��ة وتحويلهم إل��ى م��واط�ن�ين [من
الدرجة الثالثة] ،التي فرضها نظام عمان عليهم
بالتعاون مع اإلمبريالية العاملية بهدف تذويب
هويتهم ،وبالتالي إف�س��اح امل�ج��ال أم��ام وص��ول
امل � �ش� ��روع ال �ص �ه �ي��ون��ي ف ��ي ف �ل �س �ط�ين وامل �ش ��رق
العربي إلى غاياته العدوانية والعنصرية.
عدا ذلك ،فمن غير املمكن النظر إلى السياسات
املمالئة والنفاق الرخيص لقوى تدعي الوطنية
ً
وال� �ق ��وم �ي ��ة إال ك��ون �ه��ا دل � �ي �ل�ا ع �ل��ى ش��وف�ي�ن�ي��ة
وع�ص�ب�ي��ة م�ب�ت��ذل��ة ل �ب��داة ال ي�ع��رف��ون ح�ي��اة غير
الغزو والنهب والقتل ،تعكس معاناة أصحابها
عقدة نقص تجاه كل ما هو فلسطيني ،حتى لو
ك��ان املقصود بالتعريف هوية نضالية وليس
جغرافية ،وهذا ما نؤكده دومًا ونتمسك به.
* كاتب عربي
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إلى سيادة المتروبوليت ج ـ
أمل ديبو *
َ
«ابق معنا يا ّ
سيد فقد مال النهار» (إنجيل لوقا)
ف ��ي أن �ط��اك �ي��ة ض � ّ�ج ��ة ت �ل��و ال �ض �ج��ة .أه � ��ذا أوان
ال� �غ� �ض ��ب؟ أي � ��ن أخ� �ط ��أن ��ا ل �ن �ص �ب��ح ب � ��رج ب ��اب ��ل،
والعاصف يعبث بالسفينة؟ بمن نستجير؟ فإذا
ّ
فسد امللح بماذا يملح؟
َ
أمام ّ هول املشهد ،يصرخ الجرح ،وينزف الك ِلم،
تتدفق العبارات من األعماق إلى ضفاف البوح،
وما يطفو على الصفحة زبد ،تمتمات متلعثمة،
يصفعنا ب�ه�ت��ان�ه��ا إزاء م��ا ي�ض�ط��رم ف��ي القلب
ويلهب العقل ويحرق األنفاس.
وشددنا في العثار» ،بهذا الكالم َ
«هات يدك ّ
كنت
ِ
تناجي املصلوب ويداه مبسوطتان ومسمرتان.
هكذا صنع الله خالصًا للعالم ،للذين قبلوه من
خاصته.
ُ
«من البطن قبل كوكب الصبح ولدتك» ،هذا القول
ُّ
الكتابيّ ،
صدقته الوالدة ملا روت حادثة تغلبك
على املوت وأنت بعد باألقمطة .النور الذي قبل
ّ
املعمودية ،سكن
كوكب الصبح انتشلك من جرن
ّ
فيك مستترًا ينشئك بالحكمة متكئًا على صدر
أن بلغت ٌالثامنة عشرة ،فنطقت كاشفًا
املعلم إلى ٌ
أن الله عشق ح��ارق وه��و الصانع خدامه لهيب
ّ
نار ،وبنوره كلنا اهتدينا.
فضل أسياد املجمع آنذاك أنهم أصغوا إلى شاب
ّ
املعمودية وممسوحًا
لم يكن متجلببًا إال بماء
ّ
ملوكيًا ،ولم يكن على أي
بامليرون فقط كهنوتًا
ّ
رتبة مرتبة بواسطة أي��اد بشرية .فضلهم على
الكنيسة أنهم أصغوا إلى الروح ينفخ في شباب
ال �ت �ه �ب��وا ع �ش �ق��ًا ،ف �ه �م��ًا ،وم �ح� ّ�ب��ة وه � ��ؤالء ك��ان��وا
علمانيني أي من العالم ،وقد أداروا ألحاظهم إلى
ف��وق .فضل آب��اء املجمع آن��ذاك أنهم أصغوا إلى
ال ��روح ال�ق��دس وم�ن��ه نعمة التمييز وال�ت��واض��ع.
ففهموا أن�ك��م م��اض��ون إل��ى ال�ع��ال��م لتفعلوا فيه
خ�ل�اص ��ًا م ��ن ال �ق ��وال ��ب ال� �ج ��ام ��دة ،م ��ن ال �ق��وان�ي�ن
ّ
املكبلة ،من الرتابة اإلنشائية ،والترداد النثري
ولغته الخشبية.
ك�ن�ت��م ش �ب��اب��ًا ن ��زع ال �ل��ه م�ن�ك��م ال �ق �ل��ب ال �ح �ج� ّ
�ري
وأع� �ط ��اك ��م ق �ل �ب��ًا م ��ن ل �ح��م ودم وت �غ��ذي �ت��م ب��دم
امل �ص �ل��وب ح� ّ�ب��ًا ف �س��رى ف ��ي ع��روق �ك��م ون �ف��خ في
أفواهكم.
ت�م� ّ�ي� َ
�زت ع��ن رب�ع��ك بنفحة خ��اص��ة ،ه��ي امل�ف��ارق��ة
ال�ك�ب��رى ف��ي ح�ي��ات��ك .وك��ل م�ف��ارق��ة م��أس��اة ألنها
ّ
ّ
ّ
مستمر بني قطبني .لم
تضاد وانشطار وتمزق
ي�ن� ُ�ج م��ن ه��ذه امل��أس��اة س��وى م��ري��م ،إذ نمدحها
قائلني« :يا جامعة األضداد إلى واحد» ،وخضع
ِّ
املسيح بالجسد لهذه املأساة حني ُم��زق جسده
ع �ل��ى ال �ص �ل �ي��ب .ك ��ان ال ب ��د ل ��ه م ��ن أن يستسلم
للموت ،ليكون ّشريكًا ّتامًا لنا في لعنة الخطيئة
التي حملها ع��ن��ا ،ليلفنا معه جميعًا باألكفان
التي سربلت جسده املائت ،قبل أن يرتفع بالنور
الذي فيه الى فوق ويرفع معه من شاء منا.
وعلقت عيناك بالسماء
ب�ه� َ�رك ال�ن��ور ال��ذي فيهِ ،
واس �ت �ط �ب��ت امل� �ق ��ام ،وس �م �ع��ت ه �ن��اك «ك �ل �م��ات ال
ي �س��وغ ال�ن�ط��ق ب �ه��ا» .ل�ك�ن��ك ل��م ت �ن� ُ�ج م��ن م��أس��اة
ّ
التجسد ألنك ساكن جسدًا ،هي املفارقة الكبرى:
عيناك أب �دًا إل��ى ف��وق م��ن حيث ي��أت��ي ال�خ�لاص،
قابض على س� ّ�ره ،عنيد في الحفاظ عليه ،فيما
ّ
َ
لجأت إلى الكتب وكانت
أنت مكلف بأهل االرض.
ً
َ
طويال ،إلى أن أدركت «أن اآلخر
وحدها صحبك
ّ
أس ��اس ��ي ح �ت��ى ال �ت �ن��ف��س»( .ل� ��و ح �ك �ي��ت م�س��رى
ال�ط�ف��ول��ة) .ه�ك��ذا دخ�ل��ت ف��ي س� ّ�ر ال�ت�ج� ّ�س��د ال��ذي
نحن نعيش موسمه اآلن وفهمت أن اللغة هي
الجسر الذي يربطنا بالسماء ،باألنبياء ،بالكتب
ال �ت��ي ع� ّ�ب��ر ال �ل��ه ع��ن ذات ��ه ف�ي�ه��ا .ول �ك��ن ال�ع�ب��ارات
ّ
كلها بقيت ناقصة م�ش� ّ�وه��ة ،إذ يفهمها البشر
بمحدوديتهم ،يتالعب بها امل�ف�س��رون انطالقًا
ّ
م��ن مآربهم وم��ن أغ��راض�ه��م .ف�ك��ان ال ب� ّ�د ل��ل��ه من
ّ
بالكلية دحضًا لكل خطأ «فصار
أن يكشف ذاته
ّ
ال�ك�ل�م��ة ج�س�دًا وح ��ل بيننا ورأي �ن��ا م�ج��ده مجد
وحيده»( ،إنجيل يوحنا).
ّ
الحب
صار الله إنسانًا مثلنا لكي نفهم .ترجمة
ّ
أن ي��أت��ي ال �ح�ب �ي��ب ال ��ى ال �ح �ب �ي��ب .ك ��ل م �ن��ا ي��رى
ّ
لكل منا في أعماقه ،في ّ
سر
بحسب كثافة أن��اه،
عالقته م��ع األب ��دي ص��ورة إلل�ه��ه .م� ّ�ي� َ
�زك أن��ت ،إذ
َ
أعطاك أن ّ
تسمر ألحاظك الى فوق ،فكانت غربتك
في األرض صليبك.
َ
عشت غريبًا ،تضرب ف��ي األرض بحثًا ع��ن آث��ار
ُ
أ ُق��دام املعلم ،غريبًا زادك الكلمة .فأكلت الكتاب،
�دوار ال يهدأ.
وأل� ِ�ه�ب��ت ب�ن��وره ّكعاشق م�ص��اب ب � ُ
أحببته حبًا ش� ِ�غ�ل� َ�ت به
وكاملتصوفة ال�ع��ش��اق،
َ
وأحبك َ
ّ
َ
الحجب حتى
هو فكشف لك
عمن سواه
َ
َ
تراه .موهبة الرؤيا الحق أنطقتك بالحرية التي
وه �ب��ك ال �ل��ه «ت �ع��رف��ون ال �ح��ق وال �ح��ق ي �ح� ّ�ررك��م».
ّ
َ
أخلصت لها وكانت مكتظة محتدمة .في شبابك
فهمنا منها ما استطعنا ،فهمنا الكثير ،وغاب

ّ
ع ��ن ��ا األك � �ث ��ر .ش ��اع ��ر م� �ه ��ووس ب ��إل ��ه ه ��و م�ح�ب��ة
(وت�ش��دد أنها ليست م��ن صفاته ،ب��ل ه��ي ذات��ه).
ألن إخ�لاص��ك ك��ان أب �دًا ال��ى ف ��وق ،ص�ع��ب علينا
الدهر أن نستوعب
ظلمات
الجالسني في
نحن
َ
ُ
َّ
صفقناّ ،
تحمسنا،
عجبنا ،استلذذنا،
أ
تكتب.
ما
ِ
ّ
كل منا أخذ ما استطاع منها .وجهد الكثيرون
ّ
ّ
في السير على خطاك .شبه لهمّ ،
كرروك ،قلدوك،
ّ
س�ق�ط��وا م��ن ح�ي��ث أن �ه��م ظ��ن��وا أن ال �س� ّ�ر ه��و في
الكتابة .أن��ت لست كاتبًا ،أن��ت حالة شعرية في
ليل اإلبداع يستسلم لله فيملي عليك بغفلة من
أناك ،ليأتي إلينا بواسطتك وقد غدوت ابن أمته.
امل�ف��ارق��ة ال�ك�ب��رى ه��ي أن��ك م��ا زل��ت ت�ق��ول ص��ادق��ًا
ب��أن��ك ط �ف��ل م��ن ح� ��ارة ال �ن �ص��ارى ،ول �ئ��ن غ��دوت
ع �ل��ى ف �ت� ّ�وت��ك ،ك��اش��ف م �ج��د أن �ط��اك �ي��ة ال�ع�ظ�م��ى
وعشير آب��ائ�ه��ا ت�ع��رف نبض أق��وال�ه��م وتضبط
إي �ق��اع��ه .دخ �ل��ت س� ّ�ره��م وم �ن��ه ع ��دت إل�ي�ن��ا بلغة
ف �ت �ح��ت م �س��ال��ك ال �ف �ه��م ال �ع��رب��ي إل� ��ى ق �ل��ب ال �ل��ه.
ُ
أذه�ل��ك الشعر واخ��ت�ط�ف��ت ب��ه إل��ى رؤي��ة الجمال
ّ
اإلل �ه��ي وأن ��ت ع��اج��ز ع��ن أن ت �ح��ل س�ي��ر ح��ذائ��ك،
ّ
أن تعتني ب��أش�ي��ائ��ك ال�ص�غ��رى أن ت��رت��ب كتبك،
ّ
أن تنظم أوراق ��ك ،أن تراجع حساباتك ...ما كان
ّ
همك في األرض إال البحث عن آثار الجمال الذي
ت�ح�س�ب��ه ان �ع �ك��اس ال��وه��ج اإلل �ه��ي وف �ي��ه ال�خ�ي��ر
وال�ح��ق .الحقت الوهج اإللهي في كل ش��يء ،في
كل وج��ه ،ف��إذا ظفرت به في أي أم��ر م� ّ
�ادي ،كنت
تظفر ب��ه ،تحمله إل��ى م�ك��ان ق�ص� ّ�ي لتحتفل به
دون م ��ا ي �ش��وب��ه م ��ن أع� � ��راض م ��ادي ��ة وظ� ��روف
واق �ع �ي��ة وح � ��دود .ت�ن�ت�ق�ي��ه وح� ��ده وت �ع��رض عن
ّ
ك��ل ش��يء س��واه ،كما يفعل ال �ج� ّ�راح ح�ين يغطي
ّ
سائر الجسد ليركز على الجرح الذي هو موضع
ّ
وعمليته.
اهتمامه
هي هنا مفارقة كبرى .لقد ظفرت بالنصيب الذي
ّ
بالسر اإللهي .لكن أشياء
ال ينزع منك وظفرت
ال��دن �ي��ا غ��اب��ت ع�ن��ك وم ��ا ك�ن��ت لتحسبها شيئًا
مهمًا .نطقت ،يا ّ
سيد املنابر وكتبت يا صاحب
َ
ّ
ال �ق �ل��م ،أل �ه �م� َ�ت ،أل �ه �ب��ت ،واص �ط ��دت ص �ي �دًا ج��م��ًا
ّ
ّ
األرض خرج
فذريتك ال تعد وال تحصىَ .إلى كل َ
ص��وت��ك ،م�ي��زت��ك أن��ك «ك�ش�ف��ت ل�ن��ا ع�ش��ق املسيح
ّ َ
وحريتنا فيه» (أ .د ).فصرنا بشرًا ُج � ُ�ددا ،وما
لاّ
كانت اللغة إ الحجاب الذي دعوتنا إلسقاطه.
ق�ل��ت ف��ي ع�ظ��ة ل��ك «اس �ل �ك��وا ف��ي دن �ي��اك��م بحيث
إن��ه إذا اختفى ك�ت��اب اإلن�ج�ي��ل ع��ن وج��ه األرض
يستطيع الناس أن يقرأوه على وجوهكم».
إال أن��ك ُص�ل�ب��ت ع�ل��ى ج�س��د ال��دن�ي��ا .ل��م تخترقه،
لم تعرفه ُ ،لم تعتبره شيئًا مهمًا .وهنا مفارقة
سلم إليك جبل لبنان من حيث نادى
أخرى ،إذ أ ِ
ال �ل��ه ع ��روس ��ه .وأح� �س � ُ�ب أن ��ك م ��ا رأي � � َ�ت م ��ن ه��ذا
ُ
َ
العروس هذه
التكليف سوى شهوتك أن تجيب َ
أسفت والدتي،
عريس الكنيسة ّ بأحسن ج��وابِ .
ال�ت��ي ك��ان��ت تعظمك ج �دًا ،ل�ه��ذا التكليف ،قالت:
«مسكني كم سيتعذب في هذه البقعة من األرض،
فإنه كان األولى بهم أن يجعلوه سفير أنطاكية
الى العالم».
َ
َ
البشر بالكلمة،
مخاطبًا
ومشيت
ك
صليب
حملت
ّ
باملعرفة كما كان دأبك فيما كنت مبشرًا تمسح
البالدة والجهل والتراخي «وتلقي ن��ارًا» تحرق
َ
ال�ع�ت��اق��ة .وان�ط��ل�ق� َ�ت م��ن قناعة أن اإلدارة محبة
وث �ق��ة .وذه �ب��ت ف�ي�ه��ا ك��ل م��ذه��ب وم ��ا ك ��ان يومًا
البصر عندك أفعل من البصيرة وال الفعل أبقى
من النوايا _ فأسلمت ملن حولك راجيًا إخالصهم
ّ
ومرجئًا لله محاسبتهم .وحسبت أنه على قدر
الثقة تأتي العزائم.
ُ
َ
صلبتك منذ سنني ،غريب في
هي املأساة التي
األرض .شاعر ال يعرف نفعًا للكلمات سوى أنها
جسر الى الله ،وال يظن في الناس إال خيرًا.
ما قال األقدمون إن الشعراء أسياد على املمالك
األرضية ،قالوا بالفالسفة ،ألن الشعراء يهبطون
ُ
إلينا من فوق ويمكثون في الهنا والهناك .غربتك
ّ
وتعجب،
ه��ذه ك��ان��ت م��وض��ع ذه��ول واس�ت�غ��راب
تذكر بغربة «األمير الصغير» (للكاتب الفرنسي
أنطوان دو سانت إيكزوبيري) الهابط من كوكب
آخ��ر ال��ى األرض .ه��ذا ب��ات طيلة إق��ام�ت��ه بيننا
ي�ن��ذه��ل م��ن غ��راب��ة ت �ص� ّ�رف��ات ال�ب��ال�غ�ين ،ل��م يكن
له ِقبل بمكرهم .املخطوفون إل��ى ف��وق إذا جيء
َ
وحسبت أن الله يعينك
بهم ال��ى أسفل ُصلبوا.
صليبك .لكن الله الذي فيك ،لم يستطع
في
حمل َ
بالق ْ
أن ّ
فترجموك
بك.
أحاطوا
من
ذاته
ر
د
ك
يحر
ّ ِ
ّ
ّ
وفسروك وقلدوك ونسخوك ونصحوك والتفوا
حولك كطفل املغارة لتستدفئ بأنفاسهم من برد
َ
مكثت غريبًا.
الدنيا .ولكنك
ّ
اشتدت غربتك تبدو أكثر توهجًا وأكثر
واآلن ً قد
ّ
وداعة .هي فيك من خجل ورقة وخفر .بت تنظر
إل�ي�ن��ا ب�ل�ط��ف وك��أن��ك س��اك��ن ع��امل��ًا آخ ��ر يمنحك
سالمًا عميقًا وحبًا عميمًا.
ّ
وتعلمنا شيئًا آخر هو أنه إذا املرء ُ
ضعفت قواه
ّ
ّ
ال�ج�س��دي��ة م��ن دون اع �ت�لال وأم� ��ده ال�ل��ه بالعمر
ّ
والرضىّ ،
شعت روحه واحتلت كيانه بأسره.

رأي
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ــورج خضر المفارقة الكبرى

اآلن قد ّ
اشتدت
غربتك تبدو
أكثر توهجًا
وأكثر وداعة
(أرشيف)

امل ��ذه ��ل ع� �ن ��دك أن � ��ك ف ��ي ش �ي �خ��وخ �ت��ك أس �ق �ط��ت
األرضيات ولم تسقط من ذاكرتك عبارة واحدة
م��ن ال �ك �ت��اب ال �ع��زي��ز وم ��ن امل �ع��رف��ة ال �ج� ّ�م��ة ال�ت��ي
ّ
ّ
أساسيًا
واصطفيت منها م��ا حسبته
ادخ ��رتّ ،
«حتى التنفس».
ّ
ّ
بحب الفقراء في مناسبة وغير مناسبة.
تذكر
وك��أن��ك بعدما ش � ّ�ددت على معرفة الكتب طيلة
حياتك رأيتها ساقطة ما لم تقترن بخدمة هؤالء
ال�ص�غ��ار إخ ��وة ي �س��وع .وك��أن��ي ب��ك _ والتفسير
لي بالنظر إل��ى حاجاتنا اليوم _ ّ
تجدد نهضة
الكنيسة األرث��وذك �س �ي��ة ب��االن�ت�ب��اه ال��ى العناية
بالناس التي جاءت ضعيفة سابقًا ،فيما قويت
نزعة املعرفة عندنا .فرعاية الفقراء في دنيانا ما
زال��ت مبعثرة ،بدائية .واملعوزون كثر واألثرياء
أك �ث ��ر ،وب�ي�ن�ه�م��ا ه� � ّ�وة ال ت��ردم �ه��ا م��ؤس �س��ة وال
تضافر جهود وال ترتيب ،وفقرنا إلى التواصل
ّ
يتعبد
يجعل ال�ف��رد األرث��وذك�س��ي ب��رج��ًا وح�ي�دًا
ل � �ف ��رادت ��ه .ي �ك �ث��ر األرث � ��وذك � ��س ال� �ن ��اج� �ح ��ون ف��ي
مؤسساتهم التجارية والصناعية واملصرفية،
واملحتاجون عندنا كثر.
فكيف نفهم وص�ي�ت��ك؟ م��ن ال�ع��ال��م وف��ي ال�ع��ال��م،
ّ
ومن تاريخنا ،لنا دروس ،إذا تعلمنا التواضع.
آن األوان ل�لأرث��وذك �س �ي�ين أن ي �ت��واض �ع��وا .هم
يرتاحون ل�لاه��وت الم��س قلب الله وال يغيثون
إخ ��وان� �ه ��م ال �ص �غ ��ار ب �م��ا ي �ح �ف��ظ ك ��رام ��ة ه ��ؤالء
ّ
ويؤمن عيشهم من خوف العوز .والسؤال أيضًا
ّ
ل��ي :كيف نترجم ح��ب الفقراء إذا م��ا نظرنا إلى
ّ
متحجرة وسلطة
األوق ��اف ال��واق�ف��ة عند إرادات
ص � ّ�م ��اء؟ وك �ي��ف ن �ف �ت��ح ق �ل��وب األدي� � ��رة ل�ل�ع�ن��اي��ة
ب��ال�ن��اس ال��ذي��ن ج��اء املخلص ليخدمهم ،فصار
الناس يخدمون األديرة؟
ً
فالصالة ليست ابتهاال وأدعية وبخورًا وزخرفًا
وإنشادًا وطباعة كتب فحسب ،هذه لها أوقاتها
وأم��ا الوقت األوف��ر فهو للناسّ ،
لحبهم ،لتقديم
ال �ف��رح وال �ع��زاء وال �ش �ه��ادة ل�ه��م ب��أن ال�ل��ه محبة.
وال �خ��دم��ة ه��ي ف�ع��ل امل�ح�ب��ة امل �ح �س��وس��ة .ي�خ��رج

يوحنا الدمشقي أو ال��ذه�ب��ي ال�ف��م م��ن الذبيحة
ً
اإلل �ه �ي��ة ق ��ائ�ل�ا« :إن� ��ي ذاه� ��ب إل ��ى م��ذب��ح أف�ض��ل
ّ
ه��و خ��دم��ة اآلخ� ��ر» .ح�ت��ى إذا ان�ش�غ��ل م��ن ت��ره��ب
استعدادًا ملالقاة الرب في أي ساعة ،يكون جاهزًا
في حضرة الله ما دام في خدمة إخوته .لو نفعت
الكتب ملا جاء الرب كلمة متجسدًا.
َ
أراك ف��ي شيخوختك ت � ّ
�ردد ف��ي م�ن��اس�ب��ة وغير
مناسبة أن «أح �ب��وا بعضكم ب�ع�ض��ًا» .ت��روي أن
يوحنا الحبيب في شيخوخته لم يكن يقول غير
ّ
ذلك ،وعندما سئل قال« :هذا كل ما تعلمته حني
َ
كنت على ص��در امل�ع�ل��م» .أراك انضممت إليهما
وازدادت غ��رب �ت��ك .ت �ت��أل��م ب �ص �م��ت م ��ن ال�ب�غ��ض
واملكيدة والكذب والتالعب .وتعيش على رجاء
أن ي �ت��وب امل �خ �ط��ئ وال ت�ت�ج��اس��ر أن ت��واج��ه أن
ت�ح��اس��ب _ وم ��ا ف�ع�ل��ت ذل ��ك خ �ف �رًا م �ن��ذ ش�ب��اب��ك
_ وإذا دف �ع��ك ال �غ �ي��ارى ع �ل��ى ت�ص�ح�ي��ح امل �س��ار
�وك��ل امل�ه� ّ�م��ة ال��ى م��ن ح�ض��ر ،وت��رج��و
وامل�ص�ي��ر ت� ِ
أيضًا أن يكونوا أه��ل ثقة _ فبماذا نكافئ الرب
ع ��ن رئ �ي ّ��س ك�ه�ن��ة ي�ع�ي��ش ع �ل��ى ال ��رج ��اء وي�ب�ن��ي
ع�ل��ى ال��ث �ق��ة؟ «ج��واب��ًا ح�س�ن��ًا ل ��دى م�ن�ب��ر املسيح
املرهوب» .أي جواب حسن واملشهد اليوم يسيء
الى املسيح ويشكك الكبار والصغار؟ لكن املسيح
َ
أحب الخطأة وما دان وما حاكم وما حكم .هنا
أيضًا مفارقة؟ يضربون بعصاك وأنت ال تحمل
ّ
ّ
ح �ت��ى ع� ��ك� ��ازًا ت��ت �ك��ئ ع �ل �ي��ه ف ��ي س� �ي ��رك امل �ت �ع��ب.
يتحاكمون ويتخبطون في أمراضهم الجسدية
واملطلوب واح��د« ،يا ّ
بني أعطني قلبك» .عادوا
ّ
ّ
الحجرية ،إلى
الذهبي ،إلى قلوبهم
إلى العجل
ال�ق�ص��ور امل�ج� ّ�ص�ص��ة ،وال ��ذي ي��أت��ي بعد أي��ام لن
يجد مكانًا يسند إليه رأسه إال الفقراء إلى وجهه
من املتواضعني الذين رفعهم إليه بالرضى.
تعط ثمرًا.
لم َأر املسيح يلعن إال الشجرة التي لم ِ
األرث��وذك��س ال�ي��وم غير مثمرين وه��م قسمان:
م��ن ي�ل�ه��و ب��إن �ج��ازات م��ادي��ة ت�ج�ن��ي ل��ه ال��رب��ح
امل� ��ادي ف�ي��زه��و وي�ت�غ�ط��رس ،وم�ن�ه��م م��ن يلهو
ّ
السلطوية
بالطقوس وال�ع�ب��ادات واإلن �ج��ازات

ّ
الروحية فيزهو ويتغطرس ويتسلط.
ّ
السلطة والتسلط يعميان أبصار الكثيرين ممن
ّ
ظ��ن��وا أن�ه��م م�خ�ت��ارون .يبنون ذل��ك على نهضة
أرث��وذك �س �ي��ة ك �ن��ت وأت ��راب ��ك _ م�ن�ه��م ف��ي رح�م��ة
ال�ل��ه _ أع�م��دت�ه��ا وم��ا كنتم متسلطني ،م��ا كنتم
على سلطان .كنتم مقتدرين باملحبة ،بالخدمة،
ب��االع �ت ��راف ب��ال�ص�غ�ي��ر وال �ك �ب �ي��ر وق ��د جمعتنا
ب �ك��م أل �ف��ة ك �ب �ي��رة .أح �ب �ب �ت �م��ون��ا ،اس�ت�م�ع�ت�م��ون��ا،
ع��اش��رت �م��ون��ا« ،م��ال �ح �ت �م��ون��ا» .ف�ح�ف�ظ�ن��ا ال� � ّ
�ود،

