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هل يسحب عون وزراءه احتجاجًا على الــف
…وفاز الفراغ بكرسي الرئاسة في
بعبدا .القوات اللبنانية والتيار الوطني
الحر وبعض حلفاء كل منهما لن يسمحوا
بأن تمضي املؤسسات الدستورية األخرى
في عملها ،كما لو أن شيئًا لم يكن.
حسموا أمرهم بأنهم سيقاطعون جلسات
ً
ابتداء من األسبوع املقبل.
النواب
مجلس ُ ّ
لكن ما لم يبت بعد هو أمر الحكومة:
فهل يقاطعها وزراء تكتل التغيير
واإلصالح؟
ّ
املخصصة
مصير الجلسة النيابية
الن �ت �خ��اب رئ �ي��س ج��دي��د ال� �ي ��وم ،لن
ي � �ك� ��ون م � �غ ��اي � �رًا ل �ج �ل �س ��ات ال � � ��دورة
الثانية ال�ت��ي سبقت ،م��ن حيث عدم
اك�ت�م��ال ال�ن�ص��اب ال�ن�ي��اب��ي امل�ط�ل��وب.
ً
وال� � �ف � ��راغ ال� � ��ذي ك � ��ان اح� �ت� �م ��اال ق�ب��ل
ً
ابتداء من اليوم ،واقعًا
م� ّ�دة ،يصبح
ل��ن ي�ت�غ� ّ�ي��ر ق�ب��ل أش �ه��ر .ف��ي تفاصيل
امل� � ��واق� � ��ف ،ق� � ��وى  8آذار ح �ك �م ��ًا ل��ن
ً
تشارك ،فضال عن الحضور الخجول
ل �ك �ت �ل��ة ال �ت �ن �م �ي��ة وال� �ت� �ح ��ري ��ر ،ف�ي�م��ا
ح �س �م��ت ك �ت �ل��ة ال �ت �غ �ي �ي��ر واإلص �ل��اح
ع ��دم ح �ض��وره��ا ع�ل��ى ل �س��ان ال�ن��ائ��ب

تقــرير

آالن عون ،الذي قال بعد جلسة أمس:
«إننا لسنا معنيني بجلسة شكلية،
وإذا ب�ق�ي��ت م��واق��ف ال�ك�ت��ل النيابية
النتخاب
على حالها ،إذًا فال إمكان
ّ
رئ� �ي ��س غ� � �دًا (ال � � �ي� � ��وم)» .ع �ل��ى ض��ف��ة
 14آذار ،س�ت�ع�ي��د ه ��ذه ال �ق��وى رس��م
م�ش��اه��د ال�ج�ل�س��ات امل��اض �ي��ة ،لجهة
ال�ح�ض��ور ،ولجهة ّ
تمسكها برئيس
ح��زب ال�ق��وات اللبنانية كمرشحها،
لطاملا أن ال نصاب فال انتخاب .من
جهته ،سيبقى النائب هنري الحلو
ّ
م��رش��ح ك�ت�ل��ة ال �ل �ق��اء ال��دي �م��وق��راط��ي
التي ستشارك في الجلسة.
م ��وق ��ف ال� �ت� �ي ��ار ال ��وط� �ن ��ي ال � �ح� � ّ�ر ،ق��د
ّ
يتعدى عدم تأمني نصاب الجلسات
امل �خ �ص �ص��ة الن �ت �خ��اب ال ��رئ� �ي ��س .إذ
أكدت مصادره لـ«األخبار» أن «التيار
يبحث ف��ي إم �ك��ان مقاطعة جلسات
مجلس الوزراء ،بدءًا من جلسة اليوم،
اعتراضًا على عدم إجراء االنتخابات
ال� ��رئ� ��اس � �ي� ��ة» .وق� ��ال� ��ت امل� � �ص � ��ادر إن
«ال �ب �ح ��ث ي �ت �ن ��اول إي �ج��اب �ي��ات ه��ذه
الخطوة وسيئاتها ،وال سيما إذا لم
تترافق مع مقاطعة كافة وزراء تكتل
التغيير واإلصالح (أي وزراء ونواب
تيار املردة وحزب الطاشناق) وقوى
 8آذار ،ما يفقد هذا القرار أهميته».
ولفتت املصادر إلى أن «التيار سبق
أن ن ��اق ��ش م� �ث ��ل ه � ��ذه االح� �ت� �م ��االت
لقرار املقاطعة ،لكن تسريع تطبيقه

الراعي ال يزال يرغب في التمديد
من جهته ،ال ي��زال البطريرك بشارة
ال ��راع ��ي ي �ط ��رح م ��ع ّ
زواره ض� ��رورة
ال�ت�م��دي��د ل�ل��رئ�ي��س م�ي�ش��ال سليمان
مل� ��رح � �ل� ��ة زم � �ن � �ي� ��ة م� �ع� �ي� �ن ��ة ح � �ت� ��ى ال
ت� �ق ��ع ال� ��رئ� ��اس� ��ة ف� ��ي ف � � ��راغ وت �ن �ت �ق��ل
صالحياتها إل��ى الحكومة .وعلمت

جعجع :ال توجد
أكثرية في المجلس
النيابي لتلبية رغبة
البطريرك

يوم الغضب البطريركي :إدارة عون وجعجع انتحــا

رمى البطريرك بشارة الراعي أمس بعباءته على كتفيه ،اعتمر
تاجه الكاردينالي ،أمسك صولجانه ومشى مخاطبًا جيوشه املتوافدة
من مختلف املؤسسات املارونية الخيرية والخاصة وثلة من املرشحني
املتفائلني بحظوظهم .قال لهم« :أنتم نواة الرأي العام الثالث وخالص
املسيحيني (…)» ...وانطلق يوم الغضب البطريركي!
(هيثم املوسوي)

يستند إلى محاولة التأثير السريع
في مجريات االستحقاق».
م��ن جهتها ،شككت م�ص��ادر  14آذار
في إمكان لجوء التيار الوطني الحر
إل � ��ى ه � ��ذه ال� �خ� �ط ��وة« ،ألن م�ق��اط�ع��ة
وزي� ��ري� ��ن ل ��ن ت� �ق ��دم ول � ��ن ت ��ؤخ ��ر ف��ي
ع �م��ل ال �ح �ك��وم��ة» .ل�ك�ن�ه��ا ل�ف�ت��ت إل��ى
أن «ق� � ��وى  14آذار ق� � ��ررت م�ق��اط�ع��ة
الجلسات النيابية التشريعية بدءًا
م ��ن  25أي � ��ار ال � �ج� ��اري» ،وأن «ت �ي��ار
املستقبل سيقاطع أيضًا ويتضامن
مع مسيحيي  14آذار ،احتجاجًا على
ع��دم ان�ت�خ��اب رئ�ي��س للجمهورية».
وأك��دت امل�ص��ادر أن «ات�ص��االت جرت
ب �ي�ن ال � �ن� ��واب امل �س �ي �ح �ي�ين م ��ن ق��وى
 14آذار وال �ت �ي��ار ال��وط �ن��ي ال �ح��ر من
أجل السير معًا بمقاطعة الجلسات
النيابية التشريعية».
وف ��ي س �ي��اق ال �ت��واص��ل ب�ين ال��رئ�ي��س
سعد الحريري وعون ،قالت مصادر
بارزة في تيار املستقبل لـ«األخبار»
إن «التواصل مع عون ّ
مهم جدًا ،لكن
األم� ��ور ل��م ت�ك��ن ن��اض�ج��ة ل��دع��م ع��ون
ك�م��رش��ح ت��واف�ق��ي ل�ل��رئ��اس��ة» .وق��ال��ت
امل� �ص ��ادر إن «ال� �ح ��ري ��ري اق �ت �ن��ع في
مرحلة معينة ب��أن وص��ول ع��ون إلى
رئاسة الجمهورية أمر جيد ويعكس
اس �ت �ق��رارًا ف��ي ال �ب �ل��د» ،ل �ك��ن «األم� ��ور
ل� ��م ت �ن �ض��ج ،وك� � ��ان ه� �ن ��اك أك� �ث ��ر م��ن
رأي داخ��ل ال�ت�ي��ار ت��م ال�ن�ق��اش حوله

م ��ع ال��رئ �ي��س ال �ح ��ري��ري ،ك��ذل��ك ت��رى
السعودية أن األم��ور ليست ناضجة
لتبني ع��ون» .وأش��ار املصدر إل��ى أن
«اتفاق الحريري مع عون له سلبيات
وإي �ج��اب �ي��ات ،وي �ع��ود باملنفعة على
ت �ي��ار امل �س �ت �ق �ب��ل ،ف �م��ن اإلي �ج��اب �ي��ات
فك التصاق ع��ون بحزب الله ،ومنع
ال �ن��ائ��ب ول� �ي ��د ج �ن �ب�ل�اط م ��ن ال �ب �ق��اء
ّ
كبيضة قبان ف��ي ظ��ل عالقة رباعية
مع عون وأمل ـــ حزب الله ومسيحيي
 14آذار ،وت �ح �ق �ي��ق اس �ت �ق ��رار ك�ب�ي��ر
ّ
ف��ي ال�ب�ل��د .ل �ك��ن ال�س�ل�ب�ي��ات ه��ي ف��رط
ع�ق��د  14آذار وت�ح��ال��ف استراتيجي
م ��ع ج� �ع� �ج ��ع» .وت� �ق ��ول امل � �ص� ��ادر إن
«ال � ّ�ح� ��ري� ��ري ف� ��ي امل ��رح� �ل ��ة ال �ح��ال �ي��ة
يفضل الحفاظ على وح��دة  14آذار،
ً
والسعودية ترى األمر مبكرًا .فضال
ع��ن أن��ه ال يمكن أن ننسى ف�ج��أة ما
ق ��ال ��ه ع� � ��ون وق� � ��ت إس � �ق� ��اط ح �ك��وم��ة
ال �ح��ري��ري ع��ن ال � �ـ«،»one way ticket
وجمهورنا لم يقتنع بعون ويحتاج
إل� ��ى م ��زي ��د م ��ن ال� ��وق� ��ت»ّ .
وردًا على
ٍ
س��ؤال ّ
املقبلة
املرحلة
كانت
إذا
ا
عم
ّ
ّ
ف� ��ي ظ � ��ل ال� � �ف � ��راغ ،م �م �ك��ن أن ت �ح��ق��ق
�ارب امل �ط �ل��وب م��ع ع ��ون للسير
ال �ت �ق� ّ
ب��ه كمرشح ت��واف�ق��ي ،قالت امل�ص��ادر:
«ال ش ��يء م�س�ت�ب�ع��د ،ال ��وق ��ت يحسم
ك��ل ش ��يء ،ل�ك��ن ع�ل��ى ال�ت�ي��ار الوطني
الحر أن ال يتعامل معنا على قاعدة
االنتخابات الرئاسية وحدها».

وع�ل�م��ت «األخ� �ب ��ار» أن ال �ل �ق��اءات لم
ت�ن�ق�ط��ع ب�ي�ن ع ��ون وال� �ح ��ري ��ري ،وأن
ال �ج �ن��رال اس �ت �ق �ب��ل ال �ن��ائ��ب ال�س��اب��ق
غطاس خوري ومدير مكتب الرئيس
س �ع��د ال � �ح ��ري ��ري ،ن� � ��ادر ال� �ح ��ري ��ري.
ك ��ذل ��ك ال �ت �ق��ى األخ � �ي� ��ر ،م ��ع وف� ��د م��ن
تيار املستقبل ،الوزير السابق سليم
ج ��ري �ص ��ات ��ي ع �ل ��ى م� ��أدب� ��ة ف� ��ي أح ��د
املطاعم الفخمة.

رلى إبراهيم
اح� � �ت� � �ش � ��دت ط � �ل � �ع ��ة ب � �ك� ��رك� ��ي أم� ��س
ب �ع �ش��رات ال �ح �ج��اج امل �ت��واف��دي��ن من
م�خ�ت�ل��ف امل��ؤس �س��ات امل��ارون �ي��ة ف��ور
إط� �ل��اق ال� �ب �ط ��ري ��رك ب � �ش ��ارة ال ��راع ��ي
صافرة اإلنذار الرئاسية قبيل ثالثة
أي� ��ام ع�ل��ى ان �ت �ه��اء امل�ه�ل��ة ال�ق��ان��ون�ي��ة
النتخاب رئيس جديد للجمهورية:
أول ال��واص �ل�ي�ن« ،امل �ج �ل��س امل��ارون��ي

ال �ع��ام ل�ل�ج�م�ع�ي��ات ال �خ �ي��ري��ة» ،وه��و
التسمية الكاملة للمجلس املاروني
ال� �ع ��ام امل��رت �ب��ط م �ب��اش��رة ب��ال �ص��رح؛
رئيسه الشيخ ودي��ع ال �خ��ازن .ثاني
الواصلني ،الرابطة املارونية برئاسة
«األم �ي��ر ال�ن�ق�ي��ب» سمير أب��ي اللمع،
وأه��داف �ه��ا ال��رئ�ي�س�ي��ة ح�ش��د ط��اق��ات
امل� ��وارن� ��ة ف ��ي ل �ب �ن��ان وال �ع��ال ��م لنشر
ال �ت��راث ال�ل�ب�ن��ان��ي .ث��ال��ث ال��واص �ل�ين،
املؤسسة املارونية لالنتشار املنشأة
لتذكير امل��وارن��ة ب�ج��ذوره��م وحثهم
ع � �ل� ��ى ال � �ح � �ف � ��اظ ع � �ل� ��ى ج �ن �س �ي �ت �ه��م
وقيودهم األصلية؛ رئيسها الوزير
ال �س��اب��ق م�ي�ش��ال إده .ال �خ��ازن وأب��ي
ال �ل �م��ع وإده م��رش �ح��ون ط�ب�ي�ع�ي��ون
ل � �ل ��رئ ��اس ��ة ،ت� �م ��ام ��ًا ك ��رئ� �ي ��س ح ��زب
ّ
الجميل ،وأت��وا اليوم
الكتائب أم�ين
ليكونوا صدى قويًا ،لصرخة الراعي
الغاضبة.
ي� ��دخ� ��ل ال � �ب � �ط ��ري ��رك ال � �ق� ��اع� ��ة وس ��ط
ت �ص �ف �ي��ق ج �ي �ش��ه امل � ��ارون � ��ي األع � ��زل
وص �ي �ح��ات ت��دع��و ل��ه ب �ط��ول ال�ع�م��ر.
ال ي �ب �ت �س��م ال � ��راع � ��ي .ي �س �ب��ق غ�ض�ب��ه
ابتسامته واملصفقني« :إدارة ميشال
عون وسمير جعجع للشأن املسيحي
إدارة ان �ت �ح ��اري ��ة ش ��رذم ��ت وق �ت �ل��ت
وه �ج��رت م �ئ��ات أل ��وف امل�س�ي�ح�ي�ين».
ي �ت��اب��ع ب �ن �ب��رة أع �ل ��ى« :ي��ري��دان �ن��ا أن
ن �ن �ق��رض ول ��ن ي�ت��وق�ف��ا ق �ب��ل ال�ق�ض��اء
ع �ل��ى آخ ��ر م� ��ارون� ��ي» .اآلن ،ي �ص��رخ:
«ال ي �ج��وز ال �ت �ف��رج ع�ل��ى تشتيتهما
ل�ل�م� ّس�ي�ح�ي�ين ورم �ي �ه��م ف��ي أح �ض��ان
السنة والشيعة (…) مني بدو يوقف
ال� �ه� �ج ��رة ،م�ي�ن ب� ��دو ي ��وق ��ف ال �ن��زي��ف
االق�ت�ص��ادي ،مني ب��دو يمنع تحويل
املسيحيني ألك�ي��اس رم��ل بمتاريس
القوى املذهبية والدول اإلقليمية؟!».
كان ال ّ
بد لجنوده ملء الصمت املربك
واس� �ت ��دراك غ�ض��ب ال �ب �ط��ري��رك .أم�ين
صندوق املال في مؤسسة االنتشار،
ً
ش ��ارل ال �ح��اج ،ت��وج��ه ل�ل��راع��ي ق��ائ�لا:
ّ
«عريهم يا سيدنا وخلي اللبنانيني
ي �ع��رف��وا م�ي�ن ع ��م ي�ع�ط��ل ال �ن �ص��اب».
ي �ت��دخ��ل ف� ��ادي ج ��رج ��س ،ع��ون��ي في
الرابطة املارونية ،داعيًا الراعي إلى

عدم حصر املسؤولية بسياسي دون
غيره ،فيسانده املحامي وليد خوري
م�ق�ت��رح��ًا دع ��وة ال �ق��ادة امل ��وارن ��ة إل��ى
اج �ت �م��اع ط� ��ارئ .ي��زاي��د عليهم زي��اد
ال�ح��اي��ك ،م��دي��ر ب��رام��ج رج��ل األع�م��ال
الثري كارلوس سليم ،ويشن هجومًا
ع �ل��ى ح � ��زب ال� �ل ��ه وال� �ت� �ي ��ار ال��وط �ن��ي
ال� �ح ��ر «امل �ع �ط �ل�ي�ن ل �ل �ب �ل��د وال �ح �ي ��اة»
و ...اس � �ت � �ث � �م� ��ارات س� �ل� �ي ��م .س��ري �ع��ًا
تنصب املؤسسات املارونية الثالث
م�ت��اري�س�ه��ا :ه��ذا ي��داف��ع ع��ن جعجع،

المتاريس باتت
ثالثة :عون وجعجع
والراعي ...وكرسي
الرئاسة بينهم

وه ��ذا ي��داف��ع ع��ن ع ��ون ،وال�ب�ط��ري��رك
ي �ت �ف� ّ�رج .إده ي�ه��اج��م رئ �ي��س مجلس
ّ
املتعدي على
النواب« :حاسبوا بري
ص�ل�اح �ي��ات امل ��وارن ��ة وامل �س �ت �م��ر في
التشريع ،رغم أنوفنا والقانون (…)
هيا بنا ننظم عصيانًا مدنيًا ضده».
إده ي �ت �ك �ل��م وم �ي �ش��ال م �ت��ى وروالن
غسطني يكرران وراءه وكارال شهاب
ت �ك��اد ت �ص��رخ «ال� �ل ��ه ...ق � ��وات ...حكيم
وبس» .هكذا أرسى جيش البطريرك
م �ع��ادل��ة أم� ��ر واق � ��ع م�خ�ت�ل�ف��ة ت�م��ام��ًا
ع��ن ال�ت��ي تمناها :ي��دع��وه��م لخوض
غمار معركته املقبلة ضد الزعيمني
امل ��ارون� �ي�ي�ن ،ف �ت �ت �ح��ول َج �م �ع �ت��ه إل��ى
حلقة «ت��وك شو» بني أنصار كل من
عون وجعجع .يستدرك األمر فيسمع
الحاضرون رأيه القائل بحق مجلس
ال �ن��واب ف��ي ال �ت �ش��ري��ع ،م�س�ت�ن�دًا إل��ى
«اس�ت�ش��ارة قانونية م��ن أه��م أستاذ
قانون دستوري ،إدمون رباط ،يؤكد
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«األخ �ب��ار» أن السفير األم�ي��رك��ي في
بيروت ديفيد هيل استطلع إمكانية
ال �ت �م ��دي ��د ل �س �ل �ي �م��ان ،ك ��ذل ��ك ف�ع�ل��ت
سفيرة االتحاد األوروب��ي في لبنان
أنجيلينا إيخهورست األمر نفسه.
وبعد استقبال الراعي لجعجع بعد
ظ �ه��ر أم� ��س ،أم ��ل ج�ع�ج��ع أن «ي �ن��زل
ال �ع �م��اد ع ��ون إل ��ى ال �ج �ل �س��ة ،وي�ح��ث
النواب على التصويت له ،وفي حال
نيله أكثرية األصوات ،أي  65صوتًا،
سأكون أول من يهنئه ،لكن املقاطعة
غ �ي��ر م �ق �ب��ول��ة» .وع� ��ن ط� ��رح ال ��راع ��ي
التمديد لسليمان ،قال جعجع« :لقد
ف��ات�ح�ن��ا ال�ب�ط��ري��رك ب �ه��ذا امل��وض��وع،
ولكن تبني من التعداد أن��ه ال توجد
أك�ث��ري��ة ف��ي امل�ج�ل��س ال�ن�ي��اب��ي ترغب
ف� ��ي ت� �ع ��دي ��ل ال� ��دس � �ت� ��ور .ول�ل�أس ��ف،
انتهى امل��وض��وع عند ه��ذا ال�ح��د ،أي
انتهى قبل أن يبدأ».
ب � ��دوره ،أك ��د ال��رئ �ي��س ن�ب�ي��ه ب ��ري أن
«ه�ن��اك جلسة ك��ل دقيقة (ف��ي األي��ام
ال� �ع� �ش ��رة) ح �ت��ى إذا ل ��م ي � � ُ
�دع إل�ي�ه��ا
رئ� �ي ��س امل �ج �ل��س إذا ك� ��ان ال �ن �ص��اب
متوافرًا ،وال ضرورة ألن أعني جلسة
غ�دًا أو بعد غد أو بعده .وإذا عرفت
أن هناك نصابًا مؤمنًا في أي ساعة
أو وقت ،حتى ولو كان في منتصف
ال�ل�ي��ل ،ف��إن رئ��اس��ة املجلس حاضرة
ألن ت�ك��ون ف��ي خ��دم��ة امل�ج�ل��س ،وه��ذا

أقل من واجباتنا الوطنية».

القومي يرفض زيارة فلسطني
وفي سياق آخر ،أبلغ رئيس الحزب
السوري القومي االجتماعي النائب
أس �ع��د ح � � ��ردان ،ال ��راع ��ي م��وق �ف��ه من
زي ��ارة األخ �ي��ر لفلسطني ،وق ��ال بعد
زي� � ��ارة ب �ك��رك��ي ع �ل��ى رأس وف � � ٍ�د م��ن
ال � �ح� ��زب« :ن� �ح ��ن ل��دي �ن��ا ث �ق��ة ك �ب �ي��رة
ب �غ �ب �ط �ت ��ه ،ون � � �ق � � ّ�در م� ��واق � �ف� ��ه ت �ج��اه
ّ
ّ
اإلقليمي
الوطنية والوضع
األوضاع
ّ
وت �ج��اه م��ا ي �ت �ع��رض ل��ه ش�ع�ب�ن��ا في
فلسطني من عدوانية ورعونة وقهر
ّ
وزج في ّ
السجون .لقد تناقشنا معه،
ّ
وقدمنا له رأينا وبعض االقتراحات،
ونحن لسنا مع الزيارة».
وخ �ل��ال ال �ل �ق ��اء ،ت �ط��رق ال ��راع ��ي إل��ى
م ��وض ��وع ج �ل �س��ة ال� �ي ��وم ال��رئ��اس �ي��ة،
ً
سائال الوفد ّ
عما يحول دون توجهه
إلى مجلس النواب النتخاب رئيس
ل� �ل� �ج� �م� �ه ��وري ��ة .ج � � ��اءه ّ
رد ال �ق��وم��ي
ال��دي �ب �ل��وم��اس��ي ب� ��أن امل �ق��اط �ع��ة ح��ق
دي � �م� ��وق� ��راط� ��ي .ع� �ن ��ده ��ا اس �ت �ع��رض
ال ��راع ��ي ط��ري �ق��ة ان �ت �خ��اب ال �ب �ط��ارك��ة
وال� � �ب � ��اب � ��ا ،ب� �ح� �ي ��ث ت� �ب� �ق ��ى ال �ج �ل �س��ة
م �ف �ت��وح��ة إل ��ى ح�ي�ن خ� ��روج ال��دخ��ان
األبيض ،فما ك��ان من النائب م��روان
ف ��ارس إال أن ق��ال ل��ه ض��اح�ك��ًا« :أن�ت��م
لديكم الروح القدس ،أما نحن فال!».

ارية
ف �ي �ه��ا اس �ت �ح��ال��ة س �ل��ب ص�لاح �ي��ات
م�ج�ل��س ال � �ن� ��واب» .ي�ص�م��ت ال�ج�م�ي��ع
ُ
ويكمل الراعي ما أتى بهم ألجله« :ال
يمكن الزعماء املوارنة أن يتعايشوا
مع بطريرك ق��وي ،يريدون بطريركًا
يخضع لهم .وال يمكن التعويل على
النواب املسيحيني لتأمني النصاب،
فهؤالء باتوا ُدم��ى في أي��دي رؤس��اء
ال� �ك� �ت ��ل ...ح �ب��ذا ل ��و ي �ك��ون��ون ب �ج��رأة
سائق تشرشل الذي قال له يومًا :لن
أصوت لك!».
ّ
الجد ،يكشف الراعي
حان اآلن وقت
ع � ��ن خ � �ط� ��اب ي � �ن� ��وي إذاع � � �ت� � ��ه ع �ل��ى
امل�ل�أ ،وه��و ن�ت��اج عصر ف �ك� َ�ر ْي وزي��ر
ال ��داخ� �ل� �ي ��ة زي� � ��اد ب � � ��ارود وامل � �ط� ��ران
ب� ��ول� ��س ص � �ي� ��اح ب � ��إش � ��راف ال� ��وزي� ��ر
السابق روجيه دي��ب ،صاحب فكرة
جمع املؤسسات املارونية الثالث في
ال�ص��رح أم��س .ي�ب��دأ )...(« :أولويتنا
املطلقة انتخاب رئيس للجمهورية،
وكان من األجدى للسياسيني إنتاج
م��واص �ف��ات ه ��ذا ال��رئ �ي��س ف��ي خ�لال
ال �س �ن��وات ال�س��ت امل��اض�ي��ة (…) ك��ان
أجدى بالتيار الوطني الحر أن يبدأ
ت �ق��ارب��ه م��ع ت �ي��ار امل�س�ت�ق�ب��ل ب��اك �رًا...
ظ�ن�ن��ا أن ج�ع�ج��ع أوق� ��ف ل�ع�ب��ة رم��ي
ال�ب�ح��ص ف��ي ال�ط�ب�خ��ات ال��وط �ن �ي��ة...
ال يمكن ع��ون وجعجع املضي قدمًا
ف� ��ي م �خ �ط �ط �ه �م��ا ال �ت �خ ��ري �ب ��ي ()...
لنصنع رأيًا عامًا ثالثًا عبركم وعبر
حلقاتكم امل��ارون�ي��ة والشعبية (…)
هيا بنا ننقذ البلد سويًا» .ال يكاد
ي �ن �ه��ي خ �ط��اب��ه ح �ت��ى ي �خ��رج ت��ارك��ًا
ج �ن��وده ت��ائ �ه�ين ف��ي ك�ي�ف�ي��ة تفسير
م ��ا س �ب��ق .اع �ت ��ذر ع ��ن ع ��دم م�ت��اب�ع��ة
ال�ل�ق��اء ألن «ج ��دول أع�م��ال��ه م�ك�ت��ظ».
وم ��ا إن ي�غ�ل��ق ال �ب��اب ح�ت��ى تشتعل
الحرب مجددًا في ما بينهم ،فتفرط
ال� �ج� �ل� �س ��ة وال ت� �ج ��د غ� �ي ��ر م� �س ��ؤول
اإلع �ل��ام وال �ب��روت��وك��ول ف��ي ب�ك��رك��ي
وليد غياض إلذاعة البيان.
ف��ي ال�ق��اع��ة ال�ث��ان�ي��ة ،ي�ج�ل��س ال��راع��ي
مستجمعًا أن�ف��اس��ه إل��ى ح�ين دخ��ول
ض�ي�ف��ه األول ،ال ��وزي ��ر ال �س��اب��ق عبد
الله فرحات .يحاول فرحات أداء دور
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اإلطفائي ّ
املبرد ألعصاب البطريرك
ع �ب��ر دع ��وت ��ه إل � ��ى ت �ه��دئ��ة ال �ن �ف��وس
وال�ت�خ�ل��ي ع��ن ال�خ�ط��اب التصعيدي
ال� � � ��ذي «ي� �ش� �ت ��ت امل� �س� �ي� �ح� �ي�ي�ن أك �ث ��ر
ف ��أك �ث ��ر» .ي��دخ��ل اإلط �ف ��ائ ��ي ال �ث��ان��ي،
رئيس مجلس النواب السابق إيلي
ال �ف��رزل��ي إلخ �م��اد ان�ت�ف��اض��ة ب�ك��رك��ي.
ي�خ��رج ف��رح��ات وال �ف��رزل��ي ،ويحضر
رئ � �ي� ��س امل� �ج� �ل ��س امل � � ��ارون � � ��ي ودي � ��ع
الخازن على طاولة غداء الكاردينال،
داع� �م ��ًا ن �ظ��ري��ة ال �ت �ه��دئ��ة ه ��و اآلخ� ��ر.
سريعًا تتسرب األخبار الكسروانية
إل��ى معراب حرفيًا ،فيتسلل جعجع
بعد ظهر أمس إلى الصرح متباكيًا
ع � �ل� ��ى ن� � �ص � ��اب ل� � ��ن ي� ��ؤم � �ن� ��ه «ع� � ��ون
األناني».
ط � � � ��وى ال� � �ب� � �ط � ��ري � ��رك ي � � � ��وم غ �ض �ب��ه
ّ
االستثنائي بوجه ال يقل تجهمًا عن
ذلك ال��ذي قابل به ضيوفه صباحًا.
ل� ��م ت �ن �ف ��ع م � � � ��راوح امل� � �ط � ��ران س �م �ي��ر
مظلوم ،عقل بكركي وميزانها وفق
زوار ال� �ص ��رح ،ف ��ي ت �ب��ري��د ال� �ن ��ار .ال
ي�ت�ع��ب ال��راع��ي م��ن ت �ك��رار م�غ��ام��رات��ه
م � ��ع ال � ��زع � ��ام � ��ات امل� � ��ارون � � �ي� � ��ة ،ب � ��دءًا
بسعيه إل��ى تشكيل ق �ي��ادة رب��اع�ي��ة
ت �ح �ك��م م ��ن ب �ك��رك��ي ،م � ��رورًا ب�ط��رح��ه
ت�س��وي��ة ثنائية ع�ل��ى ع��ون وجعجع
تقضي بترشيح أحدهما لآلخر أو
ً
االت �ف��اق على م��رش��ح ث��ال��ث؛ وص��وال
إل� ��ى ت �م��رده �م��ا ع �ل �ي��ه وت�ج��اه�ل�ه�م��ا
ل��ه وم �ح��اول �ت �ه �م��ا ت�ج�ن�ي��ده ك��ل إل��ى
جانبه.
يضرب الراعي بيده على طاولته ،لن
يقف على الحياد بعد اليوم مراقبًا
م��وق�ع��ه ي�ت��آك��ل ش�ي�ئ��ًا ف�ش�ي�ئ��ًا ،ت�ق��ول
مصادره .وهو إن لم يحسن تسويق
مبادرته للتمديد لرئيس الجمهورية
ميشال سليمان ،بتعديل دستوري
أو ب� �ف �ت ��وى ،ي �ت �ق��ن أص� � ��ول ت �س��وي��ق
معركته الخاصة .باألمس ،كان هناك
متراسان رئاسيان :جعجع و 14آذار
م ��ن ج �ه��ة وع � ��ون و 8آذار م ��ن ج�ه��ة
أخ ��رى .امل�ت��اري��س ب��ات��ت ث�لاث��ة :ع��ون
وجعجع والراعي ...وكرسي الرئاسة
بينهم.