ابتهاال
الصالة ليست
ً
وأدعية وبخورًا وزخرفًا
وإنشادًا وطباعة كتب فحسب
تكاد المحبة تكون
معدومة في كنيسة تكاد
تكون متمتعة بأسمى
المعاني الروحية
ّ
ِّ
وأحببنا املسيح بحنان أصواتكم املرتلة ،ورقة
ّ
النوراني ،وقربكم منا وسعة صدركم.
كالمكم
الويل ملن تأتي على ي��ده العثرات ،م��اذا دهانا؟
م��ن أي��ن ي��أت��ي ال �ه��واء األص �ف��ر؟ م��اذا ده��ان��ا؟ هل
ت �ح� ّ�ج��رت ال �ق �ل��وب م �ع��ادي��ة ال �ع��ال��م؟ وه ��ل ص��ار
ّ ً
ّ
ّ
الضجة
الضجة تلو
الحرف قتاال؟ من أين تأتي
في أنطاكية؟
ّ
ال �غ �ط��رس��ة وال �ت �ب� ّ�ج��ح وال �ت �س��ل��ط ص �ف��ات ب��ات��ت
ّ
الفقري .هل ُيدافع عن اإليمان
تنخر قي عمودنا

ّ
بالحجة أم باملحبة؟ كنيستنا ستنهار ِب ِغ ّيها إن
ّ
ّ
ل��م تتواضع وتتعلم أساليب املحبة املتجسدة
خدمة للعالم ،للناس ،خدمة للذين جاء املسيح
ّ
ليخلصهم.
ّ
ي��ا ليتنا ن�ت�ع��ل��م م��ن ال�ك�ن��ائ��س ال�ش�ق�ي�ق��ة رع��اي��ة
ً
امل �س �ن�ين .م �ث�لا ،وه �ب��ت ع��ائ�ل��ة م��ؤدي��ة للكنيسة
ّ
رأس ب �ي��روت مبنى حولته
ال�ب��روت�س�ت��ان�ي��ة ًف��ي ّ
على الفور منزال للمسنني من ال�ط��راز الحديث.
ونحن ليس لدينا منزل يؤوي كبير من كبارنا
إذا أثقلت السنون كاهله.
ّ
ي � ��ا ل �ي �ت �ن��ا ن� �ت� �ع ��ل ��م ب� �س ��اط ��ة ال � � �ك �ل��ام .ي �ت �ب ��ارى
امل �ت �ف� ّ�وه��ون ب��إت�ق��ان�ه��م ال �ل �غ��ة ،ي�ك�ت�ب��ون إرض� � ً
�اء
ل �ض �م �ي��ره��م .ي �ع �ت �ب ��رون أن� �ه ��م ّأدوا ال �ش �ه ��ادة
بكلمات .أم��ا ه� ّ�م التبليغ فليس واردًا .وال أحد
يستمع لتلك السيدة التي تحارب في كفرحبو
وح ��ده ��ا اس �ت �م��ال��ة ش �ه ��ود ي �ه ��وه وامل �ع �م��دان�ي�ن
لألرثوذكسيني للتخلي عن أرثوذكسيتهم.
ّ
نحن ننمق الكالم ،نقول «اترك لنا ما علينا كما
نحن نترك ملن أخطأ وأساء إلينا» .وال نستطيب
قول «اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر
مل��ن أخ�ط��أ وأس ��اء إل �ي �ن��ا».ال يطلب األرث��وذك�س��ي
املغفرة م��ن اإلخ��وة وال يحسب نفسه مخطئًا...
أي غطرسة هي تلك وأي جبروت...
ال �ض� ّ�ج��ة ت �ل��و ال �ض� ّ�ج��ة ،اإلس� � ��اءة ت �ل��و اإلس � ��اءة،
ّ
ال �ت �س��ل��ط وال �غ �ط ��رس ��ة ،ال وداع� � ��ة وال ت ��واض ��ع،
وال إص � �غ ��اء ل �ب �ع �ض �ن��ا ال� �ب� �ع ��ض .ت� �ك ��اد امل �ح �ب��ة
تكون معدومة ف��ي كنيسة تكاد تكون متمتعة
ب��أس �م��ى امل �ع��ان��ي ال��روح �ي��ة وال �ف �ك��ر ال�لاه��وت��ي.
ن��واج��ه ال �ي��وم خ�ط�رًا أع �ظ��م ،ه��و م��رض التعالي
ّ
ّ
والطاوسية ،والتزمت واإلدان��ة والحكم
والتفرد
على بعضنا البعض .أي��ن منها وداع��ة املسيح
وت ��واض� �ع ��ه ،وم � � ��اذا ف �ع �ل �ن��ا ب��وص �ي �ت��ه «أح � ّ�ب ��وا
بعضكم بعضًا كما أن��ا أحببتكم»؟ اليأس بات
يصرخ في حناجر املؤمنني.
َ
دعوتك ّإيانا الى أن نرفع قلوبنا وألحاظنا إلى
ّ
فوق تخلص الجماعة من التركيز على الخطايا
ال�ت��ي ف��ي األس �ف��ل .ه��ل تنفع دع��وت��ك ب��أن نتدبر
أم��ورن��ا بالرحمة وامل�ح�ب��ة ،أن نأتي ال��ى الحياة
املبدعة ،فيتوب الخاطئ وتنهض الجماعة؟
م��ن م�س�ي��رت��ك ن�ح��ن اس�ت�ل�ه�م�ن��ا م�س��ؤول�ي�ت�ن��ا .ال
يستطيع األسقف أن يختصر الكنيسة وإن كان
حافظ اإلي�م��ان فيها ،وأتمنى أن أضيف حافظ
ّ
عمليًا تستدعي
املحبة األول��ى .ترجمة اإلي�م��ان
كل املواهب وبحسب الظروف واالختصاصات.
ال ُيستبعد أحد .سمعت كالمًا عظيمًا في جماعة
«اللقاء األرثوذكسي» مفاده أنه علينا أن نمارس
«ثقافة إلغاء الذات» حتى تنمو الجماعة .أرجو
أن ي �ص �غ��ي أه� ��ل س �ل �ط��ة ال �ك �ن �ي �س��ة إل� ��ى ج �ه��ود
املؤمنني من أي جهة أت��ت ،ليحتضنوها بوسع
وفهم وبالحب الذي أوصينا به.
ّ
لكن الرب وعد وعدًا صادقًا «أن يكون مع كنيسته
ّ
وأبواب الجحيم لن تقوى عليها» .وأراك كالسيد
ّ
تتخبط .نحن قليلو
هادئًا ،كنائم فيما السفينة
اإلي �م��ان ن�ض�ط��رب ،أم��ا أن��ت فقد ص��رت ال��ى ملء
ّ
مرضية،
الثقة ب�ك�لام رب��ك .ون�ظ��رت لنا مسيرة
فساهمت ّأي �م��ا مساهمة بحمل ال�س� ّ�ي��د يوحنا
إل��ى «س � ّ�دة ال�ص�ل�ي��ب» .م�ع��ه ،ل��ن ت�غ��رق السفينة
ف��ال� ّ
�رب ف��ي ع�ين العاصفة ومنه النجاة الكثيرة
والرحمة الغنية العظمى .فإن ما سمعته آذاننا
وما رأته عيوننا من األول بني اإلخوة بشارة أنك
ّ
ستتعزى ك�ث�ي�رًا ،وت�ف��رح ألن��ه م�ب��ارك ه��ذا اآلت��ي
باسم الرب.
أيها ّ
السيد عمود النهضة الروحية ،وعميد اآلباء
املعاصرين ،وعماد ال�لاه��وت املستنير وامللهم،
ل��م أك��ن أج��رؤ على ال�ت� ّ
�وج��ه إل�ي��ك على صفحات
مكتوبة ،وما كان لي حاجة به ونحن في خطاب
وفي مخاطبة غير منقطعة منذ أربعني سنة لو
ُ
لم تنشر أخبار رذائلنا وأخطائنا على صفحات
وس��ائ��ل ال �ت��واص��ل اإلل �ك �ت��رون��ي امل �ت �ن��وع��ة ال�ت��ي
ال ِق َبل لك بها وال تعرف عن طرقها شيئًا .ولم
يخطر ببالك أن الكلمات التي هي األداة املشتركة
ُ
بني الله والبشر وبني الناس تستعمل كأسلحة
ل�ل�ق�ت��ل وال ��دم ��ار .وق ��د ص ��ارت م �ق��االت��ك األخ �ي��رة
ج��واه��ر ن��ادرة الثمن ،متأللئة شفافة ،ن��ورًا من
ُ
وددت أن أحتفل بوجودك بيننا وأشكر الله
نور.
على دوام عافية قلبك وأطلب إليه أن يساعدك
ع �ل��ى ح �م��ل ال �ص �ل �ي��ب وي� �ت � ّ�وج ��ك ب �ح �س��ب ق��ول
ال��رس��ول بولس ب��أن الله ش��اء «أن يجعل رئيس
ً
خالصهم باآلالم كامال» .بعدما أعطيتنا معرفة
ّ
كبيرة ،علمنا أن نرفع عيوننا إلى فوق ،إلى امللك
اآلت��ي ،إل��ى اإلب��داع بالوداعة والصدق والخدمة
حتى ال نعثر بحجر تفاهات ّ
تكبرنا.
أع� ��اي� ��دك س� � ّ�ي� ��دي ،م �ت �ه �ل �ل��ة ب� �ح� �ض ��ورك ب �ي �ن �ن��ا،
وأع� ��اه� ��دك ع �ل��ى م� �ب � ّ�رات األط� �ه ��ار أن �ن��ي ورف �ق��ة
الطيبني سنحفظ اإلخالص ونصنع في األرض
ً
عدال وسالمًا.
* باحثة وأستاذة جامعية
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ترحل الملفات الشائكة
القمة الخليجية ّ

ترحيب «حذر» بجنيف اإليراني وبـ«التوجهات الجديدة» لحكام طهران
ال جديد في قمة مجلس التعاون الخليجي .كعادتهم،
برع الزعماء العرب في تنظيم قمم ال تسمن وال تغني
من جوعٌ .
قمم يراها مواطنوهم «فارغة» ،ألنها ال تأتي
بجديد ،وتوارب ًفي امللفات املهمة والحساسة ،وتقدم
عرضًا رتيبًا وممال ملواقف سابقة
سعت دول مجلس ال�ت�ع��اون الخليجي
في ختام قمتها ال �ـ 34في الكويت أمس
إل��ى طمس خالفاتها ال�ت��ي ب��رزت خالل
اليومني ح��ول فكرة «االت �ح��اد» ،ساعية
إل ��ى اإلي �ح��اء ب �ت �ق��ارب م��ن ن ��وع م��ا ع� ّ�ب��ر
ع�ن��ه إع�لان�ه��ا تشكيل «ق �ي��ادة عسكرية
م� ��وح� ��دة» ،م ��ن دون أن ت �غ �ف��ل ب��ال�ط�ب��ع
ت��وج �ي��ه رس ��ائ ��ل ب��ات �ج��اه��ات م �ت �ع��ددة،
كان أهمها إلي��ران حيث جرى الترحيب
باتفاق جنيف  ،2ولو بحذر ،وبالطاقم
ال� � �ج � ��دي � ��د ال� � � � ��ذي ي � ��دي � ��ر ال� �ج� �م� �ه ��وري ��ة
اإلسالمية برئاسة حسن روحاني.
ف�ف��ي م�ل��ف «االت �ح ��اد ال�خ�ل�ي�ج��ي» ،ال��ذي
دفعت السعودية لطرحه بندًا أساسيًا
على القمة ب��دع��م متوقع م��ن البحرين،
بينما ّ
فجرت ُعمان قنبلتها املدوية في
ً
وجهه م�ه��ددة باالنسحاب م��ن املجلس
�ت آث � ��رت ف�ي��ه
ف ��ي ح� ��ال إق � � � ��راره ،ف ��ي وق � � ٍ
ب��اق��ي دول امل �ج �ل��س ال �س��ت ال �ص �م��ت أو
ال�ت��ري��ث ح�ي��ال��ه؛ ّ
رح ��ل ال�ب�ي��ان الختامي
امل�ل��ف برمته «إل��ى امل��زي��د م��ن ال��دراس��ة»،
لتالفي أي تصدعات جديدة في املجلس
املثقل ،أس��اس��ًا ،بالخالفات والتحديات
الداخلية واإلقليمية.
وفي ما يتعلق باتفاق جنيف  2اإليراني،
لم يتضمن البيان أي موقف جديد لدول
الخليج ،باستثناء «الترحيب الحذر»،
ب��ل إن ال�ب�ي��ان ل��م يتضمن حتى ال��دع��وة
إل ��ى ض � ��رورة إش � ��راك دول ال�خ�ل�ي��ج في
امل�ف��اوض��ات ال�ج��اري��ة ب�ش��أن ملف إي��ران
ال� �ن ��ووي ،وه ��و ك ��ان ي�س�م��ع أخ �ي �رًا على
لسان املسؤولني الخليجيني قبيل القمة.
ف �ب �ح �س��ب ال� �ب� �ي ��ان ال� �خ� �ت ��ام ��يّ ،
«رح � ��ب
املجلس األعلى (قادة الخليج) باالتفاق
التمهيدي الذي وقعته مجموعة ()1+5
م��ع إي ��ران ف��ي جنيف ب��اع�ت�ب��اره خطوة
أول �ي��ة ن�ح��و ات �ف��اق ش��ام��ل ودائ ��م بشأن
البرنامج النووي اإليراني ينهي القلق
الدولي واإلقليمي ح��ول ه��ذا البرنامج
وي � �ع� ��زز أم � ��ن امل �ن �ط �ق ��ة واس � �ت � �ق ��راره ��ا،
وي�س�ه��م ف��ي إخ�لائ�ه��ا م��ن ك��اف��ة أسلحة
ال ��دم ��ار ال� �ش ��ام ��ل ،ب �م��ا ف �ي �ه��ا األس �ل �ح��ة
ال �ن ��ووي ��ة» .ول ��م ي �ن� َ�س ال �ب �ي��ان ال�ت��أك�ي��د
على «أه�م�ي��ة التنفيذ ال��دق�ي��ق والكامل
لهذا االت�ف��اق ب��إش��راف الوكالة الدولية
للطاقة الذرية».
كذلك ّ
رح��ب مجلس التعاون الخليجي
ب � �ـ«ال � �ت� ��وج � �ه� ��ات ال� � �ج � ��دي � ��دة» ل �ل �ق �ي��ادة
االي ��ران� �ي ��ة ت �ج��اه��ه ،ودع � ��ا إل� ��ى ت��وث�ي��ق
ال � �ع �ل�اق ��ات م �ع �ه��ا «ع� �ل ��ى أس � ��س ح�س��ن
ال � �ج� ��وار وع� � ��دم ال� �ت ��دخ ��ل ف� ��ي ال� �ش ��ؤون
الداخلية واحترام سيادة دول املنطقة»،
لكنه ع� ّ�ب��ر ع��ن «ق�ل�ق��ه» م��ن اع �ت��زام إي��ران
بناء املزيد من محطات الطاقة النووية،
ال ل �ش��يء إال ل �ـ«س�لام��ة ال �ن �ظ��ام البيئي
والحفاظ على البيئة املستدامة».
وقال عبد اللطيف الزياني ،األمني العام
ملجلس التعاون ،بعد ُالقمة ،إن «املجلس
ع � ّ�ب ��ر ع� ��ن ق �ل �ق��ه م �م ��ا أع � �ل� ��ن ع� ��ن خ�ط��ط
ب�ن��اء م��زي��د م��ن امل�ف��اع�لات ال�ن��ووي��ة على
الخليج ،وه��و م��ا ي�ه��دد ال�ن�ظ��ام البيئي
وسالمة املياه».
أما في ما يتعلق بـ«املوقف من مصر»،
ال��ذي ك��ان هناك تباين واض��ح ب�ين دول
امل�ج�ل��س إزائ� ��ه ،ق�ب�ي��ل ال�ق�م��ة ،وال سيما
ال �س �ع ��ودي ��ة م ��ن ج �ه��ة وق� �ط ��ر م ��ن ج�ه��ة
أخ��رى ،استطاع البيان الختامي حجب
ال � �خ �ل�اف ،ع �ب��ر ص �ي��اغ��ة دي �ب �ل��وم��اس �ي��ة
للموقف من مصر ،أك��د فيها «دع��م أمن
واس�ت�ق��رار م�ص��ر» ،م��ن دون أن يتضمن
البيان أي إشارة من قريب أو ًبعيد لدعم
ال�س�ل�ط��ات ال�ح��ال�ي��ة ص ��راح ��ة ،وال حتى
تلميحًا عبر اإلش��ارة إل��ى دع��م «خارطة
ال �ط��ري��ق» ال �ت��ي أق� ّ�رت �ه��ا ال�س�ل�ط��ات بعد

عزل الرئيس السابق محمد مرسي في
 3تموز املاضي .وأع��رب املجلس األعلى
ل� �ق ��ادة ال �خ �ل �ي��ج ف ��ي ب �ي��ان �ه��م ال�خ�ت��ام��ي
ع��ن «ثقته ف��ي خ�ي��ارات الشعب املصري
الشقيق وحرصه على كل ما يحفظ أمن
مصر واس�ت�ق��راره��ا وم �ق��درات شعبها ،
مؤكدًا رفضه التام للتدخالت الخارجية
في شؤون مصر الداخلية ووق��وف دول
م �ج �ل��س ال� �ت� �ع ��اون م ��ع م �ص��ر وش�ع�ب�ه��ا
العزيز ودعم اقتصادها».
وإل� ��ى ج��ان��ب ت �ل��ك امل �ل �ف��ات «ال �ش��ائ �ك��ة»،
ج� � ��اءت امل� ��واق� ��ف م� ��ن امل �ل �ف�ي�ن ال� �س ��وري
واليمني والقضية الفلسطينية وقضية
ج� ��زر اإلم� � � ��ارات امل �ح �ت �ل��ة م ��ن إي� � ��ران ف��ي
مجملها متوقعة وربما مكررة.
ً
إج � �م� ��اال ،ل ��م ت �خ��رج ال �ق �م��ة ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة،
التي استمرت ليومني ،باختراقات ،ولم
تخرج عن سابقاتها بإنجاز كبير ،في
ح�ين اع�ت�م��د امل�ج�ل��س ع ��ددًا م��ن ال�ق��واع��د
املوحدة في مجال تكامل األسواق املالية
في ال��دول األع�ض��اء ،وأق� ّ�ر إنشاء «قيادة
عسكرية موحدة» لدول املجلس.
وتحاول دول مجلس التعاون الخليجي
م �ن��ذ س �ن ��وات ت�ف�ع�ي��ل م�ن�ظ��وم��ة ال��دف��اع
املشترك بينها واملتمثلة خصوصًا في
ق� ��وات «درع ال �ج ��زي ��رة» ،ال �ت��ي اع�ت�م��دت
عليها السلطات البحرينية أخيرًا لقمع
االحتجاجات.
وق� ��د ات �ج �ه��ت دول امل �ج �ل��س ب ��دف ��ع م��ن
السعودية خصوصًا إلى توحيد قيادة
ال��دف��اع ،خصوصًا على ض��وء امل�خ��اوف
من تراجع االلتزام األميركي في املنطقة
ومع التقارب أخيرًا بني واشنطن وإيران.
إل��ى ذل ��ك ،واف ��ق مجلس ال�ت�ع��اون «على
إن �ش��اء أك��ادي �م �ي��ة خ�ل�ي�ج�ي��ة ل �ل��دراس��ات
االستراتيجية واألمنية ل��دول املجلس»
ع� �ل ��ى أن ت� �ك ��ون اإلم � � � � ��ارات م� �ق� �رًا ل �ه��ذه
األكاديمية.
(أ ف ب ،األناضول)

الحرس الثوري :ال نستطيع التزام الصمت في وجه ا
فيما تسير عجلة
التسويات بني طهران
ً
بخطى واضحة،
والغرب
يبدو أن الحرس الثوري
االسالمي ،املؤسسة
العسكرية ــ العقائدية
األقوى في إيران ،غير راض
بالكامل عن أداء إدارة
الرئيس حسن روحاني

أك� ��د وزي � ��ر خ��ارج �ي��ة روس� �ي ��ا س�ي��رغ��ي
الف � � � ��روف ح � ��ق ط� � �ه � ��ران ف � ��ي ت �خ �ص �ي��ب
ال � �ي� ��وران � �ي� ��وم ف � ��ي ات� � �ف � ��اق ج�ّ �ن� �ي ��ف م��ع
م �ج �م ��وع ��ة « ،»1+5ب �ي �ن �م��ا مل � ��ح ق��ائ��د
الحرس الثوري إلى أن حكومة الرئيس
ح �س ��ن روح� ��ان� ��ي واق � �ع� ��ة ت �ح ��ت ت��أث �ي��ر
األفكار الغربية.
ون � �ق � �ل� ��ت وك� � ��ال� � ��ة «ف � � � � � � ��ارس» ل �ل�أن � �ب ��اء
ع� ��ن ج �ع �ف ��ري ق ��ول ��ه أول م� ��ن أم � ��س إن
«االج��راء ات التي تحكم النظام اإلداري
ل�ل�ب�لاد ك�م��ا ك��ان��ت عليه م��ن ق�ب��ل (ل�ك��ن)
ً
ت��م تعديلها قليال ،ول�لأس��ف أصابتها
األف �ك��ار ال�غ��رب�ي��ة ،وي�ج��ب إج ��راء تعديل
أس � � ��اس � � ��ي» .وأض � � � � ��اف أن «ال� �ت� �ه ��دي ��د
ال��رئ �ي �س��ي ل �ل �ث��ورة ي��وج��د ف��ي ال�س��اح��ة
السياسية ،وال يمكن ال�ح��رس ال�ث��وري
أن يلزم الصمت في مواجهة ذلك».
وانتقد جعفري أيضًا وزي��ر الخارجية
م�ح�م��د ج ��واد ظ��ري��ف ،ب�س�ب��ب ت�ص��ري��ح
ن �س��ب إل� �ي ��ه ي� �ق ��ول ف �ي��ه «إن ال � �غ ��رب ال
يخشى كثيرًا م��ن ال��دف��اع��ات العسكرية
اإلي��ران �ي��ة ،وإن ب��وس�ع��ه أن ي��دم��ره��ا إذا
رغ��ب ف��ي ذل ��ك» .وذك ��ر ظ��ري��ف ف��ي وق��ت
الح� � ��ق أن ت� �ص ��ري� �ح ��ات ��ه أخ � ��رج � ��ت ع��ن
سياقها.
ون� �ق� �ل ��ت وك � ��ال � ��ة ف� � � ��ارس ع � ��ن ج �ع �ف��ري
قوله ،من دون أن يذكر ظريف باالسم،

«ن �ع �ت �ب��ره دب �ل��وم��اس �ي��ًا ذا خ� �ب ��رة ،ل�ك��ن
ليس له أي خبرة في املجال العسكري».
أم � ��ا الف � � ��روف ف� �ق ��ال م� ��ن ج �ه �ت ��ه ،خ�ل�ال
املؤتمر الصحافي املشترك م��ع نظيره
اإلي� ��ران� ��ي أم � ��س ،إن� ��ه ب �ح��ث م ��ع ظ��ري��ف
ال �ق �ض��اي��ا اإلق �ل �ي �م �ي��ة وات � �ف ��اق ج�ن�ي��ف،
مشيرًا الى أن االتفاق ينص على أن يتم
ح��ل امل �ل��ف اإلي ��ران ��ي ع�ل��ى م ��راح ��ل ،وأن
أحد هذه املراحل االعتراف بحق إيران
ف��ي ام �ت�لاك ال�ط��اق��ة ال �ن��ووي��ة السلمية،
ومن بينها حق التخصيب ،وأن يستمر
ال� �ب ��رن ��ام ��ج ال� � �ن � ��ووي االي� � ��ران� � ��ي ت �ح��ت
إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأضاف الفروف« :لدينا تفاهم مشترك
م��ع إي ��ران ح��ول ض ��رورة ت�ن�ف�ي��ذ جميع
األط� ��راف الت �ف��اق ج�ن�ي��ف ،ن�ع�م��ل بشكل
مستقل ل�ل�ت��وص��ل ال��ى امل��رح�ل��ة التالية
وال �ن �ه��ائ �ي��ة ل �ت �س��وي��ة امل ��وض ��وع بشكل
تام».
ب � � � ��دوره ،أك � ��د ظ� ��ري� ��ف ،ب � �ش ��أن م� �ح ��اور
م �ح��ادث��ات��ه أم ��س م��ع ن�ظ�ي��ره ال��روس��ي،
أن �ه ��ا ك ��ان ��ت ح� ��ول ال� �ع�ل�اق ��ات ال �ش��ام �ل��ة
ال �ب �ع �ي��دة األم� � ��د ب �ي�ن إي � � ��ران وروس� �ي ��ا،
وم � ��ن ض �م �ن �ه��ا ال � �ت � �ع ��اون ب� �ش ��أن ب�ح��ر
خ ��زر وال �ت �ع��اون االق �ت �ص��ادي ال�ث�ن��ائ��ي
وال� �ت� �ش ��اور ح� ��ول ال �ق �ض��اي��ا االق�ل�ي�م�ي��ة
وال �ت �ع��اون ال �ن��ووي وال �ت �ع��اون ال��دول��ي.

وب� � �ح � ��ث ال � � � ��وزي � � � ��ران ال� � �ت� � �ع � ��اون ح� ��ول
م�س�ت�ق�ب��ل أف�غ��ان�س�ت��ان وح �ض��ور إي ��ران
األك� �ث ��ر ف��اع �ل �ي��ة ف ��ي م�ن�ظ�م��ة ش�ن�غ�ه��اي
للتعاون ،إضافة الى القضايا املتعلقة
بتنفيذ ب��رن��ام��ج العمل امل�ش�ت��رك ،ال��ذي
ت��م االت�ف��اق عليه ب�ين إي��ران ومجموعة
« »1+5ف ��ي ج �ن �ي��ف وض� � ��رورة م�ت��اب�ع��ة
تنفيذ ه��ذا ال�ب��رن��ام��ج ،وك��ذل��ك التعاون
ال ��وث �ي ��ق ب�ي�ن إي� � ��ران وروس � �ي� ��ا ل �ب �ل��ورة
املرحلة النهائية التي ستكون مرحلة
ص �ع �ب��ة ف ��ي امل �ف ��اوض ��ات م ��ع م�ج�م��وع��ة
«.»1+5
ولفت الى أنه تم خالل االشهر املاضية
إجراء محادثات جيدة مع الروس حول
ت�ط��وي��ر ال �ت �ع��اون ف��ي م �ج��ال امل�ف��اع�لات
ال � �ن� ��ووي� ��ة وال� � � �ك � � ��وادر ال� � �ن � ��ووي � ��ة ،وأن
ال �ط��رف�ي�ن ق��ري �ب��ان ف ��ي ب �ع��ض ال �ح��االت
ف��ي ال��وق��ت ال �ح��اض��ر م��ن ال��وص��ول ال��ى
اتفاق واالجراء ات التنفيذية ،معربًا عن
أم�ل��ه ب��أن ي�ت��م ف��ي ه��ذا امل�ج��ال وف��ي ظل
تطوير التعاون توفير األرضية لتأمني
مصادر الطاقة املختلفة ،وأن تستفيد
ال �ب�ل�اد م ��ن امل �ن �ج��زات األخ � ��رى ل�ل�ط��اق��ة
ال� �ن ��ووي ��ة ال �س �ل �م �ي��ة وامل� �ح� �ط ��ات ،وم��ن
ضمن ذلك توفير مياه الشرب.
وأضاف «لقد اتفقنا على عقد االجتماع
ال� � �ح � ��ادي ع� �ش ��ر ل �ل �ج �ن��ة االق� �ت� �ص ��ادي ��ة
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هل تفاجأ واشنطن بالقيمة االقتصادية التفاق جنيف؟
(ياسر الزيات ـ أ ف ب)

علي حيدر
ي �ب��دو أن واش �ن �ط��ن ق ��د ت �ف��اج��أ ب��ال�ق�ي�م��ة
االقتصادية لنتائج اتفاق جنيف ــ 3الذي
ّ
وق ��ع ب�ين إي ��ران وم�ج�م��وع��ة ال ��دول الست
الكبرى نهاية الشهر املاضي .فبالتزامن
م��ع الحملة ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة ال�ت��ي تديرها
إس��رائ�ي��ل بهدف إق�ن��اع األميركيني بعدم
ت�خ�ف�ي��ف ال �ع �ق��وب��ات ع�ل��ى إي � ��ران ،ق�ب��ل أن
ت �ت��راج��ع إي� ��ران ع��ن ب��رن��ام�ج�ه��ا ال �ن��ووي،
ن�ق�ل��ت ص�ح�ي�ف��ة «ه ��آرت ��س» ع ��ن م �ص��ادر
أمنية إسرائيلية قولها إن مسؤولني في
االدارة األميركية ّ
أقروا في األيام األخيرة،
خالل لقائهم مع نظرائهم االسرائيليني،
ب � � ��أن ال� �ق� �ي� �م ��ة االق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة ل �ت �خ �ف �ي��ف
العقوبات عن طهران قد تصل الى مبالغ
أعلى بكثير مما كانت تعتقد واشنطن في
البداية .وأضافت «هآرتس» أن التقديرات
األميركية الرسمية لقيمة العقوبات التي
سيجري تخفيفها عن االقتصاد اإليراني
تصل ال��ى نحو  6ال��ى  7م�ل�ي��ارات دوالر،
ف �ي �م��ا أش� � ��ارت ال �ت �ق��دي��رات االس��رائ �ي �ل �ي��ة
ال � ��ى أن ق �ي �م �ت �ه��ا ت �ص ��ل ال � ��ى  20م �ل �ي��ار
دوالر ع�ل��ى األق ��ل .وأوض �ح��ت الصحيفة
نفسها أن مسؤولني أميركيني أق� ّ�روا بأن
التخفيفات االقتصادية ستكون ملموسة،
فيما ذك��رت مصادر أمنية إسرائيلية أن
«االقتصاد يعتمد على التوقعات ،واآلن
فإن البورصة االيرانية قد ارتفعت بنسبة
ملموسة ،وت�ق��ف دول كثيرة ف��ي انتظار

تجديد ال�ع�لاق��ات االق�ت�ص��ادي��ة م��ع إي��ران
استنادًا إألى ما اتفق عليه في جنيف».
وف� ��ي ال �س �ي��اق ن �ف �س��ه ،أش� � ��ارت امل �ص ��ادر
نفسها إلى رغبة الصني في تجديد عقود
مع إي��ران بقيمة  90مليار دوالر لتطوير
صناعات النفط اإلي��ران�ي��ة ،كما أن هناك
شركات أملانية معنية بعقد صفقات مع
إي ��ران .وأض��اف��ت أن��ه ف��ي ك��ل ال�ح��االت فإن
الحديث عن 20ــ  25مليار دوالر.
ُيشار إلى أن الواليات املتحدة كانت تنوي
بداية االكتفاء باإلفراج عن أرصدة إيرانية
مجمدة بقيمة  3أو  4مليارات دوالر .لكن
خ�ل�ال امل �ف��اوض��ات ف��ي ج�ن�ي��ف ت��راج�ع��ت
ال� � � ��دول ال �ع �ظ �م��ى ع� ��ن م��وق �ف �ه��ا ّ
األول� � � ��ي،
وص � ّ�دق ��ت ع �ل��ى ت�خ�ف�ي�ف��ات م�ل�م��وس��ة في
العقوبات االقتصادية في ع��دة مجاالت،
من بينها التجارة بالذهب ،والصناعات
ال �ب �ت ��روك �ي �م ��اوي ��ة اإلي� ��ران � �ي� ��ة وص �ن��اع��ة
امل��رك�ب��ات وق�ط��ع ال�غ�ي��ار للطيران امل��دن��ي.
وف ��ي ح�ي�ن��ه ّادع� ��ت ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة أن
القيمة االقتصادية ستكون مضاعفة في
أقصى األحوال.
ول�ف�ت��ت «ه ��آرت ��س» ال ��ى أن ��ه ح�ت��ى م��وع��د
تنفيذ االت�ف��اق امل��ؤق��ت 15 ،ك��ان��ون الثاني
امل �ق �ب��ل ،س �ت �ك��ون إي� � ��ران ف ��ي ال ��واق ��ع غير
م� �ق � ّ�ي ��دة ل �ج �ه��ة ال� �ت� �ق ��دم ف� ��ي ب��رن��ام �ج �ه��ا
النووي .وأشارت إلى أن إسرائيل فوجئت
ب��إق��رار ال��رئ�ي��س األم�ي��رك��ي ب ��اراك أوب��ام��ا،
ف��ي منتدى س��اب��ان ف��ي واش�ن�ط��ن ،نهاية
األسبوع املاضي ،بأن االتفاقيات ستحفظ

إليران حق تخصيب اليورانيوم ،وهو ما
ُ
اعت ِبر في إسرائيل بمثابة تنازل مجاني،
في الوقت ال��ذي تتواصل فيه املحادثات
مع طهران.
وأض ��اف ��ت ال�ص�ح�ي�ف��ة «ي �ب��دو أن ال�ق�ي��ادة
اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة تسعى إل��ى خفض اللهجة
الهجومية تجاه واشنطن إلى ّ
حد معني،
ب�ع��د أس�ب��وع�ين م��ن امل �ن��اوش��ات العلنية.
ك��ذل��ك اع �ت �ب��رت خ �ط��اب رئ �ي��س الحكومة
اإلس ��رائ� �ي� �ل� �ي ��ة ب �ن �ي��ام�ي�ن ن �ت �ن �ي��اه��و ف��ي
ً
«سابان» معتدال نسبيًا لتجنب الصدام
مع أوباما» .الى ذلك ،ذكرت «هآرتس» أنه
إلى جانب تجديد التنسيق االستخباري
وال��دب�ل��وم��اس��ي ب�ين إس��رائ�ي��ل وال��والي��ات
املتحدة بشأن البرنامج النووي اإليراني،
م � ��ن امل � �ت ��وق ��ع أن ي �س �ت �م��ر ال � � �ص � ��دام ف��ي
ساحة أخ��رى ب�ين نتنياهو وأوب��ام��ا ،في
الكونغرس.
لكن على الرغم من عدم اعتراف إسرائيل
الرسمي ،أكدت الصحيفة أن إسرائيل تدير
ح�م�ل��ة دب�ل��وم��اس�ي��ة ف��ي واش �ن �ط��ن ،حيث
ت�ت��واص��ل ش�خ�ص�ي��ات م��ن ق�ب��ل نتنياهو
م� ��ع أع � �ض� ��اء ال� �ك ��ون� �غ ��رس ،ج �م �ه��وري�ين
وديموقراطيني .وضمن هذا اإلطار يعمل
وزير الدفاع االسرائيلي موشيه يعالون،
املوجود حاليًا في الواليات املتحدة ،على
إقناع االميركيني بعدم تسهيل العقوبات
ع �ل��ى إي � ��ران ق �ب��ل ت�ق�ي�ي��د ط �ه ��ران ب��ات�ف��اق
ي �ف��رض عليها ك�ب��ح م�ش��روع�ه��ا ال �ن��ووي
بشكل حاد.

تل أبيب وبريتوريا :دم وعرق وأمعاء
يحيى دبوق

التهديدات
امل �ش �ت��رك��ة ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن ق��ري �ب��ًا للبحث
ح � � � � ��ول ال � � � �ت � � � �ع� � � ��اون ال� � � �ط � � ��وي � � ��ل األم � � � ��د
بينهما».
وف� ��ي ال � ��رد ع �ل��ى س � ��ؤال ل ��وك ��ال ��ة أن �ب��اء
«ان �ت��رف��اك��س» ال��روس �ي��ة ح ��ول م�ت��اب�ع��ة
إيران ملوضوع شراء منظومة صواريخ
«اس  »300من روسيا ،أوضح املسؤول
ّ
مصرة على
االي��ران��ي أن ب�لاده ما زال��ت
تنفيذ الصفقة املتعلقة بها.
وف� ��ي ف �ي �ي �ن��ا ،ق ��ال ��ت ال ��وك ��ال ��ة ال��دول �ي��ة
بيان مشترك،
للطاقة الذرية وإيران ،في
إن �ه �م��ا ع �ق��دت��ا اج �ت �م��اع��ًا ب� � ّ�ن� � ً
�اء ب �ش��أن
أن�ش�ط��ة ط �ه��ران ال�ن��ووي��ة أم��س ف��ي مقر
الوكالة ،وستجريان جولة جديدة من
امل �ح��ادث��ات ف��ي ط �ه��ران ف��ي  21ك��ان��ون
الثاني الحالي.
وأوض � � ��ح م � �ن� ��دوب إي � � ��ران ل � ��دى وك ��ال ��ة
ال�ط��اق��ة ،رض��ا نجفي ،ل��دى س��ؤال��ه ّ
عما
إذا كان سيتم االتفاق خالل املحادثات
على موعد لزيارة منجم «جتشني» في
ً
إيران من قبل املفتشني الدوليني ،قائال
«سنناقش هذا».
إل � ��ى ذل � � ��ك ،أع� �ل� �ن ��ت وزارة ال �خ��ارج �ي��ة
البريطانية أن القائم باألعمال اإليراني
الجديد غير املقيم في بريطانيا حسن
حبيب الله زاده سيصل اليوم الى لندن.
(مهر ،فارس ،إرنا ،أ ف ب)

وفاة الرئيس السابق لجنوب افريقيا،
نيلسون مانديال ،كانت مناسبة لإلعالم
ال �ع �ب��ري ،ك ��ي ي �ع �ي��د ع� ��رض ال �ع�لاق��ات
امل� �ت ��ردي ��ة ب�ي�ن ال �ج��ان �ب�ي�ن وت �ق��وي �م �ه��ا،
وه��ي م��ا زال ��ت م�ت��أث��رة ب�ت��اري��خ طويل
من الدعم والصداقة وتبادل املصالح،
بني الدولة الصهيونية ونظام الفصل
العنصري – االبارتهايد ،االمر الذي لم
تنسه جنوب افريقيا الجديدة ،رغم كل
جهود تل ابيب لرأب الصدع بينهما.
ن��ائ��ب وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة االس��رائ �ي �ل��ي
السابق ،ما بني  1992و  ،1995يوسي
ب �ي �ل�ين ،ك �ش��ف ف��ي ح��دي��ث ت�ل�ف��زي��ون��ي،
ان ال �ع�ل�اق��ات م ��ا زال � ��ت م �ت��أث��رة سلبًا
ب�س�ي��اس��ة اس��رائ �ي��ل ال �خ��ارج �ي��ة ،ال�ت��ي
ً
دعمت طويال نظام الفصل العنصري،
ع �ل��ى ح� �س ��اب االغ �ل �ب �ي��ة ال � �س� ��وداء ف��ي
هذا البلد ،الفتًا الى عاملني اساسيني
م � ّ�ي ��زا ه� ��ذه ال �س �ي��اس��ة ،وأح��ده �م��ا هو
العالقات االمنية والعسكرية ،واآلخ��ر
ك � � ��ان ش� �ب ��ه م� �ح� �ج ��وب ع � ��ن ال � � �ت� � ��داول،
وه ��و ت��أث�ي��ر «امل�ج�ت�م��ع ال �ي �ه��ودي» في
ج�ن��وب اف��ري�ق�ي��ا ،بعد ان رب��ط مصيره
وم �ص��ال �ح��ه ب �م �ص �ي��ر ن� �ظ ��ام ال�ت�م�ي�ي��ز
والفصل العنصري.
من جهتها ،عرضت صحيفة «هآرتس»
للعالقات االمنية املتميزة بني البلدين،
واش � � ��ارت ال� ��ى ان ن �ظ ��ام األب��ارت �ه��اي��د
ك� ��ان ال� ��زب� ��ون األك� �ب ��ر واألك � �ث� ��ر أه�م�ي��ة
ل �ل �ص �ن��اع��ات ال �ع �س �ك��ري��ة اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة
على مدى نحو عقدين ،وهو ّ
مول عددًا
م��ن امل�ش��اري��ع الكبرى واألك�ث��ر طموحًا
ف��ي ه ��ذه ال �ص �ن��اع��ات .وك��ان��ت ج�ن��وب
أف��ري�ق�ي��ا أي ��ام ال�ح�ك��م األب �ي��ض «زب��ون��ًا
أسيرًا»؛ فجيشهم كان يتمتع بموازنات
ضخمة ،وال�غ��رب ف��رض عليه عقوبات
وامتنع عن تزويده بالسالح ،وهنا لم
تترد اسرائيل باملبادرة ،وحلت مكان
ال �غ��رب ك�م�ص��در أول ل�ل�س�لاح للجيش
الجنوب أفريقي.
ورغم حرص اإلسرائيليني على تصوير
اندفاعهم باتجاه تطوير العالقات مع
جنوب أفريقيا بأنه وليد ال�ع��زل ال��ذي
كانوا يعانونه على املستوى اإلقليمي
ً
وال��دول��ي ،فضال عن حاجة اقتصادهم
إل� ��ى ال �ع �م�ل�ات ال �ص �ع �ب��ة ال �ت��ي وج� ��دوا
ف��ي الخزينة الجنوب أفريقية مصدرًا

سخيًا لها ،فإن التدقيق التاريخي في
مسار هذه العالقات ال ينسجم مع هذا
ً
ال �ط��رح .فمن امل�ع�ل��وم م�ث�لا أن التعاون
ال �ع �س �ك��ري ب�ي�ن ال �ج��ان �ب�ي�ن وص� ��ل إل��ى
ذروت ��ه ف��ي منتصف الثمانينيات ،أي
خالل الفترة التي بدت الحقًا أنها حقبة
املنازعة لنظام الفصل العنصري .كذلك
إن املحطة التي أعطي فيها الزخم لهذه
ال�ع�لاق��ات ك��ان��ت م��ا ب�ع��د ح��رب أكتوبر
ع ��ام  ،1973أي ال �ح ��رب ال �ت��ي حصلت
فيها تل أبيب على مساعدات أميركية
م �ف �ت��وح��ة ض �م �ن��ت ل �ه��ا ت �ع��دي��ل وج�ه��ة
امل�ع��ارك وكرستها حليفًا استراتيجيًا
للقوة الغربية العظمى .لكن أي��ًا يكن،
فإن املؤكد أن العالقات مع نظام الفصل

كان بيريز من
أبرز الشخصيات التي
عملت على تطوير
العالقات األمنية السرية
بين الجانبين

العنصري الجنوب أفريقي كان بالنسبة
إل ��ى إس��رائ �ي��ل وس�ي�ل��ة ب��ال�غ��ة األه�م�ي��ة
لتمويل صناعاتها العسكرية وتطوير
منظوماتها التسليحية وخفض أكالف
إنتاجها نتيجة إضفاء البعد التجاري
ع �ل��ى ع �م �ل �ي��ة اإلن � �ت� ��اج .ووس � ��ط دائ� ��رة
ال �ت �ح �ف �ي��ز االق� �ت� �ص ��ادي ه � ��ذه ،ل ��م ت�ج��د
مؤسسات الحكم اإلسرائيلية صعوبة
في تسويغ القيمة األخالقية لعالقتها
بنظام األبارتهايد ،إذ أوجدت نوعًا من
املماثلة م��ع الحالة اإلسرائيلية ،وفقا
ل��رؤي �ت �ه��ا؛ «ف �ف��ي ج �ن��وب أف��ري �ق �ي��ا ثمة
أقلية بيضاء مهددة من أكثرية سوداء،
وفي إسرائيل أقلية يهودية مهددة من
قبل محيط عربي م�ع��اد» .ووفقًا ألحد
املعلقني اإلسرائيليني ،كانت العالقات
ب�ين ت��ل أب�ي��ب وب��ري�ت��وري��ا «ع�لاق��ات دم

وع ��رق وأم �ع��اء ،وإل ��ى ال�ج�ح�ي��م بفصل
السود عن البيض».
وك� ��ان ال��رئ �ي��س اإلس��رائ �ي �ل��ي ال �ح��ال��ي،
شمعون بيريز ،م��ن أب��رز الشخصيات
اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ال�ت��ي عملت ع�ل��ى تطوير
العالقات األمنية السرية بني تل أبيب
وبريتوريا ،وك��ان بيريز من مهندسي
«أيسا» ،اللجنة املشتركة بني إسرائيل
وج� �ن ��وب أف��ري �ق �ي��ا ،ال� �ت ��ي ُع� �ه ��د إل�ي�ه��ا
ب� �ت� �ط ��وي ��ر ال � �ع�ل��اق� ��ات ب �ي��ن ال �ج��ان �ب�ي�ن
وتنسيقها على مستويات ع��دة ،ب��دءًا
ً
ب��امل��وظ �ف�ي�ن وال � �ض � �ب ��اط ،وص � � ��وال إل��ى
ال��وزراء ،وكانت تعقد اجتماعاتها في
زوريخ ولشبونة.
وب�ح�س��ب أم�ي��ر أورن ف��ي ه��آرت��س ،ف��إن
ب �ع��ض أوج� � ��ه ال� �ع�ل�اق ��ات األم �ن �ي ��ة ب�ين
ال�ج��ان�ب�ين تكشفها ال��وث��ائ��ق ال�ج�ن��وب
أف ��ري� �ق� �ي ��ة ال � �ت� ��ي أخ ��رج� �ت� �ه ��ا س �ل �ط��ات
بريتوريا ما بعد انهيار نظام الفصل
العنصري من األرشيف ووضعتها بني
أي ��دي ال�ب��اح�ث�ين وال�ن��اش�ط�ين .وتسلط
ه� ��ذه ال ��وث ��ائ ��ق ،امل� ��وج� ��ودة ف ��ي م�ع�ه��د
وي� �ل� �س ��ون ف ��ي ال �ع��اص �م��ة األم �ي��رك �ي��ة،
الضوء على جوانب مختلفة من العالقة
ب �ي�ن إس ��رائ� �ي ��ل ون � �ظ� ��ام األب ��ارت� �ه ��اي ��د.
وت �ت �ض �م��ن ه ��ذه ال��وث��ائ��ق ع �ل��ى سبيل
املثال تلميحات إلى شراكة إسرائيلية
ف��ي ب��رن��ام��ج ج �ن��وب أف��ري �ق �ي��ا ال �ن ُ��ووي
ِّ
ال��ذي ُج� ّ�م��د ف��ي نهاية امل�ط��اف ،وفككت
ال�ق�ن��اب��ل ال �ن��ووي��ة ال�س��ت ال�ت��ي أنتجها
ق �ب �ي��ل ت�س�ل�ي��م ال �س �ل �ط��ة ل �ل �س��ود مطلع
ت�س�ع�ي�ن�ي��ات ال �ق ��رن امل ��اض ��ي .وت�ك�ش��ف
الوثائق عن م��داوالت كثيرة ج��رت بني
ال �ط ��رف�ي�ن ت �ت �ع �ل��ق ب �ت �ط��وي��ر ص ��واري ��خ
أرض أرض م �ت��وس �ط��ة امل� � ��دى ع��رف��ت
الح �ق��ًا ب �ـ«أري �ح��ا» أو بلقبها ال�ج�ن��وب
أفريقي «شيله» .ومن ضمن ما تتحدث
ع �ن��ه ال��وث��ائ��ق اق �ت ��راح ت �ق��دم ب��ه ب�ي��ري��ز
لبيع جنوب أفريقيا نصف ما تنتجه
م�ص��ان��ع دب��اب��ة م�ي��رك��اف��ا اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة،
ومعدله عشرة دبابات في الشهر بسعر
ه��و  810آالف دوالر ل�ل��دب��اب��ة ،ع�ل��ى أن
يصل ع��دد الدبابات املبيعة في نهاية
الصفقة إلى  .1000كذلك تكشف الوثائق
عن خطط مشتركة بني الجانبني إلقامة
م ��درس ��ة ف ��ي م �ن �ط �ق��ة ح �ي �ف��ا ت�خ�ص��ص
ألطفال جنوب أفريقيني بيض «يأتون
للعمل في برنامج مشترك في مشروع
أمني مجاور».

عربيات
دوليات
مصر :موعد
االستفتاء يحدد السبت
أعلنت رئاسة الجمهورية
املصرية أمس أن «الرئيس عدلي
منصور(الصورة) ،سيوجه كلمة
إلى الشعب املصري السبت املقبل
يعلن خاللها موعد االستفتاء
على مشروع الدستور» .وأوضح
املتحدث باسم رئاسة الجمهورية،
إيهاب بدوي ،أن الرئيس سيتحدث
بحضور رئيس الحكومة حازم
الببالوي وأعضاء لجنة الخمسني

وأعضاء لجنة الصياغة «العشرة»
وكبار املسؤولني في الدولة،
ّ
وسيوجه خالل كلمته «الدعوة
إلى كافة أبناء الشعب املصري
ّ
البناء؛ ً
إعالء
للتكاتف والعمل
ملصلحة الوطن».
(األناضول)

السيسي يلتقي قائد
القيادة املركزية األميركية
أشار التلفزيون املصري إلى أن
«وزير الدفاع املصري الفريق
أول عبد الفتاح السيسي التقى
في القاهرة أمس قائد القيادة
املركزية األميركية الفريق أول
لويد أوسنت» .وأضاف إن «اللقاء
تناول تبادل اآلراء حول تطورات
األوضاع على الساحتني اإلقليمية
والدولية ،وانعكاسها على األمن
واالستقرار في املنطقة ،ومناقشة
عدد من املوضوعات ذات االهتمام
املشترك في ضوء عمق العالقات
االستراتيجية املصرية األميركية».
(األخبار)

للمرة الثانية محكمة تتنحى
عن محاكمة قادة «اإلخوان»
أعلنت محكمة جنوب القاهرة
برئاسة املستشار مصطفى
سالمة ،تنحيها عن النظر في
القضية املتهم فيها  19من قادة
جماعة «اإلخوان املسلمني»
املحظورة ،بينهم مرشد الجماعة
محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر،
وذلك بتهمة قتل املتظاهرين أمام
مقر مكتب اإلرشاد في ضاحية
املقطم في القاهرة للمرة الثانية.
وقال قاضي املحكمة «طلبنا
من هيئة الدفاع أن تحاول تهدئة
املتهمني لكن تعذر هذا ً
وبناء
عليه فإن هيئة املحكمة قررت
التنحي عن النظر في القضية»،
ذلك بعدما هتف قادة «اإلخوان»
في قفص االتهام طوال الجلسة
ضد السلطات الجديدة .وأجلت
محكمة جنايات القاهرة محاكمة
بديع والشاطر و 28متهمًا من
أعضاء «اإلخوان» ،بينهم اثنان
هاربان ،إلى جلسة  11شباط
املقبل ،في قضية املقطم .وجاء
قرار التأجيل ،بطلب من هيئة
الدفاع عن املتهمني ،لالطالع على
بعض األوراق.
(أ ف ب)
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الواليات المتحدة

 ...وأصبح ألميركا موازنة؟
العامة والشعب يترقب أسعار الحليب
اتفاق أولي حول المالية ّ
اتفق ساسة واشنطن
املاضي على
في تشرين األول ّ
ضرورة التوصل إلى حل مبدئي
يعالج خلل املالية ّ
العام ّة
وإدارة املوارد والدين .تحقق
ذلك ّأول من أمس عبر تسوية
ُ ّ
تجنب البالد الشلل ّمرة
جديدة مع بداية عام ،2014
لكن ما ُيقلق ّ
األمة أكبر من
ذلك بكثير
حسن شقراني
ه��ل ت��ذك��رون ع�ن��دم��ا تعطلت الحكومة
األميركية كليًا في تشرين ّ
األول املالي؟
ل� ��م ي� �ك ��ن م� �ت ��اح ��ًا ال� �غ� �ي ��اب ع� ��ن ال �خ �ب��ر،
ف��أق��وى حكومة ف��ي ال�ع��ال��م ع��ان��ت ألكثر
م��ن أس�ب��وع�ين ج�ف��اف ال�ت�م��وي��ل .السبب
كان رفض محافظي الحزب الجمهوري
خطط إدارة ب��اراك أوباما لإلنفاق العام
وم�ش��روع��ه ل�ل��رع��اي��ة ال�ص�ح�ي��ة؛ ف�ك��ان أن
ع��رق �ل��وا امل ��وازن ��ة .ج ��رى ت��رت�ي��ب األم ��ور
حينها إلي�ص��ال األوراق ال�خ�ض��راء إلى
اإلدارات ال �ف��درال �ي��ة امل�خ�ت�ل�ف��ة ،بانتظار
التوصل إل��ى اتفاق ّأول��ي ح��ول املوازنة
اإلجمالية ،وهو ما حصل ّأول من أمس،
ح�ي��ث ت��وص��ل ال�س�ي��اس�ي��ون امل�ف��اوض��ون
في واشنطن إلى أول اتفاق حول املوازنة
خالل عامني.
االتفاق متواضع تبلغ قيمته  85مليار
ً
ً
دوالر ،وه��و ليس ح�لا ش��ام�لا بطبيعة
ُ
ال � �ح� ��ال مل ��ال �ي ��ة ال� �ع ��م س � � ��ام ،ب� ��ل ي �ع �ط��ي
ً
ال �س �ي��اس�ين م� �ج ��اال الل �ت �ق��اط األن� �ف ��اس،
ويحول دون تعطل الحكومة األميركية
مجددًا في كانون الثاني املقبل .املجال
مطلوب ملحاولة اجتراح الحلول ملشكلة
الدين العام املتضخم عند  17تريليون
دوالر.
ُي ّ
عد االتفاق الذي ُيغطي العامني املقبلني
ّ
ً
م ��دخ�ل�ا ل�ل�ت�خ��ل��ص م ��ن ح��ال��ة ال�ف��وض��ى
التي تسود اإلن�ف��اق ال�ع��ام ف��ي ال��والي��ات
ّ
املتحدة منذ ع��ام  ،2010نتيجة الحرب
التي شنها مجلس ال�ن��واب الجمهوري
على اإلدارة الديموقراطية.
ل �ك��ن رغ � ��م ال � �ه� ��دوء امل� ��ال� ��ي /ال �س �ي��اس��ي

ال��ذي يعد ب��ه ه��ذا االت �ف��اق ،ج��ذب نيران
ال � �ت � �ط� � ّ�رف ال� �ج� �م� �ه ��وري .ي� �ل ��وم ال �ي �م�ين
األم � �ي ��رك ��ي ق � � ��ادة ال � �ح� ��زب ال �ج �م �ه��وري
وي ��رى أن�ه��م يخضعون لضغط اإلدارة
ال��دي �م��وق��راط �ي��ة .ح �ج��ة ال �ي �م�ي�ن ه ��ي أن
الحكومة ال تقوم ّبما فيه الكفاية لكبح
ُ
ال��دي��ن ال �ع��ام ،وت �ف��ض��ل اإلن �ف��اق بسخاء
�ى ال �ب��رام��ج االج�ت�م��اع�ي��ة ،ع��وض��ًا عن
ع�ل� ّ
التقشف وخفض حجم القطاع العام في
ً
االقتصاد إجماال.
بحسب االت�ف��اق ،سيرتفع اإلنفاق العام
امل �خ �ص��ص ل � ��وزارة ال ��دف ��اع (ب �ن �ت��اغ��ون)
ول�ل�م�ش��اري��ع امل�ح�ل�ي��ة ف��ي م��وازن��ة ال�ع��ام
امل� ��ال� ��ي ال� �ح ��ال ��ي إل � ��ى أك� �ث ��ر ب �ق �ل �ي��ل م��ن
ت��ري�ل�ي��ون دوالر ،ب�ع��دم��ا ك��ان ُي��رت�ق��ب أن
ينخفض إلى  967مليار دوالر إذا دخلت
االقتطاعات التلقائية في اإلنفاق العام
ح �ي��ز ال�ت�ن�ف�ي��ذ ف��ي ال �ش �ه��ر امل �ق �ب��ل؛ وم��ن
امل�ف�ت��رض أن يبقى اإلن �ف��اق ال�ع��ام ثابتًا
في موازنة عام  2015أيضًا.
م��ن امل�ف�ت��رض أن ي �ج��ري ت��أم�ين األم ��وال
اإلض��اف�ي��ة م��ن زي��ادة ال��رس��وم املفروضة
ع�ل��ى ت��ذاك��ر ال�س�ف��ر لتغطية ن�ف�ق��ات أم��ن
امل � �ط� ��ارات ،م ��ن خ �ف��ض ن �ف �ق��ات ب��رن��ام��ج