ّ
أم��ر واح ��د م��ؤك��د ،وس��ط ك��ل ال �ك�لام امل �ه��روق ع��ن جلسة
ال�ي��وم وجلسات م��ا قبل األح��د وم��ا ب�ع��ده ،وع��ن لقاءات
باريس وتمثيليات باقي العواصم ...هو أننا قد ولجنا
ن�ف��ق ال �ف ��راغ .وأم ��ر آخ ��ر م��رج��ح ،وس ��ط ك��ل التخمينات
والتطمينات وال�ن�ي��ات الحسنة ،ه��و أن��ه م��ن املستحيل
بالنسبة إلى الداخل في نفق ،أن ّ
يحدد طوله أو مسافته
ً
أو س��رع��ة اج �ت �ي��ازه أو زم ��ن ال� �خ ��روج م �ن��ه ،ف �ض�ل�ا ُعن
استحالة معرفة ما بعد النفق وإلى أين يؤدي ،إذا ق ّدر
للداخل فيه الخروج منه.
أكثر من ذل��ك ،وب��دءًا من اللحظة ،يفترض بكل مسؤول
سياسي أو متعاط في الشأن العام ،وخصوصًا أصحاب
القرار والزعامة من بينهم ،إدراك األلغام الثالثة املزروعة
داخ��ل نفق ال �ف��راغ .أل�غ��ام أف�ض��ل م��ا فيها أن�ه��ا معروفة
ومكشوفة .وأس��وأ ما فيها أن يتعامى عنها سياسيو
هذا البلد ومسؤولوه.
ً
لغم أول ،قد يكون األق��ل ثقال وتفجيرًا وتدميرًا ،اسمه
اح �ت �م ��ال ت �ط �ي �ي��ر االن� �ت� �خ ��اب ��ات ال �ن �ي��اب �ي��ة م� ��رة أخ� ��رى،
واالض�ط��رار مرة جديد إلى التمديد للمجلس النيابي،
ل�ك��ن ه��ذه امل ��رة بشكل م�ش��وب ب��أك�ث��ر م��ن ع�ي��ب قانوني
ً
ودس�ت��وري ،فضال عن عيب التمديد في حد ذات��ه .يبدأ
ّ
ص��اع��ق ه��ذا ال�ل�غ��م ب��االن�ف�ج��ار وال �ت ��ردد ،لحظة تطبيق
ال �ق��اع��دة ال �ش��ائ �ع��ة ه ��ذه األي � ��ام ،ب��أن��ه ف��ي ح��ال��ة ش�غ��ور
موقع رئاسة الجمهورية ،ال يمكن للحكومة أن تتولى
صالحيات الرئيس كاملة ،رغم النص الدستوري ،وذلك
ألس�ب��اب ميثاقية .م��ا يجعل مجلس ال� ��وزراء ف��ي حالة
تصريف عرفية لألعمال ،وإن كانت الحكومة مكتملة
ً
الصالحيات الدستورية نصًا وف�ع�لا .عندها ال إمكان
إلج��راء انتخابات نيابية في مواعيدها .واملواعيد تلك
ضاغطة عاجلة .ففي  20تشرين الثاني املقبل تنتهي
ً
والي ��ة امل�ج�ل��س امل �م��ددة أص�ل�ا .وف��ي غ�ي��اب ال �ق��درة على
إقرار قانون انتخابي جديد ،تظل مفاعيل قانون 2008
س��اري��ة .ما يعني أن آخ��ر مهلة لهذه الحكومة من أجل
دعوة الهيئات الناخبة هي  20آب املقبل .أقل من ثالثة
أش�ه��ر إذن م��ن نفق ال�ش�غ��ور ت�ك��ون كافية ل�ل��وق��وع على
هذا اللغم األول .لغم أصعب ما فيه أنه قد يدفع املعنيني
إلى خرق دستوري آخر .بمعنى القبول بالتئام املجلس
النيابي كهيئة تشريعية ،والذهاب إليه لتغطية الفراغ
بفراغ آخر ،من نوع إقرار قانون ّ
يمدد والية النواب مرة
أخ��رى .علمًا أن ه��ذه املعضلة الثانية لن تنتظر  20آب.
فهي مطروحة على القوى السياسية كافة بعد يومني
فقط من الشغور .وذلك مع الدعوة التي وجهها رئيس
املجلس النيابي النعقاده في  27أي��ار الجاري ،ملتابعة
موضوع سلسلة الرتب والرواتب.
أما إذا تمكنت القوى السياسية بأكثريتها من تخطي
هذا القطوع ،ووقفت في وجه الضغط الشعبي والنقابي
وامل �ط �ل �ب��ي ،وط� ّ�ب �ق��ت ال �ق��اع��دة ال��دس �ت��وري��ة ال�ق��ائ�ل��ة ب��أن

ما قل
ودل
رغم ضغط االنتخابات
الرئاسية ،يجد رئيس تكتل
التغيير واإلصالح العماد
ميشال عون الوقت للقاء
مديري مراكز الدراسات،
طالبًا منهم مراجعة بعض
املرشحني املحتملني

املجلس بات هيئة ناخبة ،ال قدرة رقابية وال صالحية
ت �ش��ري �ع �ي��ة ل �ه ��ا ،ع �ن��ده��ا ،ووس � ��ط م �ج �ه��ول ال�ت�ص�ع�ي��د
ال�ن�ق��اب��ي امل�ت��وق��ع وامل� �ش ��روع ،س�ي�ك��ون ع�ل��ى ت�ل��ك ال�ق��وى
ّ
التوجه بخطى ثابتة نحو اللغم الثاني :ال تشريع ،إذن
ال تمديد لوالية املجلس ،وال قانون انتخابات جديدًا.
م ��ا س �ي �ف��رض ع �ل��ى ح �ك��وم��ة ت �م��ام س�ل�ام ت �ح��دي إج ��راء
االنتخابات النيابية العامة ،بني  20ايلول و 20تشرين
الثاني ،مع مهلة أخيرة للدعوة إليها هي كما سبق ،في
 20آب .واألهم ،أنه سيكون على هذه الحكومة االئتالفية
ال��وف��اق �ي��ة ب ��ال ��ذات ،ال ��ذه ��اب ب�ع�ي��ون م�ف�ت��وح��ة وإرادات
معلنة ،نحو إج��راء تلك االنتخابات وف��ق ق��ان��ون العام
ً
 2008ال غ�ي��ر .أي ق��ان��ون ال�س�ت�ين م �ع��دال .وه��و ال�ق��ان��ون
ال ��ذي ت �ب��ارت ك��ل ال �ق��وى السياسية ف��ي رف�ض��ه والقطع
مع أحكامه وإع�لان دفنه واستحالة قبول رعايته ألي
انتخابات أخرى ...كل ذلك قبل عام واحد ال غير.
ي �ب �ق��ى ال �ل �غ��م ال� �ث ��ال ��ث ،أن ت ��رف ��ض ال� �ق ��وى ال �س �ي��اس �ي��ة،
بأكثريتها القانونية ال�لازم��ة ،التمديد للمجلس ،وأن
ت��رف��ض إج � ��راء االن �ت �خ��اب��ات ب �ق��ان��ون ال �س �ت�ي�ن .ع�ن��ده��ا
نبلغ في  20تشرين الثاني ،في ح��ال استمرار الشغور
ال��رئ��اس��ي ،ح��ال��ة ال �ف��راغ ال �ك��ام��ل ،أو ح�ت��ى «ال �ك��اي��وس»
املطلق باملعنى «املورفي» الشهير .ال رئيس ،ال مجلس
ن�ي��اب�ي��ًا دس� �ت ��وري وق��ان��ون��ي ،وال ح �ك��وم��ة ق � ��ادرة على
تعويض وظيفة أي من املؤسستني الشاغرتني .فنتجه
واقعيًا نحو تفكك النظام وتعطل ك��ل آلياته الداخلية
ل�ل�ض�ب��ط وال �ع �م��ل وإع� � ��ادة ت�ش�غ�ي�ل��ه ال ��ذات �ي ��ة .م ��ا ي�ن��ذر
بالذهاب إلى «شيء تأسيسي» ما ،باملفهوم الدستوري
والتكويني لألنظمة والدول .وهو ما ّ
يهدد عندها بدفن
نظام الطائف وفتح االحتماالت على مصراعيها ،وسط
م ��وازي ��ن ال �ق��وى غ�ي��ر امل�ط�م�ئ�ن��ة ألي م��ن امل�ع�ن�ي�ين ب�ه��ذا
النظام ومعادالته الدقيقة والهشة.
أل �غ��ام ث�لاث��ة م�ع��روف��ة وم�ك�ش��وف��ة .وال�ب�ع��ض ي�ق��ول إنها
بكونها ك��ذل��ك ،ت�ح��ول��ت م��ن أل �غ��ام فعلية حقيقية ،إل��ى
ن��وع م��ن ال �ح��زام ال�ن��اس��ف ال�س�ي��اس��ي ،ال ��ذي يستخدمه
أط��راف الصراع للتهويل واالب�ت��زاز ضد بعضهمّ .
يلوح
ه��ذا الطرف لآلخر بما معناه :إم��ا أن ترضخ لشروطي
حول انتخابات الرئاسة ،وإم��ا يصير «طائفك» العزيز
عليك وعلى مكتسباتك ،في خبر كان .ويرد الطرف اآلخر
بالتهويل الكامن واملكتوم املقابل :إما أن تقبل بمقاربتي
أنا الستحقاق الرئاسة ،وإما تصير «مناصفتك» أولى
ضحايا سقوط «ط��ائ�ف��ي» ...ف��ي مكان م��ا تبدو معادلة
ع��ض األص��اب��ع امل�ح�ك��ي عنها ل�لأي��ام امل�ق�ب�ل��ة ،أق��رب إل��ى
ص��ورة ن��زال مسلح ،حيث يضع كل من طرفيه مسدسه
ف��ي رأس اآلخ ��ر ،وي �ه��ددان ب��إط�لاق ال �ن��ار م�ع��ًا .علمًا أن
تالصق ال��رأس�ين يكفي لرصاصة واح��دة للقضاء على
االثنني معًا ،كما على بلد كامل .ثالثة ألغام ورصاصة
ق��ات�ل��ة ،ال درع ي�ق��ي م�ن�ه��ا إال رئ �ي��س رئ �ي��س ،ومنتخب
بأسرع وقت .قبل أن نوغل في نفق الفراغ الذي ولجناه
ً
فعال ،رغم كل كالم املهروق »هرقة» البعض.

علم
و خبر
ستريدا ال تصافح رحمة!
أوفد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان النائب إميل رحمة
لتمثيله في تأبني شقيق النائب السابق جبران طوق ّ
وعم النائبة
ّ
ستريدا جعجع .ومثل رحمة رئيسي الحكومة ومجلس النواب أيضًا،
األمر الذي أحرج جعجع بحكم الخصومة الحادة بني قائد القوات
ومحامي الدفاع عنه سابقًا ،إال أنها تجاهلت األعراف البروتوكولية
وتجنبت مصافحته ،وآثرت الجلوس في الصالون املخصص للرجال
بقرب عمها على الجلوس في صالون النساء بقرب ابنته (أي ابنة
النائب السابق طوق) السيدة ميريام سكاف .وحرص طوق على إبراز
إكليلي كل من رئيس الجمهورية والعماد ميشال عون فقط.

العدو شتم جنود الجيش
لالنتخابات النيابية باسمه
إلجراء استطالع في بعض
أقضية جبل لبنان .ويقول
ملن يراجعه بخصوص
االستياء الشعبي من الفراغ
والتعطيل إن األمور لن تتخذ
منحى خطيرًا يهدد شعبيته.

يستفيد العدو من تباين وجهات النظر بني األمم املتحدة والحكومة
اللبنانية حول خط الحدود مع فلسطني املحتلة ،في الوقت الذي يصر
فيه لبنان على أنها كما حددتها اتفاقية الهدنة ،تتصرف األمم املتحدة
واليونيفيل من ورائها على أن الخط األزرق هو الحدود الرسمية ،وليس
خط انسحاب العدو اإلسرائيلي في تحرير عام  .2000من هنا ،ال يتوانى
العدو عن خرق املنطقة املتحفظ عليها ،أي الواقعة بني الحدود والخط
األزرق .اختراقات ال تعترف بها اليونيفيل .في هذا اإلطار ،أقدمت دورية
معادية في موقع رويسات العلم في خراج كفرشوبا ،على رمي رمانة
راع وقطيعه على بعد  150مترًا من الخط
دخانية وإطالق النار باتجاه ٍ
األزرق ،بحسب بيان قيادة الجيش .البيان أشار أيضًا إلى قيام دورية
راجلة معادية مؤلفة من عشرين جنديًا عند بوابة فاطمة ،بتلقيم
أسلحتها الفردية وتوجيهها باتجاه مركز للجيش اللبناني وشتم
عناصره بكلمات نابية.
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تقــرير
رسائل إلى المحرر
تحديات لبنانية مئة
في املئة

م � ��ا ت � �م� � ّ�ر ب � ��ه ال � �ب �ل��اد ال � �ي � ��وم ه��و
ب �م �ث��اب��ة ال � �غ � ��روب ال � � ��ذي ي�س�ب��ق
الظلمة .البلد ليس على ما يرام،
ووضعه ينهار بسرعة ويحتاج
إل��ى م � ��داواة .ان��ه ال��وض��ع ب��رم�ت��ه:
كل ما فيه من سياسة واقتصاد
ومجتمع وأم��ن وت��رب�ي��ة وت��اري��خ
ودي� �م ��وغ ��راف� �ي ��ا ون� �ظ ��ام ي �ح �ت��اج
ال ��ى ت �غ �ي �ي��ر .م � ّ�م ي�ش�ك��و ال��وط��ن؟
ان� ��ه م �ك �ت �ئ��ب واالك� �ت� �ئ ��اب ي�س�ب��ق
االنتحار.
ال � ��رئ� � �ي � ��س ف � � � � ��ؤاد ش � � �ه � ��اب ب �ن��ى
املؤسسات عبر تبني مفهوم دولة
العناية الن��ه اراد ان يحدث نقلة
نوعية في حياة اللبنانيني .ربط
السياسة االق�ت�ص��ادي��ة بمفاهيم
االن � �م� ��اء وال� �ع ��دال ��ة االج �ت �م��اع �ي��ة
وال��وح��دة ال��وط�ن�ي��ة وارت �ك��ز على
الدراسة التي أعدتها بعثة ايرفد
( 1960ـ  )1961وب ��ادر ع�ه��ده الى
تعزيز التعليم ال��رس�م��ي ،تعميم
امل� ��ؤس � �س� ��ات ال �ص �ح �ي ��ة وال �ن �ق ��ل
ال �ع��ام ،ان �ش��اء امل �ش��روع األخ�ض��ر،
امل� � �ج� � �ل � ��س ال� � ��وط � � �ن� � ��ي ل�ل��ان � �م� ��اء
وال� �ب� �ح ��وث ،ال �ت �ف �ت �ي��ش امل ��رك ��زي،
ال �ج��ام �ع��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،وال �ض �م��ان
ُ َ
االج � �ت � �م� ��اع� ��ي ...ول � ��م ت� �ب ��ن ب �ع��ده
م��ؤس �س��ة ت �ع �ن��ى ب ��االن� �س ��ان ول��م
ُي ّ
سجل سعي للعمل على تحقيق
ع� ��دال� ��ة إج �ت �م ��اع �ي ��ة ش ��ام� �ل ��ة م��ن
خ�ل�ال إص�ل�اح م��ال��ي واق�ت�ص��ادي
واجتماعي.
ف� �ف ��ي ال �ت �ف �ص �ي��ل ال � �س� ��ري� ��ع ،ي�ت��م
التالعب بسلسلة الرتب والرواتب
ّ
ً
التي يعلق اللبنانيون عليها آماال
لتحسني أوضاعهم ،هذه العرقلة
قد يكون سببها تدني االقتراض
م��ن البنوك ف��ي ح��ال إق��راره��ا .من
قال ان الرأسمالية التقليدية التي
ح��اول الرئيس شهاب استبدالها
ب��ال��رأس�م��ال�ي��ة ال�ح��دي�ث��ة ق��د زال��ت
من عقول املسؤولني؟ الحق الحق
أق��ول لكم انها ما زال��ت .فأكثر من
ت�س�ع�ين ف��ي امل �ئ��ة م��ن اللبنانيني
ت �ت��آك �ل �ه��م دي ��ون �ه ��م وم�ص��ائ�ب�ه��م
املالية على االقل.
ت �ح �س�ي�ن ال � ��وض � ��ع امل �ع �ي �ش ��ي ي��ا
ن � � ��اس ،ح� ��ق ل � �ك ��م .أل� � ��م ت � �ق � ّ�ر ه ��ذا
ح�ق��وق االن �س��ان؟ ول�ك��ن حقوقكم
م �س �ل��وب��ة ،وح� �ت ��ى م��واط �ن� ّ�ي �ت �ك��م
س��رق��ت .ف��امل��واط��ن ه��و ف��ي درج��ة
ث��ان�ي��ة وك��ل وزي��ر ون��ائ��ب ه��و في
ال ��درج ��ة االول � � ��ى .امل ��وض ��وع وم��ا
فيه ان الكثيرين من املسؤولني ال
ي��ري��دون استكمال دول��ة العناية
التي ابتدأها العهد الشهابي.
وم ��اذ ب �ش��أن ال �ن��ازح�ي�ن؟ ك�ث��ر هم
ال��داخ �ل��ون إل ��ى ل�ب�ن��ان ب�لا أوراق
ثبوتية .ما حصل في برج حمود
م�ن��ذ أي ��ام دل �ي��ل ع�ل��ى ان ال�ت��دخ��ل
ال �س��ري��ع ل�ل �ق��وى األم �ن �ي��ة مل��راق�ب��ة
ه ��ؤالء وال�س�ي�ط��رة عليهم واج��ب
مقدس .األم��ن خط أحمر .وكفانا
الكالم عن األمن بالتراضي .األمن
بالقوة هو املطلوب.
أم � � ��ا ال � ��رئ � ��اس � ��ة ،ون � �ح � ��ن ع �ش �ي��ة
االس � � � � �ت � � � � �ح � � � � �ق� � � � ��اق ،ف� � � �م � � ��ره � � ��ون
ب��ال �س �ع��ودي��ة وأم �ي��رك��ا وف��رن �س��ا
وك� � � ��ل دول ال � � � �ق� � � ��ارات ال �خ �م ��س
ّ
امل�ت�ق��دم��ة وامل �ت �خ��ل �ف��ة .ال �ك��ل ي�ق� ّ�رر
ونحن ّ
نتفرج.
ن��ري��د ت�ح��ري�رًا م��ن ال�ج��وع والفقر
وال � �ع� ��وز وال � �ح ��اج ��ة .ن ��ري ��د ف �ك �رًا
ّ
متحررًا .علنا عشية عيد املقاومة
ّ
نتعلم منها اإلصرار على تحقيق
األه� ��داف وت�ق��وي��م االع��وج��اج��ات.
سالمي الكبير الى سيدها وإلى
متبني فكرها وإل��ى ك��ل مناضل
ي �ق��ات��ل ف��ي س�ب�ي��ل ت �ح��ري��ر ف �ك��ره،
والسالم.
بول أبو ديب

رسالة سليمان ...أقل من حبر علــى
أمس بدت رسالة الرئيس
ميشال سليمان الى املجلس
النيابي وكأنها لزوم ما ال
يلزم .فريق  14آذار الذي
رأى في ّ
تغيب حزب الله
عن الجلسة «استخفافًا
بموقع الرئاسة» ،كان نفسه
ليستهني بها لوال أنه رأى
فيها وسيلة الستكمال
هجومه على الفريق اآلخر.
رسالة سليمان إلى نواب األمة
أقل من حبر على ورق!
ميسم رزق
ع � �ل ��ى خ � �ط ��ى أس �ل ��اف� � ��ه ،ب � �ع ��ث رئ� �ي ��س
�ال سليمان
ال�ج�م�ه��وري��ة ال �ع �م��اد م�ي�ش� ّ
ب ��رس ��ال ��ة إل� � ��ى ال� � �ن � ��واب ل �ح ��ث �ه ��م ع�ل��ى
تحكيم ضمائرهم والعمل ملنع الفراغ
في س� ّ�دة الرئاسة األول��ى .لكن املفارقة
أن ال��رئ �ي��س ال ��ذي ت��وش��ك والي �ت��ه على
االن�ت�ه��اء ،اخ�ت��ار توقيتًا فاجأ ال�ن��واب،
إذ أت� � ��ى ق� �ب ��ل أق� � ��ل م � ��ن أس� � �ب � ��وع ع �ل��ى
انتهاء واليته ،وبالتزامن مع الدعوات
امل�ت�ك� ّ�ررة ال�ت��ي ّ
يوجهها ال��رئ�ي��س نبيه
ب� � ّ�ري ل�ع�ق��د ج �ل �س��ات االن �ت �خ ��اب .وألن
ال��دس �ت��ور ي�م�ن��ح س�ل�ي�م��ان ح��ق ال�ق�ي��ام
ّ
ب �ه��ذه ال �خ �ط��وة ،وي �ح��ت��م ع �ل��ى ال�ه�ي�ئ��ة
العامة االجتماع ملناقشة رسالته ،التأم
امل �ج �ل��س ال �ن �ي��اب��ي ب ��دع ��وة م ��ن رئ�ي�س��ه
أم ��س ،ق�ب��ل ي��وم م��ن ج�ل�س��ة االن�ت�خ��اب.
ك��ان��ت م�ن��اق�ش��ة ال��رس��ال��ة ه��ي ال�ع�ن��وان
ال�ع��ري��ض للجلسة ،لكنها م��ا لبثت أن
ت �ح� ّ�ول��ت م �ن��اظ��رة س�ي��اس�ي��ة ب�ي�ن ن��واب
 14آذار ون ��واب ال�ت�ي��ار ال��وط�ن��ي ال�ح��ر،
ح��ول «الحق الديمقراطي في مقاطعة
جلسات االنتخاب» و«الواجب الوطني
ّ
الذي ُيحتم تأمني النصاب والقفز فوق
الطموحات الشخصية».
ً
أص�لا لم يكن ه��دف سليمان الحقيقي
وضع النواب أم��ام مسؤولياتهم ،إذ ال
ُ
م��ون��ة ل��ه ع�ل��ى أح��د م�ن�ه��م .ك�م��ا ل��م يكن
ه��دف ال �ن��واب ال��ذي��ن ح �ض��روا الجلسة
مناقشة رس��ال�ت��ه .ف�ق��د ع�ق��دت الجلسة
وس� ��ط ج� ��دل دس � �ت� ��وري ح� ��ول وظ�ي�ف��ة
املجلس منذ  15الجاري ،تاريخ ّ
تحوله

إل��ى ه�ي�ئ��ة ن��اخ�ب��ة ،وم ��دى أح�ق�ي�ت��ه في
االجتماع والتشريع .فقد رأى البعض
أن ب � � ّ�ري ن �ج��ح ف ��ي اس � �ت� ��دراج ال �ن ��واب
امل� �ع� �ت ��رض�ي�ن ع� �ل ��ى ح � ��ق امل� �ج� �ل ��س ف��ي
ال�ت�ش��ري��ع ان�ط�لاق��ًا م��ن م ��واد ال��دس�ت��ور
ّ
التي ت��ؤك��د ع��دم ج��واز اجتماع الهيئة
ال �ع��ام��ة م��ع ت �ح��ول امل�ج�ل��س ال ��ى هيئة
ناخبة إال بهدف انتخاب رئيس جديد.
لكن م�ص��ادر رئيس املجلس نفت ذلك
ب��اع�ت�ب��ار أن «رئ �ي��س امل�ج�ل��س ل��م ي� ُ
�دع
ال� �ن ��واب إل� ��ى ج �ل �س��ة ت �ش��ري��ع ،ب ��ل إل��ى
ج�ل�س��ة ت��وض��ع ف��ي إط� ��ار االس�ت�ح�ق��اق
ال��رئ��اس��ي» .وف�ي�م��ا اس �ت �غ��رب ال�ب�ع��ض
حضور نواب تكتل التغيير واإلصالح
الجلسة ومقاطعتهم جلسة االنتخاب
اليومّ ،
ردت مصادر التيار بالقول «إننا
حضرنا الجلسة ألنها جلسة مناقشة
ول �ي �س��ت ج�ل�س��ة ات �خ ��اذ ق � ��رار ،ول�ك�ن�ن��ا
ّ
مصرون على مقاطعة جلسة االنتخاب
ألن � �ن� ��ا م �ق �ت �ن �ع ��ون ب � � ��أن االس� �ت� �ح� �ق ��اق
الرئاسي يحتاج إلى توافق» .
متأخرة عن موعدها ما يقارب نصف
س��اع��ة ،ب ��دأت ال�ج�ل�س��ة .ف��ري��ق  14آذار
ح��اض��ر ب��أغ�ل�ب�ي�ت��ه ال �س��اح �ق��ة ،وك��ذل��ك
كتلة «التحرير والتنمية» .كذلك حرص
ال�ن��ائ��ب ول�ي��د ج�ن�ب�لاط ع�ل��ى الحضور
شخصيًا ومعه أغلب ن��واب كتلته .أما
ال� �ن ��واب ال �ع��ون �ي��ون ف�ح�ض��ر م�ن�ه��م من
يتولى عادة معركة الدفاع عن الجنرال،
فيما ّ
تغيبت كتلة «ال��وف��اء للمقاومة»
بأكملها .ك��اد مجلس النواب أن يكون
ذك��وري��ًا ب��ام�ت�ي��از ،ل��وال ح�ض��ور وزي��رة
رئ �ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة أل �ي��س شبطيني،
ف�ع� ّ�وض��ت ع��ن غ �ي��اب ال�ث�لاث��ي النيابي

رفض جنبالط اعتالء
المنبر وتحدث من
مكانه «حتى ما يغلط
شي غلطة»
جلسة مناقشة رسالة سليمان تحولت الى جدل دستوري (مروان طحطح)
النسائي «ب �ع��ذر» .واق �ف��ًا ،ت�لا الرئيس
ب � � ّ�ري رس ��ال ��ة س �ل �ي �م��ان ال� �ت ��ي ال ت��زي��د
ّ
على ورقتني .وف��ي أثناء الكالم «قلب»
ال �ن��واب ال��رس��ال��ة امل��وزع��ة ب�ي�ن أي��دي�ه��م
ك �م��ن ي�ت�ص�ف��ح ورق� ��ة ام �ت �ح��ان ب��اغ�ت��ت
الطالب بصعوبة مضمونها.