ال ��رع ��اي ��ة ال �ص �ح �ي��ة ب �ن �س �ب��ة  %2وم ��ن
زيادة نسبة االشتراك الشهري لبرنامج
ال� �ت� �ق ��اع ��د وت� �ع ��وي ��ض ن� �ه ��اي ��ة ال �خ��دم��ة
للعمال في اإلدارات الفدرالية.
ّ
إلت �م��ام االت �ف��اق ،ت�خ��ل��ى امل �ف��اوض��ون من
الحزب الديموقراطي عن مطلب تمديد
اإلعانات املخصصة للعاطلني من العمل،
ال�ت��ي ستتوقف ف��ي نهاية ك��ان��ون األول
الحالي؛ مع بداية ع��ام  ،2014لن يتلقى
أك�ث��ر م��ن  1.3مليون أميركي ع��اط��ل من
ّ
العمل اإلعانات الفدرالية .غير أن اإلدارة
ت� �ع � ّ�ول ع �ل��ى م� �ش ��روع آخ� ��ر ل�لاس �ت �م��رار
ف��ي ه��ذا ال�ش��ق م��ن اإلن �ف��اق االجتماعي.
وم��ن القضايا األخ��رى التي لم يشملها
االتفاق ،زيادة الضرائب ومعالجة الثغر
ً
ال�ت��ي تعتري ال�ن�ظ��ام الضريبي إج�م��اال
وت �خ��ول ال �ش��رك��ات ال�ك�ب��رى ال�ت�ه��رب من
ال �ت �ك �ل �ي��ف ،وه� ��ي ق �ض �ي��ة أث� �ي ��رت أخ �ي �رًا
م ��ن ب� ��اب ت �ه��رب ش��رك��ة «آب� � ��ل» م ��ن دف��ع
الضرائب على سيولة تفوق  140مليار
دوالر تحتفظ بها في إيرلندا.
ّ
أهم املشاريع هي تلك الخاصة بتمويل
ال�ن�ف�ق��ات ال��دف��اع �ي��ة ،ال�ن�ف�ق��ات ال�خ��اص��ة
ب � �ق � �ط� ��اع ال � �ط� ��اق� ��ة وت� � �ل � ��ك ال� � �ت � ��ي ي �ج��ب

تحويلها إلى الوكالة الوطنية للطيران
ّ
والفضاء ( .)NASAولعل أبرزها حاليًا
امل � �ش � ��روع ال � �خ� ��اص ب �ت �ع��زي��ز وت��دع �ي��م
القطاع الزراعي ،إذ ُي ّ
قدر الخبراء أنه إذا
يجر إم��رار ه��ذا امل�ش��روع قبل نهاية
ل��م
ِ
ّ
ال�ع��ام ال�ح��ال��ي ،ف��إن أس�ع��ار الحليب في
السوق األميركية سترتفع كالصاروخ؛
فعليًا ،سيرتفع سعر غالون الحليب من
 3.65دوالرات إلى بني  6و 8دوالرات ،أي
بنسبة قد تصل إلى .%120

ال تمديد إلعانات
البطالة ،هكذا سيخسر
 1.8مليون عاطل من
العمل الدعم نهاية العام

رئيس لجنة امليزانية في مجلس النواب بول ريان ورئيس لجنة امليزانية في مجلس الشيوخ باتي موراي (أ ف ب)

ه �ن��اك أي �ض��ًا م�ع�ض�ل��ة س�ق��ف امل��دي��ون�ي��ة
ّ
العامة الذي ُيفترض رفعه كل فترة .وإذا
لم ُيعمد إلى رفع السقف خالل األشهر
ال� �ث�ل�اث ��ة امل� �ق� �ب� �ل ��ة ،ف �س �ت �ج��د ال �ح �ك��وم��ة
نفسها غير ق ��ادرة على االس�ت��دان��ة مع
حلول ربيع عام .2014
االت � �ف � ��اق ي �ج ��ب أن ُي � �ق� � ّ�ر ف� ��ي م�ج�ل�س��ي
ال� �ن ��واب وال� �ش� �ي ��وخ ،ل �ك��ن إض ��اف ��ة إل �ي��ه
ُ
ه� �ن ��اك م� �ش ��اري ��ع ق� ��وان �ي�ن ك �ث �ي ��رة ت �ع��د
ح � �ي� ��وي� ��ة الق � �ت � �ص� ��اد ال � � �ب� �ل��اد أع ��دت� �ه ��ا
ّ
اإلدارة ال��دي�م��وق��راط�ي��ة ،إال أن األكثرية
ال�ج�م�ه��وري��ة ف��ي م�ج�ل��س ال �ن��واب تبقى
ت�ع��رق�ل�ه��ا؛ وق ��د ت �ح� ّ�دث ال��رئ �ي��س ب ��اراك
أوباما بلهجة حادة قبل شهرين حول
أهمية إمرارها.
وي��أت��ي االت� �ف ��اق ال �ج��دي��د ب �ع��د ش�ه��ري��ن
تقريبًا على حالة الشلل التي عاشتها
ال �ب�ل�اد ،ح�ي�ن دخ �ل��ت اإلدارة ال ّ�ف��درال �ي��ة
ف��ي إج ��ازة غ�ي��ر م��دف��وع��ة وت��وق��ف عمل
أك �ث ��ر م ��ن  %80م ��ن ع ��دي ��ده ��ا؛ وي��رم��ي
م��ن خالله الديموقراطيون إل��ى تجنب
شلل ج��دي��د ،فيما ي�ع� ّ�ول الجمهوريون
صورتهم أم��ام
على ق��درت��ه على ترميم ّ
ال � ��رأي ال� �ع ��امّ ،ب �ع��دم��ا ت�ه��ش�م��ت نتيجة
س�ي��اس��ة ال�ت�ع��ن��ت ال�ت��ي م��ارس��وه��ا ض� ّ�د
اإلدارة الديموقراطية .الجناح املتطرف
ف� ��ي ال � �ح� ��زب ال� �ج� �م� �ه ��وري – م� ��ن ت �ي��ار
«حفالت الشاي» إلى الشركات الكبرى
ذات ال �ن �ف��وذ امل �ح��اف��ظ – ُي �ب ��دي رف�ض��ًا
قاطعًا مل�ش��روع الرعاية الصحية ال��ذي
ص��اغ�ت��ه إدارة أوب��ام��ا (امل �ع��روف باسم
 )Obamacareملعالجة النظام الصحي
ّ
امل �ه �ت��رئ ف��ي ال �ب�ل�اد؛ ف�ح��ت��ى م��ع دخ��ول
هذا املشروع حيز النتفيذ كليًا مع شراء
ال� �ع ��ائ�ل�ات ل �خ �ط��ط ال� �ض� �م ��ان ال �ص �ح��ي
املدعومة ،سيبقى هناك نحو  20مليون
أم�ي��رك��ي م��ن دون تغطية صحية لعدم
امتالكهم امل��وارد املالية لشراء برنامج
ضمان مهما كان رخيصًا.
وكان الرئيس أوباما قد ّ
قدم في الربيع
املاضي مشروعًا بقية  3.77تريليونات
دوالر مل��وازن��ة ال�ع��ام امل��ال��ي  2014ال��ذي
َ
انطلق في  15تشرين األول املاضي؛ َأمل
ح�ي�ن�ه��ا أن ي ��ؤدي امل �ش��روع إل��ى صفقة
ّ
تتضمن
كبرى مع الحزب الجمهوري،
خفضًا للنفقات على الرعاية الصحية
ً
وعلى الحماية االجتماعية إجماال.
وت� ّ
�ؤدي هذه الخطة في حال اعتمادها
إل� ��ى خ �ف��ض ال �ع �ج��ز امل ��ال ��ي اإلج �م��ال��ي
ب� �ح ��وال ��ى  1.8ت��ري �ل �ي��ون دوالر خ�ل�ال
العقد املقبل.

أوكرانيا تريد  20مليون يورو من أوروبا
اض � � �ط� � ��رت ق� � � � ��وات م � �ك� ��اف � �ح ��ة ال� �ش� �غ ��ب
األوك��ران�ي��ة أم��س إل��ى ال�ع��دول ع��ن طرد
آالف امل�ت�ظ��اه��ري��ن امل�ط��ال�ب�ين بالتقارب
م� � ��ع أوروب � � � � � ��ا م� � ��ن وس � � ��ط ك � �ي � �ي� ��ف ،م��ا
ع � ّ�ده امل �ح �ت �ج��ون ان �ت �ص��ارًا ك �ب �ي �رًا ل�ه��م،
ف�ي�م��ا أع�ل��ن رئ�ي��س ال� ��وزراء األوك��ران��ي،
ن� �ي� �ك ��والي أزاروف ،أن ب �ل ��اده ط�ل�ب��ت
مساعدة مالية من املفوضية األوروبية
تقدر بـ  20مليار يورو في إطار توقيع
ات�ف��اق�ي��ة ال �ش��راك��ة ب�ين ب�ل�اده واالت �ح��اد
األوروبي.
ون�ق�ل��ت وك��ال��ة «ن��وف��وس �ت��ي» ال��روس�ي��ة
ل�ل�أن �ب��اء ع ��ن أزاروف ق ��ول ��ه إن� ��ه ت �ق��دم
بطلب إلى املفوضية األوروبية لتقويم
اقتصاد ال�ب�لاد ،وال�ش��روط ال�ت��ي يمكن
أن ت�ع�م��ل ف�ي�ه��ا ال�ص�ن��اع��ة األوك��ران �ي��ة،
وأن� � ��ه اق � �ت� ��رح ف� ��ي ه � ��ذا اإلط � � ��ار ت �ق��دي��م
مساعدة مالية لبالده تقدر بـ  20مليار
ي � ��ورو ،م �ش �ي �رًا ال ��ى أن ق �س �م��ًا م ��ن ه��ذا
امل �ب �ل��غ ي �م �ك��ن أن ي��ذه��ب إل ��ى م �ش��اري��ع
البنية التحتية.
ف� ��ي غ� �ض ��ون ذل� � ��ك ،أع �ل �ن ��ت امل �ف��وض �ي��ة

األوروب � � � �ي� � � ��ة أن � � ��ه ال ي� �م� �ك ��ن ال� �ح ��دي ��ث
ع ��ن ان �ض �م ��ام أوك ��ران� �ي ��ا إل� ��ى االت� �ح ��اد
األوروب� � � ��ي ،ب ��ل ف �ق��ط ع ��ن ال �ت �ق ��ارب م��ع
أوروبا.
وق� � � � ��ال امل� � �ت� � �ح � ��دث ب � ��إس � ��م امل� �ف ��وض� �ي ��ة
األوروب� � �ي � ��ة أول �ي �ف �ي��ه ب ��ائ ��ي أم� � ��س ،إن
امل �ف��وض �ي��ة ت�س�ت�ب�ع��د ت �خ �ف �ي��ف ش ��روط
ال � �ش� ��راك� ��ة ب �ي��ن أوك � ��ران� � �ي � ��ا واالت� � �ح � ��اد
األوروب � � � ��ي ،وت ��رف ��ض م �ن��ح ك �ي �ي��ف أي
تعويضات مالية ،كما استبعد تغيير
مطالب االتحاد األوروبي ،بما في ذلك
اإلفراج عن يوليا تيموشينكو.
ي��أت��ي ه��ذا ف��ي ال��وق��ت ال��ذي ال ت��زال فيه
أوك ��ران� �ي ��ا ت �ش �ه��د ت� �ظ ��اه ��رات م �ن��ذ 21
تشرين الثاني املاضي ،احتجاجًا على
ق ��رار ال��رئ�ي��س ف�ي�ك�ت��ور ي��ان��وك��وف�ي�ت��ش،
ت�ع�ل�ي��ق ات �ف��اق �ي��ة ال �ش��راك��ة م��ع اإلت �ح��اد
األوروب��ي ،بحجة إضرارها بالعالقات
م ��ع روس� �ي ��ا ،ف�ي�م��ا ت �ط��ال��ب امل �ع��ارض��ة،
ال� �ت ��ي ت �ن �ظ��م ال� �ت� �ظ ��اه ��رات ،ب��اس �ت �ق��ال��ة
الحكومة ورئيس الدولة.
وب� � � � � ��دأت ال� � � �ق � � ��وات ال � ��داخ� � �ل� � �ي � ��ة وع� � ��دة

م� �ئ ��ات م ��ن ع �ن��اص��ر ال � �ق� ��وات ال �خ��اص��ة
«غ �ي �ب��ارد» و«ب �ي��رك��وت» أم��س هجومًا
ع �ل��ى م �ت��اري��س امل� �ع ��ارض ��ة ف ��ي م �ي��دان
االس� �ت� �ق�ل�ال م ��ن ج �ه��ة س ��اح ��ة أوروب� � ��ا،
ح � �ي� ��ث ح � �ط � �م� ��وا امل� � �ت � ��اري � ��س ون � ��زع � ��وا
الخيام ،وتراجع املحتجون أمامهم.
وأع � �ل � �ن� ��ت ش� ��رط� ��ة ك� �ي� �ي ��ف أن ال � �ق� ��وات
ال��داخ �ل �ي��ة وال� �ق ��وات ال �خ��اص��ة ال ت �ف� ّ�رق
امل �ت �ظ��اه��ري��ن ،ب ��ل ت ��ؤم ��ن م �ه �م��ة ع �م��ال
امل� ��راف� ��ق ال� �ع ��ام ��ة ف ��ي إزال � � ��ة امل �ت��اري ��س
وإف� � � ��راغ ال � �ش� ��ارع م ��ن ال� �خ� �ي ��ام ل �ح��رك��ة
ّ
امل ��رور ،ل�ك��ن امل�ح�ت�ج�ين ت �ص��دوا ل��رج��ال
األم� � ��ن وأق � ��ام � ��وا «ج� � � ��دارًا ح� �ي ��ًا» م �ك��ان
املتاريس ،ومنعوا القوات الخاصة من
التقدم باتجاه وسط ميدان االستقالل.
وأصيب نحو  20شخصًا من الطرفني
بجروح طفيفة.
ف � ��ي ه� � ��ذه األث � � �ن� � ��اء ،أك� � ��د آزاروف ف��ي
اجتماع الحكومة« :أري��د أن أش��دد مرة
ُ
أخرى على أن القوة لن تستخدم بحق
املتظاهرين السلميني ،يجري الحديث
فقط عن تنظيف الطرق لتسيير الحياة

كيري ممتعض:
السلطات تقمع
تظاهرات المعارضة

ف ��ي ك �ي �ي��ف» ،م �ق �ت��رح��ًا إج � ��راء ت�ح�ق�ي��ق
مشترك تشرف عليه ك��ل م��ن السلطات
األوك � ��ران� � �ي � ��ة وامل � �ع � ��ارض � ��ة وامل �ج �ت �م��ع
ال��دول��ي ،ف��ي أح��داث  30تشرين الثاني
املاضي ،عندما تولت القوات الخاصة
ت� �ف ��ري ��ق امل �ح �ت �ج�ي�ن ف� ��ي وس � ��ط ك �ي �ي��ف
بالقوة.
ب� � ��دوره أك� ��د وزي � ��ر ال ��داخ �ل �ي ��ة ف �ي �ت��ال��ي

زاخ��ارت�ش�ي�ن�ك��و ،أن ال�س�ل�ط��ات ل��ن تقدم
ً
على تفريق املتظاهرين بالقوة ،قائال:
«ال أح ��د ي �ت �ط��اول ع�ل��ى ح��ق امل��واط�ن�ين
ف��ي االح�ت�ج��اج ال�س�ل�م��ي ،ل�ك��ن ال يجوز
أي � �ض� ��ًا ت� �ج ��اه ��ل ال � �ح � �ق ��وق وامل� �ص ��ال ��ح
امل� �ش ��روع ��ة ل �ل �م��واط �ن�ي�ن اآلخ� ��ري� ��ن .وال
ي� � �ج � ��وز ع� ��رق � �ل� ��ة ال � �ح � �ي� ��اة ال �ط �ب �ي �ع �ي��ة
للعاصمة».
م � ��ن ج� �ه� �ت ��ه أع � � ��رب وزي � � ��ر ال� �خ ��ارج� �ي ��ة
األم �ي��رك��ي ج ��ون ك �ي��ري ،ع��ن ام�ت�ع��اض��ه
حيال قرار السلطات األوكرانية تفريق
ال �ت �ظ��اه��رات ،م��ؤك �دًا ف��ي ب �ي��ان ،أن ق��رار
م��واج �ه��ة «االح� �ت� �ج ��اج ��ات ال �س �ل �م �ي��ة»،
عبر شرطة مكافحة الشغب والعصي
والجرافات ،عوضًا عن «إبداء االحترام
ل� �ل� �ح� �ق ��وق ال� ��دي � �م� ��وق� ��راط � �ي� ��ة وك � ��رام � ��ة
اإلن� �س ��ان ،أم ��ر ال ي�م�ك��ن ق �ب��ول��ه وه ��و ال
ي �ت��واف��ق م ��ع ال��دي �م��وق��راط �ي��ة» .وش ��دد
ك �ي��ري ع �ل��ى أن ال �س �ل �ط��ات األوك��ران �ي��ة
تتحمل امل�س��ؤول�ي��ة الكاملة ب�ش��أن أمن
الشعب.
(األخبار ،أ ف ب ،األناضول)
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روسية للغرب:
رسالة
ّ

 40صاروخًا عابرًا للقارات
تعود روسيا اليوم
إلى الواجهة الدولية
مجددًا ،مع إرسالها رسائل
واضحة تحذر أي طرف كان
من العبث بأمنها أو التجرؤ
على محاولة زعزعة األوضاع
السياسية واألمنية في
الدول املجاورة لها
أك � ��د ال ��رئ� �ي ��س ال � ��روس � ��ي ف�ل�ادي �م �ي��ر
ب��وت�ي�ن ،ف��ي اج �ت �م��اع م��وس��ع ل ��وزارة
ال ��دف ��اع ال��روس �ي��ة أول م��ن أم� ��س ،أن
موسكو تدعو دائمًا إل��ى حل جميع
القضايا الدولية واإلقليمية بوسائل
دبلوماسية بحتة ،معتبرًا في الوقت
نفسه أنه« :يجب أن نقول مباشرة أن
ع��ام��ل ال ��ردع العسكري ف��ي ال�ظ��روف
الجيوسياسية الراهنة ما زال يلعب
دورًا مهمًا».
وأشار في هذا السياق إلى األوضاع
الصعبة ف��ي ع��دد م��ن مناطق العالم
ً
قائال« :تتواصل املواجهة العسكرية
في بعض دول الشرق األوس��ط ،وإن
االن�س�ح��اب امل��رت�ق��ب ل�ل�ق��وات الدولية
م��ن أفغانستان ع��ام  2014ق��د ي��ؤدي
ل �ي��س إل ��ى ت�ع�ق�ي��د ال� �ظ ��روف ف��ي ه��ذا
ال�ب�ل��د ف�ح�س��ب ،ب��ل أي�ض��ًا إل��ى ظهور
«منطقة عدم استقرار» في دول آسيا
الوسطى املجاورة».
ورأى أن محاوالت زعزعة أو تقويض
ال�ت��وازن االستراتيجي ف��ي العالم ال
تتوقف ،موضحًا أنها مرتبطة ،قبل
ك��ل ش��يء ،بخطط توسيع املنظومة
األميركية للدفاع املضاد للصواريخ،
ب� �م ��ا ف �ي �ه ��ا خ� �ط ��ط ت ��وس �ي �ع �ه ��ا ف��ي
االت �ج��اه األوروب � ��ي .إل��ى ذل ��ك ،كشف
ب��وت�ين أن الجيش ال��روس��ي س�ي� ّ
�زود

(أ ف ب)

ال �ع��ام ال �ق��ادم ب� �ـ 40ص��اروخ��ًا حديثًا
ع � ��اب� � �رًا ل� � �ل� � �ق � ��ارات ،و 210ط� ��ائ� ��رات
وم��روح�ي��ات حديثة ،وم��ا يزيد على
 250آل �ي ��ة م ��ن امل� ��درع� ��ات امل�خ�ت�ل�ف��ة.
وس � �ت� ��دخ� ��ل غ� ��واص � �ت� ��ا «أل� �ك� �س� �ن ��در
نيفسكي» و«ف�لادي�م�ي��ر م��ون��وم��اخ»
ال ��ذري� �ت ��ان ال �ح��ام �ل �ت��ان ل �ل �ص��واري��خ
في ح��وزة س�لاح البحرية الروسية.
أما ق��وات الدفاع الجوي والفضائي
ّ
فستزود بـ 6أقمار صناعية جديدة.
ف� ��ي ال� �س� �ي ��اق ،أع� �ل ��ن وزي� � ��ر ال ��دف ��اع
ال � ��روس � ��ي س� �ي ��رغ ��ي ش� ��وي � �غ� ��و ،ف��ي

روسيا ستستعمل
قواتها النووية في
حال مهاجمتها في
ظروف محددة

االج �ت �م��اع امل ��وس ��ع ل �ق �ي��ادة ال �ق��وات
املسلحة ال��روس�ي��ة ،أن نسبة تزويد
القوات املسلحة باألسلحة واملعدات
الحديثة ازدادت ال�ع��ام ال�ج��اري إلى
ح��د كبير ،حيث بلغت تلك النسبة
ف��ي ال�ق��وات ال�ن��ووي��ة االستراتيجية
الروسية  ،%45وف��ي ال�ق��وات البرية
 ،%21وف��ي س�لاح ال�ج��و  ،%42وفي
س �ل�اح ال �ب �ح��ري��ة  ،%52وف� ��ي ق ��وات
الدفاع الجوي والفضائي .%62
من جهته ،أعلن نائب رئيس الوزراء
ال ��روس ��ي دي �م �ي �ت��ري روغ ��وزي ��ن ،في
ك �ل �م��ة أل� �ق ��اه ��ا ف� ��ي م �ج �ل��س ال ��دوم ��ا
الروسي أمس ،أن روسيا ستستعمل
قواتها النووية في حال مهاجمتها
ف��ي ظ��روف م�ح��ددة ،وعلى أي معتد
أن ي � � ��درك ذل � � ��ك .ورأى أن ال � �ق� ��وات
ال� �ن ��ووي ��ة ت �م �ث��ل ال �ع ��ام ��ل ال��رئ �ي �س��ي
ل � �ل � ��ردع وم � �ن� ��ع االس � � �ت � � �ف � ��زازات ض��د
روس�ي��ا واالع �ت��داءات عليها ،مؤكدًا
أن موسكو ل��م تقلل أب �دًا م��ن أهمية
ال�س�لاح ال �ن��ووي .وأك��د ن��ائ��ب رئيس
الوزراء الروسي أن صندوق البحوث
ال ��واع ��دة س�ي�ع�م��ل ع�ل��ى وض ��ع خطة
ع �س �ك��ري��ة ل �ل ��رد ع �ل��ى اس �ت��رات�ي �ج �ي��ة
ال �ض��رب��ة ال �ع��امل �ي��ة ال �خ��اط �ف��ة ،وه��ي
االس� �ت ��رات� �ي� �ج� �ي ��ة ال ��رئ� �ي� �س� �ي ��ة ال �ت��ي
تخطط لها الواليات املتحدة.
الى ذلك ،أكد رئيس الوزراء الروسي
ديميتري مدفيديف أن حزمة الطاقة
ال �ث��ال �ث��ة ت �ث �ي��ر ت ��وت� �رًا م� �ت ��زاي� �دًا ب�ين
روسيا واالت�ح��اد األوروب ��ي ،وكذلك
بني الدول األعضاء في االتحاد.
وأش � � � � � ��ار م � ��دف� � �ي � ��دي � ��ف ،ف � � ��ي خ� �ت ��ام
م� �ب ��اح� �ث ��ات ��ه م � ��ع رئ� �ي� �س ��ة ح �ك��وم��ة
سلوفينيا ألينكا براتوشيك ،إلى أن
«روسيا طالبت الشركاء األوروبيني
م � � ��رات ع� ��دي� ��دة ب � ��إع � ��ادة ال �ن �ظ ��ر ف��ي
م� ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب� ��ال � �ت� ��وازن ال �ق ��ان ��ون ��ي
واالق �ت �ص��ادي مل�ب��ادئ ح��زم��ة الطاقة
الثالثة».
(األخبار)

◄ وفيات ►
اب � ��ن ال� �ف� �ق� �ي ��دة ق �ي �ص��ر واوالده :زي� ��اد
وزوجته ريا حناوي
لولوه
بناتها اليسار زوج��ة سامي أبوفاضل
واوالدهما
أمل
نضال زوجة نبيل حجازي واوالدهما
اشقاؤها عائلة املرحوم يوسف معلوف
الياس معلوف
بشاره معلوف
شقيقاتها جوزفني زوجة اسعد الهيبي
وعائلتها
ع��ائ�ل��ة امل��رح��وم��ة س ��اره زوج ��ة امل��رح��وم
سعد الرمالوي
وع� �م ��وم ع ��ائ�ل�ات :رزق ال� �ل ��ه ،م �ع �ل��وف،
أب��وف��اض��ل ،ح �ج ��ازي ،ح �ن ��اوي ،زغ �ي��ب،
ال �ه �ي �ب��ي ،ال� ��رم�ل��اوي وان� �س �ب ��اؤه ��م ف��ي
ال��وط��ن وامل �ه �ج��ر ي�ن�ع��ون ال�ي�ك��م ب�م��زي��د
ال � �ح � ��زن واالس � � � ��ى ف �ق �ي ��دت �ه ��م ال �غ��ال �ي��ة
املأسوف عليها املرحومة
شيحا الفراد معلوف
أرملة شحاده قيصر رزق الله
املنتقلة ال��ى رحمته تعالى ي��وم االح��د
الواقع فيه  8كانون االول  2013متممة
واجباتها الدينية.
يحتفل بالصالة لراحة نفسها الساعة
ال� ��واح� ��دة ب �ع��د ظ �ه��ر ي� ��وم ال �ج �م �ع��ة 13
ال� � �ج � ��اري ف� ��ي ك �ن �ي �س��ة م � ��ار م� � � ��ارون ـ�ـ�ـ�ـ�ـ
الجميزة ثم ينقل جمثانها الى مسقط
رأس �ه��ا زب��وغ��ا ـــــ ق�ض��اء امل�ت�ن الشمالي
حيث توارى في ثرى مدافن العائلة.
تقبل ال�ت�ع��ازي ق�ب��ل ال��دف��ن ف��ي ص��ال��ون
ال�ك�ن�ي�س��ة اب �ت� ً
�داء م��ن ال�س��اع��ة ال�ع��اش��رة
ص�ب��اح��ًا وي ��وم ال�س�ب��ت  14ال �ج��اري في
صالون كنيسة م��ار م��ارون ـــــ الجميزة
اب�ت� ً
�داء م��ن الساعة الحادية عشرة قبل
ً
ال �ظ �ه��ر ول �غ��اي��ة ال �س��اب �ع��ة م �س��اء وي��وم
االح��د  15ال �ج��اري ف��ي ص��ال��ون كنيسة
ً
ابتداء من الساعة
مارجرجس ــــــ زبوغا
الثانية ع�ش��رة ظ�ه�رًا ولغاية الخامسة
ً
مساء.
الرجاء ابدال االكاليل بالتبرع للكنيسة
واعتبار هذه النشرة اشعارًا خاصًا.
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مبوب
◄ وفيات ►

بمزيد من الرضى والتسليم بمشيئة الله
تعالى
آل ال �ن �م��ر ،آل امل �ص ��ري وأن �س �ب��اؤه��م في
لبنان واألردن وفلسطني ينعون إليكم
فقيدتنا الغالية املرحومة الفاضلة
ربيحة طاهر املصري
أرملة املرحوم رفعت صدقي النمر
ول��ده��ا :رام��ي رف�ع��ت ال�ن�م��ر ،زوج�ت��ه ملك
تنسفير
ولداه /رفعت ونور
ابنتاها :ريم رفعت النمر زوجة املرحوم
محمد زيدان ،أوالدها لؤي وريف وعلي
ورن��ا رفعت النمر زوج��ة م��ازن قبرصلي،
ولداها ملى ولني
أشقاؤها :صبيح املصري (رئيس مجلس
إدارة البنك ال�ع��رب��ي) وعصمت املصري
وامل� ��رح� ��وم� ��ون ال � �ح� ��اج ن ��اي ��ف امل� �ص ��ري،
حكمت امل�ص��ري ،ن�ش��أت امل�ص��ري ،محمد
املصري وظافر املصري
شقيقاتها :ق��در امل�ص��ري زوج��ة الدكتور
حازم نسيبه
هاله املصري زوجة صقر فخري
امل��رح��وم��ات :نعمت زوج��ة ع��زت املصري،
خ �ت ��ام زوج � ��ة ال ��دك� �ت ��ور ج � ��ودت ت �ف��اح��ة،
صبيحة زوجة تاج البيطار ،رشده زوجة
ال �ح��اج م �ع��زوز امل �ص��ري وش�ه�ي��ره زوج��ة
عزيز املصري
يصلى على جثمانها الطاهر ظهر اليوم
ال�خ�م�ي��س امل ��واف ��ق ف�ي��ه  12ك��ان��ون األول
 2013في جامع الخاشقجي حيث توارى
في ثرى جبانة الشهداء.
تقبل التعازي قبل الدفن في منزل الفقيدة
ال �ك��ائ��ن ف ��ي ش � ��ارع غ ��راه ��ام ب �ن��اي��ة ب��رج
الجامعة الطابق التاسع _ وبعد الدفن
ويومي الجمعة والسبت الثاني والثالث
ف��ي  13و 14ك��ان��ون األول  2013للرجال
وال� �ن� �س ��اء ،وذل � ��ك م ��ن ال �س��اع��ة ال �ع��اش��رة
ً
مساء
صباحًا ولغاية الساعة السادسة
في مجمع البيال _ وسط بيروت.
أع �ض��اء م�ج�ل��س إدارة ف��رس��ت ن��اش��ون��ال
بنك ش.م.ل.
ينعون الفاضلة
ربيحة طاهر املصري
والدة رئيس مجلس اإلدارة _ املدير العام
السيد رامي رفعت النمر
ت�غ� ّ�م��ده��ا ال�ل��ه ب��واس��ع رح�م�ت��ه وأسكنها
فسيح جنانه.
إدارة وموظفو مجموعة فرست ناشونال
بنك ش.م.ل.
ينعون الفاضلة
ربيحة طاهر املصري
والدة رئيس مجلس اإلدارة _ املدير العام
السيد رامي رفعت النمر
ت�غ� ّ�م��ده��ا ال�ل��ه ب��واس��ع رح�م�ت��ه وأسكنها
فسيح جنانه.
رئيس وأعضاء مجلس إدارة ميدل إيست
ك ��اب �ي �ت ��ال غ� � ��روب « »MECGم �ج �م��وع��ة
فرست ناشونال بنك ش.م.ل.
ينعون الفاضلة
ربيحة طاهر املصري
وال��دة رئيس مجلس اإلدارة وم��دي��ر عام
فرست ناشونال بنك السيد رامي رفعت
النمر
ت�غ� ّ�م��ده��ا ال�ل��ه ب��واس��ع رح�م�ت��ه وأسكنها
فسيح جنانه.
إدارة وموظفو كابيتال فاينانس غروب
ش.م.ل _ »CFC« .م �ج �م ��وع ��ة ف��رس��ت
ناشونال بنك ش.م.ل.
ينعون الفاضلة
ربيحة طاهر املصري
والدة رئيس مجلس اإلدارة _ املدير العام
السيد رامي رفعت النمر
ت�غ� ّ�م��ده��ا ال�ل��ه ب��واس��ع رح�م�ت��ه وأسكنها
فسيح جنانه.

بسم الله الرحمن الرحيم
ي��ا أي�ت�ه��ا ال�ن�ف��س امل�ط�م�ئ�ن��ة ارج �ع��ي إل��ى
ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي
وادخلي جنتي
(صدق الله العظيم)
جمعية توحيد شبيبة لبنان
Unite Lebanon Youth Project
ينعون السيدة الفاضلة املرحومة
ربيحة طاهر املصري
وي�ت�ق��دم��ون م��ن عائلتها ب��أح� ّ�ر التعازي
ّ
ّ
ّ
يتغمد الفقيدة
سائلني الله ع��ز وج��ل أن
ال �غ��ال �ي��ة ب ��واس ��ع رح �م �ت��ه وي �ل �ه��م أه�ل�ه��ا
الصبر والسلوان.
«ي��ا أيتها النفس املطمئنة ارج�ع��ي إلى
ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي
وادخلي جنتي»
ب�م��زي��د م��ن ال��رض��ى وال�ت�س�ل�ي��م بمشيئة
ال�ل��ه تعالى ننعى إليكم فقيدنا الغالي
املرحوم
األستاذ مصطفى عبد األمير فواز
(أبو أمير)

زوجته :الحاجة آمال فواز
ولداه :أمير ونادين
أش �ق ��اؤه :ال �ح��اج ح �س��ن ،ال �ح��اج محمود
وحسني
أع� �م ��ام ��ه :ال � �ح� ��اج ع �ل ��ي وال � �ح � ��اج ح�س��ن
وامل��رح��وم��ون ال �ح��اج ف��اي��ز ،ال �ح��اج عبد
النبي والحاج حسني
ووري في الثرى االثنني في 2013/12/9
في جبانة بلدته تبنني.
تقبل التعازي ف��ي ب�ي��روت نهار الجمعة
ال��واق��ع ف��ي  2013/12/13ف��ي الجمعية
اإلسالمية للتخصص والتوجيه العلمي
_ ال �ج �ن��اح م ��ن ال �س��اع��ة ال� ��واح� ��دة ح�ت��ى
ً
مساء.
الخامسة
الرحمة ولكم األجر والثواب.
ّللفقيد ّ
إنا لله وإنا إليه راجعون.
اآلسفون :آل فواز وحمود وعموم أهالي
بلدته تبنني.

ذكرى أربعين
ت � � �ص� � ��ادف ن� � �ه � ��ار األح� � � � ��د ال � � ��واق � � ��ع ف �ي��ه
 2013/12/15ذك��رى م��رور أرب�ع�ين يومًا
على وفاة فقيدنا الغالي املرحوم
شفيق حسن درغام
زوج� �ت ��ه ال �ح��اج��ة ح �ن ��ان م �ح �م��د ع��راب��ي
الحداد
أوالده :امل �ه �ن��دس م�ح�م��د رئ �ي��س ات �ح��اد
بلديات الضاحية الجنوبية واملهندس
خضر
ليلى زوج��ة ع��ادل منصور ،لبنى زوج��ة
الدكتور خالد شاهني ،دينا زوجة خضر
درغ ��ام وب��اس�م��ة زوج ��ة امل�ه�ن��دس محمد
الديراني
أش�ق��اؤه :محمود ،األس�ت��اذ فضل ،رفيق،
األس � �ت� ��اذ ع � � ��ادل ،وامل� ��رح� ��وم� ��ون :أح �م��د،
الحاج توفيق والحاج فايز.
وستتلى آي من الذكر الحكيم عن روحه
ال �ط��اه��رة ل �ل��رج��ال وال �ن �س��اء ف ��ي مجمع
اإلم��ام شمس ال��دي��ن ال�ت��رب��وي الثقافي _
شاتيال من الساعة  10.00وحتى 11.30
قبل الظهر.
ل �ل �ف �ق �ي��د ال ��رح �م ��ة ول �ك ��م م ��ن ب �ع ��ده ط��ول
البقاء.
ال��راض��ون بقضاء ال�ل��ه :آل درغ ��ام ،سليم،
ع� � ��راب� � ��ي ال � � � �ح� � � ��داد ،م� � �ن� � �ص � ��ور ،ش ��اه�ي�ن
وال��دي��ران��ي وع �م��وم أه��ال��ي س��اح��ل امل�تن
الجنوبي.

◄ إعالنات رسمية ►
اعالن
ت�ع�ل��ن ك �ه��رب��اء ل �ب �ن��ان ب ��أن م�ه�ل��ة ت�ق��دي��م
العروض العائد لتوريد اشارات ضوئية
لزوم خط التوتر العالي بكفيا ـــــ فيطرون
ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ح� ��االت 66ك.ف ،.م��وض��وع اس �ت��دراج
ال� � �ع � ��روض رق� � ��م ث4د 11175/ت ��اري ��خ
 ،2013/11/26ق ��د م� � ��ددت ل �غ��اي��ة 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 ال�ح�ص��ول على
ن �س �خ��ة م �ج��ان��ًا م ��ن دف �ت ��ر ال � �ش ��روط م��ن
مصلحة الديوان ـــــ أمانة السر ـــــ الطابق
( 12غرفة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـــــ
طريق النهر.
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض امل��وردي��ن ال ت��زال س��اري��ة املفعول
وم ��ن امل�م�ك��ن ف��ي م�ط�ل��ق 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 ط��ري��ق النهر ـــــ الطابق
« »12ـــــ املبنى املركزي.
بيروت في 2013/12/7
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس ملحم خطار
التكليف 2211
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة التنفيذية رقم 2008/745
طالب التنفيذ :شحاده جرجس عبد الله
وكيله املحامي غسان الخوري
ّ
امل �ن��ف��ذ ع �ل �ي��ه :ج��رج��ي ت��وف �ي��ق أب ��و م��راد
وكيله األستاذ رياض نعيم
امل� �ش� �ت ��رك ��ة :ش ��رك ��ة أب � �ن� ��اء م� �ك ��رم ع �ب��ده
وكيلها األس�ت��اذ
للمصاعد ش.م.م.
روجيه جعجع
السند التنفيذي :سندات املبلغ املطالب
ب� ��ه ه� ��و  /45.200/د.أ .ع � ��دا ال� �ف ��وائ ��د
واللواحق.
تاريخ ق��رار الحجز 2009/7/16 :تاريخ
تسجيله .2009/10/21
ً
املطروح للبيع أوال 1200 :سهم من العقار
 667وادي شحرور العليا _ قطعة أرض
م�غ��روس فيها أش�ج��ار مختلفة ضمنها
بناء من حجر مؤلف من طابقني السفلي
مؤلف من غرفتني للسكن ومطبخ وبيت
خالء وغرفة سفلية للدجاج ودرج يؤدي
للطابق العلوي املؤلف من غرفة للسكن.
ولدى الكشف تبينّ أن على العقار مبنى
مؤلف من  5مستويات موزعة كاآلتي:
طابق سفلي  :2غرفتني وح�م��ام ،مشغل
للخياطة.
ط��اب��ق س�ف�ل��ي  :1ث�ل�اث غ ��رف ق��دي�م��ة من
ال �ح �ج��ر غ �ي��ر م� �ع � ّ�دة ل�ل�س�ك��ن م ��ع مطبخ
صغير وحمام خارجيني.
ط��اب��ق أرض� ��ي :ص��ال��ة اس�ت�ق�ب��ال وص��ال��ة
طعام وتتقدمها شرفة وغرفتان للنوم
داخ ��ل ك��ل غ��رف��ة ح�م��ام تتوسطها غرفة
ج�ل��وس ومطبخ وح�م��ام وم�م��ر بإشغال
ّ
املنفذ عليه.
طابق أول :صالة استقبال وصالة طعام
وتتقدمها شرفة وغرفتان للنوم وغرفة
ج� �ل ��وس وم �ط �ب ��خ وح� �م ��ام ��ان ب��إش �غ��ال
ّ
شقيق املنفذ عليه.
ط ��اب ��ق  :2ص ��ال ��ة ض �م �ن �ه��ا غ ��رف ��ة ن ��وم
ومطبخ وحمام سقفها قرميد يتقدمها
سطح املبنى.
ت� �ع ��دي ال� �ع� �ق ��ار  660ع �ل��ى ه � ��ذا ال �ع �ق��ار
بمساحة متر مربع واحد.
أظهرت ح��دود هذا العقار وتبينّ وجود
ب�ن��اء قيد اإلن �ش��اء محضر رق��م 96/415
ت� �ع ��دي ال� �ع� �ق ��ار  667ع �ل��ى ال� �ع� �ق ��ار 663
ب�م�س��اح��ة  22م 2منتفع ب�ح��ق ال ��ري من
م �ي��اه ال�ح��دي�ق��ة وي �ح��ق ف�ت��ح ن��واف��ذ على
ال �ع �ق��ار  668م��رت �ف��ق ب �ح��ق ف �ت��ح ن��واف��ذ
للعقار  666ويمر في ه��ذا العقار طريق
عام استمالك للمنفعة العامة باملرسوم
 1395ت��اري��خ  _ 63/9/26حصر حقوق
ملكية على مياه نبعي الحديقة والنهر
باملرسوم  10898تاريخ  76/2/27ملف
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بملف _ ق�ي��د اح�ت�ي��اط��ي ب��إف��راز وت�ن��ازل
م��ن م��ال��ك ال�ع�ق��ار  663إل ��ى ال�ع�ق��ار أعيد
لالستكمال.
مساحته 322 :م 2تقريبًا.
التخمني 168725 :د.أ .الطرح96173.25 :
د.أ.
ث��ان �ي��ًا 480 :س�ه�م��ًا ف��ي ال �ع �ق��ار D 5/27
وادي شحرور السفلى مستودع _ طابق
سفلي ،حق مختلف خاضع لنظام إدارة
العقد وتعديله.
ي �ش �ت��رك ب�م�ل�ك�ي��ة ال �ح �ق��وق رق ��م  1وD 3
وم��ا ورد عليها ل��ه موقف س�ي��ارة رق��م 5
 Dزي � ��ادة ع��ام��ل االس �ت �ث �م��ار ال �ع��ام على
ه��ذا العقار بالكتاب الصندوق املستقل
لإلسكان بملفه .98 /2909/ /6406
مساحته 90 :م.2
التخمني 8100 :د.أ .الطرح 4617 :د.أ.
 480س�ه�م��ًا ف ��ي ال �ع �ق��ار  D 4/27وادي
ش � �ح� ��رور ال �س �ف �ل��ى م� �س� �ت ��ودع _ ط��اب��ق
سفلي ،حق مختلف خاضع لنظام إدارة
العقد وتعديله.
ي �ش �ت��رك ب�م�ل�ك�ي��ة ال �ح �ق��وق رق ��م  1وD 3
وم��ا ورد عليها ل��ه موقف س�ي��ارة رق��م 4
 Dزي � ��ادة ع��ام��ل االس �ت �ث �م��ار ال �ع��ام على
ه��ذا العقار بالكتاب الصندوق املستقل
لإلسكان بملفه .98 /2909/ /6406
مساحته 90 :م.2
التخمني 8100 :د.أ .الطرح 4617 :د.أ.
 480س�ه�م��ًا ف ��ي ال �ع �ق��ار  C 5/27وادي
ش � �ح� ��رور ال �س �ف �ل��ى م� �س� �ت ��ودع _ ط��اب��ق
سفلي حق مختلف خاضع لنظام العقد
وتعديله.
ي �ش �ت��رك ب�م�ل�ك�ي��ة ال �ح �ق��وق رق ��م  1وC 3
وم ��ا ورد ع�ل�ي�ه��ا ل��ه م��وق��ف س �ي��ارة رق��م
 C 5زي ��ادة ع��ام��ل االستثمار ال�ع��ام على
ه��ذا العقار بالكتاب الصندوق املستقل
لإلسكان بملفه .98 /2909/ /6406
مساحته 85 :م.2
التخمني 7650 :د.أ .الطرح 4360.5 :د.أ.
 480س�ه�م��ًا ف ��ي ال �ع �ق��ار  C 4/27وادي
شحرور السفلى مستودع طابق سفلي
حق مختلف خاضع لنظام إدارة العقار
وتعديله.
ي �ش �ت��رك ب�م�ل�ك�ي��ة ال �ح �ق��وق رق ��م  1وC 3
وم ��ا ورد ع�ل�ي�ه��ا ل��ه م��وق��ف س �ي��ارة رق��م
 C 4زي ��ادة ع��ام��ل االستثمار ال�ع��ام على
ه��ذا العقار بالكتاب الصندوق املستقل
لإلسكان بملفه .98 /2909/ /6406
ولدى الكشف على األقسام  C 4و C 5و4
 Dو D 5ت�ب�ّي�نّ أن األق �س��ام م��ا زال��ت على
ال�ع�ض��م م��ن ال��داخ��ل وغ�ي��ر م� ّ
�ورق��ة وغير
ّ
مبلطة وهي متصلة ببعضها.
مساحته 85 :م.2
التخمني 7650 :د.أ .الطرح 4360.5 :د.أ.
ت� ��اري� ��خ وم � �ك� ��ان امل� � ��زاي� � ��دة :وق � ��د ت �ح��دد
موعد امل��زاي��دة نهار الثالثاء ال��واق��ع فيه
 2014/1/14الساعة الحادية عشرة أمام
رئيس دائرة تنفيذ بعبدا في قصر عدل
بعبدا املبنى الجديد.
شروط البيع :على الراغب بالشراء وقبل
امل �ب��اش��رة ب ��امل ��زاي ��دة إي � ��داع م �ب �ل��غ م ��واز
ل�ث�م��ن ال �ط��رح ف��ي ص �ن��دوق ال�خ��زي�ن��ة أو
مصرف مقبول باسم رئيس دائرة تنفيذ
بعبدا أو تقديم كفالة مصرفية تضمن
املبلغ وات�خ��اذ محل إق��ام��ة ضمن نطاق
الدائرة ،كما عليه وبخالل ثالثة أيام من
تاريخ ص��دور ق��رار اإلحالة إي��داع الثمن
تحت طائلة إعادة املزايدة بالعشر على
مسؤوليته ،كما عليه وب�خ�لال عشرين
ي��وم��ًا ت �ل��ي اإلح ��ال ��ة دف� ��ع ال �ث �م��ن ورس ��م
الداللة  %5والتسجيل.
رئيس القلم
أنطوان الحلو
إعالن
تعلن ب�ل��دي��ة ال�خ�ي��ارة ع��ن حاجتها إل��ى
توظيف:
 1ـ شرطي /جابي
 2ـ أمني صندوق /كاتب
على أن يكون الراتب الشهري 640.000
ل.ل .على أن تكون قيمة الدرجة 24.000
ل.ل.
على الراغبني التقدم إل��ى ه��ذه الوظيفة
الحضور إلى مركز البلدية لالطالع على

املستندات الالزمة لتقديم طلباتهم.
وذلك خالل شهر من تاريخ هذا اإلعالن.
رئيس بلدية الخيارة
املهندس
قاسم محمد مظلوم
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلبت املحامية داليا أحمد ن��زال وكيلة
ف��اط�م��ة ع�ب��د ال �ك��ري��م ض��اه��ر أي ��وب ب��زي
سند ملكية بدل ضائع للعقار  1574قسم
 5حارة حريك.
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا.
أمني السجل العقاري املعاون في بعبدا
ليليان داغر
إنذار عام
ً
ع�م�لا بالنصوص امل��رع�ي��ة اإلج� ��راء ،فإن
امل��دي��ري��ة العامة للنقل ال�ب��ري والبحري
ورئاسات املرافئ تدعو جميع أصحاب
السفن اللبنانية بمختلف فئاتها (سفن
ت�ج��اري��ة ،مرفئية ،ص�ي��د ،ن��زه��ة ،مواعني
وسواها) املسجلة لدى رئاسات املرافئ
ّ
وامل��وان��ئ ،ال��ذي��ن ت�خ��ل�ف��وا ح�ت��ى تاريخه
ع��ن ت�س��دي��د ال��رس��وم ال�س�ن��وي��ة املترتبة
على سفنهم بموجب القانون رقم 66/11
ت��اري��خ  1966/2/14وت �ع��دي�لات��ه ل�ل�ع��ام
 ،2013وال ��رس ��وم وال� �غ ��رام ��ات امل�ت��رت�ب��ة
عليها للعام  2012وما قبله ،إلى تسديد
ه� ��ذه ال ��رس ��وم وال� �غ ��رام ��ات خ �ل�ال مهلة
خمسة ع�ش��ر ي��وم��ًا م��ن ت��اري��خ أول نشر
لهذا اإلعالن.
ي �ع �ت �ب��ر ه� � ��ذا اإلن � � � � ��ذار ب� �م� �ث ��اب ��ة ت �ب �ل �ي��غ
ش�خ�ص��ي ل�ك��ل ص��اح��ب سفينة وق��اط�ع��ًا
لعامل مرور الزمن.
املدير العام للنقل البري والبحري
املهندس عبد الحفيظ القيسي
التكليف 2213
إعالن تلزيم
مشروع أشغال إنشاء خط توتر متوسط
وم�ح�ط��ة ت�ح��وي��ل ه��وائ �ي��ة ف��ي ب �ل��دة دار
بعشتار _ قضاء الكورة
الساعة التاسعة من يوم الجمعة الواقع
فيه السابع والعشرون من شهر كانون
األول  ،2013ت�ج��ري إدارة امل�ن��اق�ص��ات _
ف��ي م��رك��زه��ا ال�ك��ائ��ن ف��ي ب�ن��اي��ة بيضون
_ ش ��ارع ب� ��وردو _ ال�ص�ن��اي��ع _ ب �ي��روت،
لحساب وزارة الطاقة واملياه _ املديرية
ال �ع��ام��ة ل �ل �م��وارد امل��ائ �ي��ة وال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة،
م�ن��اق�ص��ة ت�ل��زي��م م �ش��روع أش �غ��ال إن�ش��اء
خ ��ط ت ��وت ��ر م �ت��وس��ط وم �ح �ط��ة ت �ح��وي��ل
ه��وائ�ي��ة ف��ي ب�ل��دة دار ب�ع�ش�ت��ار _ قضاء
الكورة.
ـ التأمني املؤقت :ثالثة ماليني ومئتا ألف
ليرة لبنانية ال غير.
ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
ـ ال � �ع� ��ارض� ��ون امل� �ق� �ب ��ول ��ون :امل �ت �ع �ه��دون
امل �س �ج �ل��ون وف �ق��ًا ألح �ك ��ام امل ��رس ��وم رق��م
 3688تاريخ  1966/1/25واملصنفون في
الدرجة الثانية لتنفيذ صفقات األشغال
ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة ال �ج��دول رق��م  1/4وش��روط
إضافية.
ت� �ق ��دم ال � �ع � ��روض وف � ��ق ن� �ص ��وص دف �ت��ر
ال �ش ��روط ال �خ��اص ال� ��ذي ي�م�ك��ن االط�ل�اع
وال �ح �ص��ول ع�ل�ي��ه م ��ن امل��دي��ري��ة ال�ع��ام��ة
للموارد املائية والكهربائية.
ي� �ج ��ب أن ت� �ص ��ل ال� � �ع � ��روض إل � ��ى إدارة
امل�ن��اق�ص��ات ق�ب��ل ال�س��اع��ة ال�ث��ان�ي��ة عشرة
م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق ت��اري��خ جلسة
التلزيم.
املدير العام إلدارة املناقصات
ّ
العلية
جان
التكليف 2216
إعالن
تعلن بلدية الجديدة _ البوشرية _ السد
ع��ن إج� ��راء م ��زاي ��دة ع�ل�ن�ي��ة ل�ت�ل��زي��م رس��م
الذبحية عن واج��ب ع��ام  2014وذل��ك في
تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم
الثالثاء الواقع فيه .2014/1/14
على َمن يرغب االشتراك بهذه املزايدة أن
يضع عرضه في غالفني مختومني على
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الخميس  12كانون األول  2013العدد 2174

النحو التالي:
الغالف األول :يتضمن املستندات ّ
املبينة
في دفتر الشروط وخاصة املادة ( )2منه
ويذكر عليه املحتويات واس��م العارض
وتاريخ املزايدة.
ال �غ�ل�اف ال �ث��ان��ي :ي�ت�ض�م��ن ق�ي�م��ة ال��رس��م
وي� ��ذك� ��ر ع �ل �ي��ه اس � ��م ال � �ع� ��ارض وت ��اري ��خ
املزايدة.
يوضع الغالفان ضمن غالف ثالث مقفل
وال ي��ذك��ر عليه س��وى م��وض��وع وت��اري��خ
إج��راء امل��زاي��دة دون أي��ة عبارة أو إش��ارة
م�م� ّ�ي��زة وي�ع�ن��ون ب��اس��م ب�ل��دي��ة ال�ج��دي��دة
البوشرية السد.
ترسل العروض بواسطة اليد أو البريد
املضمون إلى بلدية الجديدة البوشرية
السد ،على أن تصل قبل الساعة الثانية
ع �ش��رة م��ن آخ��ر ي��وم ع�م��ل ي�س�ب��ق موعد
إج��راء امل��زاي��دة وي��رف��ض ك��ل ع��رض يقدم
بغير ه��ذه ال�ط��ري�ق��ة ،ويستحسن إي��داع
ال �ع ��روض ق�ب��ل امل��وع��د امل �ح��دد لقبولها
بأسبوع على األقل تحسبًا لكل تأخير.
ي �م �ك ��ن االط � �ل� ��اع ع� �ل ��ى دف � �ت� ��ر ال � �ش� ��روط
والئحة األسعار املوضوعني لهذه الغاية
ف��ي م��رك��ز ال�ب�ل��دي��ة ط�ي�ل��ة أوق� ��ات ال� ��دوام
الرسمي.
في  7كانون األول 2013
رئيس البلدية
أنطوان جباره
التكليف 2218
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط �ل �ب��ت زي� �ن ��ب ي ��وس ��ف ع �ي �ت ��اوي وع �ل��ي
صبحي العيتاوي بصفتهما الشخصية
وب��وك��ال �ت��ه ع��ن ي��وس��ف ،س��ام��ر صبحي
ال �ع �ي �ت��اوي س �ن ��دات م�ل�ك�ي��ة ب ��دل ض��ائ��ع
للعقار  3495الشياح.
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا.
أمني السجل العقاري املعاون في بعبدا
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب بالل وفيق السبع وكيل جورجيت
ميشال فيصل سندي ملكية بدل ضائع
ع ��ن ح�ص�ت�ه��ا ف ��ي ال �ع �ق��اري��ن 135 ،442
تحويطة الغدير.
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا.
أمني السجل العقاري املعاون في بعبدا
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط �ل��ب روج �ي ��ه ال �ي ��اس أب ��ي راش� ��د وك�ي��ل
غ� �س ��ان ص �ب �ح��ي ال� �ح ��اج م ��وس ��ى وك �ي��ل
ن ��دى م�ح�م��د ن�ش�ئ��ت ه � ��ارون ب��وك��ال�ت�ه��ا
ع��ن س�م��و األم �ي ��رة ن ��وره ب�ن��ت ط�ل�ال بن
ع �ب��د ال �ع��زي��ز آل س �ع��ود ب�ص�ف�ت�ه��ا أح��د
ورث��ة األميرة موضي بنت عبد املحسن
ب ��ن ع �ب��د ال��رح �م��ن ال �ع �ن �ق��ري وب�ص�ف�ت�ه��ا
أحد املساهمني في شركة  MAAش.م.م.
سندات ملكية بدل ضائع للعقارين ،915
 916الكنيسة.
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا.
أمني السجل العقاري املعاون في بعبدا
ليليان داغر
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
في املعاملة التنفيذية رقم 2012/1424
برئاسة القاضي فيصل مكي
ّ
امل�ن��ف��ذة :عبير محمد غملوش /وكيلها
املحامي طارق فران.
ّ
املنفذ عليهما :مصطفى محسن حسن
وبهيجة محمد جندي.
ال �س �ن��د ال �ت �ن �ف �ي��ذي :ات �ف��اق �ي��ة م�ص��ال�ح��ة
ّ
منظمة أم��ام الكاتب العدل في الغبيري
األس � �ت ��اذة م �ن��ال م�ح�م��د ي �ح �ف��وف��ي ع��دد
 2012/3357ت��اري��خ  2012/4/2ال�ب��ال��غ
 /200.000د.أ .عدا الرسوم واللواحق.
تاريخ التنفيذ.2012/8/1 :