وف � � ��ور االن � �ت � �ه� ��اء م� ��ن ق� ��راء ت � �ه� ��ا ،ف�ت��ح
ب��ري ل�ل�ن��واب ب��اب ال�ك�لام ،فطلب ن��واب
الحديث من على املنبر ال من مقاعدهم.
وب � ��رر ال �ن��ائ��ب س��ام ��ي ال �ج �م� ّ�ي��ل ط�ل�ب��ه
ّ
ـ«حردبة» في
بأنه ال يريد أن ُيصاب ب
ظهره .واستغل ن��واب  14آذار الفرصة

ل�ت�ح��وي��ل امل�ن��اق�ش��ة إل ��ى ك�ل�م��ات إط ��راء
على سليمان .وت�س��اءل النائب سمير
ال �ج �س��ر ع��ن س �ب��ب ع ��دم إع�ل��ان أس �م��اء
املرشحني ال��ذي��ن ال ي��زال بعضهم غير
معروف ،وع��ن ع��دم وج��ود وق��ت محدد
إلغ�ل�اق ب ��اب ال �ت��رش �ي��ح .ب �ع��ده ،ت�ح��دث

تقــرير

اليازجي عن زيارة القدس :الراعي يعرف ما ينبـــغ
عبد الكافي الصمد
أك �ث��ر م ��ن س �ب��ب وراء إط �ل��اق ب �ط��ري��رك
إن � �ط� ��اك � �ي� ��ة وس� � ��ائ� � ��ر امل � � �ش� � ��رق ل � �ل� ��روم
األرث ��وذك ��س ي��وح�ن��ا ال�ع��اش��ر ال�ي��ازج��ي
املؤتمر الكنسي العام بني  26حزيران
امل�ق�ب��ل و 28م �ن��ه ،ف��ي ج��ام�ع��ة البلمند،
ت� �ح ��ت ع � �ن� ��وان «ال � ��وح � ��دة اإلن� �ط ��اك� �ي ��ة:
أبعادها ومستلزماتها» ،متخذًا شعار
«وح ��دت� �ن ��ا :إن �ط��اك �ي��ة ق �ل �ب �ه��ا وال �ع��ال��م
مداها».
ف ��ي م ��ؤت �م ��ره ال �ص �ح��اف��ي ال� � ��ذي ع �ق��ده
أم��س ،ف��ي ق��اع��ة معهد القديس يوحنا
ال��دم �ش �ق��ي ف ��ي ج��ام �ع��ة ال �ب �ل �م �ن��د ،ع��زا
اليازجي الدعوة الى املؤتمر الى «حاجة
أب�ن��ائ�ن��ا ،مقيمني وف��ي االن�ت�ش��ار ،ليس
ليعبروا عن وحدتهم اإليمانية فحسب،
وإن �م��ا ل �ي �ع �ب��روا أي �ض��ًا ع��ن اه�ت�م��ام�ه��م

ب��أوض��اع أوط��ان�ه��م واس�ت�ع��داده��م ألداء
دور أساسي ومفصلي في مستقبلها».
ه� � � ��ذان االه � �ت � �م� ��ام واالس� � �ت� � �ع � ��داد ل ��دى
أرث � � � ��وذك � � � ��س امل � �ن � �ط � �ق� ��ة واالن � � �ت � � �ش� � ��ار،
س �ي �ن��اق �ش��ان ف� ��ي خ �م �س��ة م � �ح� ��اور ف��ي
امل��ؤت �م��ر ال� ��ذي «س �ي �ك��ون خ �ط��وة أول ��ى
ف��ي ب �ل��ورة أف �ك��ار ج��ام �ع��ة ،ت��أخ��ذ شكل
ُ
سياسات ،وورش عمل ومشاريع ،ترفع
إلى املجمع املقدس ،لعلها تساعد على
تكوين خريطة طريق تبنى مدماكًا بعد
مدماك» .واملحاور الخمسة هي «تعزيز
التكامل بني الرعايا في األبرشيات وبني
األب��رش �ي��ات ع �ل��ى م �س �ت��وى ال �ك��رس��ي»،
و«تنمية األوق ��اف وال�ت�ع��اض��د امل��ال��ي»،
و«ال �ع �م ��ل االج �ت �م ��اع ��ي» ،و«ال �ح �ض��ور
املجتمعي» و«التواصل».
وم ��ع أن ع �ن��وان امل��ؤت �م��ر ك�ن�س��ي ب�ح��ت،
ل ��م ي �غ �ف��ل ال� �ي ��ازج ��ي اإلش � � � ��ارة إل � ��ى م��ا

تعانيه هذه األي��ام «كنيستنا املشرقية
م��ن ظ��روف صعبة ف��ي لبنان وس��وري��ا
وال� �ع ��راق» ،وه��ي الكنيسة «األك �ب��ر من
حيث التعداد البشري في مشرقنا».
م � ��ا ل � ��م ي �ق �ل��ه ال � �ي� ��ازج� ��ي ف � ��ي م��ؤت �م��ره
ال� �ص� �ح ��اف ��ي ،ذك � � ��ره ب ��اق� �ت �ض ��اب خ�ل�ال
ّ
رده ع�ل��ى األس�ئ�ل��ة ال�ت��ي ط��رح��ت عليه،
ّ
فأكد «أننا لسنا خائفني على الوجود
املسيحي في ال�ش��رق .فنحن أبناء هذه
ال� ��دي� ��ار ،ون� �ق ��ول دائ� �م ��ًا ل �ق��د ب�ن�ي�ن��ا مع
املسلمني في هذه املنطقة تاريخًا معًا،
ويسري علينا ما يسري عليهم» .وأكد
أن الكنيسة امل�ش��رق�ي��ة «ل�ي�س��ت كنيسة
انعزال أو انغالق ،وما نقوم به ينبع من
دافعنا للتعايش مع اآلخ��ري��ن .فقوتنا
هي قوة لبقية املسيحيني وللمسلمني
أي�ض��ًا ،ولجميع أب�ن��اء ال��وط��ن ،ألن أهم
شيء هو أن نلملم بعضنا بعضًا».

وأك � � ��د أن «ال م �ع �ل ��وم ��ات ج� ��دي� ��دة ع��ن
م �ط��ران��ي ح �ل��ب امل �خ �ط��وف�ي�ن» ،متمنيًا
«انتخاب رئيس جديد للجمهورية في
األيام الباقية من املهلة الدستورية».
وع� � ��ن م ��وق� �ف ��ه م � ��ن زي � � � ��ارة ال� �ب� �ط ��ري ��رك
املاروني بشارة الراعي إلى القدس في
 25أيار الجاري ،قال اليازجي إن الراعي
«ي �ع��رف امل��وق��ف ال ��ذي ع�ل�ي��ه ات �خ ��اذه»،
م � ��ؤك � �دًا أن «ع �ل��اق � ��ة م �ح �ب ��ة واح � �ت � ��رام
تربطنا به».
ل �ك��ن أوس � � ��اط دي �ن �ي��ة وأك ��ادي� �م� �ي ��ة ف��ي
جامعة البلمند ،ق��ال��ت ل�ـ «األخ �ب��ار» إن
زي��ارة الراعي «قصر نظر» ،مذكرة بأن
البطريرك الراحل هزيم رفض عام 2000
زي � ��ارة ال �ق ��دس ل �ل �م �ش��ارك��ة ف ��ي م��ؤت�م��ر
ك�ن�س��ي م �ه��م «ح �ت��ى ال ي�ع�ط��ي ش��رع�ي��ة
الح �ت�ل�ال �ه��ا» .ول �ف �ت��ت إل� ��ى أن «أه �م �ي��ة
املؤتمر تنبع من أنه يعقد للمرة األولى
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ى ورق!

ال� �ن ��ائ ��ب م � � � ��روان ح � �م� ��ادة ع� ��ن رئ �ي��س
الجمهورية الذي «تحول من شخصية
عسكرية إلى شخصية مدنية حوارية
طيلة م��دة والي �ت��ه» ،م�ش�ي�دًا برسالته.
وألن في املجلس من يعترض بالنظام،
ّ
ل �ف��ت ال �ن��ائ��ب ن �ق��وال ف ��ت ��وش ال� ��ى أن�ن��ا

رشح ستريدا!..
لو ّ
سامي كليب
«ل� �س� �ن ��ا ف � ��ي ح �ف �ل ��ة ت� ��أب �ي�ن وال ح �ف �ل��ة
م��دي ��ح» .وان �ت �ق��د ال��رس��ال��ة م��ن منطلق
أن ��ه «ال ي �ح��ق ل�س�ل�ي�م��ان ت��وج �ي��ه ه��ذه
ّ
الرسالة ألن املجلس لم يتخلف عن أداء
دوره في السعي الى انتخاب رئيس».
وت �ع �ل �ي �ق��ًا ع� �ل ��ى م � ��ا ورد ف � ��ي رس ��ال ��ة
سليمان ع��ن امليثاقية ،رأى ف�ت��وش أن
«الشغور ف��ي موقع الرئاسة األول��ى ال
يضرب ميثاقية املؤسسات األخرى».
وم� ��ا إن أن �ه ��ى ف �ت ��وش ح��دي �ث��ه ،ح�ت��ى
ت��اب��ع ن ��واب  14آذار حفلة «التبخير»
لرئيس الجمهورية م��ن ب�ط��رس حرب
ج�ن�ب�لاط ال ��ذي لم
وإي �ل��ي ك �ي ��روز ،ال ��ى ّ
يحذ ح��ذو زمالئه وفضل الحديث من
م �ك��ان��ه ح �ت��ى «م� ��ا اغ �ل��ط ش ��ي غ �ل �ط��ة».
ً
ورأى ج �ن �ب�ل�اط ف ��ي س �ل �ي �م��ان «رج�ل��ا
شجاعًا وم��ن القالئل ال��ذي��ن يتمتعون
بدماثة األخالق» .فالرئاسة« ،تليق به،
أما التجارب مع الغير فكانت مريرة»،
ّ
و«الله يستر من يلي جايي عامليلتني»
كما قال.
النائب سامي الجميل وض��ع ك��ل كالم
وال� ��ده ال��رئ�ي��س أم�ي�ن ال�ج�م�ي��ل امل�ع�ت��دل
ّ
ع��ن النائب ميشال ع��ون جانبًا ،وش��ن
ه� �ج ��وم ��ًا ع� �ل ��ى م � ��ن ي� �ق ��اط ��ع ج �ل �س��ات
االنتخاب بسبب «طموحه الشخصي».
ورأى أن «ال � � �ت� � ��واف� � ��ق ح � � ��ول رئ� �ي ��س
الجمهورية ليس أمرًا مطلوبًا».
ف� ��ي م �ق ��اب ��ل ح ��دي ��ث ن ��ائ ��ب واح � � ��د ع��ن
ك� ��ل ك� �ت� �ل ��ة ،ت ��ول ��ى ث �ل�اث ��ة م� ��ن ال � �ن ��واب
ال�ع��ون�ي�ين ال��دف��اع ع��ن م��وق��ف كتلتهم.
ح �ك �م��ت دي � ��ب وأالن ع � ��ون وإب ��راه� �ي ��م
كنعان وقفوا للمواجهة .ك��ان واضحًا
غ� �ي ��اب ال �ك �ي �م �ي��اء ب �ي �ن �ه��م وب�ي��ن ن ��واب
املستقبل .ما إن ب��دأ ع��ون كالمه ،حتى
استنفر عدد من املستقبليني للخروج،
وب �ق��ي آخ� ��رون ب �ه��دف إث� ��ارة ال�ف��وض��ى
أث �ن��اء ح��دي �ث��ه .ال �ث�لاث��ي داف� ��ع ع��ن حق
ال �ن��واب ف��ي م�ق��اط�ع��ة ال�ج�ل�س��ات إذ إن
«ك��ل الكتل النيابية استخدمت حقها
سابقًا في تعطيل الجلسات» كما قال
دي � ��ب ،وألن «م �س��أل��ة ن �ص ��اب ال�ث�ل�ث�ين
كانت الضمانة تاريخيًا لكي ال تتفرد
ّ
املكونني األساسيني للبنان
طائفة من
ف ��ي ال � �ق� ��رارات امل �ص �ي��ري��ة» ب �ح �س��ب ما
أش��ار ع��ون .أم��ا كنعان فقد أك��د أن��ه «ال
يجوز أن تكون الرئاسة االولى بمعزل
ع��ن ه ��ذه امل�ي�ث��اق�ي��ة ال �ت��واف �ق �ي��ة ،ول�ي��س
بتعطيل ال��دس�ت��ور وبتعطيل املجلس
ال ��دس �ت ��وري»ّ .
رد ال�ف�ع��ل ال �ع��ون��ي أث��ار
ً
ّ
ج � ��دال ح �س �م��ه ب � ��ري ب��إع�ل�ان��ه «ج�ل�س��ة
انتخاب الرئيس اليوم جلسة مفتوحة
حتى انتهاء الوالية».

ليس للسيدة ستريدا جعجع ،على االرج��ح ،كارهون في
لبنان .من ال يوافقها خطها السياسي يسعده جمالها
وأناقتها .حني تخرج من دور الزعامة العائلية التقليدية
وما تفرضه من واجبات الخطاب الرسمي البارد تصبح
أق��رب ال��ى قلوب مشاهديها .لعلها قاربت شيئًا من هذا
ف��ي البرنامج التلفزيوني الجميل «سيد القصر» ال��ذي
تقدمه الزميلة سمر أبو خليل عبر «الجديد».
التالي :ماذا لو كان رئيس القوات
لنفكر لبرهة بالسؤال
ّ
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ت �خ �ط��ى ذات � ��ه ورش� � ��ح زوج� �ت ��ه ل�لان �ت �خ��اب��ات
الرئاسية؟
ً
أوال :ك��ان��ت س�ح�ب��ت ال �ب �س��اط م��ن ت�ح��ت أق� ��دام ك��ل ال��ذي��ن
يعيبون على سمير جعجع تاريخه.
ثانيًا :كانت ستعطي نكهة خاصة لالنتخابات لكونها
امرأة تطمح ملنصب يحتكره الذكور عبر تاريخ لبنان.
ثالثًا :كانت ستفتح أب��واب��ًا ل��م ينجح سمير جعجع في
ف�ت�ح�ه��ا ح �ت��ى اآلن .ل �ع��ل خ �ط��اب �ه��ا االن �ف �ت��اح��ي ال �ه��ادئ
وامل ��دروس ب��دق��ة ف��ي مجلس ال�ن��واب م� َّ�ه��د ل��ذل��ك .البعض
اعتبره مناورة للحصول على تأييد مستحيل من قوى
 ٨آذار لزوجها .البعض اآلخر رأى فيه بادرة جيدة يمكن
البناء عليها.
رابعًا :كانت ال شك ستحافظ على الخط السياسي للقوات
ذلك أنها وزوجها متفقان تمامًا على هذا الخط حتى ولو
تباينا في التعبير عن هذا الخط.
لعل سمير جعجع كان يدرك ،منذ ترشيح نفسه للرئاسة،
ان حظوظه شبه معدومة .لعله أراد فقط تسجيل موقف
سياسي هام له وللقوات .لعله حلم للحظة انه قد ينجو
بالترشح اذا ما حدثت مفاجآت محلية وإقليمية .لعله
أراد اح ��راج حلفائه ف��ي  ١٤آذار .او لعله ،ببساطة ،أراد
قطع الطريق على العماد ميشال ع��ون .كلها احتماالت
صحيحة لكن األكيد انه لو رشح السيدة مكانه لكان صار
سيد املواقف وأحدث بلبلة كبيرة.
يذكر من كان يزور ستريدا جعجع اثناء سنوات اعتقال
زوجها كم كانت جامدة كالصخر في تعبيرها السياسي،
وضعيفة كطفلة في تعبيرها العاطفي .لم تكن تتردد في
اخ��راج بعض قصاصات ال��ورق او «الكلينكس» لتقرأ ما
كتبه لها زوج�ه��ا م��ن رق�ي��ق ال�ك�لام رغ��م االع�ت�ق��ال .كانت
لبرهة تخرج عن قمعها لنفسها وتكاد تدمع .تكاد فقط،
الن دور الزعامة يفترض القسوة .هكذا هم اهل املناطق
ِّ
ال�ج�ب�ل�ي��ة ال �ن��ائ �ي��ة .ت�ع�ل�م��وا ع�ب��ر ال �ت��اري��خ ك�ي��ف ي�غ��ل�ف��ون
العواطف العميقة بالقسوة الظاهرة ،وربما املصطنعة.
ليس سمير جعجع الوحيد من كان له تاريخ مضطرب
وفيه الكثير من األخ�ط��اء .لكن ُيشهد له ان��ه ،بعد رئيس
جبهة ال�ن�ض��ال ول�ي��د ج�ن�ب�لاط ،ب��ات ث��ان��ي زع�ي��م يعترف
بأخطائه ويعتذر .لعل بعض أخطائه كانت فادحة الى
درج ��ة ع��دم ق ��درة ال�ب�ع��ض ع�ل��ى ق�ب��ول االع �ت��ذار والصفح
واملسامحة .هذا حقهم ،لكنه حاول .لم يحاول اليوم فقط،
فهو ذه��ب حتى املشاركة في مأتم باسل االس��د ليطوي
صفحة ،وما طواها.
س � �ن� ��وات ال �س �ج��ن س �م �ح��ت ل��ر ّئ �ي��س ال � �ق� ��وات ب ��ال� �ق ��راءة
والتعمق بالفلسفة واألديان .تأثر بفكر تيالر دوشاردان.
كان ذاك الفيلسوف الروحاني اليسوعي الفرنسي عاملًا
أيضًا بالفيزياء والحفريات والطبيعة .آمن بوحدة الكون

ّ
ّ
ونموه وتقدمه .مشكلة سمير جعجع انه دائمًا
وتطوره
يتحدث عن دوشاردان ،لكنه لم يظهر حتى اآلن نموذجًا
في ممارسته للسياسة يجسد تأثره بهذا الفيلسوف.
في املدينة الفاضلة اللبنانية ارتكب الساسة في الفساد
وإف �ق��ار ال�ش�ع��ب وال�ت�ط� ّ�ي��ف وامل��ذه�ب��ة وال�ت��آم��ر أف�ظ��ع مما
ارتكب سمير جعجع وغيره في االم��ن والسياسة وقبل
االعتقال .لكن املحاكمات األخالقية في املدينة الفاضلة
اللبنانية دائ �م��ًا نسبية واخ�ت�ي��اري��ة .ل��ن يستطيع قائد
ال �ق��وات م�ح��و ذاك ال �ت��اري��خ ح�ت��ى ول��و أن أط��راف��ًا قاتلته
عبر ال�ت��اري��خ او ك��ان��ت ضحية سياسته السابقة ع��ادت
وساهمت في تعويمه سياسيًا.
لعله آمن بأن الحاضر يمحو التاريخ .لعله َّ
صدق ان عدوه
السابق وليد جنبالط سيقبل به رئيسًا للجمهورية .كان
ال��زع�ي��م ال ��درزي واض �ح��ًا ح�ين ال�ت�ق��ى ب��االم�ي��ر ال�س�ع��ودي
ب �ن��در ب ��ن س �ل �ط��ان .ي�ن�ق��ل ع ��ن ذاك ال �ل �ق��اء ق ��ول ج�ن�ب�لاط
لرئيس االستخبارات السعودية سابقًا« :ان كنتم تريدون
استقرارًا للبنان فال تأتوا ال بجعجع وال بالعماد عون».
ّ
ويتكيف .جعجع يقرأ املتغيرات
جنبالط يقرأ املتغيرات
ّ
يتكيف .مع ذل��ك فإنه ج��ذب اآلخرين اليه ول��م يذهب
وال
ّ
اليهم .هو لم يتغير ،هم احتاجوه فاقتربوا .حينت انتفت
الحاجة ،صار عبئًا حتى على حلفائه في  14آذار وعلى
املستقبل والسعودية رغم خطاب التأييد.
ح�ين يحصل سمير جعجع على  ٤٨ص��وت��ًا نيابيًا ،فإن
ذلك يعني بوضوح انه ينطق باسم قوى  14آذار وتيار
املستقبل .ه��ذه صفحت ل��ه ك��ل تاريخه وتعتبره شريكًا
رغ ��م ل��وم ال�لائ �م�ين .ه ��ذا ح�ق�ه��ا .وح�ي�ن ي �ك��ون س�ب��اق��ًا في
وضع برنامج انتخابي رئاسي متكامل ،يكون الحلم قد
دغدغه فعليًا يومًا ما للوصول الى الرئاسة .الحلم انكسر
مرة جديدة رغم الوعود الغربية والسعودية وغيرها.
ج ��اء ج�ع�ج��ع م��ن ع��ائ�ل��ة ب�س�ي�ط��ة .ك ��ان ح�ل�م��ه ان يصبح
ش �خ �ص��ًا م �ه �م��ًا .خ � ��دم ف ��ي ل �ح �ظ��ة م �ع �ي �ن��ة م� �ش ��اري ��ع آل
الجميل .كان في قرارة نفسه يطمح الى اإلطاحة بالعائلة
اإلق�ط��اع�ي��ة وف ��ق رف �ي��ق س��اب��ق ل ��ه .ت �ق��ول اح ��دى رفيقاته
السابقات انه كان يحب افالم الفيديو التي يحضر منها
ال�ك�ث�ي��ر .ك��ان ي��رغ��ب ف��ي ال��ذه��اب ال��ى ع�ل��ب ال�ل�ي��ل وي��رغ��ب
بتعلم حياة اهل بيروت التي ّ
احبها وكرهها في آن ،شأنه
ف��ي ذل��ك ش��أن ت�ن��اق�ض��ات ك��ل أه��ل امل�ن��اط��ق ال�ن��ائ�ي��ة حني
ينزلون الى املدن .كان راغبًا بالحياة السياسية والنجاح.
لعله نجح بالزواج من سيدة كان كثيرون ينشدون قربها
ً
ألنها هي اوال ،وألن عائلتها مهمة .سرعة الوصول الى
الحلم سمحت له بالقيام بكل شيء .هذا كان من التاريخ.
وألن ال�ت��اري��خ ف��ي املدينة الفاضلة يصبح ح��اض�رًا وفق
ال�ط�ل��ب ،ف ��ان ج�ع�ج��ع ق�ب��ل غ �ي��ره ك ��ان ي �ع��رف ان حظوظه
بالرئاسة قليلة ،تمامًا كما ك��ان ي��درك سابقًا ان القتال
في الجبل ضد الزعامة الجنبالطية ضرب من الوهم .في
الحالتني كان حلمه اكبر من الواقع فأخطأ .في الحالتني
كان جنبالط مساهمًا في حرق حلمه.
ماذا إذًا لو كان رشح ستريدا .ألم يكن أحدث ضجة كبيرة
ّ
ورب�م��ا أرب��ك كثيرين؟ لعله ف��ك��ر ب��ذل��ك .لعله م��ا استطاع
ح�ت��ى ال�ت�ف�ك�ي��ر ب ��ه .ح�ل�م��ه رب �م��ا ي�ت�خ�ط��ى ال�ج�م�ي��ع حتى
زوج�ت��ه .ف��ي جميع االح��وال ف��إن ترشحه وحصوله على
هذه النسبة من اصوات النواب تركت في تاريخه الحديث
ما قد يمحو شيئًا من تاريخه الصعب .هذا في حد ذاته
انجاز.

تقـرير

غي عليه فعله
منذ  21سنة (آخ��ر م��رة عقد فيها عام
 1993وفي جامعة البلمند بالذات) ،مع
أن��ه ي�ف�ت��رض أن يعقد م��رة ك��ل سنتني،
م ��ا ي�ع�ن��ي أن ظ ��روف ��ًا ط� ��رأت ت�س�ت��دع��ي
ان � �ع � �ق� ��اده» .وه � ��ذه ال � �ظ� ��روف ،ف ��ي رأي
األوساط نفسها ،هي «وضع مسيحيي
ال� �ش ��رق ،وخ �ص��وص��ًا ف ��ي س ��وري ��ا ه��ذه
األي � ��ام ،وه ��و وض ��ع ص�ع��ب ج � �دًا» ،كما
ل�ف�ت��ت إل ��ى وض ��ع ب ��ات م��وض��ع ش�ك��وى
ب�ي�ن م�ع�ظ��م أرث��وذك �س �ي��ي ل �ب �ن��ان ،وه��و
أن ُ
«ع ��رف ت��وزي��ع امل�ن��اص��ب وال��وظ��ائ��ف
ال��رس�م�ي��ة ل��م ي�ع��د ي�ح�ت��رم .ف��أي موظف
أرث��وذك�س��ي يحال على التقاعد ،يؤتى
ببديل له من طائفة أخرى».
وإذ أك � � � ��دت األوس� � � � � ��اط أن ل �ل �م��ؤت �م��ر
«خ �ص��وص �ي��ة أرث��وذك �س �ي��ة خ��ال �ص��ة»،
أش� � � ��ارت ف� ��ي امل� �ق ��اب ��ل إل � ��ى أن «ن �ق��اط��ًا
ك �ث �ي��رة م ��ن أب� �ح ��اث امل ��ؤت �م ��ر ن �ت �ش��ارك

فيها م��ع ال�ك�ن��ائ��س املسيحية األخ��رى
وم��ع امل�س�ل�م�ين» .وات�ه�م��ت ال �غ��رب بأنه
«يرى في الكنيسة املشرقية أكبر خطر
ع �ل �ي��ه ،ألن ق ��راره ��ا ال ي� ��زال ح � � ّ�رًا ،ول�ه��ا
خصوصيتها ال�ن��اب�ع��ة م��ن أن �ه��ا أص��ل
الكنائس ،وتنطلق من مهد املسيحية،
وت��رف��ض مهادنة ال�ي�ه��ود» .ولفتت إلى
أن ثالثة أخطار تهدد الوجود املسيحي
في الشرق ،األول «تهجيرهم إلى الغرب
ال��ذي ينظر إل��ى املسيحيني على أنهم
خ� � ��زان ب� �ش ��ري ت ��اب ��ع ل � ��ه ،وي �ن��دم �ج��ون
ب �س ��رع ��ة ف� ��ي م �ج �ت �م �ع��ات��ه» ،وال �ث ��ان ��ي
«تهويد املسيحيني تحت ما بات يعرف
بالصهيونية املسيحية» ،والثالث هو
«إف � � ��راغ امل �ن �ط �ق��ة ك �ل �ي��ًا م ��ن امل�س�ي�ح�ي�ين
وج �ع �ل �ه��ا س ��اح ��ة ص � � ��راع ل� �ك ��ل أن � ��واع
ّ
يسهل ضربها
ال�ت�ط��رف وال�ع�ن��ف ،بما
وشل قدراتها لعقود طويلة الحقة».

 ...و«المعلومات» يدافع عن الزيارة
آمال خليل
أوق �ف��ت دوري ��ة م��ن ف��رع امل�ع�ل��وم��ات في
ً
ص� �ي ��دا ،ل �ي��ل ال� �ث�ل�اث ��اء ،ك �ل�ا م ��ن أح�م��د
ع � �ب� ��دال � �ل� ��ه وأش� � � � � ��رف ي � ��زب � ��ك وح� �س�ي�ن
ب� � �غ � ��دادي أث � �ن� ��اء ض �ب �ط �ه��م ب� �ـ«ال� �ج ��رم
املشهود» يعلقون ملصقات ضد زيارة
ال �ب �ط��ري��رك ب� �ش ��ارة ال ��راع ��ي لفلسطني
املحتلة« .ال��رف��اق» ف��ي ات�ح��اد الشباب
ال��دي �م��وق��راط��ي ف��ي ال �ح��زب ال�ش�ي��وع��ي
اللبناني كانوا يثبتون على الجدران
في محيط ساحة الشهداء حتى البوابة
الفوقا وساحة النجمة ملصقات تقول:
«ال� �س� �ي ��اح ��ة ال ��دي �ن �ي ��ة ت �ج � ّ�م ��ل ص� ��ورة
إس ��رائ� �ي ��ل امل� �ج ��رم ��ة» و«ال �ت �ط �ب �ي��ع م��ع
العدو شراكة في جرائمه» ...إلى جانب
دعوات إلى حضور ندوة حول التطبيع
ي �ن �ظ �م �ه��ا االت � �ح� ��اد وح �م �ل ��ة م �ق��اط �ع��ة
ال�ب�ض��ائ��ع اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة م �س��اء غ��د في

م��رك��ز م�ع��روف سعد الثقافي ملناسبة
عيدي التحرير واملقاومة .وفي اتصال
مع «األخبار» ،أوضح عبدالله أن دورية
مشتركة من قوى األمن الداخلي وفرع
امل �ع �ل��وم��ات ت��وق �ف��ت ق�ب��ال�ت�ه��م وت� ّ
�رج��ل
عناصرها املسلحون للتحقيق معهم
في ما يفعلونه .ومل��ا أش��اروا إل��ى أنها
م�ل�ص�ق��ات ض ��د زي � ��ارة ال ��راع ��ي «ث ��ارت
ث � ��ائ � ��رة ب� �ع ��ض ع� �ن ��اص ��ر امل� �ع� �ل ��وم ��ات
وأخذوا يشتمونهم ويتهمونهم بإثارة
النعرات الطائفية وأمروهم باالستدارة
ووض � � ��ع أي ��دي � �ه ��م خ� �ل ��ف رؤوس� � �ه � ��م»،
بحسب عبدالله .رفضهم االمتثال زاد
من حدة الجدال واملشادة الكالمية ،إلى
أن أوقفهم األمنيون واقتادوهم ،كل في
سيارة على ح��دة ،إل��ى مخفر الحسبة.
وإذ لفت عبدالله إلى املعاملة الحسنة
التي تلقوها م��ن عناصر املخفر ،لفت
إل ��ى أن �ه��م خ��اب��روا امل �ح��ام��ي ال �ع��ام في

الجنوب القاضي ط��ارق منيمنة الذي
أش� ��ار ب��اإلب �ق��اء ع�ل�ي�ه��م ق �ي��د ال�ت��وق�ي��ف
ب �س �ب��ب ع� �ب ��ارة «ال �س �ي ��اح ��ة ال��دي �ن �ي��ة»
التي رأى أنها «ربما تثير حساسيات
طائفية لدى البعض» ،علمًا بأن الثالثة
أوض � �ح ��وا خ�ل��ال ال �ت �ح �ق �ي��ق م �ع �ه��م أن
ت�ح��رك�ه��م ل �ي��س ض��د ش �خ��ص ال��راع��ي،
ب��ل ض��د زي ��ارة األراض ��ي املحتلة التي
ي�ج��رم�ه��ا ال �ق��ان��ون ال�ل�ب�ن��ان��ي .وص�ب��اح
أم ��س ،أش ��ار منيمنة ب��إخ�لاء سبيلهم
بعد توقيعهم على ّ
تعهد بعدم تكرار
فعلتهم.
س��اع��ات ال�ت��وق�ي��ف األرب ��ع ع �ش��رة التي
أم� �ض ��اه ��ا ال� �ث�ل�اث ��ة ف ��ي امل� �خ� �ف ��ر ،وج��د
ف �ي �ه ��ا االت � � �ح � ��اد «إره � � � � ��اب س �ل �ط ��ة ل��ن
يثنينا عن التمسك بمواقفنا الصلبة
الرافضة لالعتراف بالعدو الصهيوني
ومقاطعة داعميه» ،بحسب بيان صدر
عنه.
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حمص القديمة :خلف «التسوية» كميــن
دفعة
بعد مرور أكثر من أسبوعني على «اتفاق» حمص القديمة ،ال تزال أحداث ليلة منع ّ
من املسلحني الخروج من املدينة املحاصرة غامضة ،إضافة إلى «عملية استباقية» نفذها
الجيش السوري وحلفاؤه ،أدت دورًا أساسيًا في رضوخ املسلحني وقبولهم «التسوية»

حمص ــ رشا أبي حيدر
ّ
�ل م �ل �ح��وظ ح ��رك ��ة ع ��ودة
خ ��ف ��ت ب �ش �ك� ّ
األه ��ال ��ي ل�ت�ف��ق��د م �ن��ازل �ه��م ف��ي حمص
القديمة .مشهد اليوم بعيد كل البعد
ع��ن زح��ف الحمصيني إل��ى منطقتهم
ف ��ي األي � ��ام األول � ��ى ل�ل�ات �ف��اق ال�ش�ه�ي��ر.
ل ��م ت�ن�ت��ه ف ��رق ال �ه �ن��دس��ة م ��ن تمشيط
ً
املنطقة بعد ،إذ عثروا ،مثال قبل أيام،
على مخزن لتصنيع العبوات في أحد
األح � �ي� ��اء .ع �ن��اص��ر ال �ج �ي��ش ال �س��وري
ي �ن �ت �ش��رون ب �ك �ث��اف��ة ب�ي�ن أب �ن �ي��ة ّ
زي �ن��ت
هياكلها امل �ه� ّ�دم��ة وامل �ح��روق��ة الف�ت��ات
حملة «سوا» االنتخابية.
ف� � ��ي ح � �م� ��ص ال � �ق� ��دي � �م� ��ة ال� � �ت � ��ي ت �ب �ل��غ
م �س ��اح �ت �ه ��ا  5ك� �ل ��م م � ��رب � ��ع ،ي �ح � ّ�دث ��ك
العسكريون عن أحداث الليلة األخيرة
م ��ن «االت � � �ف� � ��اق» ،ح �ي�ن ص � ��در «ال � �ق ��رار
ال �ص ��دم ��ة» ب��ال �ن �س �ب��ة إل� ��ى امل�س�ل�ح�ين،
ال��ذي قضى بمنعهم م��ن ال�خ��روج إلى
أن ت��دخ��ل امل �س��اع��دات إل��ى ب�ل��دت��ي نبل
وال��زه��راء املحاصرتني ف��ي ري��ف حلب
�ي .ه��ذه الليلة ل��م ت�ك��ن صعبة
ال�ش�م��ال� ّ
على املسلحني فحسب ،بل على الطرف
اآلخ��ر أيضًا ال��ذي نجح في «تمريرها
على خير».
ورغ��م إطباق الحصار على املسلحني
مل ��دة ط��وي �ل��ة ،ك �ش��ف ق � ��ادة م �ي��دان �ي��ون
لـ«األخبار» تفاصيل العملية األخيرة
التي كانت «أم��ل» الجماعات املسلحة
ف ��ي إح � � ��داث خ � ��رق أخ� �ي ��ر ف ��ي ح�م��ص
ّ
العملية ال�ت��ي خططت
ال�ق��دي�م��ة .ه��ذه ّ
ل�ه��ا ق �ي ��ادات امل�س��ل�ح�ين ألش �ه��ر ب��اءت
ب��ال�ف�ش��ل بفعل ال �ت �ع��اون ب�ين الجهات
األم �ن �ي��ة ال �س��وري ��ة وح � ��زب ال� �ل ��ه ،بعد
كشف املخطط ال�ك��ام��ل .ول�ع��ب ّفشلها
دورًا أس��اس �ي��ًا ف��ي رض ��وخ امل�س��ل�ح�ين
ل�ت�ن�ف�ي��ذ ات �ف��اق ح�م��ص ال �ق��دي �م��ة ،بعد
ُ
أن «ك�س��ر ظ�ه��ره��م» ،وق�ت��ل منهم أكثر
م��ن  ،100بينهم أه ��م ال �ق ��ادة ،بحسب
املصادر.
أحداث «الليلة األخيرة»
ّ
مجمع
ع�ل��ى ط��ري��ق ح �م��اة ،ح�ي��ث ي�ق��ع
ال ��ول� �ي ��د ي �م �ي �ن��ًا وم� �ج � ّ�م ��ع اب � ��ن س�ي�ن��ا
ص �ط �ف��ت «ال� �ب ��اص ��ات» ال �ت��ي
ي� �
س� ��ارًا ،ا ّ
ّ
ضمت مسلحني غالبيتهم من «جبهة
النصرة» ،فوق أحد أكبر األنفاق الذي
ي �ف �ص��ل ب�ي�ن ح �م��ص ال �ق��دي �م��ة وح� ّ�ي��ي

ُ
قتل أكثر من  100من املسلحني ،بينهم قياديون في تفجير شارع الرجوب (أ ف ب)

ج��ورة الشياح وال�ق��راب�ي� ّ�ص .نفق كان
حتى األم��س القريب يمثل خط الدعم
األول ل �ل �ق ��وى امل � �ح � ��اص � ��رة ...ق �ب ��ل أن
يصبح خط االنسحاب.
ل �ي �ل��ة ال �ث��ام��ن م ��ن أي� � ��ار ،وح�ي��ن ك��ان��ت
آخ��ر دف�ع��ة ت�ه� ّ�م ب��ال�خ��روج ،ص��در ق��رار
ب �م �ن �ع �ه��ا ف� � � ��ورًا ب� �ع ��د ت� ��وق� ��ف دخ � ��ول
امل�س��اع��دات إل��ى نبل وال��زه��راء .أجهزة
أم� �ن� �ي ��ة س� ��وري� ��ة ع� ��دي� ��دة إل� � ��ى ج��ان��ب
الجيش ال�س��وري وح��زب الله حضرت
على األرض« .كانت ليلة صعبة علينا
وعليهم» ،يقول أحد املتابعني للعملية
ّ
موجهة
ل�ـ«األخ�ب��ار»« .االسلحة كانت
ن� �ح ��وه ��م م� ��ن ب� �ع� �ي � ّ�د .ب� �ع ��د ال� �ت� �ش ��اور
ب�ين ال�ج�ه��ات ال �ت��ي ات �خ��ذت ق ��رار منع
خ��روج املسلحني ،طلب ه��ؤالء العودة
�وا ب��ال��رف��ض .ثم
ُإل��ى م��راك��زه��م ،ف�ق��وب�ل� ّ
أب�ل�غ��وا أن الجيش يتفقد الكتل التي
كانوا فيها» .وأضاف« :طغت حالة من
الرعب بني املسلحني» ،خصوصًا بعد
أن «علموا أنهم سيقضون ليلتهم في
الباصات»« .كانت األعصاب مشدودة
والعيون متيقظة لدى الطرفني ...كان
ش� ��يء ،أي
م ��ن امل �م �ك��ن أن ي�ح�ص��ل أي ُ َ
عمل تخريبي ،وخافوا أن تطلق النار
عليهم» ،يروي املصدر.
أح � ��د ال� ��ذي� ��ن ح � �ض� ��روا ع �م �ل �ي��ة إج �ل�اء
املسلحني عن حمص يقول إن الجيش
السوري وحزب الله عاملوا املسلحني
امل �ع��ارض�ي�ن م�ع��ام�ل��ة «أس � ��رى ال �ح��رب:
امل� �س� �ل� �ح ��ون ط� �ل� �ب ��وا ط � �ع� ��ام ال� �ع� �ش ��اء،
ف� ��أح � �ض� ��ر ل � �ه� ��م ذل � � � ��ك ،ك � �م� ��ا خ � ّ ّ�ص ��ص
م��رح��اض ق��ري��ب ل �ه��م .أح ��د امل�س��ل�ح�ين
ط �ل��ب ش ��رب امل �ت��ة م �ق��اب��ل ال �ك �ش��ف عن
مكان مخزن أسلحة وعبوات .سرعان
ّ
ّ
صحة الخبر ...فنال م��راده.
ما ت��أك��دت
وع �ن��د ال �ف �ج��ر ط �ل��ب امل �س �ل �ح��ون ت��أدي��ة
فريضة ال�ص�لاة ،فنزلوا من الباصات
ّ
وصلوا».
عملية شارع الرجوب :األمل األخير
ّ
ي ��ؤك ��د ال� �ق ��ادة امل �ي��دان �ي��ون أن م ��ا قبل
س �ي �ط��رة ال �ج �ي��ش ال� �س ��وري ع �ل��ى ح� ّ�ي
الخالدية في الصيف املاضي ،لم يعد
كما بعده ،خصوصًا أنه بمثابة «قلب
ح�م��ص» .تحرير ال�ح� ّ�ي ّأدى إل��ى كسر
«رمز الثورة» ،إذ أطبق الحصار بعدها
ع�ل��ى امل�س�ل�ح�ين ف��ي األح �ي��اء ال�ق��دي�م��ة.
ح � ��اول ه � ��ؤالء ف ��ك ال �ح �ص��ار وإح � ��داث

يتمهل باقتحام سجن حلب
الجيش
ّ
طغت أحداث
سجن حلب املركزي على
املشهد امليداني ،فبعد أن
ّ
شن الجيش السوري هجومًا أول
من أمس بهدف ّ
فك الحصار
عن السجن ،أحرز أمس ّ
تقدمًا
إضافيًا ،لكن من دون أن
يفك الحصار عنه
بنحو كامل

حلب ــ باسل ديوب
دخ��ل الجيش ال�س��وري حيالن املجاورة
ل �س �ج��ن ح �ل��ب امل � ��رك � ��زي .خ �ل��ع ال �ج �ن��ود
أحذيتهم على حواف بركتها التاريخية
ال� �ت ��ي ك ��ان ��ت ت� � ��زود م��دي �ن��ة ح �ل��ب ب �م��اء
ال� �ش ��رب .أم � ��س ،ل ��م ي �ك��ن ه �ن��اك م� ��اء ف��ي
ال �ب��رك��ة ل�ي�غ�س�ل��وا ب �ع��د أرب �ع ��ة أي� ��ام من
املعارك العنيفة.
تابع جنود الجيش مسيرهم نحو قرية
بيزنطية يطلق عليها اليوم تلة هاكوب.
هناك تمكنوا من سماع هتافات رفاقهم
املحاصرين في سجن حلب املمتزجة مع
تكبيرات املسلحني الشيشانيني.
اإلعالميون ت�ب��اروا ،ب��دوره��م ،في قياس
امل �س ��اف ��ة ال� �ت ��ي ت �ف �ص��ل ط�ل�ائ ��ع وح� ��دات
الجيش ع��ن أس��وار السجن .ب��ات تقدير
ع� � ��دد األم� � �ت � ��ار ال� �ف ��اص� �ل ��ة ب�ي��ن ال �س �ج��ن
والحرية هاجس الجميع .بعضهم أكد
أن  590م�ت�رًا ب��ات��ت تفصل ال�ج�ي��ش عن
السجن ،آخ��رون اعتمدوا رقم  240مترًا،
إل ��ى أن اس �ت �ق��ر «م ��ؤش ��ر امل �س��اف��ة» على
ْ
 600متر .لكن للميدان رأي آخر .الجيش

ال � �س� ��وري ت �م �ك��ن م ��ن اخ � �ت� ��راق دف ��اع ��ات
�اص ��ري ال �س �ج ��ن ،وأدخ � � ��ل دب ��اب ��ات
م� �ح � ِ
م �ح �م �ل��ة ب ��ال ��ذخ ��ائ ��ر وب � �ع ��ض األع � �ت ��دة
وال�ط�ع��ام إل��ى ال�س�ج��ن ،بحسب م�ص��ادر
م�ي��دان�ي��ة .لكن ه��ذا األم��ر ال يعني حسم
املعركة ،إذ تفصل ساعات معدودة ،ربما
أي��ام في الحد األقصى ،عن فك الحصار
ب��ال�ك��ام��ل ع��ن ال �س �ج��ن .وق��ال��ت امل �ص��ادر
لـ«األخبار» ّإن «الجيش ّ
يؤمن منذ أكثر
م��ن ش�ه��ر س ��ورًا ن��اري��ًا م�ح�ك�م��ًا لحماية
ال �س �ج��ن ،وس �ي��ؤم��ن غ �ط� ً
�اء ن��اري��ًا لتقدم
القوات نحو أسواره الشرقية في الوقت
املحدد».
ّ
بثت م��واق��ع إعالمية ّ
مقربة
ف��ي املقابل،
من املعارضة ،ليل أم��س ،ن��داءات تطلب
«امل � � ��ؤازرة ال �ع��اج �ل��ة م��ن ك��اف��ة ال�ف�ص��ائ��ل
وال � �ك � �ت� ��ائ� ��ب ف � ��ي م� �ح� �ي ��ط س� �ج ��ن ح �ل��ب
املركزي».
وع� � ��زت امل � �ص� ��ادر إح � �ج ��ام ال �ج �ي��ش ع��ن
امل�ت��اب�ع��ة ال �ف��وري��ة ن�ح��و أس� ��وار السجن
الشرقية بـ«الخشية من مصائد املدرعات
امل � �ت ��وق � �ع ��ة ال � �ت� ��ي ت� �س� �ع ��ى ال� �ج� �م ��اع ��ات
اإلرهابية من خاللها إلى إيقاع خسائر

ّ
ج�س�ي�م��ة ف ��ي ص �ف��وف ال �ج �ي ��ش» .وأك� ��د
املصدر «وجود أعداد كبيرة من منصات
إط �ل ��اق ال � �ص� ��واري� ��خ امل � �ض� ��ادة ل� �ل ��دروع
ف ��ي م �ن��اط��ق غ ��رب ��ي وش� �م ��ال وج �ن��وب��ي
السجن».
التحصينات والشراك املفخخة املتنوعة
ال� �ت ��ي خ �ل �ف �ه��ا امل �س �ل �ح��ون وراء ه� � � ��م ف��ي
ح �ي�ل�ان وع �ل ��ى ط� ��ول ال �ط��ري��ق ال ��واص ��ل
بينها وب�ين تلة هاكوب ،احتاجت وقتًا
ً
طويال من عناصر الهندسة لتفكيكها.

أغار سالح الجو
السوري على  4حواجز
لـ«داعش» داخل
مدينة الرقة

وهو إجراء ّ
تؤمنه القوات في كل مساحة
ّ
ّ
ت �ح� ّ�رره��ا ق �ب��ل أي ت �ق��دم ل �ه��ا الس �ت��رداد
مساحات أخرى.
ج�ث��ث امل�س�ل�ح�ين ب�س�ح�ن��ات ت�ن��اث��رت في
امل �ك��ان ،ب��ال�ق��رب منها ص�ن��ادي��ق ذخ�ي��رة
ت��رك��ت ك �م��ا ه � ��ي ...م �ب��ان��ي ال �س �ج��ن ب��ات
يمكن رؤيتها بالعني املجردة.
وي � �س � �ع ��ى ال � �ج � �ي� ��ش ،ح � �س ��ب امل � �ص � ��ادر
امليدانية ،إلى تثبيت نقاط سيطرته في
تلة ه��اك��وب وش��ق طريق نحو حندرات
وش� �م ��ال م �خ �ي �م �ه��ا ،ب��ال �ت��زام��ن م ��ع ش��ق
طريق نحو سور السجن الشرقي ،حيث
تعتبر ت�ل��ك امل�ن��اط��ق ش��دي��دة التحصني
وت �ض��م م �ئ��ات امل �س �ل �ح�ين .ع �ل��ى صعيد
آخر ،استمرت املعارك في دير الزور ،بني
ت�ن�ظ�ي��م «ال ��دول ��ة اإلس�لام �ي��ة ف��ي ال �ع��راق
وال �ش ��ام» م��ن ج �ه��ة ،و«ج �ب �ه��ة ال�ن�ص��رة»
و«الجبهة اإلس�لام�ي��ة» م��ن جهة أخ��رى.
وسيطر «الدولة» على قرية الشوال ،أحد
أبرز معاقل «جبهة النصرة» في الريف
الجنوبي لدير الزور ،وتبعد البلدة نحو
 30كلم عن مدينة دير الزور ،قرب الطريق
امل ��ؤدي إل��ى م��دي�ن��ة ت��دم��ر .ك��ذل��ك سيطر

سوريا

الخميس  22أيار  2014العدد 2300

ن استباقي
اإلفراج عن مخطوفي ّنبل والزهراء
شرط تسوية «الوعر»
يصف القادة امليدانيون ّ
حي الوعر الذي تبلغ مساحته  3كلم بـ«ظهير
حمص
حمص القديمة»« .املعركة ف��ي الحي أسهل بكثير م��ن معركة
ّ
القديمة ،لكن من الواضح أن املسلحني ال يريدون خوض معركة» ،يعلق
مصدر ميداني .وعن باب التفاوض املفتوح مع املسلحني املعارضني،
أشارت مصادر «األخبار» إلى ّأن «شرط االتفاق على إخراج املسلحني
م��ن ح ّ��ي ال��وع��ر سيكون إط�لاق مخطوفي نبل وال��زه��راء .أم��ا ف��ي حال
فشل املفاوضات فهناك مخطط عسكري جاهز» .ويذكر متابعون ّأن
الجيش السوري يدخل يوميًا مساعدات غذائية إلى الحي الذي أصبح
ّ
يضم مئات اآلالف (غالبيتهم من النازحني).

الجيش يتقدم في نوى...
والمعارضة تستحضر المفخخات
يواصل الجيش السوري
عملياته العسكرية في
مدينة نوى في درعا وسط
اشتباكات عنيفة في
املحافظة الجنوبية ،في
وقت الذي تظاهر فيه
أهالي الزبداني مطالبني ّ
بإنجاز التسوية ،التي تترنح
في معضمية الشام
ريف دمشق ــ أحمد حسان

خ��روق��ات م��رات ع��دة ،سرعان ما باءت
بالفشل.
ل� �ك ��ن «ال� �ع� �م� �ل� �ي ��ة ال � �ت� ��ي ك � �س� ��رت ظ �ه��ر
املسلحني» ،بحسب ما يروي أحد القادة
امل �ي��دان �ّي�ين ،ه��ي ال�ع�م�ل�ي��ة االس�ت�ب��اق�ي��ة
التي نفذت ضدهم في ش��ارع الرجوب
ف��ي ح � ّ�ي ال�ح�م�ي��دي��ة ف��ي آذار امل��اض��ي.
«عندها اقتنع قادة املسلحني بضرورة
إب��رام اتفاق لخروج آم��ن من األحياء»،
يروي مصدر لـ«األخبار».
وف� ��ي ت �ف��اص �ي��ل ه� ��ذه ال �ع �م �ل �ي��ة ،يشير
ّ
املصدر األمني إلى أن «قادة املسلحني
م��ن «جبهة ال�ن�ص��رة» وف�ص��ائ��ل أخ��رى
ّ
خططوا على مدى أشهر لهذه العملية.
وبحسب الخطة ،تقتحم سيارة مليئة
ب ��امل� �ت� �ف� �ج ��رات ،ي� �ق ��وده ��ا ان �ت �ح ��اري��ون
ب�ه��دف فتح ث�غ��رة ،ال�ع��وائ��ق امل��وج��ودة
ق� � ��رب م �ب �ن��ى س �ي �ت��ي س �ن �ت��ر ف� ��ي ح��ي
ال�ح�م�ي��دي��ة .وم��ن ث��م ت�ت�ح� ّ�رك آل�ي��ة «ب��ي
أم ب ��ي» م�ح�م�ل��ة ب��امل�ت�ف�ج��رات لتقتحم
امل�ب�ن��ى ال�ض�خ��م وت��دم��ره .وه ��ذا املبنى
ي� �ع � ّ�د ال� �ع ��ائ ��ق األك � �ب� ��ر أم� � ��ام م�س�ل�ح��ي
امل �ع��ارض��ة وال �خ��ط ال��دف��اع��ي للجيش.
وف� ��ي م � � ��وازاة ذل � ��ك ،ت �ب��دأ امل �ج �م��وع��ات
ّ
امل �س �ل �ح��ة ب �ش �ك��ل م �ن �ظ��م ب �ش ��ن ه �ج��وم
باتجاه الحميدية ودوار الرئيس .وفي
الوقت نفسه ،تتحرك مجموعات أخرى
ب��ات �ج��اه م�س�ج��د خ��ال��د ب��ن ال��ول �ي��د في
ّ
حي الخالدية إلحداث خرق والسيطرة

على كامل األح�ي��اء .وج��رى االستعداد
للهجوم ف��وق األرض ،وت�ح��ت األرض
عبر األنفاق املتشعبة».
وب �ن� ً
�اء ع�ل��ى ع�م��ل اس�ت�خ�ب��اري وق��ائ��ي،
ُ
ك� �ش ��ف ه � ��ذا امل� �خ� �ط ��ط ،وب � � ��دأ اإلع � � ��داد
لضربة استباقية «عبر نصب كمائن
وزرع ع � �ب� ��وات ،ووض � ��ع س ��وات ��ر ع�ل��ى
ال � �ط� ��رق ال � �ت ��ي ك ��ان ��ت س� �ت� �م � ّ�ر ع �ب��ره��ا
اآلليتان اللتان ّ
تم رصد تفخيخهما».
وب�ع��د إن �ه��اء عملية التفخيخ وحشد
املسلحني ف��ي الحميدية وعند مدخل
حمص القديمة ،وأثناء وضع اللمسات
األخيرة على الهجوم واجتماع قيادات
م� �ع ��ارض ��ة ف� ��ي ال� � �ش � ��ارع ن �ف �س��ه ال� ��ذي
رك �ن��ت ف�ي��ه ال �س �ي��ارة امل�ف�خ�خ��ة االول ��ى،
سقط ص��اروخ «ب��رك��ان» ق��رب السيارة
املفخخة التي انفجرت لينهار املبنى
الذي يوجد فيه قياديون أيضًا .دقائق
وف�ت�ح��ت ال �ن �ي��ران ف��ي ال�ج�ه��ة األخ ��رى،
ح �ي��ث م� �ك ��ان وق� � ��وف آل� �ي ��ة أل � �ـ«ب� ��ي أن
ب ��ي» امل�ف�خ�خ��ة وامل �ج �م��وع��ات امل�ق��ات�ل��ة
بجانبهاّ .
فتم استهدافها بصاروخ «ب
 »10لتنفجر بالكامل.
ُ
وبعد ساعتني من انفجار اآللية ،أطلق
ص� ��اروخ «ب ��رك ��ان» آخ ��ر ب��ال �ت��زام��ن مع
ّ
تجمع املسلحني لسحب جثث رفاقهم.
وك��ان��ت حصيلة ال�ع�م�ل�ي��ة ،بحسب ما
ي � ��روي امل � �ص ��در ،م �ق �ت��ل أك �ث ��ر م ��ن 100
مسلح ،بينهم قياديون.
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ب�ع��د أن ع �م��دت ت�ش�ك�ي�لات امل�ع��ارض��ة
امل�س�ل�ح��ة إل��ى ق�ط��ع ال�ط��ري��ق ال��واص��ل
بني منطقتي نوى وإزرع في محافظة
درعا الجنوبية ،أطلق الجيش شارة
البدء بعملياته املوسعة في املدينة،
ح �ي��ث أح � � ��رزت ق ��وات� ��ه ت �ق��دم��ًا ح� ��ذرًا
ش ��رق امل��دي �ن��ة .وي �ع��ود س�ب��ب ال�ت�ق� ّ�دم
ال �ح��ذر إل��ى تفخيخ ع��دد م��ن األبنية
السكنية ،وم��داخ��ل ال�ح��ارات الفرعية
على الطرق الرئيسية ،باإلضافة إلى
زرع أل�غ��ام على مجمل م��داخ��ل ن��وى.
«هذا ما جعل التقدم على تلك الجبهة
ب �ط �ي �ئ��ًا وم� �ح� �س ��وب ��ًا ،ح� �ي ��ث ي�ن�ت�ظ��ر
ال �ج �ي��ش ان �ت �ه��اء أع �م��ال ال �ك �ش��ف عن
تلك األلغام ،في ظل استمرار املعارك
على مناطق أخرى من ن��وى» ،حسب
م�ص��در ف��ي ق��وات «ال��دف��اع ال��وط�ن��ي».
وفي ّ
رد املعارضة على تقدم الجيش،
استهدفت الفصائل املسلحة نقاطًا
عدة في املحافظة بالسيارات املفخخة
لفك الضغط عن ن��وى ،إذ ّ
فجر «ل��واء
ع��اص�ف��ة ح � ��وران» ،إح ��دى ال �س �ي��ارات
بالقرب م��ن طريق ن��وى ،م��ا أدى إلى
اس�ت�ش�ه��اد أك �ث��ر م��ن أرب �ع��ة م��دن�ي�ين،
وجرح العشرات .وتزامن التفجير مع
تفجير آخر كانت قد ّ
أعدت له «كتيبة
الشهيدين أحمد وحمدي الحمصي»
و«كتيبة أسيل الجبر» ،عبر تجهيز
لغم أرضي على طريق املدينة ،ما أدى
إلى إصابة عشرات املدنيني بجروح.
وعقب تردي األوضاع في نوىّ ،
هدد

قائد «فرقة اليرموك» ومساعد قائد
الجبهة الجنوبية في «الجيش الحر»
ب� �ش ��ار ال ��زع� �ب ��ي« ،ال� �ن� �ظ ��ام ال� �س ��وري
ب ��اس� �ت� �ه ��داف م� �س ��اك ��ن ض� �ب ��اط ��ه ف��ي
م �ن �ط �ق �ت��ي إزرع وال� �ص� �ن� �م�ي�ن ،ح�ت��ى
ل � ��و اض � �ط� ��ر األم� � � ��ر إل � � ��ى ال �ع �م �ل �ي��ات
االنتحارية» .وك��ان لتوسيع الجيش
ع� �م� �ل� �ي ��ات ��ه ش� � �م � ��ال م� ��دي � �ن� ��ة درع� � � ��ا،
انعكاس ف��ي أداء املعارضة املسلحة
ه �ن��اك ،ح �ي��ث خ �س��ر م�ق��ات�ل��وه��ا أك�ب��ر
م� �س� �ت ��ودع ��ات ال ��ذخ� �ي ��رة واألس �ل �ح��ة
الخفيفة واملتوسطة في مدينة داعل.
ع �ل��ى ص�ع�ي��د آخ� ��ر ،اس �ت �ه��دف س�لاح
الجو تحصينات املعارضة في بلدة
ً
داريا ،التي تشهد تصعيدًا متواصال
ف� � ��ي االش� � �ت� � �ب � ��اك � ��ات ال� � � ��دائ� � � ��رة ع �ل��ى
الجبهة الشمالية الغربية للمدينة.
واستطاعت وح��دات الجيش تدمير
أح� ��د م �س �ت��ودع��ات ال��ذخ �ي��رة و«م �ق��ر
االرت �ب ��اط» ال�ت��اب��ع مل�ق��ات�ل��ي «الجيش
الحر» .مصدر عسكري مسؤول كشف
لـ«األخبار» أن «التوجه العام للجيش
يذهب نحو حسم الصراع على جبهة
داري ��ا» ،غير أن «ه��ذا ال�ك�لام ال يعني
أن امل �ع��رك��ة س�ت�ح�س��م خ �ل�ال ي��وم�ين،
وال � �س � �ب� ��ب ف � ��ي ذل� � ��ك ي � �ع� ��ود الت� �خ ��اذ
ّ
مقار
املسلحني م��ن األبنية السكنية

خسرت المعارضة
أكبر مستودعات األسلحة
في مدينة داعل

ّ
ل �ه��م ،ل �ه��ذا ي�ج��ب أن ت��ت�س��م ت�ح��رك��ات
الجيش وضرباته بالكثير من الدقة».
وي��ؤك��د امل �ص��در ذات ��ه أن ال �ع��دي��د من
م�ق��ات�ل��ي امل �ع��ارض��ة «ب��ات��وا يبحثون
جديًا االنتقال إلى أماكن أخرى ،لكننا
ل ��ن ن �س �م��ح ب ��ذل ��ك ،ف��االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة
امل� �ط ��روح ��ة ه� ��ي إم � ��ا ح �س ��م امل �ع��رك��ة
أو االت � �ج� ��اه ن �ح ��و ت �س��وي ��ة أوض � ��اع
م��ن ي ��ري ��د» .وف ��ي ال�ج�ب�ه��ة ال�ش�م��ال�ي��ة

ل �ل �غ��وط��ة ال� �ش ��رق� �ي ��ة ،ث � ّ�ب ��ت ال �ج �ي��ش
مواقعه التي تمكن من دخولها منذ
ّ
بداية الشهر إلى جوبر ،ففيما نظفت
وحداته جيوب املسلحني في األحياء
الشمالية ،تقدمت العناصر الراجلة
ب��ات �ج��اه ال � �ش� ��رق ،ف ��ي م �ح��اول��ة مل�ن��ع
وصول اإلم��دادات من جهة عني ترما
التي تحاول بعض «كتائبها» إحداث
خ � ��رق ع �ل��ى ال� �ط ��ري ��ق ال � ��دول � ��ي .وف��ي
املليحة ،قتل أكثر من عشرة مسلحني
خ�ل��ال االش �ت �ب ��اك ��ات ال �ت ��ي ت�ش�ه��ده��ا
م ��زارع ال�ط�ب��اخ��ة ،ف��ي القسم الشرقي
م��ن امل��دي �ن��ة .وف�ي�م��ا اس�ت�م��ر القصف
امل� � ��روح� � ��ي ع� �ل ��ى امل� � � � � ��زارع ال �ش ��رق �ي ��ة
ل �ل �م �ل �ي �ح��ة ،أغ� � ��ار س �ل��اح ال� �ج ��و ع�ل��ى
أط ��راف منطقة زب��دي��ن ،ال�ت��ي شهدت
محاوالت لتسلل املسلحني منها في
اتجاه عمق املليحة.
وفي ما بدا أنه إطالق لصفارة اإلنذار
ب �ف��رط ع �ق��د ال �ت �س��وي��ة ف��ي معضمية
ال�ش��ام ،شهدت األط��راف الشرقية من
املدينة اشتباكات عنيفة ،هي األولى
من نوعها منذ أن جرى االتفاق على
التسوية أواخر العام املاضي.