ّ
ت��اري��خ ت�ب�ل�ي��غ اإلن � ��ذار ال�ت�ن�ف�ي��ذي :تبلغ
ّ
املنفذ عليهما في .2012/8/10
تاريخ قرار الحجز :إعالن تحول الحجز
االح �ت �ي��اط��ي رق ��م  2012/676إل ��ى حجز
تنفيذي بتاريخ .2013/2/23
تاريخ تسجيله في الصحيفة العينية:
.2013/2/25
ت � ��اري � ��خ م� �ح� �ض ��ر وص � � ��ف ال � �ق � �س� ��م رق� ��م
 /10/م ��ن ال �ع �ق��ار رق� ��م  /99ال �ب��اش��ورة
.2013/5/14
تاريخ تسجيله في الصحيفة العينية:
.2013/5/15
ّ
إن أس�ه��م امل�ن��ف��ذ عليه مصطفى محسن
حسن في القسم املطروح للبيع:
ه � ��و ال� �ق� �س ��م  /10/م � ��ن ال � �ع � �ق ��ار /99/
ال� � �ب � ��اش � ��ورة وه � � ��و ي� �ت ��أل ��ف م � ��ن م ��دخ ��ل
وص � ��ال � ��ون وط � �ع� ��ام وم �ط �ب ��خ وغ��رف �ت�ي�ن
وحمامني وممر وشرفتني وزهور ويقع
في الطابق األول ،ولدى الكشف الحسي
تبينّ أنه مطابق لإلفادة العقارية.
مساحة القسم رقم  /10/من العقار /99/
الباشورة هي  /122م.م.
حدود العقار  /99الباشورة هي:
في الغرب العقار  /92/وأمالك عامة.
وفي الشرق العقاران  1452و.92
وفي الشمال العقار رقم .92
وفي الجنوب أمالك عامة.
ّ
قيمة تخمني أسهم املنفذ عليه في القسم
رقم  /10/من العقار  /99/الباشورة هي
 /206640د.أ .وب�ب��دل ال�ط��رح امل�ح��دد من
رئيس دائرة تنفيذ بيروت  /123984د.أ.
م��وع��د امل ��زاي ��دة وم �ك��ان إج��رائ �ه��ا :ن�ه��ار
األربعاء الواقع فيه  2014/1/18الساعة
 /12ظهرًا في مكتب رئيس دائرة تنفيذ
بيروت في قصر العدل ببيروت.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
ّ
للمرة األولى أسهم املنفذ عليه في القسم
امل��ذك��ور أع�ل�اه ،فعلى ال��راغ��ب ف��ي الشراء
ت�ن�ف�ي��ذ أح �ك ��ام امل � ��واد  973و 987و983
م��ن أ.م.م .أن ي ��ودع ب��اس��م رئ �ي��س دائ ��رة
تنفيذ ب �ي��روت ق�ب��ل امل �ب��اش��رة ب��امل��زاي��دة
لدى صندوق الخزينة أو أحد املصارف
امل�ق�ب��ول��ة مبلغًا م��وازي��ًا ل�ب��دل ال �ط��رح أو
يقدم كفالة مصرفية تضمن ه��ذا املبلغ
وعليه ات�خ��اذ مقام مختار ل��ه ف��ي نطاق
ال ��دائ ��رة إن ل ��م ي �ك��ن ل ��ه م �ق��ام ف �ي��ه أو لم
يسبق له أن ع�ّي�نّ مقامًا مختارًا وإال ّ
عد
قلم الدائرة مقامًا مختارًا له وعليه أيضًا
خ�لال ثالثة أي��ام من تاريخ ص��دور قرار
اإلح��ال��ة إي��داع كامل الثمن باسم رئيس
دائ� � ��رة ال �ت �ن �ف �ي��ذ ف ��ي ص� �ن ��دوق ال�خ��زي�ن��ة
أو أح��د امل �ص��ارف امل�ق�ب��ول��ة ت�ح��ت طائلة
إع��ادة امل��زاي��دة بزيادة العشر وإال فعلى
عهدته فيضمن النقص وال يستفيد من
الزيادة وعليه كذلك دفع الثمن والرسوم
والنفقات بما فيه رسم الداللة خمسة في
املئة من دون حاجة إلنذار أو طلب وذلك
خ�ل�ال ع�ش��ري��ن ي��وم��ًا م��ن ت��اري��خ ص��دور
قرار اإلحالة.
مأمور تنفيذ بيروت
سعد مشموشي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط �ل �ب��ت م �ن��ال م �ح �م��ود ال �ق �ع �ق��ور وك�ي�ل��ة
ج��رج��س ح�ن��ا م� ��ارون س�ن��د م�ل�ك�ي��ة ب��دل
ضائع للعقار  4/635الرميلة.
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا.
أمني السجل العقاري املعاون في
الشوف
راني حيدر
إعالن تبليغ نهائي أساس 2013/295
قرار 2013/140
ت ��دع ��و م �ح �ك �م��ة ق ��اض ��ي اإلي � �ج � ��ارات ف��ي
زح � �ل� ��ة امل � ��دع � ��ى ع� �ل� �ي ��ه ال� � �ي � ��اس ت��وف �ي��ق
ال� � �ع � ��اق � ��وري امل � �ج � �ه� ��ول م � �ح ��ل اإلق � ��ام � ��ة
ل�ل�ح�ض��ور ش�خ�ص�ي��ًا أو َم ��ن ي �ن��وب عنه
ّ
ق��ان��ون��ًا إل ��ى ق�ل��م امل�ح�ك�م��ة ل�ت�ب��ل��غ ال �ق��رار
ال �ن �ه ��ائ ��ي ل� �ل ��دع ��وى امل� �ق ��دم ��ة م� ��ن ورث� ��ة
امل��رح��وم ج ��ورج م��وس��ى عيسى م�خ��ول،
وال��رام��ي إل��ى إس �ق��اط ح�ق��ه ف��ي التمديد
القانوني إلجارته وإلزامه بإخالء الشقة

السكنية الكائنة في الطابق الثاني من
ال �ب �ن��اء امل �ش��اد ع�ل��ى ال �ع �ق��ار رق ��م /323/
ح ��وش األم� � ��راء ب �ن��اء وذل� ��ك ف� ��ورًا ودون
مهلة وتسليمه للجهة املدعية ،وتدريكه
الرسوم والنفقات كافة ،وللمدعى عليه
مهلة خمسة عشر يومًا لالستئناف.
الكاتب
وليد الفحل
إعالن
ص� � ��ادر ع ��ن دائ � � ��رة ال �ت �ن �ف �ي��ذ ف ��ي ص �ي��دا
برئاسة القاضي أياد بردان لبيع سيارة
ّ
املنفذ عليه باملعاملة رقم .2012/773
ّ
املنفذ :بنك االعتماد اللبناني ش.م.ل.
ّ
املنفذ عليه :سامر نايف قصب /صيدا.
س �ن��د ال ��دي ��ن ب �ق �ي �م��ة /2853/ :د.أ .ع��دا
الرسوم والفوائد.
تطرح ه��ذه ال��دائ��رة نهار االث�ن�ين الواقع
ف� �ي ��ه  2013/12/30ال� �س ��اع ��ة ال �ث��ان �ي��ة
ّ
ع�ش��رة ظ�ه�رًا س �ي��ارة امل�ن��ف��ذ عليه سامر
ن��اي��ف ق�ص��ب رق ��م  /171237ص م��ارك��ة
شيفروليه  Trail balazerم��ودي��ل 2004
لون فضي واملوجودة في مرأب الحريري
في صيدا.
بدل التخمني عشرة ماليني ليرة لبنانية.
ع�ل��ى ال��راغ��ب ف��ي ال �ش��راء ال �ح �ض��ور إل��ى
م� � � ��رأب ال � �ح� ��ري� ��ري ف � ��ي امل � ��وع � ��د امل� �ح ��دد
مصحوبًا بالثمن ورسم الداللة .%5
رئيس القلم
غانم الحجار
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب عزيز سمير عون سند ملكية بدل
ضائع للعقار  1173املشرف.
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا.
أمني السجل العقاري املعاون في
الشوف
راني حيدر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب مصطفى حسني دم��ج سند ملكية
بدل ضائع للعقار  7/2165برجا.
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا.
أمني السجل العقاري املعاون في
الشوف
راني حيدر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب املحامي بيار ج��وزف يوسف فرح
وكيل مارون ملحم الخوري بصفته أحد
ورثة ملحم قبالن الخوري سندات ملكية
بدل ضائع عن حصته في العقارات ،259
 1622 ،1588بريح.
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا.
أمني السجل العقاري املعاون في
الشوف
راني حيدر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط �ل��ب ع� �م ��اد ع� �ج ��اج ب ��و ح � �م ��دان وك �ي��ل
س�ل��وى سمير ض��رغ��ام سند ملكية بدل
ضائع للعقار  6 /1012كفرحيم.
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا.
أمني السجل العقاري املعاون في
الشوف
راني حيدر
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
القاضي غادة شمس الدين
ّ
ّ
ي �ب ��ل ��غ إل � ��ى امل� �ن ��ف ��ذ ع �ل �ي��ه س ��ال ��م م �ت��ري
العكاري املجهول املقام
ً
عمال بأحكام املادة  /409/أ.م.م .تنبئكم
دائ � � ��رة ت �ن �ف �ي��ذ ب � �ي ��روت ب � ��أن ل��دي �ه��ا ف��ي
امل �ع��ام �ل��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة رق� ��م 2012/1562
إن ��ذارًا تنفيذيًا موجهًا إليكم م��ن طالب

ال�ت�ن�ف�ي��ذ ب �ن��ك امل� � ��وارد ش.م.ل .ون��ات �ج��ًا
ع��ن ط�ل��ب ت�ن�ف�ي��ذ ع�ق��د ت�ع��ام��ل وس �ن��دات
بقيمة  /8700/د.أ .عدا الفوائد والرسوم
واملصاريف.
وع�ل�ي��ه ت��دع��وك��م ه��ذه ال��دائ��رة للحضور
إل� �ي� �ه ��ا ش �خ �ص �ي��ًا أو ب ��واس � �ط ��ة وك �ي��ل
ق ��ان ��ون ��ي الس � �ت �ل�ام اإلن � � � ��ذار ال �ت �ن �ف �ي��ذي
واألوراق امل��رف�ق��ة ب��ه ،علمًا ب��أن التبليغ
ي �ت��م ق ��ان ��ون ��ًا ب��ان �ق �ض��اء م �ه �ل��ة ع �ش��ري��ن
ي ��وم ��ًا ع� �ل ��ى ن� �ش ��ر ه � ��ذا اإلع� �ل� ��ان وع �ل��ى
تعليق نسخة عنه وع��ن اإلن��ذار املذكور
على لوحة اإلع�لان��ات ل��دى دائ��رة تنفيذ
بيروت ،ويصار بعد انقضاء هذه املهلة
ومهلة اإلن��ذار التنفيذي البالغة عشرة
ً
أي��ام إلى متابعة التنفيذ بحقكم أصوال
حتى الدرجة األخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت
عبد الرحيم عاكوم
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
ط� �ل ��ب س �م �ي��ر خ� �ض ��ر ح� ��اط� ��وم ب�ص�ف�ت��ه
ً
وك�ي�لا ع��ن ك��ل م��ن قاسم جميل منصور
وجميل وأس��ام��ة ورش�ي��د ورن ��ده وسمر
ق ��اس ��م م �ن �ص��ور ب �ص �ف �ت �ه��م ال�ش�خ�ص�ي��ة
ورندة قاسم منصور بصفتها وكيلة عن
سهيل قاسم منصور سندات ملكية بدل
ضائع عن حصص قاسم جميل منصور
وجميل وأسامة ورشيد وسهيل ورنده
وسمر أوالد قاسم منصور في القسم 12
من العقار  1294كيفون.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا.
أمني السجل العقاري في عاليه
ليلى الحويك
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
ً
طلب رياض فياض دايخ بصفته وكيال
عن صنيوره أسعد أسعد سندي ملكية
بدل ضائع عن حصة موكله في العقارين
 479و 476شرتون.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا.
أمني السجل العقاري في عاليه
ليلى الحويك
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب س��رح��ال أحمد ناصر ال��دي��ن وكيل
حسيب طلعت شحاده املشتري من مايا
ط�ل�ال ال�خ�ط�ي��ب وس �ح��ر ف�ت�ح��ي شاتيال
سند ملكية بدل ضائع للعقار  1924قسم
 8شحيم.
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا.
أمني السجل العقاري املعاون في
الشوف
راني حيدر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب س��رح��ال أحمد ناصر ال��دي��ن وكيل
ي ��ون ��س م �ح �م��د ي ��ون ��س ع �ب��دال �ل��ه س�ن��د
ملكية بدل ضائع للعقار  1490شحيم.
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا.
أمني السجل العقاري املعاون في
الشوف
راني حيدر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب ف��ؤاد محمد ع��وي��دات سند ملكية
ب��دل ضائع عن حصته في العقار 6443
شحيم.
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا.
أمني السجل العقاري املعاون في
الشوف
راني حيدر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط� �ل ��ب امل� �ح ��ام ��ي ي ��وس ��ف ع� �ب ��د ال �ح �ل �ي��م
ال �ج��ردي وك�ي��ل سمير رؤوف أب��و شقرا

بصفته املشتري من مسعود قاسم أبو
ش �ق��را س �ن��د م�ل�ك�ي��ة ب ��دل ض��ائ��ع ل�ل�ع�ق��ار
 1506بطمة.
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا.
أمني السجل العقاري املعاون في
الشوف
راني حيدر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط �ل��ب امل �ح��ام��ي ق��اص��د ع��اط��ف ال�ح�ل�ب��ي
وكيل كلثم مصطفى نعمي سند ملكية
بدل ضائع للعقار  28علمان.
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا.
أمني السجل العقاري املعاون في
الشوف
راني حيدر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب غ��ال��ب عبد الحليم ع��وي��دات وكيل
أم � ��ل ع � � ��ارف ق ��ان � �ص ��وه ،س� �ي ��ري ��ن ،ع�ل�اء
ش��وق��ي امل �ص��ري بصفتهم ورث ��ة شوقي
ش� ��اه �ي�ن امل � �ص � ��ري أح� � ��د ورث � � ��ة ش��اه�ي�ن
محمد املصري سندي ملكية بدل ضائع
للعقارين  3216 ،3258صليما.
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا.
أمني السجل العقاري املعاون في بعبدا
ماجد عويدات
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت /القاضي
غادة شمس الدين
ّ
ّ
يبلغ إل��ى املنفذ عليه علي محمد دل��ول
املجهول املقام
ً
عمال بأحكام املادة  /409/أ.م.م .تنبئكم
دائ � � ��رة ت �ن �ف �ي��ذ ب � �ي ��روت ب � ��أن ل��دي �ه��ا ف��ي
امل �ع��ام �ل��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة رق� ��م 2012/1131
إن ��ذارًا تنفيذيًا موجهًا إليكم م��ن طالب
التنفيذ البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل.
ناتجًا عن طلب تنفيذ عقد قرض وسند
دين بقيمة  /18006.04/د.أ .عدا الفوائد
وال��رس��وم وامل �ص��اري��ف .وع�ل�ي��ه تدعوكم
هذه الدائرة للحضور إليها شخصيًا أو
بواسطة وكيل قانوني الستالم اإلن��ذار
ال �ت �ن �ف �ي��ذي واألوراق امل��رف �ق��ة ب� ��ه ،علمًا
ب��أن التبليغ يتم قانونًا بانقضاء مهلة
ع �ش��ري��ن ي��وم��ًا ع �ل��ى ن �ش��ر ه� ��ذا اإلع �ل�ان
وع�ل��ى تعليق ن�س�خ��ة ع�ن��ه وع��ن اإلن ��ذار
املذكور على لوحة اإلعالنات لدى دائرة
تنفيذ بيروت ،ويصار بعد انقضاء هذه
املهلة ومهلة اإلن ��ذار التنفيذي البالغة
عشرة أي��ام إل��ى متابعة التنفيذ بحقكم
ً
أصوال حتى الدرجة األخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت
عبد الرحيم عاكوم

◄ 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
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الرياضة اللبنانية

بارقة أمل
بعد اجتماع األقطاب
انتهى الغداء املنتظر بني ثالثة أطراف رئيسية
ّ
في انتخابات االتحاد اللبناني لكرة السلة على فتح كوة في
الجدار السلبي الذي طغى على الفترة السابقة ،حيث قفزت
األجواء اإليجابية الى الواجهة مع تحديد موعد جديد بني
جان همام وجهاد سالمة وبيار كاخيا
عبد القادر سعد
على مدى ساعتني وفي أحد مطاعم
األش ��رف� �ي ��ة ،اج �ت �م��ع رئ �ي ��س ال�ل�ج�ن��ة
األوملبية اللبنانية جان همام رئيس
ه�ي�ئ��ة ال��ري��اض��ة ف��ي ال�ت�ي��ار ال��وط�ن��ي
الحر جهاد سالمة واملرشح لرئاسة
االت �ح��اد اللبناني ل�ك��رة ال�س�ل��ة بيار
ّ
كاخيا حيث ّقدم كل طرف ما لديه في
ه��ذا امل�ل��ف وخ�ص��وص��ًا ك��اخ�ي��ا ال��ذي
طرح برنامجه للعودة الى الرئاسة.
سالمة كشف أن الجلسة كانت لطرح
وج�ه��ات النظر حيث ات�ف��ق الجميع
ع � �ل ��ى ض � � � � ��رورة االت � � �ي� � ��ان ب ��ات� �ح ��اد
مختلف عن السابق بصورة جديدة
«ن� �ي ��و ل� � ��وك» ي �ض ��م أع � �ض� ��اء ي�غ�ل��ب
عليهم طابع التكنوقراط .وبالنسبة
ل �ب ��رن ��ام ��ج ك ��اخ �ي ��ا ال � � ��ذي ط � ��رح ف��ي
الجلسة رأى امل�ح��اض��ر األومل �ب��ي أن
ك ��ل ط� ��رف ل��دي��ه ق � ��راءة خ��اص��ة ألي
ب��رن��ام��ج ،وس �ت �ك��ون ال �ف �ت��رة امل�ق�ب�ل��ة
فرصة لكل طرف ملزيد من التشاور
مع نفسه ومع فرقائه وحلفائه.
م��ن جهته ،وص��ف كاخيا االجتماع
باإليجابي «وهناك أرضية للتفاهم
مع موعد جديد للقاء سيكون يوم
اإلثنني ما لم يطرأ تغيير حتى يصل
الجميع الى التوافق املطلوب».
وأشار كاخيا الى أن ارضية التفاهم
ت �ت �م �ح��ور ح� ��ول اس� �ت� �ق ��رار االت �ح ��اد
واللعبة بشكل عام وتشكيل اتحاد
يحظى بثقة الجميع من أهل اللعبة
وال� � ��رأي ال� �ع ��ام ،م��ؤك �دًا أن األط� ��راف
ّ
جادون بالخروج بحل يخدم اللعب
وي �س ��اع ��د ع �ل��ى االس � �ت � �ق� ��رار .ول �ف��ت
كاخيا الى أن الجميع اتفق على عدم
وضع فيتوات على أحد ومن املمكن
أن ي �ص��ل ك��ل ش �خ��ص ال ��ى االت �ح��اد
وفق حجمه ووجوده وما يمثله.
وي � �م � �ك� ��ن اع � �ت � �ب� ��ار اج � �ت � �م� ��اع أم� ��س
ج��رع��ة أوك �س �ي �ج�ين مل �ت��اب �ع��ي امل�ل��ف
االنتخابي ،خصوصًا أن��ه ج��اء بعد
س��اع��ات ع�ل��ى ال�ح�ل�ق��ة التلفزيونية
ال� �ت ��ي ك � ��ان ف �ي �ه��ا ك ��اخ �ي ��ا وس�ل�ام ��ة
ضيفني ع�ل��ى ب��رن��ام��ج ك�ل�ام ال�ن��اس.

ف� � ��األج� � ��واء ب� � ��دت وك � ��أن � ��ه ال م �ج��ال
اللتقاء الطرفني على نقاط مشتركة،
لكن اجتماع أمس أعطى بارقة أمل.
وبناء على ما اتفقت عليه األط��راف
أص� �ب ��ح م ��ؤك� �دًا أن ي� ��وم  14ك��ان��ون
ال � �ث� ��ان� ��ي ل� � ��ن ي� �ش� �ه ��د ان � �ت � �خ� ��اب� ��ات،
خ � �ص ��وص ��ًا م � ��ع ص � �ع ��وب ��ة وص � ��ول
م�م�ث�ل��ي ب �ع��ض ال �ج �م �ع �ي��ات بسبب
العاصفة التي تضرب لبنان.
ولعل من أبرز ما نتج عن االجتماع
ه��و ق�ن��اع��ة امل�م�س�ك�ين ب��ال �ق��رار ب��أن��ه
حان الوقت لكي يكون هناك اتحاد
ب ��وج ��وه ج ��دي ��دة ب �ع �ي �دًا ع ��ن وج ��وه
ان �ت �ه ��ت ص�ل�اح �ي �ت �ه��ا .ف �ه �ن ��اك رأي
غالب أن جميع العهود السابقة إن
كان في عهد كاخيا االول أو في عهد
جورج بركات وحتى في عهد روبير
أبو عبد الله ولو من ناحية أخرى،
عانت م��ا عانته نتيجة ع��دم وج��ود
أع�ض��اء ات�ح��اد كفؤين ق��ادري��ن على
ادارة اللعبة والفرض على الرئيس
طريقة عمل ناجحة.
صحيح أن هناك مالحظات على عهد
كاخيا أو ب��رك��ات (وه�م��ا املرشحان
األبرز للعودة الى الرئاسة) ،لكن هذا
يتحمل مسؤوليته األع�ض��اء الذين
كان معظمهم إما شهود زور أو وفق
م�ق��ول��ة «ش��اه��د م��ا ش��اف��ش ح��اج��ة».
وبالتالي الحديث عن اتحاد يغلب
عليه ال�ت�ك�ن��وق��راط ي ��وازي بأهميته
الكالم عن هوية الرئيس الجديد.
فأبناء اللعبة والعارفون بمشاكلها
وه�م��وم�ه��ا ق � ��ادرون ع�ل��ى ال�ن�ه��وض
ب� �ه ��ا م � �ج � ��ددًا أك � �ث� ��ر م � ��ن م �ج �م��وع��ة
أش�خ��اص يمثلون املرجعيات التي
فرضتهم ويتحركون وفق ما تمليه
عليهم تلك املرجعيات.
وب��ان �ت �ظ��ار االج �ت �م��اع��ات امل�ت�لاح�ق��ة
واالج � �ت � �م � ��اع ال � �ث ��ان ��ي ب �ي��ن س�ل�ام��ة
وه �م ��ام وك��اخ �ي��ا ،س�ي�ب�ق��ى ال �ش��ارع
السلوي يترقب ما ستؤول اليه هذه
املشاورات ملعرفة ما إذا كانت اللعبة
س �ت �ش �ه��د ف� �ج� �رًا ج ��دي ��د أو ت �م��دي �دًا
لحالة الفشل السابقة تحت شعار
«فالج ال تعالج».

تحتاج اللعبة الى وجوه جديدة كي تنهض مجددًا (أرشيف)

الكرة اللبنانية

عنتر يرسم خريطة طريق االحتراف لناشئي لبنان
ّ
حل قائد منتخب
لبنان رضا عنتر ضيفًا على
أكاديمية أتلتيكو الكروية
حيث كانت فرصة لالعبني
الصغار لالستماع الى
تجربة عنتر وطريقة
وصوله الى العاملية وما
هو مطلوب منهم كي
يسيروا على الدرب عينه
عنتر مع العبي أكاديمية أتلتيكو

ش � ��ارك ق ��ائ ��د م �ن �ت �خ��ب ل �ب �ن��ان رض��ا
عنتر واملحترف في الدوري السوبر
ال �ص �ي �ن��ي ف ��ي ال �ت �م ��اري ��ن ال �خ��اص��ة
الك� ��ادي � �م � �ي� ��ة ات �ل �ت �ي �ك ��و ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة
للصغار وال �ت��ي ان�ش�ئ��ت ح��دي�ث��ًا في
منطقة ضبية.
وت� �ح ��دث ال �ق ��ائ ��د ع �ن �ت��ر ل �ل �م��واه��ب
ال �ص �غ �ي ��رة وال� �ن ��اش� �ئ ��ة ع� ��ن أه �م �ي��ة
االلتزام بتعليمات املدربني والتقيد
بالنظام واالستماع الى نصائحهم
وب� � ��ذل ال �ج �ه ��د «ل� �ل ��وص ��ول ال � ��ى م��ا
يتمنى ك��ل ف ��رد م �ن �ك��م» .ال ��ى جانب
االهتمام بالدراسة ألن الالعب عليه
ايضا ان يتسلح بشهادته وعلمه كي
يعيش بكرامة ألن كرة القدم أحيانًا
وحدها ال تكفي للعيش في ظروف

ال �ب �ل��د ال �ص �ع �ب��ة ،واالم� �ث� �ل ��ة ك �ث �ي��رة.
وشدد عنتر الذي سبق له االحتراف
ف ��ي ال� � � ��دوري االمل� ��ان� ��ي مل � ��دة ث �م��ان��ي
سنوات على ضرورة العمل بطريقة
س�ل�ي�م��ة ك��ي ي�ص�ب��ح ال�ل�اع��ب م��ؤه�لا
للعب واالحتراف في بالد لديها فكر
ك ��روي ع�ل��ى اع �ل��ى م �س �ت��وى ،م��ؤك�دًا
أن امل��وه �ب��ة أس � ��اس ك ��ل ش� ��يء وم��ن
ث��م ت�ح�ت��اج ال ��ى ال�ت�ث�ق�ي��ل وامل�ت��اب�ع��ة
وامل �ث��اب��رة م�ن��ذ وق ��ت اك�ت�ش��اف�ه��ا في
عمر صغير.
وأض��اف «ل��ن تخلو طريق أي العب
من املطبات والصعوبات ولكن في
ن�ه��اي��ة امل �ط��اف م��ن ي�ج�ت�ه��د وي�ث��اب��ر
ويصبر سيصل .فأنا أحافظ بشكل
دائ ��م ع�ل��ى ل�ي��اق�ت��ي ال�ب��دي�ن��ة ون�ظ��ام

االكل والنوم والتدريب للوصول الى
أع�ل��ى درج��ة ممكنة ب��دن�ي��ًا وذه�ن�ي��ًا.
وف � ��ي ب ��داي ��ات ��ي م ��ع االح� � �ت � ��راف ف��ي
ال��دوري االملاني أتذكر أنني عانيت
كثيرا ال سيما في الغربة واختالف
اللغة واالشتياق الى اهلي ورفاقي
وبلدي ،خصوصًا أنني كنت يومها
ش ��اب ��ًا ص� �غ� �ي� �رًا ،ول �ك �ن �ن��ي ك �ن ��ت ق��د
وض �ع��ت ن�ص��ب ع�ي�ن��ي ه��دف��ًا وع�ل� ّ�ي
أن أص ��ل ال �ي��ه .وال�ح�م��د ل�ل��ه تمكنت
م ��ن ت �ح �ق �ي �ق��ه وج �ع �ل��ت ال � �ن ��اس ف��ي
أملانيا يعرفون أن في لبنان مواهب
ك ��روي ��ة» .ك��اش�ف��ًا ان ��ه ك ��ان ق��ري�ب��ًا من
ال �ت��وق �ي��ع م ��ع ال �ف ��ري ��ق ال� ��ردي� ��ف ف��ي
بايرن ميونيخ االملاني ،قبل توقيعه
مع هامبورغ.
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الجمباز