«إرادتنا أقوى من سالحكم»
ع �ل��ى ص �ع �ي��د آخ � ��ر ،خ� ��رج ال �ع �ش��رات
م��ن أب �ن��اء منطقة ال��زب��دان��ي ،شمالي
دم �ش��ق ،ف��ي ت �ظ��اه��رات ج��ال��ت بعض
ال � � � �ش � � ��وارع ظ � �ه� ��ر أم � � � ��س ،م �ط��ال �ب�ي�ن
ب�م��واص�ل��ة امل �ب��اح �ث��ات ال�س��اع�ي��ة إل��ى
إن �ج��از ال�ت�س��وي��ة ف��ي امل�ن� ّط�ق��ة .وأت��ت
ال � �ت � �ظ� ��اه� ��رات ع� �ق ��ب ت� �ع ��ث ��ر ش �ه��دت��ه
ال� �ت� �س ��وي ��ة ،ع� �ن ��دم ��ا ك � ��ان م� ��ن امل� �ق ��رر
التوصل إلى اتفاق واضح للمصالحة،
غير أن «غياب وزير املصالحة (علي
حيدر) عن االجتماع ،بعد وع��ده لنا
ب��ال �ح �ض��ور ،دف ��ع ال �ط��رف اآلخ� ��ر إل��ى
ت��أج�ي��ل العملية ح�ت��ى إش �ع��ار آخ��ر»،
يقول عمار مهنا ،أحد مسؤولي لجنة
التواصل بني الطرفني .ويؤكد مهنا
ل �ـ«األخ �ب ��ار» أن ال �ت �ظ��اه��رات ل��م تكن
م��ع أح ��د ال �ط��رف�ي�ن ،ب��ل رف �ع��ت ش�ع��ار
«إرادت�ن��ا أق��وى من سالحكم» .وحول
ال�ت�س��وي��ة ،أك��د م�ص��در مطلع أن�ه��ا لم
تنتهِ بعد ،والتواصل سيستمر خالل
األي��ام املقبلة ،كاشفًا أن��ه «ق��د نسمع
عن االنتهاء من البنود خالل أسبوع
واحد».

باريس« :االئتالف» بعثة ديبلوماسية

يسعى الجيش شق طريق نحو حندرات وشمال مخيمها (أ ف ب)

«داعش» على بلدة الجولة في ريف دير
ال � ��زور .وق ��ال امل��رص��د ال �س ��وري لحقوق
اإلنسان إن «داع��ش» بات مسيطرًا على
غالبية مناطق دير الزور الواقعة شرقي
مجرى نهر ال�ف��رات .وف� ّ�ج��رت «النصرة»
أم ��س ال�ج�س��ر ال��واق��ع ب�ي�ن ق��ري�ت��ي ال�ق��ال
وال�ح�ج�ن��ة ف��ي امل�ح��اف�ظ��ة لقطع الطريق
أم� � ��ام ت � �ق � ّ�دم «داع � � � ��ش» .ون �ق �ل��ت م��واق��ع
ت��اب�ع��ة للمعارضة أن ال�ق��ائ��د العسكري

لـ«لواء أنصار السنة» التابع لـ«الجيش
الحر» املدعو يوسف الدحام ،أصيب في
االشتباكات ُضد «داعش» في دير الزور.
وف ��ي ال ��رق ��ة ،ن �ش��ر ش��ري��ط م �ص��ور ظهر
فيه تحرير  48شخصًا ك��ان ق��د أسرهم
تنظيم «داعش» ،في وقت أغار فيه سالح
الجو السوري على  4حواجز لـ«داعش»
داخل مدينة الرقة ،ما أدى إلى مقتل 25
مسلحًا.

بعد يومني من لقاء الرئيس الفرنسي
ف��ران�س��وا ه��والن��د ورئ�ي��س «االئ �ت�لاف»
أحمد الجربا ،أعلنت وزارة الخارجية
ال � �ف � ��رن� � �س � �ي � ��ة ،أم� � � � � ��س ،ع � ��زم� � �ه � ��ا م �ن��ح
«االئ � �ت �ل�اف» ال �س ��وري امل �ع ��ارض صفة
ال �ب �ع �ث��ة ال��دي �ب �ل��وم��اس �ي��ة وت�خ�ص�ي��ص
مبنى له إلقامة سفارة في باريس.
وق� ��ال س�ف�ي��ر «االئ � �ت �ل�اف» ف ��ي ف��رن�س��ا،
م � �ن � ��ذر م� � ��اخ� � ��وس ،ب � � � � � ��دوره ،إن ف �ت��ح
ّ
س � �ف� ��ارة ف� ��ي ب� ��اري� ��س ي � �ع � ّ�د «اع� �ت ��راف ��ًا
سياسيًا» .وأض��اف ،في حديث لوكالة
ُ
�وظ��ف ع ��دد من
«األن� ��اض� ��ول»ّ ،أن� ��ه س��ي� َّ
األش�خ��اص للقيام بالوظائف اإلداري��ة
بها .واستدرك أن «السفارة تحتاج إلى
ّ
اع�ت��راف ق��ان��ون��ي ،ك��ي نستطيع إعطاء
جوازات سفر ،ووثائق خاصة كوثائق
ال��والدات والوفيات وال��زواج وغيرها».
وع � � ��ن م� � �ص � ��ادر ال � �ت � �م ��وي ��ل ل �ل �س �ف ��ارة
وألعمالها وموظفيها ،ق��ال م��اخ��وس،
إن ال �ف��رن �س �ي�ين س �ي �ق��وم��ون ب�ت�ج�ه�ي��ز
ّ
أثاثها ومستلزماتها اإلدارية.
في سياق آخ��ر ،أعلن املندوب الروسي
ف��ي األم ��م امل�ت�ح��دة ،فيتالي ت�ش��ورك�ين،
أن ب�لاده ستستخدم حق النقض ضد
مشروع قرار فرنسي ّ
ينص على احالة
الجرائم التي ارتكبت في سوريا أمام

ُ
وسي َ
طرح
املحكمة الجنائية ال��دول�ي��ة،
على التصويت اليوم في مجلس األمن
الدولي.
وأضاف« :نعتبر أن طرح هذا املشروع
على التصويت ه��و بمثابة ض��رب من
الدعاية سيسيء الى جهودنا املشتركة
ف ��ي م �ح��اول��ة ل �ح��ل االزم � ��ة ف ��ي س��وري��ا
سياسيًا».
من جهته ،دعا الناطق الرسمي باسم
«االئ � �ت �ل��اف» امل � �ع� ��ارض ،ل� ��ؤي ص��اف��ي،
روسيا إلى عدم استخدام حق النقض،
وطالب موسكو «بتحمل مسؤوليتها
اإلنسانية والقانونية واألخالقية أمام
املجتمع الدولي».
ف� � ��ي س� � �ي � ��اق آخ � � � � ��ر ،أج � � � � ��رى وف � � � ��د م��ن
«االئ �ت�ل�اف» ،م�م�ث� ًلا بأمينه ال�ع��ام ب��در
جاموس ،أول من أم��س ،ومدير اإلدارة
�اء
السياسية ع�ب��د األح ��د أس�ط�ي�ف��و ،ل�ق� ً
م��ع وف��د م��ن منظمة «م�ج��اه��دي خلق»
اإليرانية املعارضة .وقال جاموس ،في
تصريح لوكالة «األناضول» ،إن اللقاء
ّ
«ك � ��ان ل �ل �ت �ع��ارف ول �ت �ن �س �ي��ق ال �ج �ه��ود
وتبادل الخبرات» .وأشار إلى أن اللقاء
بناء على طلب املعارضة اإليرانية،
جاء ً
وج ��رى ف��ي أح ��د ال �ف �ن��ادق ال�ب��اري�س�ي��ة،
دون اإلش � ��ارة إل ��ى م�م�ث�ل��ي «م�ج��اه��دي

خلق» في اللقاء.
إل � � ��ى ذل � � � ��ك ،ن � �ف� ��ى ال� ��رئ � �ي� ��س ال� �س ��اب ��ق
لـ«االئتالف» ،معاذ الخطيب ،ما جرى
ت ��داول ��ه ف��ي وس��ائ��ل اع�لام �ي��ة مختلفة
ح� ��ول ت �ش �ك �ي��ل ك� �ي ��ان س �ي��اس��ي ج��دي��د
ي�ح�م��ل م �ب��ادرة ت�ف��اوض�ي��ة ج��دي��دة مع
ال �ح �ك��وم��ة ال �س��وري��ة ب��رع��اي��ة م�ص��ري��ة.
وف� � ��ي ب � �ي ��ان ل� � ��ه ،ع� �ل ��ى ص �ف �ح �ت��ه ع�ل��ى
م ��وق ��ع «ف� �ي� �س� �ب ��وك» ،أش� � ��ار ال �خ �ط �ي��ب
إل��ى أن ال�ل�ق��اء ال ��ذي ج�م�ع��ه وع ��ددًا من
ّ
ش �خ �ص �ي��ات امل� �ع ��ارض ��ة ال� �س ��وري ��ة م��ع
وزي��ر الخارجية امل�ص��ري نبيل فهمي،
األس�ب��وع ال�ج��اري ،ل��م يتطرق لتشكيل
ك �ي��ان س �ي��اس��ي ج��دي��د م ��ن امل �ع��ارض��ة.
وش � ��ارك ف��ي ه ��ذا ال �ل �ق��اء م�م�ث��ل «ه�ي�ئ��ة
ال�ت�ن�س�ي��ق» ف��ي امل�ه�ج��ر ال �س��اب��ق هيثم
م � �ن ��اع ،ع �ض��و ال �ه �ي �ئ��ة ع� � ��ارف دل �ي �ل��ة،
والعضو السابق في «االئتالف» وليد
البني ،واملمثل السوري جمال سليمان
في القاهرة.
وأك� � � ��د ب � �ي� ��ان ص� � � ��ادر ع � ��ن ال� �خ ��ارج� �ي ��ة
امل� �ص ��ري ��ة أن ال � �ه� ��دف م� ��ن ال� �ل� �ق ��اء ه��و
ّ
«االس� �ت� �م ��اع إل� ��ى رؤي � ��ة ال �ش �خ �ص �ي��ات
ال �س ��وري ��ة ال �ت��ي ض �م �ه��ا ب �ش��أن كيفية
إيجاد حل لألزمة السورية».
(األخبار ،أ ف ب ،األناضول)
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سلة «جهــا
«حركة حزم» ...البيض األميركي في ّ
ظهر اسم «حركة حزم»
ّ
الساحة السورية بعد نشر
على
ة
بقو
ُ
مقاطع مصورة تظهر صواريخ «تاو»
األميركية في حوزة مسلحيها .وبدأت
بتظهيرها
املاكينة اإلعالمية ً
ً
علمانيًا معتدال يستحق
«فصيال
ّ
الدعم» .لكن للحركة حكاية
طويلة ومختلفة عن املتداول،
تكشفها «األخبار»
حزم و«تاو»
واألصدقاء الدوليون
بات من املؤكد أن صواريخ «تاو»
ل��م ت �ص��ل إل ��ى «ح��رك��ة ح� ��زم» من
األم �ي��رك �ي�ي�ن م �ب ��اش ��رة ،ب ��ل «ع�ب��ر
ج�ه��ات ص��دي�ق��ة» ،وف�ق��ًا مل��ا أق��ر به
عبد الله ع��ودة (ال�ق��ائ��د العسكري
العام) ملراسلة صحيفة «واشنطن
ب��وس��ت» ل �ي��ز س�ل��اي ،ال �ت��ي زارت
ق� ��اع� ��دة أس ��اس� �ي ��ة ل � �ـ «ح � � ��زم» ف��ي
ري��ف إدل ��ب .ورف��ض ع��ودة كشف
امل��زي��د م��ن التفاصيل ع��ن مصدر
الصواريخ ،لكنه قال إن «املانحني
أوض � � �ح� � ��وا ل � ��ه أن ال� �ت� �س� �ل� �ي ��م ت��م
ب�م��واف�ق��ة أم�ي��رك�ي��ة» .وم��ن ُامل� ّ
�رج��ح
أن ت �ك��ون ال �ح �ك��وم��ة ال �ت��رك �ي��ة هي
ال �ج �ه��ة امل ��ان� �ح ��ة ،خ �ص��وص��ًا ف��ي
ض��وء ما يؤكده مصدر معارض
لـ«األخبار» من أن «حركة حزم هي
أحدث رهانات األت��راك والقطريني،
واإلخ � ��وان امل�س�ل�م�ين ،وق ��د دخ�ل��ت
في منافسة مع جبهة ثوار سوريا
(ج �م��ال م �ع��روف) ،ل�ل�ف��وز ب��ال��دع��م
األميركي» .ومن املعروف أن «ثوار
س��وري��ا» كانت امل��رش��ح السعودي
لنيل الدعم الغربي املعلن( .راج��ع
األخبار  /العدد )2258

صهيب عنجريني
منذ ظهور صواريخ «تاو» األميركية
ف����ي ح������وزة م��س��ل��ح��ي��ه��ا ،ت����ح ّ����ول اس���م
«حركة حزم» إلى واحد من أكثر أسماء
ً
املجموعات املسلحة تداوال .ويبدو أن
حملة تلميع كبيرة لها ،ستتوالى عبر
وس��ائ��ل االع�ل�ام ال��غ��رب��ي��ة .سيما بعد
ت��ق��ري��ر «اس��ت��رات��ي��ج��ي» ن��ش��ره «معهد
واش���ن���ط���ن» ،وح���م���ل ع���ن���وان «ال���ث���وار
ُ
الذين يستحقون الدعم» ،خلص إلى
أن ال��ح��رك��ة «ن���م���وذج ل��ل��ج��م��اع��ة ال��ت��ي
ي��م��ك��ن ل��ل��والي��ات امل��ت��ح��دة وحلفائها
دع��م��ه��ا ب��م��س��اع��دات ع��س��ك��ري��ة كبيرة
تضم أسلحة فتاكة» .وذل��ك إستنادًا
إل���ى «م��ق ّ��وم��ات ك��ث��ي��رة» ،ع��ل��ى رأس��ه��ا
أنها «فصيل علماني معتدل ،وليست
جماعة جهادية متطرفة».
ّ
ل����ك����ن ال���ب���ح���ث ف����ي ح��ق��ي��ق��ة ال���ح���رك���ة،
وم���ق���وم���ات���ه���ا ،وأس����ب����اب ت��ش��ك��ي��ل��ه��ا،
ّ
س��ي��ق ُ
��ود إل��ى نتائج مخالفة ل��ك��ل ما
ُي ّ
ُ
�������روج ع��ن��ه��ا ،ب��م��ا ف���ي ذل����ك اس��م��ه��ا
وتاريخ تشكيلها.

«حركة زمن محمد»
ال���ح���ك���اي���ة ال��ح��ق��ي��ق��ي��ة ل���ح���رك���ة «ح�����زم»
ُ
تعود إل��ى ما قبل اإلع�لان عن تشكيل
«الجبهة اإلسالمية» .في تلك الفترة،
ت��ن��اف��س��ت م���ش���اري���ع ع ّ������دة ع���ل���ى ال���ف���وز
بدعم خارجي ُمطلق .وكان من بني تلك
املشاريع تشكيل «حركة زمن ّ
محمد»،
ت��ح��ت ش��ع��ار ُم��ج��ت��زأ م���ن آي����ة ق��رآن��ي��ة،
وه��ي «وق��ات��ل��وا املشركني ك��اف��ة» .وهو
م��ش��روع ق��وام��ه إع����ادة إن��ت��اج «كتائب
ال����ف����اروق» ب��ش��ك��ل وزع���ام���ة ج��دي��دي��ن،
وب��دع��م كبير ،يؤهلها الحقًا لتوحيد
ّ
«اإلسالمية» السورية.
كل املجموعات
وك��ان��ت حركة اإلخ���وان املسلمني في
سوريا تضع ثقلها الكامل في هذه
ّ
ال��ك��ف��ة .ل��ك��ن ال��ع��ائ��ق األك��ب��ر أم���ام ف��وز
هذا املشروع وقتها ،كان عدم وجود
اس��م ب��ارز على رأس��ه��ا .بعد أن تردد
عبد القادر الصالح في قبول الفكرة
ن��ت��ي��ج��ة ح���س���اب���ات ي��ص��ف��ه��ا م��ص��در
«ج�������ه�������ادي» ب�����ـ «االس����ت����رات����ي����ج����ي����ة».
القائد العسكري للواء
(الصالح هو
التوحيد ،وق��د ُق��ت��ل الح��ق��ًاُ ،
ويشتبه
ف���ي ض���ل���وع ال���س���ع���ودي���ة ب��ت��ص��ف��ي��ت��ه.
راجع «األخبار» ،العدد 2162
أفلح مشروع «الجبهة اإلسالمية» في
ت��ص ّ��در امل��ش��ه��د ،بجهود ح��س��ان عبود
(أب��و عبد الله الحموي) زعيم «حركة
أح����رار ال���ش���ام» ،وزه�����ران ع��ل��وش زعيم
«ج����ي����ش اإلس�����ل����ام» ،ف ُ����وض����ع م���ش���روع

ورد اسم الحركة على أنها من املجموعات التي شاركت في «تحرير الفوج  46من داعش» (أ ف ب)
ّ
محمد» ُعلى ال��رف .وبعد
«حركة زم��ن
ش���ه���ر ون���ص���ف ش���ه���ر أع����ي����د إح����ي����اؤه،
ب��ال��ت��زام��ن م��ع اق���ت���راب ال��س��اع��ة الصفر
ملحاربة تنظيم «الدولة اإلسالمية في
العراق والشام» .وكانت الفكرة تقضي
ّ
تتصدر الحركة الوليدة املشهد في
بأن
ّ
الشمال السوري .وبالفعل ،تم التوافق
ع��ل��ى ب��ي��ان ال��ت��ش��ك��ي��ل ،وع��ل��ى أن يكون
موقعًا باسم «قيادة مشتركة» من دون
ذكر أسماء.
ّ
تضم حينها ع��ددًا أكبر
كانت الحركة
م���ن امل���ج���م���وع���ات ،وم����ن ب��ي��ن��ه��ا «ل����واء
أم��ج��اد اإلس�ل�ام» و«كتائب ن��ور الدين
زن���ك���ي» .وي���وض���ح م���ص���در «ج���ه���ادي»
ل�����ـ«األخ�����ب�����ار» أن «ال����ج����ه����ات ال���داع���م���ة
ق����ررت ف��ي ال��ل��ح��ظ��ات األخ���ي���رة تأجيل
اإلعالن عن التشكيل .من دون توضيح
ً
األس���ب���اب .وع ّ��ج��ل��ت ب����دال م���ن ذل���ك في
اإلعالن عن تشكيل جيش املجاهدين»
ال���ذي ض ّ��م مجموعات ك��ان��ت أساسية

ف��ي «ح��رك��ة زم���ن م��ح��م��د» ،إض��اف��ة إل��ى
مجموعات أخرى صغيرة .على أن ّ
يتم
تعويض هذا الفراغ الحقًا ،وأن يشارك
م��س��ل��ح��و «ح���رك���ة زم���ن م��ح��م��د /ح���زم»
ف���ي م��ق��ات��ل��ة «داع������ش» م���ن دون إع�ل�ان
ذلك .وهو ما حصل بالفعل .وقد ورد
اسم الحركة على أنها من املجموعات

التي شاركت في «تحرير الفوج  46من
داع���ش» .وك��ان ذل��ك على لسان امل�لازم
أول عبد الله عودة قائد «كتائب فاروق
الشمال» ،خالل حديث هاتفي أدلى به
من الحدود التركية لقناة «العربية».
وتجدر اإلش��اة إل��ى أن معركة «الفوج
 »46حدثت في  17كانون الثاني (أي
قبل اإلعالن عن تشكيل حزم بحضور
سليم إدريس بعشرة أيام).

الشكل النهائي وإعالن التشكيل

كانت الفكرة تقضي
تتصدر الحركة
بأن
ّ
المشهد في الشمال

تشكيل الحركة،
أخيرًا ،تقرر
اإلعالن عن ُ
ول���ك���ن ف���ي ّ
زي ع��ل��م��ان��ي .أع���ي���د ص��وغ
ب��ي��ان تشكيلها ،وأخ��ل��ي م��ن املضمون
ال��ج��ه��ادي .أخ��ف��ي اسمها األص��ل��ي ،مع
اإلب���ق���اء ع��ل��ى اخ��ت��ص��اره «ح����زم» اسمًا
ُمعلنًا لها .كما ت ّ��م اس��ت��ب��دال شعارها
األساسي «وقاتلوا املشركني كافة» مع
ب��ق��اء اآلي���ة ف��ي م��ق��دم��ة ب��ي��ان التشكيل.
وبقي «لوغو» السيف حاضرًا كشعار

تفوق على «الجـ ـ
السوري»
«الجهاد
الدوحة»:
«بروكينغز
دراسة
ّ
ّ
«نفتش ع��ن مجموعة معتدلة بني
املقاتلني علىّ األرض السورية كي
ندعمها ونسلحها» ،هذا ما يردده
املسؤولون األميركيون في اإلعالم،
وه���������ذا م������ا ك�����������رروه ع����ل����ى م���س���ام���ع
م����س����ؤول����ي امل�����ع�����ارض�����ة ال����س����وري����ة
الخارجية أخيرًا .وفي هذا اإلط��ار،
أص��در «م��رك��ز بروكينغز ال��دوح��ة»
دراس���ة بعنوان« :األزم���ة املستمرة:
ت���ح���ل���ي���ل امل����ش����ه����د ال����ع����س����ك����ري ف��ي
س�����وري�����ا» ،وه�����ي ج������ردة س��ي��اس��ي��ة
وميدانية ح��ول مقاتلي املعارضة
وال���ج���ه���ادي�ي�ن وامل���ق���ات���ل�ي�ن امل���وال�ي�ن
للحكومة السورية.
أع ّ
�������د ال������دراس������ة ال����ب����اح����ث ت���ش���ارل���ز
ليستر ،وق��د استند في معلوماته
ال����ى م��ت��اب��ع��ت��ه ال���رص���دي���ة ال��دق��ي��ق��ة
ل��ل�أزم����ة ال����س����وري����ة م���ن���ذ ب���داي���ت���ه���ا،
ك��م��ا ت��ذك��ر ال���ه���وام���ش ،إض���اف���ة ال��ى
ت����ق����دي����رات أج����ه����زة االس���ت���خ���ب���ارات

وب����ي����ان����ات امل����ع����ارض����ة ال����س����وري����ة،
وخ��ص��وص��ًا ح���ول أع����داد املقاتلني
هناك.
و«م��رك��ز بروكينغز ال��دوح��ة» تابع
ل���ـ«م���ع���ه���د ب���روك���ي���ن���غ���ز» األم���ي���رك���ي
الذي ّ
يعد من أبرز املعاهد البحثية
ف���ي ال����والي����ات امل���ت���ح���دة وامل���ؤس���س
لـ«مركز سابان» املوالي إلسرائيل.
ل����ـ«ب����روك����ي����ن����غ����ز» ش���ب���ك���ة ت����واص����ل
واس���ع���ة ح��ك��وم��ي��ة وغ��ي��ر حكومية
ول���ع���ب ت���اري���خ���ي���ًا دورًا ف����ي وض���ع
ّ
ّ
«خطة مارشال» على سكة التنفيذ
عام .1948
ب���ص���م���ة «أص�������دق�������اء س������وري������ا» ف��ي
ال�����دراس�����ة واض����ح����ة .ف��ل�ا ت��ص��ن��ي��ف
ألي م��ج��م��وع��ة م��ق��ات��ل��ة ف��ي س��وري��ا
ع��ل��ى أن��ه��ا «إره��اب��ي��ة» وال توصف
عملياتها بـ«اإلرهابية» ،بل تكتفي
الدراسة بالحديث عن «مقاتلني من
غير السوريني» وعن «الديناميكية

الجهادية» .وفي مقطع آخر تشير
ّ
ال��ى أن��ه «ف��ي ح�ين يبدو أن اململكة
ّ
ال���ع���رب���ي���ة ال���س���ع���ودي���ة ت����رك����ز ع��ل��ى
إع��ادة تنشيط الجماعات املسلحة
املعتدلة _ بما يتماشى مع مصالح
سياسة الواليات املتحدة األميركية
بشكل كبير _ ال تزال قطر ،وتركيا
إل���ى ح��د أق����ل ،ت��دع��م أك��ث��ر ال��ج��ه��ات
ال���ف���اع���ل���ة ف�����ي ف����ري����ق اإلس�ل�ام���ي�ي�ن
ال���س���ائ���د (ال�������ذي ي��خ��ت��ل��ف اخ��ت�لاف��ًا
واض���ح���ًا ع���ن ن����وع ال��ج��ه��ادي�ين من
تنظيم القاعدة)».
ف��ي امل��ق��دم��ة ،رأى م��ع ّ��د ال���دراس���ة أن
الصراع في سوريا أصبح «مسألة
غاية في التعقيد تتضمن رواي��ات
سياسية ودينية وطائفية وعرقية
ّ
وق��ب��ل��ي��ة م��ت��داخ��ل��ة» .ول���ع���ل أه ّ����م ما
ق���دم���ت���ه ال������دراس������ة ب���ع���ض األرق�������ام
ح����ول أع�����داد امل��ق��ات��ل�ين وم��ج��م��وع��ة
ال����ت����وص����ي����ات ال�����ت�����ي رف���ع���ت���ه���ا ف��ي

دخل ما ال يقل عن
مقاتال أجنبيًا من
11750
ً
 78دولة إلى سوريا

امل����ح ّ
����ص����ل����ة .وف�������ي األرق�����������ام ذك�����رت
ال������دراس������ة أن م���ق���ات���ل���ي امل���ع���ارض���ة
السورية في الوقت الحالي يتراوح
ع���دده���م ب�ي�ن  100000و– 120000
ب��ي��ن��ه��م  7000إل�����ى  10000م��ق��ات��ل
م��ن غير السوريني _ مقسمني إلى
أكثر م��ن  1000وح��دة مسلحة .أما

ال��ج��ي��ش ال����س����وري ،ف��ي��ض ّ��م حسب
ال���دراس���ة ح��وال��ى  125,000عنصر
و«ج��ي��ش ال��دف��اع ال��وط��ن��ي» حوالى
 100000ع��ن��ص��ر ،وح����زب ال��ل��ه بني
 3500و 7000عنصر.
ك���ذل���ك أش������ارت ال����دراس����ة إل����ى كسر
سوريا الرقم القياسي في استقدام
م���ق���ات���ل�ي�ن أج����ان����ب ل���ل���م���ش���ارك���ة ف��ي
امل�����ع�����ارك ض�����د ال����ن����ظ����ام ،وش���رح���ت
أن���ه خ�ل�ال ع��ام�ين ف��ق��ط (ب�ي�ن أواخ���ر
ال���ع���ام  2011وال���ف���ت���رة امل��م��ت��دة بني
أوائ���������ل ال�����ع�����ام  2013وش����ه����ر آذار
م���ن ال���ع���ام ع��ي��ن��ه) ،دخ���ل م���ا ال يقل
ً
ع��ن  11750م��ق��ات�لا أجنبيًا م��ن 78
دول�������ة إل������ى س�����وري�����ا .وه����ن����ا ت��ك��ون
ً
س����وري����ا ق����د ش���ه���دت «م�����ع ّ�����دال غ��ي��ر
م��س��ب��وق» ل��دخ��ول مقاتلني أجانب
ال��ى ال��ب�لاد ،متفوقة ب��ذل��ك على 12
عامًا من الحرب في أفغانستان .إذ
ت��راوح ع��دد املقاتلني الوافدين الى

سوريا
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عدلة»
ادية ُم ّ
ّ
َ
ّ
ب�ص��ري ل�ه��ا .وتسلم جميع مفاصلها
ٌ
قادة متخرجون من «كتائب الفاروق».
ً
وج��يء بسليم إدري��س بوصفه ممثال
لـ«هيئة أرك��ان الجيش ال�ح��ر» ُليبارك
ال �ت �ش �ك �ي��ل .وم� ��ن ال �ب��دي �ه��ي اس �ت �ن �ت��اج
أن ال�ت�ع��دي�لات األخ �ي��رة ع�ل��ى ال�ص��ورة
ال � �ع� ��ام� ��ة ل � �ل � �ح ��رك ��ة ،ج � � � ��اءت ت �م �ه �ي �دًا
ل�ت�ص��دي��ره��ا ن�م��وذج��ًا ل �ـ«ال �ث��وار ال��ذي��ن
يستحقون الدعم» .تشكلت «حزم» من
امل �ج �م��وع��ات ال �ت��ال �ي��ة« :ك �ت��ائ��ب ف ��اروق
ال � �ش � �م ��ال»« ،ال� �ف ��رق ��ة ال �ت��اس �ع��ة ق ��وات
خ� ��اص� ��ة»« ،ال � �ل � ��واء األول م� ��درع� ��ات»،
«ل� � ��واء اإلي � �م ��ان ب ��ال� �ل ��ه»« ،ك �ت �ي �ب��ة أب��ي
ال �ح ��ارث» (ت�ت�ب��ع ل ��واء ف� ��اروق ح �م��اه)،
«ك�ت�ي�ب��ة أح ��رار ال�س�ل�م�ي��ة» (ت�ت�ب��ع ل��واء
ف� ��اروق ح �م��اه)« ،ك�ت�ي�ب��ة ال�ش�ه�ي��د عبد
ال��رح�م��ن ال �ش �م��ال��ي»« ،ك�ت�ي�ب��ة الشهيد
بكر ب�ك��ار»« ،كتيبة أح�ب��اب ال��رس��ول»،
«كتيبة الشهيد حمزة زكريا»« ،كتيبة
ال��رش �ي��د»« ،كتيبة أب��و أس�ع��د ال�ن�م��ر»،
«ل ��واء أح�ب��اب ال �ل��ه»« ،كتيبة ال�ف��ات��ح»،
«ل � ��واء ال�س�ت�ين م �ش ��اة»« ،ك�ت�ي�ب��ة ع�ب��اد
الرحمن»« ،كتيبة الشهيد عبد الغفار
حاميش»« ،كتيبة ف��اروق الزعفرانة».
ّ
«كتيبة الشهيد عبدالله بكار»« ،كتيبة
شهداء الرسنت»« ،كتيبة الشهيد عمار
طالس فرزات»« ،سرايا صوت الحق».