كرة الصاالت

 7أندية في بطولة الجمباز

 9من  9ملنتخب الفوستال في غرب آسيا
ّ
ع � � ��زز م �ن �ت �خ��ب ل� �ب� �ن ��ان ل � �ك� ��رة ال� �ق ��دم
ل� �ل� �ص ��االت ص � ��دارت � ��ه ف� ��ي ت �ص �ف �ي��ات
م �ن �ط �ق ��ة غ � � ��رب آس � �ي� ��ا امل� ��ؤه � �ل� ��ة ال ��ى
نهائيات كأس آسيا التي تستضيفها
ف�ي�ت�ن��ام ع ��ام  ،2014ب�ت�ح�ق�ي�ق��ه ف��وزه
ال �ث��ال��ث ع �ل��ى ال �ت ��وال ��ي ع �ل��ى ح�س��اب
ال�س�ع��ودي��ة ( 3-4ال �ش��وط االول ،)2-3
في ثالثة مبارياته ،التي استضافتها
قاعة «نيالي ستاديوم» في ماليزيا.
سجل للبنان كامل الياس «هاتريك»
وك ��ري ��م اب ��و زي � ��د ،ول �ل �س �ع��ودي��ة عبد
ال � �ع� ��زي� ��ز ال� �ع� �ل ��ون ��ي ( )2وع� �ب ��دال� �ل ��ه
الدوسري.
وب ��ات ل�ب�ن��ان ي�م�ل��ك ال �ع�لام��ة الكاملة
بعد ثالث مباريات ،اذ اصبح رصيده
تعادل فقط
 9نقاط ،وهو يحتاج الى
ٍ
ف ��ي م �ب��ارات��ه االخ� �ي ��رة ام� ��ام ال�ك��وي��ت
ال� � �ي � ��وم ال� �خ� �م� �ي ��س ال � �س� ��اع� ��ة 14.30
بتوقيت ب �ي��روت ،ليضمن ال �ص��دارة،
وذلك بعدما رفعت الكويت رصيدها
ال��ى  7ن�ق��اط ب�ف��وزه��ا ع�ل��ى ق�ط��ر ،1-4
لتلحق بلبنان املتأهل ال��ى البطولة
ال � �ق ��اري ��ة ،ب �ي �ن �م��ا س �ت �ك��ون ال �ب �ط��اق��ة
ال�ث��ال�ث��ة م�ح�ص��ورة ب�ين ال �ع��راق التي
تملك  4نقاط ،وقطر التي تملك نقطة
واحدة ،وهما يلتقيان اليوم أيضًا.
وع� �ل ��ى غ � ��رار امل� �ب ��ارات�ي�ن امل��اض �ي �ت�ين
ب �س��ط ل �ب �ن��ان س �ي �ط��رت��ه ع �ل��ى امل�ل�ع��ب
بشكل كبير على الكرة منذ
مستحوذًا
ٍ

أخبار رياضية
ذهبيتان لقبرصلي في فرنسا
أح� ��رز ب�ط��ل ل�ب�ن��ان وس �ب��اح ن��ادي
الجزيرة وائل قبرصلي لقب بطل
مقاطعة النورماندي للسباحة في
فرنسا في سباقي الـ100م والـ200م
ص ��درًا ،ف��ي ال�ب�ط��ول��ة ال�ت��ي أقيمت
في مدينة سان لو ،بمشاركة 1378
سباحًا وسباحة يمثلون ن��وادي
شمال النورماندي وجنوبها.
ّ
وسجل قبرصلي أفضل أوق��ات له
هذا املوسم محرزا ذهبية ال�ـ 100م
ب� ��زم� ��ن ق � � � ��دره  1.04.39دق� �ي� �ق ��ة،
وذه� �ب� �ي ��ة ال� � � � � �ـ200م ب � � � � � � �ـ2.21.07د،
وفضية الـ50م بـ29.80ث.
ّ
وص ��رح ق�ب��رص�ل��ي ب ��أن اح�ت�ف��اظ��ه
ب � �ل � �ق� ��ب ال � � � � � � � � �ـ100م ك � � � ��ان ص� �ع� �ب ��ا،
ّ
ع�ل�م��ا أن م�ن��اف�س��ه أن �ه��ى ال�س�ب��اق
ب �ـ1.04.59د ،وهو قال« :أنا سعيد
ج ��دا ب ��إح ��رازي ال�ل�ق�ب�ين م��ع أرق ��ام
ّ
ّ
ممتازة ،لكن هذا يعني أن مهمتي
السنة املقبلة أصبحت مضاعفة
وه ��ذا م��ا س�ي��ول��د ل ��دي ال�ح�م��اس��ة
والتحدي».
ّ
ّ
ي��ذك��ر أن ه� ��ذه اإلن � �ج� ��ازات أه �ل��ت
ق� �ب ��رص� �ل ��ي إل� � ��ى ب� �ط ��ول ��ة ف��رن �س��ا
ّ
ل� �ل ��درج ��ة ال� �ث ��ان� �ي ��ة ،ال� �ت ��ي ت��ؤه �ل��ه
ل�ب�ط��و ّل��ة ال ��درج ��ة األول � ��ى .وك�ش��ف
وائل أنه يستعد لهدفني رئيسيني
ال� �س� �ن ��ة امل� �ق� �ب� �ل ��ة ه � �م� ��ا :األل � �ع� ��اب
اآلس � �ي ��وي ��ة ف� ��ي ك� ��وري� ��ا وب �ط��ول��ة
ال� �ع ��ال ��م ف� ��ي ق �ط ��ر م �ن �ت �ه��ى ال �ع ��ام
املقبل ،وأن��ه سيشارك ف��ي بطولة
لبنان مع نادي الجزيرة.

ش��ح��رور ث��ام��ن��ًا ف��ي بطولة
العرب للشطرنج
ّ
ح ��ل ال �ل �ب �ن��ان��ي اب��راه �ي��م ش �ح��رور
ث��ام�ن��ًا ب�ع��د ح�ص��ده ارب ��ع ع�لام��ات
ض �م��ن ب �ط��ول��ة ال �ع ��رب ل�ل�ش�ط��رن��ج
ال� �س ��ري ��ع ،ال� �ت ��ي أق �ي �م ��ت ،ف ��ي أب��و
ظبي ،بمشاركة  19الع�ب��ًا ،واح��رز
ل�ق�ب�ه��ا االس� �ت ��اذ ال ��دول ��ي امل �ص��ري
سامي شكر.
ول��دى السيدات ،أح��رزت االستاذة
ال� ��دول � �ي� ��ة امل � �ص� ��ري� ��ة م� �ن ��ى خ��ال��د
ال �ل �ق��ب ب��ال �ع�لام��ة ال �ك��ام �ل��ة ( 7من
اص��ل  7ممكنة) وح�ل��ت اللبنانية
م��اي��ا ج�ل��ول ح��ادي��ة ع�ش��رة ب�ين 17
متنافسة.

وقت اعطيت فيه
الدقائق االولى ،في
ٍ
ال�ف��رص��ة ل�لاع�ب�ين ال �ب��دالء للمشاركة
بشكل اك�ب��ر ،وخ�ص��وص��ًا بعدما كان
ٍ
املنتخب اللبناني قد ضمن تأهله.
اف �ت �ت��ح ك��ام��ل ال� �ي ��اس ال �ت�س �ج �ي��ل في
ال ��دق� �ي� �ق ��ة ال� �ث ��ام� �ن ��ة م �س �ت �ث �م �رًا ك ��رة
عرضية من مصطفى سرحان ،الذي
س��رع��ان م��ا اض ��اف ت �م��ري��رة حاسمة
ّ
ثالثة الى سجله في هذه التصفيات
عندما لعب كرة امامية بعد دقيقتني

واض �ع ��ًا ال �ي ��اس ن�ف�س��ه ف ��ي م��واج�ه��ة
الشهري ،فلم يجد املهاجم اللبناني
ثان.
صعوبة في التوقيع على
ٍ
هدف ٍ
وف � ��ي خ �ض ��م ال �ه �ج �م ��ات ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة
اس �ت �ث �م��ر ال� �س � �ع ��ودي ��ون رك� �ل ��ة ح ��رة
م� �ب ��اش ��رة اص � � ��اب م� ��ن خ�ل�ال �ه ��ا ع�ب��د
ّ
ال �ع��زي��ز ال �ع �ل��ون��ي ال �ش �ب ��اك ،م�ق��ل�ص��ًا
الفارق ( ،)17لكن كريم ابو زيد سرعان
م��ا س�ج��ل ال �ه��دف ال�ث��ال��ث ل�ل�ب�ن��ان في
الدقيقة عينها بكرة انهاها بسهولة

حسن زيتون مسددًا باتجاه املرمى السعودي وسط حصار دفاعي

ن� �ظ ��م ات � �ح� ��اد ال� �ج� �م� �ب ��از ب� �ط ��ول ��ة األن �ش �ط��ة
ل�ل��ذك��ور ،ف��ي ق��اع��ة ن��ادي ال�ب�لاي��ز ال��ري��اض��ي،
بمشاركة ن ��وادي :ال��ري��اض��ي ب �ي��روت ،ب��ودا،
امل� � ��ون الس � � ��ال ،م �ج �م��ع ال� �ح ��ري ��ري ،ث��ان��وي��ة
ً
رفيق الحريري ،فضال عن النادي املضيف.
وح�ض��ر امل�ن��اف�س��ات رئ�ي��س االت �ح��اد محمد
م�ك��ي ون��ائ��ب ال��رئ �ي��س ط��ال��ب م��اج��د وأم�ي�ن
الصندوق أحمد ش��رف والعضو املستشار
م �ح �م��د ش � ��رف وامل� �س� �ت� �ش ��ار ال �ف �ن ��ي م�ح�م��د
خ �م��اس��ي ،ك �م��ا ح �ض��ره��ا ح �ش��د م ��ن أه��ال��ي
الالعبني.
ّ
وح ��ل ف��ي امل��راك��ز األول � ��ى :ع�ب��د ال �ل��ه دع�ب��ول
(ال��ري��اض��ي) ،علي كرنيب (ال��ري��اض��ي) ،زياد
غالييني (باليز) ،حمزة دعبول (الرياضي)،
ن ��دي ��م ب � � � ��ارودي (ب � � � � ��ودا) ،ران � � ��ي ق �ب��رص �ل��ي
(الرياضي) ،حسن زعيتر (الرياضي) ،زياد
ك �ع �ك��ي (ال ��ري ��اض ��ي) ،م��ات �ي��و ح �ن��ا (ب� � ��ودا)،
س��اري ض��اوي (ال��ري��اض��ي) ،أن�ط��ون��ي ع��واد
(ب��ودا) ،كريم عيسى (امل��ون ال س��ال) ،مايكل
ب�ي��روت��ي (ب � ��ودا) ،غ�ب��ري��ال ب�ي��روت��ي (ب ��ودا)،
جايسن شمالي (بودا) ،هادي نعمة (ثانوية
الحريري) وعمر ش��رف (الرياضي) .ريشار
صليبا (بودا) ،عبدو حنا (بودا) ،بول يزبك
(بودا).
أش��رف على البطولة رئيس اللجنة الفنية
ال �ح �ك��م ال ��دول ��ي م �ح �م��د ش� ��رف وامل �س �ت �ش��ار
ال�ف�ن��ي محمد خ�م��اس��ي .وف��ي ال �خ �ت��ام ،وزع
رئ � �ي� ��س االت� � �ح � ��اد وأع � � �ض� � ��اؤه امل� �ي ��دال� �ي ��ات
والشهادات على الفائزين.

اثر تمريرة عرضية من محمد الحاج.
وف� ��ي ال��دق �ي �ق��ة االخ� �ي ��رة م ��ن ال �ش��وط
االول ،فاجأ الحكم االوزبكي بوالتوف
ش��وك��رات ال�ج�م�ي��ع ب��اح�ت�س��اب��ه خطأ
وهميًا على الحارس اللبناني املتألق
حسني ه�م��دان��ي ،مانحًا السعوديني
ركلة جزاء بعد تراكم االخطاء الستة
على اللبنانيني ،سجل منها العلوني
اي �ض��ًا .وق ��ام ال�ح�ك��م االي��ران��ي فاهيد
ّ
محمري بطرد مدرب لبنان االسباني
ّ
باكو اراوجو لدى سؤاله محمري عن
سبب احتساب الخطأ حتى من دون
ان يعترض على القرار!
وع��اد اللبنانيون لتشكيل الخطورة
ف ��ي ال � �ش ��وط ال� �ث ��ان ��ي ،اال ان ه�ج�م��ة
م ��رت ��دة م �ب��اغ �ت��ه م �ن �ح��ت ال �س �ع��ودي��ة
ال �ت �ع��ادل ب��واس �ط��ة ق��ائ��ده��ا ع�ب��دال�ل��ه
الدوسري (.)32
ً
ورف� � ��ض ل �ب �ن��ان ال � �خ� ��روج م� �ت� �ع ��ادال،
فكانت خطة اعتماد الـ «ب��اور بالير»
بشكل م�ف��اج��ئ ،م��ا وض��ع السعودية
ٍ
ف� ��ي ح ��ال ��ة ض � �ي� ��اع ،ف �ت �خ �ط��ى ح�س��ن
زي� �ت ��ون ال� �ح ��ارس ال �ش �ه��ري واص ��اب
ال �ق��ائ��م ،ل�ك�ن��ه ع� � ّ�وض ب �ع��ده��ا م�ه��دي��ًا
ال�ي��اس ثالث اه��داف��ه بتمريرة متقنة
( ،)36ل �ي �ك ��ون االخ � �ي� ��ر ث ��ان ��ي الع ��ب
ل� �ب� �ن ��ان ��ي ي � �س� � ّ�ج� ��ل «ه� � ��ات � ��ري� � ��ك» ف��ي
التصفيات بعد زميله قبيسي الذي
كان قد فعلها امام قطر.

استراحة
41 75 08 3 s u d o k u

كلمات متقاطعة 1 5 8 3

أفقيا

ّ
يلقب بسندباد األغنية
 -1مدخل منزل – الرجل عند زواج��ه –  -2فنان ومطرب سعودي
العربية –  -3يضرب العملة – مدينة إسبانية –  -4رتبة عسكرية –  -5كسوة الطائر – آلة
صغيرة –  -6والد – عائلة رئيس دولة إيراني سابق –  -7من األشجار املثمرة – طائر مائي
يعلو في الجو ثم يرمي بنفسه في املاء وال يأكل غير السمك – ّ -8
ردد الرجل املاء أو الدواء
ّ
محددة الرأس مثقوبة الذنب ُيخاط بها –  -9طلب منهم فعل شيء – فرد
في حلقه – أدوات
ّ
من أفراد العسكر –  -10منطقة في طرابلس شمالي لبنان كانت في املاضي تسمى بوابة
الذهب حيث ان جميع أهل الريف واملسافرين الى سوريا يتبضعون من أسواقها

عموديًا
 -1عبارة ُيقصد بها حالة من الفوضى حيث يقوم كل شخص بالتصرف كما يريد وأخذ حقه
بنفسه ألسباب مختلفة منها ضعف األم��ن أو س��وء السلطة –  -2يحمله كل شخص – دولة
ُ
ّ
الحمام – عاصمة كرواتيا –  -4أم��ر فظيع – أم��وال
آسيوية –  -3منشفة كبيرة تستعمل في
ً
ّ
سهال –  -5موسيقي أملاني شهير – حزن وهم – ضجر وسئم –
مستحقة الدفع – سار سيرًا ّ
القنب ُ
ويستعمل في صناعة الحبال وبعض املنسوجات الخشنة
 -6ما ُيحصل عليه من نبات
– حروف العلة في اللغة العربية –  -7سن اإلنسان – عائلة مهندس فرنسي راحل ّأول من صنع
آلة طار بها – بئر عميقة –  -8نبات ّ
معمر عريض الورق يؤكل – وكالة أنباء عربية –  -9يفقد
عقله – حرف نصب – جسد اإلنسان –  -10صمام القنينة – بلدة وخالف املدينة

شروط اللعبة

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

مشاهير

حلول الشبكة السابقة

1

أفقيا
ّ
 -1صائب سالم –  -2سيول – ري – جن –  -3نوفل نوفل –  -4يمام – ّفر –  -5نسناس – اف –
 -6لثة – لوبي –  -7زم – عا ِلم – ال – ُ -8مرغم – فل – ُ -9يحاور – هملر –  -10مجلس الشيوخ
عموديًا

 -1حسني الزعيم –  -2يوم – ثم – ّ
حج – ّ -3صوفانة – مال –  -4اللمس – عروس –  -5نياغرا –
ّ
 -6بروكا – لم –  -7سيف – سلم – هش –  -8لف – فمي –  -9اج – راباللو –  -10منح – فيل – رخ

حل الشبكة 1582

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

1583
7

8

9

10

11

ّ
دورها
بمراسالته مع
ثانوية عن
إشتهر
ممثلة
.)1949
ألفضل
(-1862
األوسكار
جائزةمصر
بريطانيا في
حائزة على
فرنسيةلملك
الممثل األعلى
ممثلة
ُ
ً
ثمنا في فرنسا
األغلىاألولى
العالمية
الممثلة
الحرب
عتبر
خالل
اإلنكليزي .ت
حسين بن علي
المريض
فيلممكة
شريف
في
الحائط
يرشحسهل
= 11+4+9
= 11+9+8
أحزان ■
وداري ■
= 7+10+5+1
 =■ 4+6+5+7منزلي
حسن الصوت
دخول ■
==1+10+3+2طائر
3+8+2+6
المطر
الفهم
من

حل الشبكة الماضية :ابن الهبارية

 30رياضة

الخميس  12كانون األول  2013العدد 2174

الرياضة الدولية

ليلة عاد بايرن ميونيخ إلى أرض الواقع
فاجأ بايرن ميونيخ محبيه ومتابعي
كرة القدم عمومًا بخسارته أمام مانشستر
سيتي في معقله  3-2بعد أن كان
متقدمًا  ،0-2واالكثر غرابة كان أداء
العبيه الكارثي تحديدًا في الشوط الثاني.
خسارة أضاءت على بعض جوانب الخلل
التي يجدر معالجتها
حسن زين الدين
ح� �ت ��ى ال � �س ��اع� ��ة ( 21,45ب �ت��وق �ي��ت
ب � �ي ��روت) ل �ي �ل��ة أول م ��ن أم � ��س ،ك��ان
ب � ��اي � ��رن م� �ي ��ون� �ي ��خ األمل� � ��ان� � ��ي ف ��ري ��ق
األح � �ل� ��ام وف � ��ري � ��ق م � ��ن ك� ��وك� ��ب آخ ��ر
ب�ن�ظ��ر ك�ث�ي��ري��ن ،ك��ي ال ن �ق��ول جميع
املتابعني .لكن عند الساعة ،23,30
أي لحظة صافرة نهاية مباراته أمام
مانشستر سيتي اإلنكليزي،
ع ��اد ال �ف��ري��ق ال �ب��اف��اري على
منت أسرع مكوك فضائي إلى
األرض .ساعة ونصف كانت
ُ
ك��اف�ي��ة ألن ت��رج��ع ال �ب��اف��اري
ال � � ��ى ك ��وك � �ب � �ن ��ا ،ان ي �ص �ب��ح
ك� �غ� �ي ��ره م � ��ن ف� � ��رق اوروب � � � ��ا:
يخسر وي��ؤدي سيئًا ،وأين؟
في ملعب «أليانز أرينا» في
قلب ميونيخ ،أضف الى ذلك
ط��ري � ُّق��ة ح� �ص ��ول ال �خ �س��ارة
وت� �ك ��ش ��ف ب �ع ��ض ال �ح �ق��ائ��ق
خاللها.
ال تبرير ملا حصل .أن يقول
قائل بأن بايرن ميونيخ كان
اعتبر مدرب بايرن
ضامنًا للتأهل ،فهذا ال مكان
ميونيخ ،االسباني
ل��ه ف��ي ق��ام��وس ال �ب��اف��اري�ين.
غوارديوال،
جوسيب
م � ��ن ي � �ع� ��رف ع �ق �ل �ي��ة األمل� � ��ان
على
فريقه
ملوقع
ع�م��وم��ًا ي�ع�ل��م ج �ي �دًا أن �ه��م ال
شبكة «االنترنت» أن
ي�ض�ع��ون أي اع �ت �ب��ار ف��ي اي
م � � �ب � ��اراة ،وك� �ي ��ف اذا ك��ان��ت
«الخسارة ليست أبدًا
أمام خصم انكليزي؟ وأكثر،
جيدة ،لكن الفريق
فلوال يقظة الحارس الكبير
واملدرب بحاجة لها
م��ان��وي��ل ن��وي��ر ف��ي ال��دق��ائ��ق
ملعرفة كم هو صعب
األخ �ي ��رة ل �ك��ان ف��ري�ق��ه ث��ان�ي��ًا
الفوز باملباريات سواء
في املجموعة ،وكان ليقع في
في الدوري او دوري
م��واج�ه��ة ف��ري��ق ك�ب�ي��ر مبكرًا
مضيفًا
أبطال أوروبا»،
في دور الـ .16
«نحن فريق كبير،
بالتأكيد لم تعجب مشجعي
بايرن ميونيخ مطلقًا اللقطة
لكن يمكن أن نخسر
ف��ي ال��دق�ي�ق��ة  88م��ن امل �ب��اراة
أحيانًا ألن الفرق األخرى
ع �ن��دم��ا ك� ��ان ت ��وم ��اس م��ول��ر
لديها العبون ومدربون
يحمي ال �ك��رة ب�ج��ان��ب نقطة
جيدون».
ال��رك �ل��ة ال��رك �ن �ي��ة ف��ي منطقة
س �ي �ت��ي ل �ك��ي ي �ض �ي��ع ال��وق��ت
م� �غ� �ب ��ة أن ي� �خ� �ط ��ف س �ي �ت��ي
ً
الكرة ويسجل هدفًا قاتال!
ب �ط �ب �ي �ع��ة ال� � �ح � ��ال أي� � �ض � ��ًا ،ل � ��م ي ��رق
البافاريني أن يشاهدوا فريقهم وقد
ت�ق��دم بالنتيجة  0-2وم��ن ث��م خسر
 3-2ف��ي ن�ه��اي��ة امل� �ب ��اراة .م��ن امل��ؤك��د
كذلك ،أن اداء البافاري الكارثي منذ
منتصف الشوط األول حتى نهاية

الحاجة
للخسارة

خيبة ريبيري عقب الخسارة (كريستوف ستاش ــ أ ف ب)

أثبتت الخسارة
أمام فريق قوي
كسيتي مدى تأثير
شفاينشتايغر وروبن
على البافاري

امل �ب��اراة ك��اد يصيب محبيه بسكتة
قلبية .ف��ال�ش��وط ال�ث��ان��ي بالتحديد
ظ �ه��ر ف �ي��ه ب ��اي ��رن م �ي��ون �ي��خ ش�ب�ح��ًا
ل��ذاك ال��ذي أذه��ل أوروب��ا ف��ي املوسم
امل ��اض ��ي وك� ��ان مل ��ا ي ��زل ك��ذل��ك حتى
صافرة بداية مباراة أول من أمس.
ال � �ق� ��ول ب� � ��أن ال�ل�اع� �ب�ي�ن اس �ت �ه �ت ��روا
بعد التقدم  0-2فهذا ال يبرر االداء
ال� �س� �ي ��ئ .ف� ��ي ال � ��واق � ��ع ،ف� �ق ��د أث �ب �ت��ت
امل �ب��اراة نقطتني مهمتني :اواله �م��ا،
ه��ي ض�ع��ف ال�ت�غ�ط�ي��ة ال��دف��اع�ي��ة من
ال �ظ �ه �ي��ري��ن م ��ا ادى ال ��ى ض �غ��ط في
املنتصف وه��ذا م��ا ارب��ك البرازيلي
دانتي تحديدًا .فأن يعتمد البافاري
األس �ل��وب ال�ه�ج��وم��ي ال��دائ��م ف��ي كل

املباريات فهذه مخاطرة خصوصًا
إذا كان الفريق املقابل قويًا هجوميًا
تحديدًا عبر الجناحني ،وهذا ما بدا
واضحًا أمام سيتي.
ث��ان�ي�ت�ه�م��ا ،ف�ق��د ظ�ه��ر اول م��ن ام��س
م � � ��دى ال � �ت� ��أث � �ي� ��ر ال� �ك� �ب� �ي ��ر ل�ل�اع �ب�ي�ن
ه � �م� ��ا :ب ��اس� �ي� �ت ��ان ش �ف��اي �ن �ش �ت��اي �غ��ر
والهولندي اريني روبن .فاالسباني
ّث �ي��اغ��و أل �ك��ان �ت��ارا ورغ � ��م م��وه�ب�ت��ه،
مل ��ا ي�ك�ت�س��ب ب�ع��د ال�ت�ج��رب��ة ال�ك�ب�ي��رة
ل�ت�ع��وي��ض غ �ي��اب «ش�ف��اي�ن��ي» واداء
دوره املهم جدًا في وسط الفريق .اما
روب��ن فتلك قصة بحد ذات�ه��ا ،اذ إن
ت��واج��ده يخفف ك�ث�ي�رًا م��ن الضغط
ع��ن ف��ران��ك ري�ب�ي��ري وه ��ذا م��ا ع��ان��اه

ً
ال �ف��رن �س��ي أم� ��ام س �ي �ت��ي ،ف �ض�ل�ا عن
ق ��درة ال�ه��ول�ن��دي ال�ف��ائ�ق��ة ع�ل��ى خلق
الفرص للبافاري.
ثمة من خرج بعد املباراة ليقول بأن
هذه الخسارة أتت في وقتها املناسب
ت� �م ��ام ��ًا إلي� � �ق � ��اظ ال�ل��اع � �ب�ي��ن ،وح �ت��ى
ي�ع��ال��ج م��درب�ه��م االس �ب��ان��ي جوسيب
غ��واردي��وال مكامن الخلل في العطلة
الشتوية .مقولة تبدو منطقية ،وخير
م�ث��ال على ذل��ك ال�خ�س��ارة ف��ي املوسم
املاضي في اياب دور الـ  16أمام فريق
انكليزي آخر هو أرسنال على ملعب
«أليانز أرينا» أيضًا  1-3( 2-0ذهابًا).
بعدها ،فإن بايرن ميونيخ أرعب كل
أوروبا.

نتائج وترتيب دوري أبطال أوروبا (الجولة السادسة األخيرة)
 المجموعة الثانية:غلطة سراي التركي – يوفنتوس االيطالي 0-1
الهولندي ويسلي سنايدر (.)85

السنغالي ديمبا با (.)10
شالكه االلماني  -بازل السويسري 0-2
جوليان دراكسلر ( )51وجويل ماتيب (.)57

ال �ب��ول��ون��ي روب � � ��رت ل �ي �ف��ان��دوف �س �ك��ي ( )4وك�ي�ف��ن
غروسكرويتس ( )87لدورتموند ،وسليمان دياوارا
( )14لمرسيليا.