القادة وكتائب الفاروق
وي �ت �ق��اس��م زع ��ام ��ة ال �ح ��رك ��ة خ�م�س��ة
أش �خ��اص ،أرب �ع��ة م�ن�ه��م متخرجون
م ��ن «ك �ت��ائ��ب ال� � �ف � ��اروق» ،وي �ح �ظ��ون
ب��دع��م ك�ب�ي��ر م��ن اإلخ � ��وان امل�س�ل�م�ين،
وبطبيعة الحال من أنقرة والدوحة.
و«القادة» هم:
ـ�ـ�ـ�ـ امل �ل��ازم أول ع �ب��د ال �ل��ه ع� ��ودة (أب��و
زي��د) ،القائد العسكري العام لحركة
ً
حزم .يعتبر من أكثر «القادة» تنقال
ب�ين زع��ام��ات امل�ج�م��وع��ات املسلحة،
وآخ��ر «مناصبه» ك��ان «ق��ائ��د ف��اروق
الشمال».
ــــ حمزة الشمالي (أبو هاشم) ،رئيس
الهيئة السياسية لحركة ح��زم .كان
قبل األزم��ة تاجر عقارات في منطقة
كفرعايا القريبة م��ن بابا عمرو في
حمص ،وهو أحد مؤسسي «كتائب
ال � � �ف� � ��اروق» ،وب� �ق ��ي «رئ� �ي� �س ��ًا مل�ك�ت��ب
العالقات العامة» فيها حتى استقال
أواخر كانون األول  .2013تعرف عنه
عالقاته القوية ب��اإلخ��وان املسلمني.
وتؤكد مصادر معارضة أنه يحظى
ب�ص�لات ق��وي��ة ب��امل�خ��اب��رات القطرية
وال � �ت� ��رك � �ي� ��ة .وي� �ت� �ه� �م ��ه م� �ع ��ارض ��ون
ب ��ال� �ف� �س ��اد وال � �س � ��رق � ��ة ،وب � ��أن � ��ه أح ��د

املتسببني في سقوط بابا عمرو في
يد الجيش السوري.
ـــ بالل عطار (أبو عبدو شام) ،مسؤول
العالقات الخارجية لحركة حزم .وهو
ك��ان «ممثل كتائب ال�ف��اروق ف��ي حماه
داخ ��ل امل�ك�ت��ب ال�ت�ن�ف�ي��ذي» ،و«م �س��ؤول
ال� � �ع �ل��اق � ��ات ال � �خ� ��ارج � �ي� ��ة ف � ��ي ك �ت��ائ��ب
ال � �ف� ��اروق» ،ح �ت��ى ت��م إع� �ف ��اؤه ب�ت��اري��خ
.2014 / 1/11
ـ �ـ �ـ �ـ امل� �ل� ��ازم أول م ��رش ��د ال� �خ ��ال ��د (أب� ��و
امل�ع�ت�ص��م) ،ال�ق��ائ��د ال�ع�س�ك��ري للقطاع
الشمالي في «حزم» .من أوائل الضباط
املنشقني عن الجيش السوري ،وتنقل
ب �ي��ن ك �ث �ي ��ر م � ��ن امل � �ج � �م� ��وع� ��ات .أس ��س
ف��ي وق ��ت م�ب�ك��ر «س��ري��ة س�ع��د ب��ن أب��ي
وق � ��اص» ف��ي ري ��ف ح �ل��ب ال �غ��رب��ي ،مع
امل�ل��ازم أول أ ُح �م��د ال �ف��ج .وق ��د وص�ف��ت
هذه املجموعة حينها بـ«أولى كتائب
ال �ج �ي��ش اإلس�ل�ام ��ي ال� �ح ��ر» ،ث��م أس��س
وت ��زع ��م «ل � � ��واء ش� �ه ��داء األت� � � � ��ارب» ،ث��م
«ال�ل��واء األول م��درع��ات» .والحقًا ّ
تزعم
«ال � �ف� ��رق� ��ة ال� �ت ��اس� �ع ��ة ق � � ��وات خ ��اص ��ة»،
وان � �ض � � ّ�م وإي � ��اه � ��ا إل � ��ى «ج �ب �ه ��ة ث� ��وار
س��وري��ا» ب��زع��ام��ة ج�م��ال م �ع��روف .قبل
أن ينسحب وم�ج�م��وع�ت��ه ،لالنضمام
إلى «ح��زم» .وال يزال يحتفظ بمنصب
«ال �ق��ائ��د ال� �ع ��ام ل �ك �ت��ائ��ب ال � �ف ��اروق في
حلب» .وفي  26كانون الثاني املاضي،
ظهر اس��م ال�خ��ال��د ف��ي ب�ي��ان لـ«مجلس
ش ��ورى امل �ج��اه��دي��ن» ،ب��وص�ف��ه «ق��ائ �دًا
ل� �ل� �ف ��رق ��ة ال � �ت� ��اس � �ع� ��ة ،وم � �ف � ��وض� ��ًا ع��ن
ج� �ي ��ش امل� �ج ��اه ��دي ��ن وب� �ق� �ي ��ة ف �ص��ائ��ل
ح� �ل ��ب» .وح� �م ��ل ال �ب �ي ��ان ح �ي �ن �ه��ا اس��م
«م�ب��ادرة رئيس جهاز أم��ن ال�ث��ورة في
ب�ل�اد ال� �ش ��ام» .وك ��ان م��ن ب�ي�ن األس �م��اء
املذكورة فيه إلى جانب الخالد ،زهران
علوش والشيخ أب��و عبد الله الشامي
(أم �ي��ر ح��رك��ة ف�ج��ر ال �ش��ام االس�لام�ي��ة)،
وم � �ن� ��دوب� ��ون ع� ��ن «ج� �ب� �ه ��ة ال� �ن� �ص ��رة»
و«جند الشام».
ــــ محمد الضحيك (أب��و حاتم) ،القائد
ال �ع �س �ك��ري ل�ل�ق�ط��اع ال �ج �ن��وب��ي .أس��س
وت� � ّ
�زع� ��م «ك �ت �ي �ب��ة اإلي� � �م � ��ان» ف ��ي ري��ف
ح � �م � ��ص .ي ��رت � �ب ��ط ب � �ع�ل��اق� ��ات وث �ي �ق��ة
ب � � ��اإلخ � � ��وان امل � �س � �ل � �م �ي�ن ،وب ��ال� �ن ��اط ��ق
ال��رس �م��ي ب��إس��م «ق �ي ��ادة ارك� ��ان ال�ح��ر»
ل � ��ؤي امل� � �ق � ��داد .وق � ��د ث� � ��ارت ض �ج��ة ف��ي
أوس � � � ��اط امل� �ج� �م ��وع ��ات امل �س �ل �ح ��ة ف��ي
ح �م��ص م �ط �ل��ع ال � �ع ��ام ال � �ج � ��اري ،ع�ل��ى
خلفية أنباء تتحدث عن تسليم املقداد
ل�ل�ض�ح�ي��ك م �ل �ي��ون�ين وث�ل�اث �م��ائ��ة أل��ف
دوالر ن �ق �دًا ل� �ـ«دع ��م م �ق��ات �ل��ي ح�م��ص،
ّ
والسعي لفك الحصار عنهم» .واتهم
الضحيك بسرقة األموال.

تحليل إخباري

لهذه األسباب تخشى إسرائيل انتصار األسد
يحيى دبوق
ال مصلحة إسرائيلية في التدخل العسكري املباشر
في الحرب السورية .ال يعود ذل��ك ،فقط ،إلى أن ثمن
التدخل ب��اه��ظ ،أو إل��ى أنها ق��اص��رة ع��ن ص��وغ واق��ع
م �ي��دان��ي آخ ��ر ي �ص��ب ف��ي م�ص�ل�ح�ت�ه��ا ،ب��ل أي �ض��ًا ألن
االختيار بني «األسوأ واألكثر سوءًا» ،ليس استحقاقًا
داهمًا ،طاملا أن الحرب مستمرة ،لكن ماذا عن موقف
ت��ل أب �ي��ب ف��ي ح��ال اق �ت��راب ال�ن�ظ��ام أو امل �ع��ارض��ة من
الحسم واالنتصار؟ اإلجابة تستلزم توضيح موقف
إسرائيل الفعلي من املتحاربني ،واملفترض أن يبنى
ومستوياتهما.
على نوع التهديدين
ّ
م�ن��ذ ب��دء األزم ��ة ف��ي س��وري��ا ،ه��ل�ل��ت إس��رائ�ي��ل لفكرة
س �ق��وط ال �ن �ظ��ام ب��وص �ف��ه ن �ص �رًا اس �ت��رات �ي �ج �ي��ًا على
أع ��دائ �ه ��ا ،وم ��ن ش��أن��ه أن ي �ح��ول س ��وري ��ا إل ��ى دول ��ة
شبيهة بـ«دول االعتدال العربي» غير املعادية فعليًا
إلسرائيل ،ويسلخ دمشق عن محورها التقليدي إلى
جانب ط�ه��ران وح��زب ال�ل��ه ،إال أن فشل م�ش��روع قلب
ّ
النظام وتشظي املعارضة إلى معارضات ،مع غلبة
تنظيمات «القاعدة» عليها ،دفعت جميعها تل أبيب
إلى مقاربة جديدة ،تستند أساسًا إلى تمتني املوقف
الدفاعي على الحدود الشمالية في الجوالن ،في حال
انتصار املعارضة أو قربها من الحدود ،وفي الوقت
نفسه التطلع إل��ى اس�ق��اط النظام ،نظرًا ال��ى فوائده
االستراتيجية بالنسبة إليها.
وبرغم التصريحات واملواقف اإلسرائيلية املتعارضة
ً لاّ
ش�ك�لا ،إ أن السقوط امل��ؤم��ل للرئيس بشار األس��د،
يعني لتل ابيب خلو الساحة العربية م��ن أي دول��ة
معادية فعليًا للصهاينة ،وكسرًا ملحور األع��داء مع
األم� ��ل ب��إض �ع��اف ق� ��درة ح ��زب ال �ل��ه ال�ع�س�ك��ري��ة ج��راء
ذل��ك ،وه��و الجهة ال��وح�ي��دة ال�ت��ي ستبقى عمليًا في
مواجهة إسرائيل ،إضافة الى منع إيران من التواصل
ال�ج�غ��راف��ي م��ع ه��ذا امل �ح��ور ،ب�م��ا ي�ح� ّ�د م��ن تهديدها
االستراتيجي املبني على م�ع��ان وج��ودي��ة ،علمًا أن
تل أبيب ّ
تقدر بأن الرئيس األسد ،في مرحلة ما بعد
انتصاره ،سيكون أكثر التصاقًا بحلفائه وخياراتهم،
وهو في حد ذاته تهديد ال يمكن تحمله.
في مقابل ذل��ك ،تنظر تل أبيب إلى التهديد املتشكل
من انتصار «القاعدة» وفروعه ،كتهديد موضعي ــــ
تكتيكي يمكن احتواؤه وصده ،إذ إن خطر العمليات
ع�ل��ى ال�ش��ري��ط ال�ش��ائ��ك وم �ح��اوالت ال�ت��وغ��ل م��ا وراء
ال � �ح ��دود ،أو إط �ل��اق ص ��واري ��خ ع �ل��ى امل �س �ت��وط �ن��ات،
تبقى ف��ي م�ت�ن��اول ال �ق��درات ال��دف��اع�ي��ة اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة،
ك�م��ا أن ه ��ذه ال �ج �ه��ات ،ب��رغ��م خ�ط��اب�ه��ا اإلع�ل�ام ��ي ،ال
تضع إسرائيل في سلم أولوياتها ،بل إن سيناريو
ان �ت �ص��ار «ال� �ق ��اع ��دة» أو ش�ب�ي�ه��ات�ه��ا ف ��ي س ��وري ��ا ،ال
يعني بالضرورة أن إسرائيل هي الجهة املعنية فقط
بمعالجة هذا التهديد .فالحرب ضد هذه القوى لن
تكون إسرائيلية بالضرورة ،وسيكون الغرب والعرب
معنيني أكثر منها بمحاصرة هذا التهديد وضربه.
تصدى لشرح هذه املسألة عدد كبير من املسؤولني

اإلسرائيليني ،أحدهم رئيس أرك��ان الجيش السابق
غ��اب��ي اش �ك �ن��ازي ،ف��ي م�ق��اب�ل��ة خ��اص��ة م��ع صحيفة
«جيروزاليم بوست» ( ،)2014 /02 /25أك��د فيها أن
«النتائج االستراتيجية في حال اطاحة األس��د أكبر
ب�ك�ث�ي��ر م��ن ال�ت�ه��دي��د ال �ن��ات��ج ع��ن م�ج�م��وع��ة ج�ه��ادي��ة
أو غ �ي��ره��ا .وح �ت��ى ل��و ت�ح��ول��ت س��وري��ا دول ��ة تابعة
ل�ل�ق��اع��دة ،ف��إس��رائ�ي��ل ت�ع��رف ج�ي�دًا ك�ي��ف تتعامل مع
املشاكل».
وكان لرئيس شعبة االستخبارات العسكرية السابق،
رئ�ي��س م��رك��ز أب �ح��اث األم ��ن ال�ق��وم��ي ال �ح��ال��ي ،ال�ل��واء
عاموس يدلني ،شرح تفصيلي لـ «التهديدين» ،إذ أكد
في مقابلة أجرتها معه القناة الثانية العبرية (/19
 )2014 /03أن��ه «بحسب ال��رؤي��ة لحكومة إسرائيل،
فان سوريا من دون األسد ونظامه أفضل إلسرائيل،
سواء حكم هذا البلد من بعده املتمردون العلمانيون
ال �س �ن��ة ،أو ح�ت��ى ج �م��اع��ات ال �ق��اع��دة .امل �ه��م ه��و قطع
الصلة بني إيران وحزب الله ،األمر الذي يعد تغييرًا
استراتيجيًا مهمًا جدًا في ميزان القوى في الجبهة
الشمالية».
وعلى خلفية ه��ذه ال�ش��روح��ات ،يمكن فهم التحذير
التي أطلقه وزير الحرب ،موشيه يعلون ،أمام رئيس
أركان الجيوش األميركية ،مارتن ديمبسي( ،هآرتس
 ،)2013/08 /15بأن «من غير املسموح به أن ينتصر
محور الشر في هذه املواجهة».
إل��ى ذل ��ك ،م��ن ال �ض��روري إي �ض��اح ل�غ��ط م �ت��داول ل��دى
املحللني ،عن قصد أو غير قصد ،إذ إن إسرائيل ّ
تفرق
بالفعل ب�ين امل �ع��ارض��ات ال �س��وري��ة ،وال تضعها في
سلة واحدة ،وأي حديث تفضيلي أو مقارنة تجريها
بني التهديدات السورية وسيناريوهاتها ال يشمل
«املعارضة املعتدلة».
وك �م��ا ه��و امل��وق��ف امل �ع �ل��ن وال �ف �ع �ل��ي م��ن ق �ب��ل بعض
الدول العربية والغربّ ،
تفرق تل أبيب بني املعارضة
امل �س �ل �ح��ة ال� �ت ��ي ت �س �م �ي �ه��ا«امل �ع �ت��دل��ة» ،وامل� �ع ��ارض ��ة
امل�ت�ط��رف��ة املتشكلة م��ن ف ��روع «ال �ق��اع��دة» وأش�ك��ال�ه��ا
ّ
املوصف إسرائيليًا
وتعبيراتها املختلفة .والتهديد
بالتكتيكي واملوضعي الذي قد يمثل خطرًا ما على
ال�ح��دود في ال�ج��والن ،يرتبط بصورة شبه حصرية
بانتصار معارضة القاعدة وفروعها.
أما املعارضة األخرى ،التي ّ
تتكون من «الجيش الحر»
ومعارضات شبيهة ،إضافة إلى املجالس واالئتالفات
املوجودة في الخارج ،فهي ال تمثل تهديدًا ،بل على
النقيض ،تعد فرصة إسرائيلية تعمل تل أبيب على
تنميتها وتعاظمها .وهي ال تخفي تأييدها لها ،بل
وتعلن صراحة عن وج��ود اتصاالت ولقاءات معها،
تشمل التنسيق والتشاور وال��دع��م .ك��ان آخرها لقاء
رئ �ي��س امل �ع��ارض��ة ف��ي ال�ك�ن�ي�س��ت ،ح��اي�ي��م ه��رت�س��وغ،
(ي ��دي� �ع ��وت اح � ��رون � ��وت  ،)2014/05/08وف� � ��دا م��ن
«مسؤولي املعارضة املعتدلة» في برلني« ،م��ن أجل
التنسيق والتشاور في أعقاب انسحاب املقاتلني من
مدينة حمص» ،مع تأكيد الصحيفة أن هذه اللقاءات
تجري دوريًا في السنوات األخيرة.

ــهاد األفغاني»
أفغانستان بني عامي  1980و1992
بني  5000و 20000مقاتل.
ّ
ل �ي �س �ت��ر رك� � � ��ز ف � ��ي م �ج �م ��ل س �ي��اق
دراسته على مدى ّ
تشعب املعارضة
السورية و«الدور الضار لسياسات
دول ال �خ �ل �ي��ج غ �ي��ر امل �ت �ن��اس �ق��ة في
ك�ث�ي��ر م ��ن األح� �ي ��ان أو امل �ت �ض��ارب��ة
والداعمة للمعارضة».
وي�خ�ل��ص ليستر ف��ي م�ق��دم��ة عمله
ال� � ��ى أن� � ��ه «رب � �م� ��ا ك� � ��ان م� ��ن امل �م �ك��ن
ل �ل �ح �ك��وم��ات ال �غ��رب �ي��ة ،ق �ب��ل ع��ام�ين
ون�ص��ف ع��ام ،أن تساعد ف��ي إنهاء
ال �ث��ورة ب�ش�ك��ل س��ري��ع ون��اج��ح ،من
خالل تشكيل جسم يمثل املعارضة
والذي من شأنه ّأن يجمع املعارضة
املسلحة تحت مظلة واحدة ويساعد
على توحيدها» .لكنّ ،يضيف« ،مع
م ��رور ال��وق��ت ،أدى ت��دخ��ل الجهات
ال �ف��اع �ل��ة وامل �ص��ال��ح امل �ت ��زاي ��دة إل��ى
تصعيد األعمال الوحشية ،وزيادة

معدالت اإلصابات ون��زوح السكان
ال �ه��ائ��ل ،ب��اإلض��اف��ة إل ��ى ظ �ه��ور ما
يمكن أن ي�ك��ون ف��رص��ًا ال مثيل لها
ل�ل�ت�ط��رف ال �ج �ه��ادي» .ل ��ذا ،يخلص
ل �ي �س �ت��ر ،إل � ��ى أن «ال� �ف� �ش ��ل األول� � � ّ�ي
ف ��ي ال� �ت� �ح � ّ�رك ،وق � � ��درة األس � ��د ع�ل��ى
التكيف وسعيه الجامح للبقاء في
ال�س�ل�ط��ة ،ي�ت�ط�ل��ب اآلن أن تتخطى
الدول الغربية الحسابات الخاطئة
السابقة والركود السياسي الراهن
ب �ه��دف امل �س��اع��دة ف��ي إص � ��دار ق��رار
يضمن االستقرار اإلقليمي واألمن
ال � ��دول � ��ي» .وه � �ن ��ا ،ت ��رف ��ع ال ��دراس ��ة
ث �م��ان��ي ت ��وص� �ي ��ات ،م ��ع ال �ت �ش��دي��د
ّ
على أن «الحل السياسي هو األمل
ال��وح �ي��د ف ��ي ت�ح�ق�ي��ق ال� �س�ل�ام» في
سوريا ،ومع إقرار ليستر باحتمال
أن يدوم الصراع السوري ألكثر من
ع�ق��د م��ن ال��زم��ن .وت �ل��ك ال�ت��وص�ي��ات
هي:

1ـ إع��ادة هيكلة املعارضة السورية
والحد من التحزبية السياسية.
 2ـ ّزي��ادة الدعم ملعارضة عسكرية
ُم �ن��ش �ط��ة ب �ه��دف إج �ب ��ار (ال��رئ �ي��س
ب �ش��ار) األس� ��د ع �ل��ى ال �ج �ل��وس إل��ى
طاولة مفاوضات أكثر مواتاة.
ّ
3ـ ّ
مستعدين
ضم العبني إسالميني
للمشاركة في معارضة أوسع بعد
إعادة هيكلتها.
 4ـ ال �ت �ع��اون م��ع ال� � ُ�دول الخليجية
لتنسيق اآلل�ي��ات امل ّ
حسنة الرامية
إل � � � ��ى م � ��واج� � �ه � ��ة م � � � � � ��وارد ت� �م ��وي ��ل
املتطرفني.
5ـ ال� �ت� �ع ��اون م ��ع ال � � ��دول امل� �ج ��اورة
ل �س ��وري ��ا ل �ت �ق��وي��ة ال �س �ي �ط��رة ع�ل��ى
الحدود.
 6ـ ممارسة الضغط لضمان تنفيذ
ات �ف��اق �ي��ة م �ن �ظ �م��ة ح �ظ��ر األس �ل �ح��ة
الكيميائية من خالل إعادة التأكيد
على التهديد باستخدام القوة.

ّ
ركزت الدراسة على مدى ّ
تشعب املعارضة والدور الضار لسياسات دول الخليج (األناضول)

7ـ ت� �ق� �ي� �ي ��م إم � �ك� ��ان � �ي� ��ة اس � �ت � �خ� ��دام
عمليات حركية ملكافحة اإلره��اب
ف��ي س��وري��ا أو ح��ول�ه��ا ّ م��ع ال�ح��ذر
ال� �ش ��دي ��د ،ب� �ه ��دف ت �ج ��ن ��ب ت �ع��زي��ز
ت � �ن � �ظ � �ي� ��م ال� � � �ق � � ��اع � � ��دة وامل � �ج � �ت � �م� ��ع
ال� �ج� �ه ��ادي األوس � � ��ع امل� ��وج� ��ود ف��ي
سوريا وتوحيده.

 8ـ ت ��وس� �ي ��ع إم� � � � ��داد امل� �ع� �ل ��وم ��ات
الس � �ت � �خ � �ب� ��ارات امل � � � � ��وارد امل� �ت ��اح ��ة
أو “امل � �ف � �ت� ��وح� ��ة” م � ��ن أج� � ��ل ج �م��ع
امل � �ع � �ل� ��وم� ��ات وت� �ح� �ل� �ي� �ل� �ه ��ا داخ � ��ل
املجتمع االستخباراتي.
(الدراسة كاملة على املوقع اإللكتروني)
(األخبار)
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موظفو اإلدارة العامة
ّ

لسنا مكسر عصا

أضرب موظفو اإلدارة العامة
وحدهم .تجاوزوا عتبة الخوف من ّ
سيف العقوبات اإلدارية وأعلنوا أن
«يوم كرامة املوظف لن يكون عابرًا،
فدوام العمل خط أحمر وسنكون رأس
حربة في محاربة الفساد واملفسدين»
فاتن الحاج
قبل عام  ،2008لم يكن موظفو اإلدارة
العامة يحظون بهيئة نقابية تمثلهم.
ّ
إال أن ت ��ده��ور وض ��ع اإلدارة وت��دن��ي
ال� ��روات� ��ب ك��ان��ا س �ب �ب��ًا ك��اف �ي��ًا لتململ
املوظفني م��ن دولتهم .ف��ال��روات��ب التي
كانت تشكل  %46من إجمالي اإلنفاق
الحكومي ع��ام  1993باتت ال تتجاوز
 %27.3عام .2010
أم� � ��ام ال � �ص� ��ورة ال �ق��ات �م��ة وغ � �ي� ��اب أي
رؤي��ة للمستقبل ،تالقت مجموعة من
امل ��وظ �ف�ي�ن ال �ن��اش �ط�ي�ن ح� ��ول ض� ��رورة
إن � � �ش� � ��اء إط� � � � ��ار ي� �ج� �م ��ع ك� � ��ل ال� �ف� �ئ ��ات
الوظيفية ،بما فيها الفئتان الرابعة
والخامسة بخالف «رابطة متخرجي
وم �ت��درب��ي امل �ع �ه��د ال��وط �ن��ي ل �ل��إدارة»
النخبوية ،كما سموها ،والتي لم تكن
تشمل الجميع ،فكانت «رابطة موظفي
اإلدارة العامة».
امل �ش��روع التغييري اص �ط��دم بعقبات
ك�ث�ي��رة ول��م ت�ت�ج��اوز ق��واع��د امل��وظ�ف�ين
اإلداري�ي�ن عتبة الخوف من العقوبات
امل�س�ل�ك�ي��ة واإلداري� � � ��ة ،إال ف��ي ال�ل�ح�ظ��ة
التي انضمت فيها الرابطة إلى هيئة
التنسيق النقابية في معركة سلسلة
الرتب والرواتب.
وف� � � � � � � � ��ي ،2014/2/28أق� � ��رت ال �ج �م �ع �ي��ة
العمومية للموظفني تحويل الرابطة

إلى نقابة وهي تنتظر «علم وخبر».
ه� �ك ��ذا ،ل ��م ت� ��أت االن �ت �ف��اض��ة أم� ��س من
فراغ .لكل هذه التراكمات كان  21أيار
يوم املوظفني بامتياز.
أمس ،بدا هؤالء منتشني لبدء تحطيم
األغالل القانونية ،وال سيما املادة 15
م��ن امل��رس��وم االش �ت��راع��ي ( 112ق��ان��ون
امل��وظ�ف�ين) ال�ت��ي ال ت��زال تطل برأسها
ك �ل �م��ا «دق ال � �ك ��وز ب ��ال� �ج ��رة» وت �م �ن��ع
امل��وظ �ف�ين م��ن االع �ت �ص��ام واإلض � ��راب،
خالفًا ألحكام االتفاقية الدولية الرقم
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ح��ق ال�ت�ن�ظ�ي��م ال �ن �ق��اب��ي ،ال �ت��ي ال ت��زال
عالقة من دون تصديق.
اإلض��راب ب��ات أم�رًا واقعًا في اإلدارات
العامة وااللتزام به أكثر من ضروري،
ي� �ق ��ول امل � �ش� ��ارك� ��ون« .ال � �ي� ��وم إل� �ن ��ا م��ن
ال �ص �ب��ح ل �ع �ش� ّ�ي��ة» ،ي �ت �ه��ام��س أح��ده��م
م��ع زم�ي�ل��ه ف��ي االع �ت �ص��ام أم ��ام وزارة
ال� �ص� �ن ��اع ��ة .ل� ��م ت � �ت� ��ردد ن � ��دى ك �ف ��وري
وم � ��ارغ � ��ري � ��ت ط� ��ان � �ي� ��وس وي ��اس� �م�ي�ن
ال�ج��ردل��ي ف��ي اإلف �ص��اح ع��ن أسمائهن
ل �ل�إع �ل�ام .امل ��وظ� �ف ��ات ال� �ث�ل�اث ح �ض��رن
إل � ��ى االع� �ت� �ص ��ام م ��ن وزارة ال� �ش ��ؤون
ّ
االجتماعية في صيدا ليقلن إن «دوام
العمل خط أحمر».
تشرح مارغريت أننا «اخترنا وظيفة
ّ
ال ��دول ��ة ل ��دوام �ه ��ا امل ��ري ��ح ورت �ب �ن��ا كل
حياتنا ع�ل��ى ه��ذا األس� ��اس ،ف ��إذا بهم
ي�خ��رب�ط��ون ك��ل ت��رت�ي�ب��ات�ن��ا ،وي�ق��ول��ون
للموظف :ما تفكر تطالب بحقك وما
تحلم بحياتك بالزودة» .تتدخل ندى
ل�ت�ق��ول« :ك��ل ال ��دراس ��ات تشير إل��ى أن
ال ��راح ��ة ال�ن�ف�س�ي��ة ت� ��ؤدي إل ��ى تحقيق
العكس ،ف��اإلص�لاح
اإلنتاجية ول�ي��س
ّ
ال ي�ب��دأ م��ن ال ��دوام ،ب��ل إن�ن��ا نتوقع أن
ذل� ��ك س �ي��زي��د ال� �ف� �س ��اد ،وال س �ي �م��ا أن
ه �ن��اك أم �ك �ن��ة م��ا ف�ي�ه��ا ش � ّغ��ل زي � ��ادة».
أما ياسمني ،فتلفت إلى أننا «سندفع
الزيادة من جيوبنا وبربحونا جميلة

المراقبون الجويون يضربون من أجل السلسلة
هديل فرفور
صباح املطار كان هادئًا ،أمس ،ال هدير للطائرات ،وال ضجيج
للمستقبلني واملودعني في الصاالت .هذا السكون «الغريب»
ينبئ بـ«خطب م��ا» ،ليكتشف الناس القليلون الذين ج��اؤوا
الس�ت�ق�ب��ال أق��ارب �ه��م أن امل��راق �ب�ين ال�ج��وي�ين ف��ي م�ط��ار رفيق
الحريري الدولي التحقوا بـ«موجة» االعتصامات واإلضرابات
التي يشهدها البلد للمطالبة بحقوقهم.
«اإلضراب التحذيري» الذي نفذوه لساعتني (من العاشرة
صباحًا حتى الثانية عشرة) ،هدفه «املساهمة بالضغط
ّ
إلق��رار السلسلة» ،وتمثل بتعليق تقديم خ��دم��ات املالحة
الجوية لكل الطائرات الوافدة وامل�غ��ادرة للمطار ،باستثناء
ط��ائ��رات ال��دول��ة وح��االت ال�ط��وارئ ،وعلى الرغم من أن هذا
اإلضراب قد ال يكون «موجعًا» للدولة ،ذلك أن تعليق املالحة
يكون «مؤثرًا عندما يتجاوز األرب��ع ساعات» وفق رئيس
لجنة امل��راق�ب�ين ال�ج��وي�ين علي ح�م��ود ،إال أن��ه يمثل «نكزة
خ�ف�ي�ف��ة م��ن ش��أن�ه��ا أن ت�ن�ب��ه امل �س��ؤول�ي�ن» .وي��ؤك��د ح�م��ود
أن «هدفهم أن ال يعطلوا ويعرقلوا أم��ور ال�ن��اس ،لذلك هم
يدرسون تحركاتهم بدقة وح��ذر» .إال أن مطالب املراقبني
الجويني ال تقتصر على إق��رار السلسلة أو تعديل قوانني
عملهم فحسب ،بل تشمل املطالبة بزيادة ع��دد املوظفني.
يشير حمود الى أن «عدد املراقبني يشكل  %40من العدد
املطلوب إلدارة املالحة الجوية» .و 25موظفًا من أصل 40

إن��و أعطونا سلسلة ،ما بدنا سلسلة
ّ
وي �خ��ل��ول �ن��ا ال � ��دوام وإال ب��إم�ك��ان�ن��ا أن
ن��ذه��ب إل ��ى ال �ق �ط��اع ال �خ ��اص ون��أخ��ذ
رات �ب ��ًا م �ض��اع �ف��ًا ث �ل�اث م� ��رات ل��رات�ب�ن��ا

وعد المشاركون
القلة من
بتعرية ّ
الموظفين الفاسدين

فقط هم «مؤهلون لتولي املراقبة بشكل فعلي».
«تجهل الدولة ماهية عملنا» ،هي قناعة راسخة لدى معظم
امل��راق�ب�ين ال��ذي��ن تجمعوا ف��ي ب��رج امل��راق �ب��ة .جميعهم ك��ان��وا
«واق �ع �ي�ين» ،ف�ه��م يعلمون أن ه��ذا اإلض ��راب ال�ت�ح��ذي��ري «ل��ن
يكون األخير في ظل هكذا دول��ة!» .لذلك أش��ارت اللجنة الى
تحركات تصعيدية «ق��د تضطر إل��ى اللجوء إليها في حال
املماطلة».
ّ
التحرك،
تأثرت حوالى  12رحلة من مختلف الوجهات بهذا
ّ
يتسمر
فطال انتظار املستقبلني في القاعة .أمام الشاشة،
رجل خمسيني ،يراقب بتمعن موعد وص��ول طائرة ابنه،
ثم ينظر الى الساعة .نخبره أن الطائرة ستتأخر ساعتني
إضافيتني ألن املراقبني «مأضربني» ،يتفاجأ «ليه ما حدا
خبرني .مش مكتوب هون (على الشاشة) إنو رح يتأخر».
يتأفف الرجل ويجلس جانبًا« .خليهن يدفعولنا الباركينغ
ويعوضوا علينا هالساعتني» يقول العم هاني ( 63عامًا)،
ّ
«أخذت إجازة بدون راتب وجيت كرمال ما إتأخر لينطرونا
زي � ��ادة؟» ،يضيف ال��رج��ل ال ��ذي ينتظر ال�ع��ام�ل��ة األجنبية،
ويستنكر «ما في احترام للناس وال ألشغالها» وال ينسى
أن «يلوم الشعب قبل الدولة ألنه يبقي على هكذا مسؤولني».
ينتظر املراقبون الجويون جلسة السابع والعشرين من
أي ��ار مل�ع��رف��ة «م�ص �ي��ر» ال�س�ل�س�ل��ة وي��أم �ل��ون أن ال يصبح
ال��وض��ع السياسي أول��وي��ة على ح�س��اب مصالحهم ،كما
جرت العادة!

ال� �ح ��ال ��ي وب� � ��ال� � ��دوام امل� �ق� �ت ��رح ع�ل�ي�ن��ا
نفسه» .تدخل إحدى املعتصمات على
خط النقاش فتقول« :بدنا سلسلة وما
بدنا زيادة دوام».
ي� �ب ��دأ ال �ت �ج �م��ع أم � � ��ام ال � � � � ��وزارة ب ��اك� �رًا.
ت �ص ��دح ال �ح �ن��اج��ر ب��ال �ه �ت��اف��ات «ه �ي��ي
ه�ي��ي ه�ي��ي ال�س�ل�س�ل��ة ب��دن��ا ه �ي��ي ،بدنا
ن�م�ش��ي ل �ق��دام م��ا ب��دن��ا ت��زي��دوا ال� ��دوام،
ال�ض��ري�ب��ة ال�ت�ص��اع��دي��ة اف��رض��وه��ا على
ال �ح �ي �ت��ان ال� �ب� �ش ��ري ��ة» .دق ��ائ ��ق وي �ص��ل
موظفون ومتعاقدون وأجراء من وزارة
امل��ال أت��وا في مسيرة من مقر الضريبة
على القيمة املضافة القريب لينضموا
إل��ى االع �ت �ص��ام .ح �ض��روا م��ع الفتاتهم
«للخمسة مش رح نبقى ،بالعلقة إنتو
علقتوا ،بدك تحكي عن سرقةّ ،
شرف رد

اللي سرقتو ،ارفعوا الغطاء السياسي
ع ��ن ال �ف ��اس ��دي ��ن أي� �ه ��ا امل� �ف� �س ��دون ،اب��ن
م��وظ�ف��ة ب�ع��د ال �س��اع��ة ال�ث��ان�ي��ة م��ن بعد
ال�ظ�ه��ر :وي��ن م��ام��ا؟ ل�ل�م��وظ��ف الشريف
عليك أن تصبح فاسدًا».
ي�ك�ت�م��ل ع�ق��د ال �ح �ض��ور وق ��د ش ��ارك من
باقي مكونات هيئة التنسيق مسؤول
الدراسات في رابطة التعليم األساسي
الرسمي عدنان برجي .يبدأ االعتصام
ب �ك �ل �م��ة مل �م �ث �ل��ة وزارة ال� �ص� �ن ��اع ��ة ف��ي
ّ
ال��راب�ط��ة شانتال ع�ق��ل ،فتؤكد أن «ي��وم
ك��رام��ة امل��وظ��ف ل��ن يكون ع��اب�رًا» ،داعية
إل��ى «ت�ح��دي��ث هيكلية اإلدارة بمبادئ
ً
وق ��وان�ي�ن ،ي �ك��ون ف�ي�ه��ا ال�ت�ق�ي�ي��م ع ��ادال
ومنزهًا ،وتستبعد األنظمة التعسفية
ال�ت��ي تشنج األع �ص��اب وت�خ��رب��ط سير

ندوة

الملكية الفكرية :حق أم احتكار؟
الهام برجس
ت�م�ت�ع��ت امل�ل�ك�ي��ة ب �ح��ال��ة م ��ن ال�ق��دس�ي��ة،
وف��رت لها حماية واس�ع��ة .امللكية التي
ً
ع��رف��ت ب�ط��اب�ع�ه��ا امل� ��ادي أوال م��ا لبثت
أن تخطت امللكية العينية نحو امللكية
ذات ال�ط��اب��ع امل�ع�ن��وي ،او ال��ذه�ن��ي غير
امل��ادي .تعد حماية امللكية الفكرية من
ّ
املهمة التي باتت مطروحة
السجاالت
ع� �ل ��ى ن� �ح ��و واس � � ��ع ع� �ل ��ى ال �ص �ع �ي��دي��ن
ال� �ح� �ق ��وق ��ي واالق � � �ت � � �ص� � ��ادي ع� �ل ��ى ح��د
س � � ��واء« .اآلث� � � ��ار االق� �ت� �ص ��ادي ��ة ل�ح�ق��وق
امللكية ال�ف�ك��ري��ة» ك��ان م��وض��وع ال�ن��دوة
ال � �ت ��ي ن �ظ �م �ت �ه��ا ن� �ق ��اب ��ة امل� �ح ��ام�ي�ن ف��ي
ب�ي��روت ،بالتعاون مع وزارة االقتصاد
وال �ت �ج��ارة ،وجمعية حماية املنتجات
والعالمات التجارية.
«ح �م��اي��ة امل �ل �ك �ي��ة ال �ف �ك��ري��ة ت��رم��ي إل��ى
ح�م��اي��ة ن�م��و ال��وط��ن واالق �ت �ص��اد» هو
التعبير ال��ذي اخ�ت��اره نقيب املحامني
ج ��رج ��ي ج ��ري ��ج ،ل �ي �ع �ك��س م ��ن خ�لال��ه
أهمية مطلقة ل�ه��ذا ال�ح��ق ،راب�ط��ًا اي��اه
بالنمو ،الهدف األول للدول الحديثة.
وت� �م� �ث ��ل م� �ك ��اف� �ح ��ة «ت� �ق� �ل� �ي ��د ال �س �ل ��ع»
أح ��د أش �ك��ال ح �م��اي��ة امل�ل�ك�ي��ة ال�ف�ك��ري��ة
ال� �ت ��ي ت� �ط ��رق إل �ي �ه��ا ج ��ري ��ج ،ف��اخ �ت��ار
ال� �ت ��أك� �ي ��د ع� �ل ��ى أه� �م� �ي ��ة ال� �ل� �ج ��وء ال ��ى
مكافحة التقليد ب�ه��دف درء املخاطر

ال�ص�ح�ي��ة ف��ي م �ج��ال األدوي � ��ة خ��اص��ة.
ال �ن �س��خ واالس �ت �ن �س��اخ ت�ع��اب�ي��ر ب��دي�ل��ة،
للداللة على خ��رق الحماية املخصصة
للملكية الفكرية ،أو التعدي على ملكية
األف� �ك ��ار م ��ن ق �ب��ل أص �ح��اب �ه��ا .وب�غ��ض
النظر عن التعابير التي تصب في إناء
واحد ،هو ٌ
إناء اقتصادي باملبدأ ،تبقى
امللكية الفكرية العنصر األس��اس��ي في
نمو ال��دول الصناعية امل�ت�ط��ورة ،حيث
تتجمع ب� ��راءات االخ� �ت ��راع« .ف �ه��ل لهذا
ال �ح��ق ان �ع �ك��اس��ه اإلي �ج��اب��ي ن�ف�س��ه في
ال� ��دول ال �ن��ام �ي��ة؟» س ��ؤال ط��رح��ه جريج
وأج��اب عنه« :ال��دول الصناعية الكبرى
تبقى املستفيد األكبر من هذه الحماية،
لكن القانون يجب أن يكون واحدًا».
اذن ،ح�م��اي��ة امل�ل�ك�ي��ة ال�ف�ك��ري��ة م��ن ه��ذه
الوجهة ،تستدعي خضوع الدول ،التي
لم تصل إلى حد متقدم من التنمية ،الى
نظام موحد يمس حد األفكار ،فتستمر
البلدان املتقدمة منها في التقدم فيما
ت��رزح النامية عند ح��دوده��ا املعهودة
بالتبعية االقتصادية .في املقابل ،يبقى
ألمر اللجوء الى حماية امللكية الفكرية
نواحيه اإليجابية في ح��االت ارتباطه
بما هو أسمى ،كحياة اإلنسان أو  -في
هذه الحالة  -املستهلك.
«األم� � ��ن ال �غ ��ذائ ��ي وال �ص �ح��ي ل �ل��أوالد»
ه��ي ال ��زاوي ��ة ال �ت��ي ي�ن�ط�ل��ق م�ن�ه��ا وزي��ر

8500
عالمة
تجارية في
سجالت
مصلحة
املستهلك
لعام 2013

الصناعة والتجارة آالن حكيم ،لتأكيد
أه �م �ي��ة ح �م��اي��ة امل�ل�ك�ي��ة ال �ف �ك��ري��ة .ي�ق��دم
ً
ح �ك �ي��م م � �ث ��اال ع �م �ل �ي��ًا ي �ت �ع �ل��ق ب�ب�ع��ض
ال� �س� �ل ��ع امل � �ق � �ل ��دة ال � �ت� ��ي ت� �س� �ت �خ ��دم ف��ي
ح�ف�لات األط �ف��ال ،ال�ت��ي ات�ض��ح ل �ل��وزارة
أن «اس �ت �خ��دام �ه��ا ي � ��ؤدي ال� ��ى ام� ��راض
س��رط��ان �ي��ة» ب�ش�ك��ل أو ب ��آخ ��ر .وب�غ��ض
ال�ن�ظ��ر ع��ن أن األم ��ن ال �غ��ذائ��ي ف��ي دول��ة
ك�ـ«ل�ب�ن��ان» يكثر فيها ع��دد ال �ف �ق��راء ،ال
ي�ت�ع�ل��ق م �ب��دئ �ي��ًا ب��أط �ب��اق ب�لاس�ت�ي�ك�ي��ة
ت �س �ت �خ��دم ف ��ي أع� �ي ��اد م �ي�ل�اد األط� �ف ��ال،
غير أن أنسنة الغاية من تعزيز العمل

بحقوق امللكية ،ال بد أن تعزز مضمون
هذه الحماية.
أم��ا عن دور وزارة االقتصاد والتجارة
ف ��ي ت �ع��زي��ز ال� �ح ��ق ب��امل �ل �ك �ي��ة ال �ف �ك��ري��ة،
ف �ي��ؤك��د ح �ك �ي��م ال � ��دور األس ��اس ��ي ال ��ذي
ح �ي��ة ن �ش��ر ث�ق��اف��ة
ت ��ؤدي ��ه ال � � � ��وزارة ،ل �ن��ا ً
امل�ل�ك�ي��ة ال �ف �ك��ري��ة ب ��داي ��ة ،م��ن ث��م ال�ع�م��ل
على توفير التشريعات املالئمة في هذا
املجال وجعلها متوافقة مع االتفاقيات
ال��دول�ي��ة املختصة .ي��دع��م حكيم أق��وال��ه
ح� ��ول «ان � �ج � ��ازات ال� � � ��وزارة ف ��ي ح�م��اي��ة
امللكية الفكرية» باألرقام 8500« .عالمة
تجارية هي حصيلة سجالت مصلحة
املستهلك لعام  ،2013فيما ستتخطاه
املصلحة حتى  10200لعام  .»2014هذه
األرقام الضخمة بحسب وصف الوزير،
ت�خ�ل��و م��ن ال �ع�لام��ات امل�ت�ش��اب�ه��ة ،حيث
أن ال ��وزارة «ت��رف��ض تسجيل العالمات
امل �ت �ش��اب �ه��ة ،م ��ا أدى ال� ��ى خ �ف��ض ع��دد
النزاعات القضائية في هذا املجال».
أغ�ن�ي��ة «ه��اب��ي ب�ي��رث داي» ال�ت��ي دخلت
ك �ت��اب غ�ي�ن�ي��س ع �ل��ى اع �ت �ب��اره��ا األك �ث��ر
ً
غناء في العالم ،باتت عبارة عن «مردود
مالي مستمر ألص�ح��اب فكرتها» يقول
ران� ��ي ص� ��ادر أم�ي�ن س��ر ج�م�ع�ي��ة حماية
املنتجات والعالمات التجارية في لبنان.
األغنية امل�ث��ال على ارت�ب��اط ح��ق امللكية
ال �ف �ك��ري��ة ب��االق �ت �ص��اد ،ال ت �ع��دو ك��ون�ه��ا

ن�ق�ط��ة ف��ي ب�ح��ر األرق � ��ام ال�ض�خ�م��ة التي
تحصلها الشركات الكبرى ،تحت غطاء
هذا الحق .فعلى سبيل املثال« ،نستله»
شركة عاملية ،تملك  7عالمات تجارية،
ت �ب �ل��غ ق �ي �م��ة ك� ��ل م �ن �ه��ا م� ��ا ال ي �ق ��ل ع��ن
املليار دوالر .ف��ي امل�ق��اب��ل ،ت��وج��د عالمة
أخ ��رى ك�ـ«ن�س�ك��اف�ي��ه» ت�ب�ل��غ قيمتها 18
مليار دوالر« ،إن��ه سعر سبعة اح��رف».
أم��ا امل �ث��ال األب ��رز ال ��ذي ق��د ي�ب�ين ال�ف��ارق
العظيم ما بني كلفة انتاج عالمة تجارية
ومردودها ،فتلخصه «نايكي» .العالمة
الرياضية التي ابتدعتها احدى السيدات
منذ  40عامًا« ،فخالل  17ساعة وبكلفة
ّ
لم تتخط  35دوالرا ،باتت قيمتها اآلن 18
مليار دوالر» .لعل اكثر ما تجسده هذه
األرقام الضخمة ،هو الحالة االحتكارية
ال �ت��ي ق ��د ت �ن �ش��أ ع ��ن اس �ت �خ ��دام امل�ل�ك�ي��ة
الفكرية بحدها االقتصادي ،فيما يكون
لهذا الحق ح� ٌ�د آخ��ر يحفظ للمجتمع ال
للفرد قيمًا ذات أهمية أساسية ،تترجم
بالصحة والثقافة وغيرهما من الشؤون
األساسية « .املستهلك هو ال��ذي يعطي
قيمة ل�ل�ف�ك��رة» ،ي�ق��ول ص ��ادر ف��ي نهاية
ال �ن��دوة ،فيما امللكية الفكرية والثقافة
االس�ت�ه�لاك�ي��ة ت�ج�ت�م�ع��ان ل�ج�ع��ل بعض
ال �ع�ل�ام ��ات ال �ت �ج��اري��ة م�ن�ط�ل�ق��ًا ل�ت�ق��وي��م
األف��راد لبعضهم بعضا في املجتمعات
االستهالكية.
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تحركات عمالية

جابت
التظاهرة
الوزارات
املحيطة
بمنطقة
العدلية
(مروان
طحطح)

ال� �ح� �ي ��اة ،وت� �ض ��ر ب��ال �ع��اف �ي��ة ال�ن�ف�س�ي��ة
وال�ص�ح�ي��ة ،ك��إط��ال��ة دوام ال�ع�م��ل حتى
الخامسة بعد الظهر».
األعداد الكبيرة للمشاركني تدفع رئيس
ال��راب �ط��ة م�ح�م��ود ح �ي��در إل��ى االرت �ج��ال
وال � �خ� ��روج ع ��ن ال �ن ��ص امل �ك �ت��وب امل �ع� ّ�د
س �ل �ف��ًا .ي� �ق ��ول ل �ل �ج �م��وع« :ت �ن �ت �ف �ض��ون
ال�ي��وم لتقولوا للجميع إن�ك��م بعد يوم
ك��رام��ة امل��وظ��ف ل��ن ت��رض��وا ب��أن تكونوا
مكسر عصا ألح��د ،لتقولوا ل�ه��م :نحن
أس � ��اس وح � ��دة ال �ب �ل��د ووح� � ��دة أب �ن��ائ��ه،
وإن� � �ك � ��م س� �ت� �ك ��ون ��ون رأس ح� ��رب� ��ة ف��ي
محاربة الفساد واملفسدين وفي كشف
أصحاب السمسرات والصفقات وإنكم
س �ت �ق��وم��ون ب�ت�ع��ري��ة ال �ق �ل��ة ال�ق�ل�ي�ل��ة من
املوظفني الفاسدين».

ي �ج��زم ح �ي��در ب��أن �ن��ا «ل� ��ن ن� ��دع ال �ب �ن��ود
التخريبية تمر مهما كلف الثمن ،حتى
ل ��و أدى ذل � ��ك إل � ��ى ش ��ل ال �ع �م��ل ووق ��ف
اإلدارات» ،م �ط��ال �ب��ًا م �ج �ل��س ال� �ن ��واب
ب�ـ«ال�ت��راج��ع ع��ن ه��ذا ال �ق��رار وب�س��رع��ة».
وسأل« :هل أردتم من وراء ذلك معاقبتنا
ع� �ل ��ى م� �ط ��ال� �ب ��ات� �ن ��ا خ� �ل ��ال  3س� �ن ��وات
ً
بتصحيح رواتبنا؟» ،قائال« :االعتراف
بالخطأ فضيلة ،والرجوع عنه فضيلة
أخ � � � � � ��رى» .وأك � � � ��د ب � ��اس � ��م امل �ع �ت �ص �م�ي�ن
«سنستمر في املطالبة بسلسلة عادلة
وم �ن �ص �ف ��ة ،ت � �س� ��اوي روات� �ب� �ن ��ا ب �ب��اق��ي
روات ��ب ال�ق�ط��اع��ات الوظيفية األخ ��رى».
وأوصى بـ«البقاء موحدين في الرابطة
ألن امل �ع��رك��ة ط��وي �ل��ة» ،م� �ج ��ددًا «رف ��ض
تمويل السلسلة من جيوب الفقراء ومن

ذوي الدخل املحدود» .ودعا إلى «البقاء
على الجهوزية للمشاركة ف��ي إض��راب
ي��وم��ي  26و 27ال �ج��اري ،عند العاشرة
أمام مقر الضريبة على القيمة املضافة
�ام وزارة ال�ت��رب�ي��ة في
ف��ي ال�ع��دل�ي��ة وأم� � ّ
األون �ي �س �ك��و» .وح ��ض ح �ي��در امل��وظ�ف�ين
على املشاركة ف��ي اللقاء النقابي ال��ذي
تعقده هيئة التنسيق عند الرابعة من
بعد ظهر االثنني املقبل في  26الجاري.
ب �ع��ده��ا ،ي �ق��رر امل�ع�ت�ص�م��ون ال�س�ي��ر في
تظاهرة على وق��ع «ش� ّ�دوا الهمة الهمة
قوية ،شارك ش��ارك ،ش��ارك ،نحنا اليوم
وب� �ك ��را وب� �ع ��دو ،ن �ح �ن��ا م�ن�ب�ق��ى وه ��وي
ت� � � ��ارك» .ت� �ج ��وب ال �ت �ظ ��اه ��رة ال� � � ��وزارات
الواقعة في محيط العدلية حيث كانت
امل �ح �ط��ة األول � � ��ى ع �ن��د وزارة ال� �ش ��ؤون

االج �ت �م��اع �ي��ة ،ق �ب��ل أن ت �ت��اب��ع س�ي��ره��ا
ب ��ات� �ج ��اه اإلدارة امل ��رك ��زي ��ة ل �ل �ج��ام �ع��ة
اللبنانية (باملناسبة يستفيد العاملون
ف ��ي ال �ج��ام �ع��ة م ��ن س �ل �س �ل��ة ال� ��روات� ��ب).
وتتوقف التظاهرة أم��ام املبنى القريب
ل � � � ��وزارة ال �ص �ح��ة ال� �ع ��ام ��ة ،ح �ي��ث م�ن��ع
امل ��وظ �ف ��ون م ��ن االن � �خ� ��راط ف ��ي ال �ح��راك
ووق� �ف ��وا ي �ش ��اه ��دون رف��اق �ه��م م ��ن على
ال �ش��رف��ات« .ي�ل�لا ي��ا ش�ب��اب ع�ل��ى وزارة
الصحة هونيك كتير ضاغطني عليهم»،
قال أحدهم ،إال أن القوى األمنية املولجة
بحماية املكان لم تسمح لهم باالقتراب.
ام�ت�ث��ل امل �ت �ظ��اه��رون وع � ��ادوا أدراج �ه��م
ب��ات�ج��اه ال�ع��دل�ي��ة ،فمقر ال�ض��ري�ب��ة على
ال �ق �ي �م��ة امل �ض��اف��ة ال �ت ��ي ك ��ان ��ت امل�ح�ط��ة
األخيرة في هذا اليوم النقابي.