 الترتيب: -1ريال مدريد  16نقطة من  6مباريات (تأهل)
 -2غلطة سراي  7من ( 6تأهل)
 -3يوفنتوس  6من ( 6الى يوروبا ليغ)
 -4كوبنهاغن  4من 6

 الترتيب: -1تشلسي  12نقطة من  6مباريات (تأهل)
 -2شالكه  10من ( 6تأهل)
 -3بازل  8من ( 6الى يوروبا ليغ)
 -4شتيوا  3من 6

نابولي االيطالي  -ارسنال االنكليزي 0-2
األرج�ن�ت�ي�ن��ي غ��ون��زال��و ه�ي�غ��واي��ن ( )74واالس�ب��ان��ي
خوسيه كاليخون (.)90

 المجموعة الخامسة:تشلسي االنكليزي  -شتيوا بوخارست الروماني
0-1

 المجموعة السادسة:م��رس�ي�ل�ي��ا ال �ف��رن �س��ي  -ب��وروس �ي��ا دورت �م��ون��د
االلماني 2-1

 الترتيب: -1دورتموند  12من  6مباريات (تأهل)
 -2أرسنال  12من ( 6تأهل)
 -3نابولي  12من ( 6الى يوروبا ليغ)
 -4مرسيليا  0من 6

 المجموعة السابعة:اتلتيكو مدريد االسباني  -بورتو البرتغالي 0-2
راوول غارسيا ( )14ودييغو كوستا (.)37
اوستريا فيينا النمسوي  -زينيت سان بطرسبرغ
الروسي 1-4
فيليب هوسينر ( 44و )51وت��وم��اس ج��ان ()48
وروم� � ��ان ك�ي�ن��اس��ت ( )90ألوس �ت ��ري ��ا ،وال�ك�س�ن��در
كيرزاكوف ( )35لزينيت.
 الترتيب: -1أتلتيكو مدريد  16من  6مباريات (تأهل)
 -2زينيت  6من ( 6تأهل)
 -3بورتو  5من ( 6الى يوروبا ليغ)
 -4أوستريا  5من 6

 المجموعة الثامنة:برشلونة االسباني  -سلتيك االسكوتلندي 1-6
جيرار بيكيه ( )7وبدرو رودريغيز ( )40والبرازيلي
ن�ي�م��ار ( 45و 48و )58وك��ري�س�ت�ي��ان ت�ي��و ()72
لبرشلونة ،واليوناني جيورجيوس ساماراس ()88
لسلتيك.
ميالن االيطالي  -اياكس امستردام الهولندي 0-0
 الترتيب: -1برشلونة  13نقطة من  6مباريات (تأهل)
 -2ميالن  9من ( 6تأهل)
 -3اياكس  8من ( 6الى يوروبا ليغ)
 -4سلتيك  3من .6
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أصداء عالمية

يوروبا ليغ

البطاقات الـ  8األخيرة لدور الـ  32في «يوروبا ليغ» الليلة
تختتم مباريات دور
املجموعات في مسابقة
«يوروبا ليغ» الليلة ليكتمل
نصاب املتأهلني الى دور
الـ  .32وتبدو الحظوظ
متفاوتة بني الفرق االربعة
في املجموعة الثامنة.
أما في املجموعة الرابعة،
فال يزال الصراع ثالثيًا على
البطاقة الثانية
توزع في الجولة السادسة واألخيرة
م��ن دور امل��ج��م��وع��ات ف��ي م��س��اب��ق��ة ال��ـ
ي���وروب���ا ل��ي��غ ل���ك���رة ال���ق���دم ال��ب��ط��اق��ات
الثماني االخ��ي��رة للعبور ال��ى دور الـ
 ،32بعدما حسم  16فريقًا تأهله في
ال��ج��ول��ة ال��خ��ام��س��ة ،او ح��ت��ى ال��راب��ع��ة
بالنسبة الى بعضها .وسينضم الى
ال��ف��رق ال��ـ  24املتأهلة اص��ح��اب املركز
ال��ث��ال��ث ف��ي امل��ج��م��وع��ات ال��ث��م��ان��ي من
مسابقة دوري ابطال اوروبا ،ليرتفع
ًَ
العدد النهائي الى  32فريقا تتنافس
في الدور الثاني.
وتبدو االوراق مخلوطة في املجموعة
ال��ث��ام��ن��ة ،ح��ي��ث ت��م��ل��ك ال��ف��رق االرب��ع��ة
ح��ظ��وظ��ًا ب��ن��س��ب م��ت��ف��اوت��ة ،ب�����دءًا من
اشبيلية االسباني املتصدر بـ  9نقاط،
ً
وانتهاء باستوريل البرتغالي االخير
( 3نقاط) مع وجود  3احتماالت قابلة
التحقيق .واسهل االحتماالت الثالثة
ف���وز او ت��ع��ادل اشبيلية م��ع مضيفه
ف��راي��ب��ورغ االمل��ان��ي الثالث ( 6نقاط)،
وف��وز او ت��ع��ادل سلوفان ليبيريتش
التشيكي الثاني ( 6نقاط) مع مضيفه
استوريل.

وف�������ي امل����ج����م����وع����ة ال�����راب�����ع�����ة ال ي�����زال
الصراع ثالثيًا على البطاقة الثانية،
ح��ي��ث ي��ل��ع��ب م���اري���ب���ور ال��س��ل��وف��ي��ن��ي
( 4ن��ق��اط) م��ع وي��غ��ان االنكليزي (،)5
وت��س��ول��ت��ه ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي ( )7م���ع روب���ن
كازان الروسي (.)11
وف�����ي امل���ج���م���وع���ة ال����س����ادس����ة ،ت��ن��ت��ظ��ر
ابويل نيقوسيا القبرصي ( 5نقاط)
مهمة صعبة ف��ي ضيافة اينتراخت
ف����ران����ك����ف����ورت االمل�����ان�����ي امل���ت���أه���ل (12
نقطة).
وهنا برنامج املباريات:
 املجموعة االولى:س����ان غ����ال ال���س���وي���س���ري  -س��وان��س��ي
سيتي االنكليزي ()20.00
ف����ال����ن����س����ي����ا االس�������ب�������ان�������ي  -ك�����وب�����ان
كراسنودار الروسي ()20.00

 املجموعة الثانية:دي��������ن��������ام��������و زغ����������������رب ال����������ك����������روات����������ي -
ل�����ودوغ�����ورت�����س رازغ����������راد ال���ب���ل���غ���اري
()20.00
اي�����������ن�����������ده�����������وف�����������ن ال�����������ه�����������ول�����������ن�����������دي -
تشورنومورتس االوكراني ()20.00
 املجموعة الثالثة:ستاندار لياج البلجيكي  -الفسبورغ
السويدي ()20.00
س�����ال�����زب�����ورغ ال���ن���م���س���وي  -اس���ب���ي���رغ
الدنماركي ()20.00
 املجموعة الرابعة:م�����اري�����ب�����ور ال���س���ل���وف���ي���ن���ي  -وي����غ����ان
االنكليزي ()20.00
تسولته البلجيكي ( - )20.00روب��ن
كازان الروسي ()20.00
 -املجموعة الخامسة:

فيليب كوكو مدرب أيندهوفن خالل حصة تدريبية للفريق (أ ف ب)

تبدو الحظوظ
متفاوتة بين
الفرق األربعة في
المجموعة الثامنة

ف��������ي��������ورن��������ت��������ي��������ن��������ا االي������������ط������������ال������������ي -
دن�����ي�����ب�����روب�����ت�����روف�����س�����ك االوك��������ران��������ي
()20.00
باندوري الروماني  -باسوش فيريرا
البرتغالي ()20.00
 املجموعة السادسة:اي���ن���ت���راخ���ت ف���ران���ك���ف���ورت االمل�����ان�����ي -
ابويل نيقوسيا القبرصي ()20.00
م��اك��اب��ي ت��ل اب��ي��ب  -ب���وردو الفرنسي
()20.00
 املجموعة السابعة:دي���ن���ام���و ك��ي��ي��ف االوك�����ران�����ي  -راب���ي���د
فيينا النمسوي ()22.05
ث���ون ال��س��وي��س��ري  -غ��ن��ك البلجيكي
()22.05
 املجموعة الثامنة:اس����ت����وري����ل ال���ب���رت���غ���ال���ي  -س���ل���وف���ان
ليبيريتش التشيكي ()22.05
ف�������راي�������ب�������ورغ االمل��������ان��������ي  -اش���ب���ي���ل���ي���ة
االسباني ()22.05
 املجموعة التاسعة:ف���ي���ت���وري���ا غ���ي���م���اراي���ش ال���ب���رت���غ���ال���ي -
ليون الفرنسي ()22.05
بيتيس االسباني  -رييكا الفنلندي
()22.05
 املجموعة العاشرة:ابولون ليماسول القبرصي  -ليخيا
وارسو البولوني ()22.05
التسيو االي��ط��ال��ي -ط��راب��زون التركي
()22.05
 املجموعة الحادية عشرة:ش�����ري�����ف ت�����ي�����راس�����ب�����ول امل������ول������داف������ي -
ترومسو النروجي ()22.05
ت�����وت�����ن�����ه�����ام االن������ك������ل������ي������زي  -ان����ج����ي
ماخاتشكاال الروسي ()22.05
 املجموعة الثانية عشرة:ب���اوك سالونيكا ال��ي��ون��ان��ي  -الكمار
الهولندي ()22.05
ماكابي حيفا  -شاختار كاراغاندي
الكازخستاني (.)22.05

سينضم الى
الفرق الـ  24أصحاب
المركز الثالث في
دوري األبطال

الدوري األميركي للمحترفين

الهزيمة الـ  6مليامي والـ  12لاليكرز والـ  11ألتالنتا
ع�����زز ان����دي����ان����ا ب���اي���س���رز م���وق���ع���ه ف��ي
ص����دارة دوري ك���رة ال��س��ل��ة االم��ي��رك��ي
ال��ش��م��ال��ي ل��ل��م��ح��ت��رف�ين ب��ت��غ��ل��ب��ه على
ضيفه ميامي هيت حامل اللقب في
املوسمني املاضيني .84-90
ورف����ع ان��دي��ان��ا رص��ي��ده ال���ى  19ف��وزًا
م���ق���اب���ل  3ه����زائ����م ،ف��ي��م��ا ت���وق���ف ع���دد
انتصارات ميامي عند  16بعدما لقي
خسارته السادسة هذا املوسم.
وي��دي��ن ان��دي��ان��ا بهذا ال��ف��وز ال��ى روي
ه��ي��ب��رت ال���ذي س��ج��ل  24نقطة وب��ول
ج��ورج وديفيد وس��ت ( 17نقطة لكل
م��ن��ه��م��ا) ،ف��ي��م��ا ك���ان ل��ي��ب��رون جيمس
ودواي����������ن واي�������د االب���������رز ف�����ي ص���ف���وف
الخاسر بـ  17لكل منهما.
ب������دوره ،ح��ق��ق س����ان ان��ط��ون��ي��و س��ب��رز
ف�������وزه ال�����س�����ادس ع���ش���ر ع���ل���ى ح��س��اب
مضيفه تورونتو راب��ت��ورز .103-116
وسجل االرجنتيني مانو جينوبيلي
 16نقطة والفرنسي طوني باركر 15
ن��ق��ط��ة وك���ل م���ن ال��ع��م�لاق ت��ي��م دان��ك��ان
ودان������ي غ���ري���ن  14ن��ق��ط��ة ل��ل��ف��ائ��ز .في
املقابل ،سجل ديمار ديروزان  19نقطة
وامير جونسون  19نقطة للخاسر.

براينت في مواجهة العبي فينيكس (ستيفن دان ــ أ ف ب )
وتغلب اوكالهوما ثاندر سيتي على
مضيفه اتالنتا هوكس  92-101فرفع
رصيده الى  16ف��وزًا مقابل  4هزائم،
فيما مني اتالنتا بخسارته الحادية
عشرة مقابل  11فوزًاَ.
ول��ق��ي ل��وس انجلس الي��ك��رز هزيمته
الثانية ع��ش��رة مقابل  10ان��ت��ص��ارت،

حني سقط على ارض��ه ام��ام فينيكس
ص����ن����ز  .114-108وج�����م�����ع ل���ل���ف���ري���ق
الفائز السلوفيني غ��وران دراغيتش
واري����ك بيلدسو  49ن��ق��ط��ة 31 :ل�لاول
و 18ل��ل��ث��ان��ي ،وال��ش��ق��ي��ق��ان م��ارك��وس
وماركيف موريس  37نقطة 22 :لالول
و 15للثاني .وعلى املقلب اآلخر ،كان

ك��وب��ي ب��راي��ن��ت ال���ذي خ���اض م��ب��ارات��ه
ال���ث���ان���ي���ة ب���ع���د ع����ودت����ه م����ن االص���اب���ة
افضل املسجلني للخاسر بـ  20نقطة
واض�����اف االس��ب��ان��ي ب���او غ���اس���ول 19
نقطة.
وف��از ايضًا كليفالند كافالييرز على
نيويورك نيكس  ،94-109وبروكلني
ن�����ت�����س ع�����ل�����ى ب�����وس�����ط�����ن س���ل���ت���ي���ك���س
 ،96-104وم��ي��ن��ي��س��وت��ا ت��م��ب��روول��ف��ز
ع��ل��ى دي���ت���روي���ت ب��ي��س��ت��ون��ز ،94-121
وميلووكي باكس على شيكاغو بولز
.74-78
وه�����ن�����ا ب����رن����ام����ج م�����ب�����اري�����ات ال�����ي�����وم:
ت����ش����ارل����وت ب���وب���ك���ات���س  -أورالن��������دو
م��اج��ي��ك ،ب��وس��ط��ن سلتيكس  -ل��وس
أن����ج����ل����س ك����ل����ي����ب����رز ،ن����ي����و أورل����ي����ان����ز
ب��ي��ل��ي��ك��ان��س  -دي���ت���روي���ت ب��ي��س��ت��ون��ز،
م��ي��ن��س��وت��ا ت��م��ب��روول��ف��ز  -ف��ي�لادل��ف��ي��ا
سفنتي سيكسرز ،ميلووكي باكس
 س�����ان أن���ط���ون���ي���و س����ب����رز ،م��م��ف��ي��سغريزليس  -أوكالهوما سيتي ثاندر،
ن���ي���وي���ورك ن��ي��ك��س  -ش��ي��ك��اغ��و ب��ول��ز،
ساكرمنتو كينغز  -يوتا جاز ،غولدن
ستايت واريورز  -داالس مافريكس.

ميسي سيعود في كانون الثاني
بدأ نجم برشلونة اإلسباني ،األرجنتيني
ليونيل ميسي ،املرحلة األخيرة من تعافيه
بعدما أثبتت الفحوص التي خضع لها
أخيرًا التئام التمزق الذي عاناه في عضلة
الفخذ اليسرى ،بحسب ما ذكرت وكالة
«تيالم» األرجنتينية.
ًَ
وأوردت الوكالة أن «ليو» أجرى مرانا في
املالعب التابعة لالتحاد األرجنتيني لكرة
القدم بجنوبي بوينوس ايرس .ومارس
تعاف حددها له اثنان من
ميسي تمارين
ٍ
أعضاء الجهاز الطبي ملنتخب بالده ،بجانب
اثنني من الجهاز الطبي لبرشلونة .ويتوقع
النادي الكاتالوني أن يستعيد جهود
ميسي في الثالث من كانون الثاني املقبل،
قبيل مواجهة أتلتيكو مدريد في الدوري
اإلسباني.

موناكو يريد ضم كومباني
يسعى نادي موناكو الفرنسي إلى التعاقد
مع مدافع مانشستر سيتي االنكليزي،
البلجيكي فنسنت كومباني ،خالل فترة
االنتقاالت الصيفية نهاية املوسم الحالي،
بحسب ما ذكرت صحيفة «ذا دايلي مايل»
اإلنكليزية .وأضافت الصحيفة إن كومباني
أثبت أهميته الكبيرة داخل صفوف
«السيتيزنس» ،حيث أعاد إلى الفريق هيبته
الدفاعية بعد عودته من اإلصابة ،وأسهم
في تحسن نتائج مانشستر سيتي ،سواء
في الدوري اإلنكليزي أو دوري أبطال
أوروبا.

مارادونا يقدم قميص املنتخب
اإليراني مقابل  100.000دوالر
كشف رئيس االتحاد اإليراني لكرة القدم،
علي كاشافيان ،أن «أسطورة» كرة القدم
األرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا
سيزور إيران في كانون الثاني املقبل .وقال
كاشافيان إن مارادونا تلقى دعوة لزيارة
العاصمة اإليرانية طهران لحضور حفل
تقديم القميص الجديد للمنتخب الوطني
الذي سيرتديه أفراده في نهائيات كأس
العالم  2014في البرازيل الصيف املقبل،
وذلك وفقًا التفاق بني الطرفني يقضي
بحصول النجم األرجنتيني على مبلغ
 100ألف دوالر .وينص االتفاق على أن
على مارادونا أن يرتدي قميص املنتخب
اإليراني في يوم املباراة أمام منتخب
بالده األرجنتني في املونديال ،بعدما وقع
املنتخبان في مجموعة واحدة ،وإال فلن
ً
يحصل على املبلغ كامال.
يذكر أن مارادونا كان قد أهدى قبل سنوات
قميصه إلى الشعب اإليراني مشيدًا بإيران.

القضاء البرازيلي يمنع مشجعي
باراناينسي من دخول املالعب لـ  6أشهر
منع القضاء البرازيلي كبرى روابط
مشجعي فريق أتلتيكو باراناينسي من
دخول املالعب ملدة ستة أشهر ،بعد أحداث
العنف التي شهدتها مباراة الفريق أمام
فاسكو دا غاما في الجولة األخيرة من
دوري كرة القدم في البالد ،التي أدت إلى
اصابة أربعة أشخاص بجروح خطيرة.
كذلك حظر القضاء البرازيلي على أعضاء
الرابطة التي تدعى «أوس فاناتيكوس»
حمل أي شعار يشير إلى انتمائهم إلى
تلك الرابطة في املالعب ،حتى بعد انتهاء
األشهر الستة .وبهذا يتجنب أعضاء الرابطة
املثول أمام القضاء طاملا نفذوا هذا القرار.
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الماريجوانا حالل في األوروغواي
ف� ��ي ت� �ج ��رب ��ة غ� �ي ��ر م� �س� �ب ��وق ��ة ،واف� ��ق
م �ج �ل��س ال �ش �ي��وخ ف ��ي األوروغ� � � ��واي
ال �ث�ل�اث��اء امل��اض��ي ع �ل��ى ن��ص ق��ان��ون
ي �ش ��رع إن� �ت ��اج امل ��اري� �ج ��وان ��ا وب�ي�ع��ه
تحت إدارة الدولة.
وب� �ع ��د  12س ��اع ��ة م� ��ن امل� �ن ��اق� �ش ��ات،
ُ
أق � ّ�ر ال�ق��ان��ون بأكثرية  16ص��وت��ًا من
أص��ل  ،29بفضل تصويت األع�ض��اء
ف� ��ي «ف ��ري� �ن� �ت ��ي أم� �ب� �ل� �ي ��و» (ال �ج �ب �ه��ة
العريضة) اليسارية ،بعد تصويت
ال� �ن ��واب مل�ص�ل�ح��ة ال �ن��ص ن �ف �س��ه في
تموز (يوليو) املاضي.
إال أن ال� �ق ��ان ��ون ل ��ن ي �ص �ب��ح س ��اري
امل�ف�ع��ول قبل نيسان (أب��ري��ل) ،2014
على اقرب تقدير ،وهو يمنح الدولة
حق السيطرة على زراعة املاريجوانا
وب �ي �ع��ه ل �غ��اي��ات ال �ك �ي��ف ،ف��ي ت��دب�ي��ر
يتخطى ح��دود القوانني املتسامحة

مع هذه الزراعة في واليتي كولورادو
وواش � � �ن � � �ط� � ��ن األم � �ي� ��رك � �ي � �ت�ي��ن وف� ��ي
هولندا وإسبانيا التي تجيز إنتاج
امل��اري�ج��وان��ا ف��ي إط��ار م�ح��دد .والق��ى
اإلع�لان عن التصويت على القانون
م��وج��ات ت�ص�ف�ي��ق ح ��ار ف��ي ص�ف��وف
الجمهور ،فيما تجمع مئات املؤيدين
له في محيط القصر التشريعي في
م��ون �ت �ي �ف �ي��دي��و ل�ل�اح �ت �ف��ال ب �ـ«ال �ي��وم
العظيم» ف��ي ج��و ف��اح��ت فيه روائ��ح
ُ
طلقت فيه املفرقعات.
املاريجوانا ،وأ
ُ
ال � �ق� ��ان� ��ون ال� � � ��ذي ق� � � � � ّ�دم ك� �ب ��دي ��ل ع��ن
سياسات القمع في مكافحة اإلتجار
ب��امل�خ��درات واإلدم ��ان عليها ،يهدف
إل ��ى إن �ه��اء «ع �ي��ب ق��ان��ون��ي ف��اض��ح»
ي �ت �م �ث��ل ـ ب �ح �س��ب م �ع��ارض �ي��ه ـ � �ـ ف��ي
معاقبة استخدام املاريجوانا خالفًا
لزراعته أو بيعه.

شخصية الـ«تايم»
البابا فرنسيس
ّ

كغيرها من الدول ،بدأت اليابان استعداداتها لعيد امليالد .ارتدى ّ
غطاس ياباني زي «سانتا كلوز» وسبح إلى جانب عدد
ّ
ّ
املتنوعة في حوض  Sunshineلألسماك في طوكيو ،في إطار عرض لجذب الزوار ،يستمر حتى  25كانون
من األسماء
األول (ديسمبر) الحالي( .كوزوهيرو نوغي ــ أ ف ب)

البابا فرنسيس ّ
األول هو «شخصية
ال � � �ع� � ��ام» ل� � �ـ  .2013ات� � �خ � ��ذت م �ج �ل��ة
ال�ـ«ت��اي��م» البريطانية ق��راره��ا أم��س،
ب� �ع ��دم ��ا ك� ��ان� ��ت رئ� �ي� �س ��ة ت �ح��ري��ره��ا
نانسي غيبز ق��د أعلنت قبل يومني
الالئحة القصيرة النهائية ألسماء
املرشحني خ�لال مقابلة تلفزيونية.
كان البابا األوفر حظًا بني املجموعة
ال� �ت ��ي ض �م ��ت أس � �م� ��اء رؤس� � � ��اء دول
وس� �ي ��اس� �ي�ي�ن م � ��ن م �خ �ت �ل��ف أن� �ح ��اء

ال�ع��ال��م ،أب��رزه��م ال��رؤس��اء :األميركي
ب � � � � ��اراك أوب � � ��ام � � ��ا ،اإلي � � ��ران � � ��ي ح �س��ن
روح ��ان ��ي وال � �س� ��وري ب �ش ��ار األس� ��د.
ال � �ـ«ت� ��اي� ��م» وص� �ف ��ت رأس ال�ك�ن�ي�س��ة
ب� � �ـ«ال� � �ص � ��وت ال � �ج� ��دي� ��د ل �ل �ض �م �ي��ر»،
ّ
ف�ي�م��ا اع �ت �ب��رت غ�ي�ب��ز أن م��ن ال �ن��ادر
أن «ت �ج��ذب ش�خ�ص�ي��ة ج��دي��دة على
الساحة العاملية مثل ّ ه��ذا االهتمام
من قبل الشبان واملسنني ،واملؤمنني
وغير املؤمنني».

جربت نار الغيرة في تأبين «ماديبا»
ميشال ّ
زينب حاوي
ُ
ب�ي�ن�م��ا ك��ان��ت أم �ط��ار ج��وه��ان �س �ب��ورغ ت �غ��رق
اس �ت��اد «س��وك��ر س�ي�ت��ي» خ�ل�ال م��راس��م تأبني
ن�ي�ل�س��ون م��ان��دي�لا ( 1918ـ �ـ  )2013ال �ث�لاث��اء
امل ��اض ��ي ،ك��ان��ت ن ��ار ال �غ �ي��رة ت�ل�ت�ه��م ميشيل،
زوج��ة ال��رئ�ي��س األم�ي��رك��ي ب ��اراك أوب��ام��ا .نار
اش�ت�ع�ل��ت ف��ي ق�ل��ب س� ّ�ي��دة ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة
األول ��ى ج��راء م�غ��ازل��ة زوج�ه��ا لرئيسة وزراء
ال ��دان �م ��ارك ه�ي�ل��ة ث��ورن �ي �ن��غ ش �م �ي��ت .ل�ق�ط��ات
متتالية نشرتها وك��االت الصحافة العاملية
تظهر بوضوح الغضب الذي اعترى الزوجة
(ال �ص��ورة) ،فيما ب��دا كل من أوب��ام��ا وشميت
ف��ي ح��ال��ة ان�س�ج��ام ك�ب�ي��ر .ب�ع��ده��ا ،ت��م تبديل
املقاعد بني الزوجني لتتمكن ميشيل أوباما
م� ��ن ف� �ص ��ل زوج � �ه� ��ا ع� ��ن رئ� �ي� �س ��ة ال �ح �ك��وم��ة
ّ
السيدة األولى صاحبته
الدانماركية .غضب
م ��وج ��ة ع� ��ارم� ��ة م� ��ن ال �ت �ع �ل �ي �ق��ات ال� �س ��اخ ��رة
واالستنكارات من قبل رواد مواقع التواصل
االجتماعي .س��رع��ان م��ا انتشرت ال�ص��ور في
أوس � ��اط ه� ��ؤالء ك��ال �ن��ار ف��ي ال �ه �ش �ي��م ،م��رف�ق��ة
بتعليقات حول «عدم احترامه (باراك أوباما)
للمناسبة وللغيرة التي أظهرتها الزوجة».
البعض ذه��ب نحو تحليل لغة الجسد بني
الزوجني ،مفسرين إيماءات الزوجة الرافضة
ل �ـ«ال �ص �ل��ح» ،ول �ح��رك��ة ش�ف�ت�ي�ه��ا ال ��دال ��ة على
ك�ت��م ال�غ�ي��ظ وال �ت��وت��ر ال��داخ �ل��ي ق�ب��ل «لحظة
االنفجار».
أوباما ال��ذي لم يحترم قدسية املناسبة راح

أيضًا يلتقط صورًا مع الحسناء الدانماركية
عبر هاتفها الخلوي ،قبل أن ينضم إليهما
رئيس ال��وزراء البريطاني دايفيد كاميرون.
وب� � ��دوا ج�م�ي�ع��ًا ف ��ي ح��ال��ة م ��ن ال �غ �ب �ط��ة غ�ي��ر
مبالني بعشرات آالف املشاركني في املناسبة
الحزينة من زعماء دول وأشخاص عاديني.
ّ
صحيفة الـ«تيلغراف» البريطانية قالت إن
زوجها
ميشيل ب��دت «ف��ي غاية االستياء من
ً
أث�ن��اء ضحكه م��ع ال�ق��ادة األوروب �ي�ي�ن» ،الفتة
إل ��ى أن ث�لاث��ة م��ن أق ��رب امل�س��اع��دي��ن ألوب��ام��ا
ت��اب �ع��وا امل� ��زاح ب�ي�ن��ه وب�ي�ن ش�م�ي��ت ع��ن ق��رب،
إذ ك��ان��وا يجلسون ف��ي الخلف .وامل�س��اع��دون
ه��م :س��وزان راي��س ،مستشارة األم��ن القومي
األم �ي��رك��ي ،وأح ��د ك�ب��ار امل�س�ت�ش��اري��ن فاليري
ً
ج��اري��ت ،ف�ض�لا ع��ن ممثل االدع� ��اء ال �ع��ام في
أميركا إيريك هولدر.
ال��رئ�ي��س األم �ي��رك��ي ال ��ذي ك��ان نجمًا أول من
أم� ��سُ ،س �ج��ل ل��ه ك��ذل��ك م�ص��اف�ح�ت��ه ال��رئ�ي��س
الكوبي راوول كاسترو على هامش احتفال
التأبني في لقطة نادرة ،بعد أكثر من  50عامًا
على العداء بني الدولتني ،ما أث��ار املحافظني
األميركيني الذين رأوا فيها نوعًا من «الدعاية
السياسية من جانب الرئيس الكوبي».
وكان حوالى  60رئيس دولة من جميع أنحاء
ال �ك��رة األرض �ي��ة ق��د ش��ارك��وا ف��ي ح�ف��ل تأبني
ً
«م ��ادي� �ب ��ا» ،ف �ض�ل�ا ع ��ن ش �خ �ص �ي��ات ش�ه�ي��رة
ت� �ت� �ن � ّ�وع ب �ي�ن ال� �س� �ي ��اس ��ة ،وال � �ف� ��ن ،واإلع� �ل ��ام،
والثقافة في مستهل مراسم التأبني الرسمية
التي تستمر أسبوعًا.
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