◄ ي �ن �ف��ذ ع �م��ال ال� �ف ��ات ��ورة ف ��ي ال �ص �ن��دوق
ال��وط �ن��ي ل�ل�ض�م��ان االج�ت�م��اع��ي اع�ت�ص��ام��ا
امام املبنى الرئيسي للضمان االجتماعي
ف��ي منطقة وط ��ى امل�ص�ي�ط�ب��ة ع�ن��د الثانية
م��ن ب�ع��د ظ�ه��ر ال �ي��وم ال�خ�م�ي��س ،للمطالبة
ب �ح �ق��وق ع �م��ال ال� �ف ��ات ��ورة ،وت�ث�ب�ي�ت�ه��م في
مالك الصندوق الوطني للضمان .واشاروا
في بيان لهم ال��ى ان «ه��ذا االعتصام يأتي
بتأييد ودعم وتحت مظلة وحماية االتحاد
العمالي العام في لبنان».
◄ ق� ��رر ع �م ��ال ت �ش �غ �ي��ل وص �ي ��ان ��ة اآلب� ��ار
والشبكات والينابيع ومعالجة مياه الصرف
الصحي في ق��رى شرقي بعلبك واملنطقة
الشمالية ،تنفيذ اعتصام ال�ي��وم الخميس
بالتزامن مع اجتماع مجلس إدارة مؤسسة
مياه البقاع ـــ زحلة .ويطالب هؤالء بدمجهم
مع املؤسسة بناء للمرسوم الرقم .14916
◄ واصل موظفو مستشفى رفيق الحريري
ال�ح�ك��وم��ي ال�ج��ام�ع��ي ت�ح� ّ�رك��ات�ه��م للمطالبة
ب��روات�ب�ه��م املستحقة م�ن��ذ ش �ه��ور ،ون�ف��ذوا
ام ��س اع�ت�ص��ام��ا ام ��ام م��دخ��ل املستشفى،
وأقفلوا املدخل الرئيسي للمستشفى لعشر
دقائق .وق��ال منسق لجنة املوظفني سهيل
ريا ان تعيني رئيس مجلس ادارة جديد هو
الدكتور فيصل شاتيال ال ينهي معاناتنا،
ول��م نلمس اي تطور ايجابي باتجاه قبض
مستحقاتنا .وكرر املطالبة بتسديد الراتب
وامل�س�ت�ح�ق��ات امل �ت��أخ��رة ،اي �ج��اد آل �ي��ة ثابتة
ل �ت��أم�ين روات � ��ب امل��وظ �ف�ين ع �ل��ى ن �ح��و ث��اب��ت
وتسديدها مع نهاية كل شهر ،النظر بقيمة
املنح املدرسية املقدمة ،التي ال تتجاوز الحد
االدنى اسوة بموظفي الضمان االجتماعي
وك�ه��رب��اء ل�ب�ن��ان ،االس�ت�ف��ادة م��ن اش�ه��ر 13
و ،14اع�ط��اء امل��وظ�ف�ين خ��ارج امل�ل�اك حقهم
بالدرجات ،ب��دءا من تاريخ مباشرة عملهم
(من دون مفعول رجعي) ،تثبيت املياومني
وض��م خ��دم��ات ال�س�ن��وات ال�س��اب�ق��ة ،وحفظ
ح�ق��وق�ه��م ع��ن ذل ��ك ،ت�ب�ن��ي م �ش��روع ان�ش��اء
ص� �ن ��دوق ت �ق ��اع ��دي وت� �ع ��اض ��دي وخ �ف��ض
عددالساعات من  44الى  40ساعة».
(األخبار)

تقرير

الالجئون في لبنان يعانون من نظام الرعاية الصحية
إيفا الشوفي
أص� �ب� �ح ��ت س� ��وري� ��ا أك� �ب ��ر م � �ص� � ّ�در ف��ي
العالم لالجئني .أم��ا لبنان فهو البلد
ً
ّ
تسجل
األك �ث��ر اس�ت�ق�ب��اال ل�لاج�ئ�ين ،إذ
األمم املتحدة يوميًا دخول نحو 2500
الج��ئ س��وري وفلسطيني إل��ى لبنان.
أزم ��ة ال �ه��روب م��ن امل ��وت ال ��ذي ي�ط��ارد
ال �ج �م �ي��ع ف� ��ي س� ��وري� ��ا ال ت �ن �ت �ه��ي م��ع
تخطي الحدود؛ فبعد العبور واتخاذ
ص �ف��ة ال�ل�اج ��ئ ت �ب��دأ م �ع��ان��اة ال �ع �ي��ش.
ي ��واج ��ه ه � ��ؤالء ال �ع ��دي ��د م ��ن امل �ش��اك��ل،
أب � ��رزه � ��ا ال� �ح ��اج ��ة امل� ��اس� ��ة ل �ل �ح �ص��ول
ع �ل��ى رع��اي��ة ص�ح�ي��ة م�لائ �م��ة ،م��ا دف��ع
الكثير من الالجئني الفقراء إلى اتخاذ
خيارات خطرة مثل العودة إلى سوريا
للحصول على العالج املطلوب.
ّ
ه ��ذه امل �ع��ان��اة ش��ك �ل��ت م �ح��ور امل��ؤت�م��ر
ال � � ��ذي ع� �ق ��دت ��ه أم� � ��س م �ن �ظ �م��ة ال �ع �ف��و
الدولية لنشر تقريرها حول الالجئني
ال � �س ��وري �ي�ن ت� �ح ��ت ع � �ن� ��وان «خ � �ي� ��ارات
م� ��ؤرق� ��ة :الج � �ئ ��ون س� ��وري� ��ون ب �ح��اج��ة
إل��ى رعاية صحية في لبنان» .يكشف
التقرير عن الصعوبات التي يواجهها
الالجئون السوريون في الحصول على
الرعاية الطبية في لبنان ،وتأثير ذلك
في حياتهم ،إضافة إلى الثغر الخطيرة
ع�ل��ى م�س�ت��وى ال �خ��دم��ات ال�ط�ب�ي��ة ،من

ب �ي �ن �ه��ا رف� � ��ض ب� �ع ��ض امل �س �ت �ش �ف �ي��ات
إدخالهم ،بما في ذلك حاالت الطوارئ.
قصص ع��دي��دة نسمعها ع� ّ�م��ا يعانيه
ه � ��ؤالء ،ف �ت �ب��رز ق �ص��ة ع� ��ارف اب ��ن ال� �ـ12
ع��ام��ًا ال��ذي ت�ع� ّ�رض ل�ح��روق بالغة في
ساقيه لم يتمكن من عالجها ،فكان له
أحد الخيارين :إما العودة إلى سوريا
للعالج أو الشلل التام .عارف ،محمود،
أم��ل ،دي�م��اّ ،وجمعة ه��م أب�ط��ال قصص
مأساوية وثقها تقرير املنظمة ليفضح
حجم العذاب الذي يعيشه السوريون،
في واح��دة من أكبر أزم��ات اللجوء في
التاريخ.
ّأم� � ��ا امل �ج �ت �م��ع ال � ��دول � ��ي ،امل �ن �ه �م��ك ف��ي
السياسة ،فيقف بعيدًا عن مسؤولياته
اإلنسانية التي يجب أن تتصدر قائمة
أول��وي��ات��ه .ف�ق��د أط�ل�ق��ت األم ��م امل�ت�ح��دة
ن� ً
�داء لجمع  1،7مليار دوالر ألغ��راض
عملها في لبنان خالل عام  ،2014كجزء
من مبلغ  4،2مليارات دوالر تخصص
لل��اس �ت �ج��اب��ة الح �ت �ي ��اج ��ات ال�لاج �ئ�ين
ال �س��وري�ي�ن ع �م��وم��ًا ،إال أن ج ��ل م ��ا تم
تأمينه م��ن امل�ب�ل��غ امل��رص��ود للبنان ال
يتعدى  .%17هذا النقص في التمويل
ّأدى إلى تفاقم األوضاع سوءًا وازدياد
ح �ج��م م �ع��ان��اة ال� �س ��وري�ي�ن ف ��ي ل�ب�ن��ان
كنتيجة م �ب��اش��رة «ل�ل�ت�ق��اع��س املعيب
م ��ن ط ��رف امل�ج�ت�م��ع ال� ��دول� ��ي» .وت �ق��ول

م��دي��رة ب��رن��ام��ج ال�ق�ض��اي��ا ال�ع��امل�ي��ة في
ّمنظمة العفو الدولية ،أودري غوغران،
إن��ه «ح��ان ال��وق��ت ك��ي يعترف املجتمع
ال��دول��ي ب�ت�ب�ع��ات ت�ق��اع�س��ه ع��ن توفير
املساعدة الكافية لالجئني الفارين من
ال�ن��زاع في س��وري��ا .وثمة حاجة ماسة
تتطلب من البلدان أن تفي بتعهداتها
على صعيد ال�ن��داء اإلن�س��ان��ي العاجل
لتلبية االحتياجات الخاصة باألزمة

عارف ابن الـ 12عامًا
تعرض لحروق بالغة في ساقيه
ّ
لم يتمكن من عالجها
ال� �س ��وري ��ة» .وي �ت �ص��ف ن �ظ��ام ال��رع��اي��ة
الصحية ف��ي ل�ب�ن��ان ب��ارت�ف��اع تكاليف
ال � �ع �ل�اج ف� �ي ��ه ،ل �ك��ون��ه ت��اب �ع��ًا ل�ل �ق �ط��اع
الخاص في معظمه ،األم��ر ال��ذي يدفع
الكثير من الالجئني إلى االعتماد على
ال��رع��اي��ة الصحية ب��األس�ع��ار املدعومة
التي توفرها املفوضية السامية لألمم
ّ
امل �ت �ح ��دة ل� � ّش ��ؤون ال�ل�اج� �ئ�ي�ن .وت ��ؤك ��د
غ ��وغ ��ران أن � ��ه «ج� � ��راء ن �ق��ص األم� � ��وال،
ُ
اضطرت املفوضية إلى فرض مجموعة
ال �ش��روط ال �ت��ي ي�ج��ب ع�ل��ى ال�ل�اج��ئ أن

ي�س�ت��وف�ي�ه��ا ل�ل�ح�ص��ول ع�ل��ى ع�ل�اج في
املستشفى .وحتى إن استوفى الالجئ
تلك ال �ش��روط ،ف�س��وف ُيضطر حينها
إلى دفع  %25من إجمالي التكلفة من
جيبه الخاص».
ال�ل�اج �ئ��ون ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ون ف��ي ل�ب�ن��ان
يمكنهم الحصول على خدمات الرعاية
الصحية من خالل وكالة األمم املتحدة
لغوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني
(األون��روا) ،وليس من خالل املفوضية
السامية لشؤون الالجئني .شكلت هذه
�دل ب�ين مسؤولي
ال�ن�ق�ط��ة م��وض��وع ج � ٍ
املنظمة ومجموعة م��ن الفلسطينيني
ال ��ذي ��ن ح �ض ��روا امل��ؤت �م��ر ،إذ اع �ت��رض
ه � � ��ؤالء ع� �ل ��ى ع� � ��دم اه � �ت � �م ��ام امل �ن �ظ �م��ة
ب� �م� �ع ��ان ��ات� �ه ��م ،وال� � � �ش � � ��روط ال �ق ��اس �ي��ة
ال�ت��ي تفرضها ال��دول��ة اللبنانية على
دخ��ول�ه��م ،م��ا ي �ع� ّ�رض ح�ي��اة الكثيرين
ّ
وغصة
بصوت غاضب
منهم للخطر.
ٍ
خ��اف �ت��ة س� ��أل أح ��ده ��م م ��ن م �خ �ي��م عني
الحلوة «مل��اذا ال تلتفت املنظمات إلى
م �ع��ان��اة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي؟ ن�ح��ن م�ت�ن��ا من
ال�ج��وع ف��ي ال�ي��رم��وك ،تعرضنا ألبشع
أن��واع التمييز العنصري ،ليس لدينا
دول� ��ة ت �س��اع��دن��ا وال م�ن�ظ�م��ات دول �ي��ة
ّ
نتحول
نلجأ إليها .إلى من نذهب؟ هل
إل ��ى م�ن�ظ�م��ات ع�س�ك��ري��ة ك ��ي ي�ل�ت�ف�ت��وا
ّ
إل �ي �ن��ا؟» .ج� ��اءه ال �ج ��واب أن «امل�ن�ظ�م��ة

ّ
وث� � �ق � ��ت ب� �ع ��ض ح� � � ��االت االن� �ت� �ه ��اك ��ات
املتعلقة بالالجئني الفلسطينيني من
سوريا ،إال أننا لم نتناول هذه النقطة
بالتفصيل ،ولكن سنكتب تقريرًا عن
االن�ت�ه��اك��ات ال�ت��ي يتعرضون ل�ه��ا» .لم
يعجب الجواب فتاة فلسطينية كانت
ف��ي ال�ق��اع��ة «ل�ي��ش ه�ل��ق ب��دك��ن تبلشوا
تكتبوا تقارير؟ منعنا من الدخول هو
أكبر انتهاك!».
خ �ل��ص ال �ت �ق��ري��ر إل ��ى أن أزم� ��ة ال�ل�ج��وء
ال �ح��ال �ي��ة ّأدت ال ��ى ات �خ��اذ ال �ع��دي��د من
القرارات املؤرقة :على صعيد الحكومة
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،إن اس �ت �ض��اف��ة ه ��ذا ال �ع��دد
الكبير م��ن الالجئني ون�ق��ص التمويل
أدى إل��ى زي��ادة ال��دي��ن والبطالة وشح
امل � � ��واردّ .أم� ��ا ع �ل��ى ص �ع �ي��د امل�ف��وض�ي��ة
ال� �س ��ام� �ي ��ة ل�ل��أم� ��م امل � �ت � �ح� ��دة ل� �ش ��ؤون
ال �ل��اج� � �ئ �ي��ن ،ف� � � ��إن اع � �ت � �م � ��اد ال� ��رع� ��اي� ��ة
الصحية على املستوى الثاني والثالث
م� ��ع ت �ح ��دي ��د م �ع��اي �ي��ر أه �ل �ي ��ة خ��اص��ة
لالستفادة منها يمنع جزءًا كبيرًا من
ال�ل�اج �ئ�ي�ن م ��ن ال �ح �ص��ول ع �ل��ى رع��اي��ة
ص�ح�ي��ة م�لائ�م��ة .وأخ �ي �رًا ع�ل��ى صعيد
ال�لاج�ئ�ين ال�س��وري�ين ال��ذي��ن ه��رب��وا من
امل��وت ف��ي س��وري��ا ،ف�ه��ؤالء يعانون من
ص�ع��وب��ات صحية خطيرة ال يمكنهم
ّ
تحمل كلفة عالجها ،ما يضطرهم إما
إلى االستدانة أو العودة إلى سوريا.
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تقرير

«خطيئة اإليجارات»

في عهدة «الدستوري»

رمى رئيس الجمهورية
بـ«خطيئة» قانون اإليجارات
الجديد على املجلس
الدستوري ،بعدما رمى مجلس
النواب القانون اليه لتوقيعه.
املجلس الدستوري الذي لم
ُيشف بعد من تهشيمه في
مسألة «شرعية التمديد
سينظر
ملجلس النواب»،
ّ
في دستورية القانون كله
وليس فقط في بعض مواده.
الكل اآلن في انتظار قراره
ضمن مهلة الشهر ،في ظل
شارع يغلي بني املستأجرين
واملالكني

محمد نزال
قانون اإليجارات الجديد في عهدة املجلس
الدستوري رسميًا .العيون اآلن على القرار
الذي سيتخذه ،بعدما غسل النواب أيديهم
منه ،في ظل احتجاجات شعبية في الشارع
من قبل املستأجرين القدامى واملالكني على
ح��د س ��واء .وص�ل��ت إل��ى امل�ج�ل��س مراجعة
(ط� �ع ��ن) م ��ن رئ �ي��س ال �ج �م �ه��وري��ة م�ي�ش��ال
سليمان في بعض م��واد القانون املذكور،
ُ ّ
وس�ج��ل��ت ف��ي القلم رسميًا.
أول م��ن أم��س،
م �ص��ادر امل�ج�ل��س ذك ��رت ل �ـ«األخ �ب��ار» أن��ه،
ب�ح�س��ب ال �ق��ان��ون ال �خ ��اص ،س�ي�ك��ون أم��ام
املجلس مهلة شهر ّ
لبت الطعن الوارد إليه،
وذلك اعتبارًا من تاريخ ( 2014/5/20يوم
تسجيله في القلم).
م ��ا ه ��ي امل � � ��واد ال� �ت ��ي ط �ع��ن ف �ي �ه��ا رئ �ي��س
الجمهورية؟ وه��ل ه��ي امل��واد عينها التي
ي �ش �ك��و م �ن �ه��ا امل �س �ت��أج��رون أم ه ��ي م ��واد
ُ
تناسب مطالب املالكني ،بمعنى أن إلغاءها
يرضيهم أك �ث��ر؟ رف�ض��ت م �ص��ادر املجلس
ً
تحديد امل ��واد امل�ط�ع��ون فيها ،وذل��ك عمال
بمبدأ ال�س��ري��ة ،لكن ال�لاف��ت ف��ي امل��وض��وع
ه ��و م ��ا ك�ش�ف�ت��ه امل� �ص ��ادر ن �ف �س �ه��ا« :ل�ي��س
ب��ال �ض��رورة ل ��دى امل�ت��اب�ع�ين أو املنتظرين
ال�ت��وق��ف كثيرًا عند امل ��واد امل�ط�ع��ون فيها،
ألن� �ن ��ا ،ف ��ي امل �ج �ل��س ،س� ��وف ن �ع �ي��د ق� ��راءة
ال�ق��ان��ون بكل م ��واده ،س��واء املطعون فيها
أو غير املطعون فيها ،وبالتالي لو وجدنا
مواد غير دستورية أثناء جردتنا للقانون

ّ
سيكون أمام املجلس مهلة شهر لبت الطعن (األخبار)

تقرير

مجلس الوزراء يدرس اقتراحات تقنية :من يدير دفّة الدين العـــا
يصل الدين العام إلى  65مليار دوالر وفق األرقام
الرسمية التي ال تحتسب ديون مصرف لبنان السوقية من
ضمن هذا الدين .إدارة هذه الكتلة النقدية الكبيرة بأحجامها
وفئاتها وآجال استحقاقها تتطلب إدارة خاصة ،إال أن
تصبح ذات أهمية قصوى في لبنان حيث ال
هذه الخصوصية ّ
أحد يعرف من يدير دفة الدين
محمد وهبة
ع �ل��ى م� ��دى أك� �ث ��ر م ��ن  15ع ��ام ��ًا ،ل ��م ت�ك��ن
هناك إدارة للدين العام .إدارة ه��ذا امللف
ك ��ان ��ت ت �ت ��م ب � �ص� ��ورة ع �ش ��وائ �ي ��ة ووف �ق ��ًا
أله��واء وزراء امل��ال املتعاقبني وعالقتهم
ب�ح��اك�م�ي��ة م �ص��رف ل �ب �ن��ان وع�ل�اق ��ة ه��ذه
السوق .يخطئون مرة
األخيرة
بمصالح ّ
ويغضون الطرف ّ
ويصيبون ّ
مرات.
مرة،
األم � ��ر ك� ��ان م��زاج �ي��ًا إل� ��ى درج � ��ة ال �ف �س��اد
امل�ت�ع�م��د وال� �ه ��در امل �ق �ص��ود ت �ح��ت ش�ع��ار
مصالح ال��دول��ة التي ترسم ف��ي كواليس
قصور الزعامات السياسية واملناطقية.
م ��وازي ��ن ال� �ق ��وى ل ��م ت �ك��ن ي��وم��ًا ملصلحة
ّ
أك �ث��ري��ة امل�ك��ل�ف�ين ،ب��ل ملصلحة التكتالت
الكبيرة من مصارف وتجار وصناعيني
وم� �ض ��ارب�ي�ن ع� �ق ��اري�ي�ن ...ب �ه ��ذه ال�ع�ق�ل�ي��ة
ك ��ان ي ��دار ال��دي��ن ال �ع ��ام ،ف�ي�ج��ري إص ��دار
ُ
وت ّ
حدد
سندات خزينة بالليرة وبالدوالر
ف��وائ��ده��ا تبعًا لتفاهمات م��راك��ز ال�ق��وى.
الحقًا ،أصبح الدين العام «ديون» عامة ال
ّ
موحدة الحتسابها ،وال تنسيق
معايير
ع �ل ��ى إدارت � � �ه � ��ا ،وم � ��ن دون أف � ��ق واض� ��ح
مل��ا س�ت�ك��ون ع�ل�ي��ه ف��ي األي� ��ام امل�ق�ب�ل��ة .هل
يصبح الوضع أفضل مع «الهيئة العامة
إلدارة ال��دي��ن ال�ع��ام»؟ م��ا ه��ي االقتراحات

التي سترفعها ه��ذه الهيئة إل��ى مجلس
الوزراء؟

اجتماع املدينني
قبل ي��وم�ين ،ع�ق��دت الهيئة ال�ع��ام��ة إلدارة
ال ��دي ��ن ال� �ع ��ام اج �ت �م��اع��ًا ف ��ي وزارة امل ��ال
ب��رئ��اس��ة وزي � ��ر امل � ��ال ع �ل��ي ح �س��ن خ�ل�ي��ل،
وب �ح �ض��ور ع�ض��و ال�ه�ي�ئ��ة ح��اك��م م�ص��رف
ل�ب�ن��ان ري ��اض س�لام��ة .ب�ع��د ال �ل �ق��اء ،خ��رج
الرجالن ليعقدا مؤتمرًا صحافيًا .سالمة
ً
ص � � � ّ�رح أوال ،ف� �ل � ّ�م ��ح إل � ��ى أن االج� �ت� �م ��اع
تنسيقي «لنتحدث في أم��ور الدين العام
في لبنان الذي تتولى وزارة املال متابعته
وت�ن�ف�ي��ذه» .أم��ا األه ��داف «ف�ه��ي أال تخلق
ال�ح��اج��ات ال�ت��ي س�ت�م� ّ�ول م��ن ال��دي��ن العام
ضغطًا على اإلمكانات التسليفية للقطاع
الخاص ،وأال تخلق ضغطًا على الفائدة
ال �ت��ي ي�س�ت��دي��ن ل�ب�ن��ان ب �ه��ا ،ع�ل��ى اع�ت�ب��ار
أن الرت �ف��اع ال �ف��ائ��دة آث� ��ارًا س�ل�ب�ي��ة ليست
اقتصادية فحسب ،بل اجتماعية أيضًا».
أم � ��ا خ� �ل� �ي ��ل ،ف � �ص� � ّ�رح ب ��أن ��ه ج � ��رى وض ��ع
«ال �خ �ط��وط ال �ع��ام��ة الس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ال��دي��ن
ال � � �ع� � ��ام وال � � �ت� � ��ي س � �ت � �ك� ��ون م� � � � ��دار ن� �ق ��اش
ف ��ي األي � � ��ام امل �ق �ب �ل��ة ف ��ي م �ج �ل��س ال � � ��وزراء
إلق� ��راره� ��ا ،وع �ل��ى أس��اس �ه��ا ت �ق��وم وزارة
امل � ��ال ب �خ �ط ��وات ب��ال �ت �ع��اون م ��ع م �ص��رف

لبنان لتنفيذها» .وأوض��ح أن الهدف هو
«إطالة متوسط استحقاقات ديوننا ،ما
يرتب انعكاسات مباشرة على الوضعني
امل� ��ال� ��ي واالق� � �ت� � �ص � ��ادي ،وخ � �ف ��ض ن�س�ب��ة
الدين وتحديد ّ
حصة العمالت األجنبية
واملحلية منه» .وفي هذا السياق «وضعنا
ك ��ل امل �ع �ط �ي��ات الس �ت �ح �ق��اق��ات �ن��ا ال �ث��اب �ت��ة
املرتبطة بالديون واالستحقاقات الواجبة
ع �ل �ي �ن��ا ب��ال �ع �م�ل�ات امل �ح �ل �ي��ة واألج �ن �ب �ي��ة،
وم ��وض ��وع ال �ع �ج��ز ون �س �ب �ت��ه ،ف ��ي م�س��ار
تحليلي أوصلتنا الى ما يجب أن نقوم به
لجهة كيفية إدارة هذا الدين».

ّ
مكونات الدين العام

في ال��واق��ع ،إن إق��رار الهيئة العامة إلدارة

بلغت
قيمة
املحفظة
في نهاية
آذار 2014
نحو 32
ألف مليار
ليرة
(مروان
طحطح)

ال��دي��ن ال �ع��ام ف��ي ع ��ام  2008ف �ت��ح أب��واب��ًا
ك�ث�ي��رة ل�ل�ن�ق��اش ف��ي ه ��ذا امل �ل��ف؛ ف�م��ا هي
التي تحتسب ضمن الدين العام؟
الديون
ّ
م��ن ي��دي��ر دف ��ة ال��دي��ن ال �ع��ام؟ م ��اذا تقترح
الهيئة على مجلس الوزراء؟
تقول مصادر مطلعة على ه��ذا امللف ،إن
«االج �ت �م��اع ك ��ان ف��ول�ك�ل��وري��ًا إل ��ى ح � ّ�د ما
ألن النقاط األساسية التي تتعلق بإدارة
ُ
ال��دي��ن ال �ع��ام ل��م ت�ح� َ�س��م ب�ع��د وه��ي كانت
م�ح��ور ن�ق��اش منذ إن�ش��اء الهيئة العامة
إلدارة الدين العام» .وبحسب املصادر ،فإن
احتساب العناصر والبنود التي يتألف
منها الدين العام هي املشكلة األساسية
بني وزارة املال ومصرف لبنان .فاملعروف
أن س �ن��دات ال�خ��زي�ن��ة ب��ال�ع�م�ل��ة األج�ن�ب�ي��ة

وامل �ح �ل �ي��ة ه ��ي امل� �ك � ّ�ون األس ��اس ��ي ل�ل��دي��ن
ال�ع��ام ،لكن مصرف لبنان أض��اف ّ
مكونًا
إض��اف�ي��ًا على ه��ذا ال��دي��ن خ�لال السنوات
املاضية ه��و ش�ه��ادات اإلي ��داع .وبالتالي
بات هناك تضارب في املنهجيات بني من
يحتسب قيمة ه��ذه الشهادات من ضمن
الدين العام وبني من ال يحتسبها ،ولكل
غايته .فهذه الشهادات يصدرها مصرف
ل �ب �ن��ان وه ��و م �ص��رف ال ��دول ��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة،
وس� �ن ��دات ال �خ��زي �ن��ة ه ��ي ال �س �ن��دات ال�ت��ي
تصدرها الدولة اللبنانية بواسطة وزارة
امل � ��ال .إذًا ،م��ن ي��دي��ر ه ��ذه امل�ح�ف�ظ��ة ال�ت��ي
بلغت قيمتها في نهاية آذار  2014نحو
 32أل��ف م�ل�ي��ار ل�ي��رة وم�ت��وس��ط ف��وائ��ده��ا
 .%8.3وال�لاف��ت أن قيمة محفظة سندات
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رد
ُ
فإننا سنلغيها ،حتى لو لم يكن طعن فيها
من أي جهة» .هكذا ،أصبح املوضوع برمته
ف��ي ع�ه��دة املجلس ال��دس�ت��وري ،بأعضائه
العشرة ،الذين يتوقع منهم اليوم إصالح
ما أفسده النواب ،للخروج بمواد قانونية
دس �ت��وري��ة «ت� ّ
�ؤم��ن ال �ع��دال��ة االج�ت�م��اع�ي��ة»
ل �ل �م��واط �ن�ين .ال �ح �م��ل ث�ق�ي��ل ع �ل��ى امل�ج�ل��س
اآلن ،بال شك ،إذ نجحت الدولة ،بداية عبر
الجمهورية ال��ذي
ال �ن��واب ،ث��م عبر رئ�ي��س ّ
ل��م ي��رد ال�ق��ان��ون ،كما ل��م يوقعه ،ب��ل أحاله
على املجلس ال��دس�ت��وري .إذًا ،ال��ره��ان كله
اآلن على ه��ذا املجلس ،بغية اج�ت��راح حل
يوائم دستوريًا بني نصوص «حق امللكية»
و«الحق بالسكن».
ل �ك ��ن ه� ��ل س � ُ�ي� �ت ��رك امل �ج �ل ��س ال ��دس� �ت ��وري
ليجد ال�ح��ل وح ��ده ،ب�ع�ي�دًا ع��ن ال�ت��دخ�لات
السياسية ،هذه التدخالت التي لم ينسها
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ون ب �ع��د ف ��ي م �س��أل��ة ال �ط �ع��ن في
ش��رع �ي��ة ال �ت �م��دي��د مل �ج �ل��س ال� � �ن � ��واب؟ ه��ل
ُيساء إلى «الدستور» و«العدالة» مجددًا؟
امل� �س ��أل ��ة ره � ��ن األي � � � ��ام امل� �ق� �ب� �ل ��ة .س �ي��دخ��ل
ال �ج��دال ـ�ـ ال�خ�لاف ح��ول ق��ان��ون اإلي �ج��ارات
الجديد في مراوحة ّ
مدتها شهر ،إلى حني
ُ
إص ��دار امل�ج�ل��س ق ��راره ال�ن�ه��ائ��ي .ي��ذك��ر أن
املجلس هنا ،بحسب م�ص��ادره ،لم يحتج
إل ��ى إص � ��دار ق � ��رار ب��وق��ف ال �ع �م��ل ب�ق��ان��ون
اإلي�ج��ارات ،من لحظة تلقيه الطعن ،وذلك
ألن القانون املذكور ،وإن كان أصبح ساري
املفعول ،إال أن��ه ينص على مهلة  6أشهر
قبل ب��دء التنفيذ الفعلي ،ولذلك ال حاجة
إل��ى تجميد ال�ع�م��ل ب ��ه ...وب��ال�ت��ال��ي« :على
الجميع أن ينتظر م��رور الشهر ،وبعدها
لكل حادث حديث».
ف ��ي م� � � ��وازاة ذل� � ��ك ،ش �ه��د ال� � �ش � ��ارع ،أم ��س،
اع �ت �ص ��ام�ي�ن ف� ��ي م �ن �ط �ق �ت�ي�ن ،ب��ال �ت��وق �ي��ت
ن�ف�س��ه ،األول ل�ل�م�س�ت��أج��ري��ن ال �ق��دام��ى في
منطقة ري��اض الصلح وال�ث��ان��ي للمالكني
ف��ي منطقة املتحف .ك��ان��ت السماء تمطر،
ع�ن��د ال�س��اع��ة ال�خ��ام�س��ة ع�ص��ر أم ��س ،لكن
املعتصمني ،من كال الفريقنيّ ،
أصروا على
البقاء ف��ي ال �ش��ارع .التحدي ب�ين الفريقني

ب��ات يغلف تحركاتهما ،ويكمن ال�ق��ول إن
م�س�ت��وى ال�خ�ط��اب ي��رق��ى أح�ي��ان��ًا إل��ى ح� ّ�د
ال �ع ��داء امل �ع �ل��ن ،ول ��م ي�ع��د م�س�ت�غ��رب��ًا إب ��داء
ال�ط��رف�ين اس�ت�ع��دادًا الس�ت�خ��دام العنف في
ح��ال «ال�ظ�ل��م» أو ف��ي ح��ال «ع��دم اإلن�ص��ات
إل��ى امل�ط��ال��ب» .ك��ان املشهد مؤسفًا ،أم��س،
ّ
في الشارع .مواطنون ابتلت ثيابهم بماء
امل� �ط ��ر ،وك ��ان ��وا ي �ص ��رخ ��ون ،ب�ي�ن امل�ت�ح��ف
ورياض الصلح ،في حني كان «نواب األمة»
يجلسون في بيوتهم الدافئة .النواب الذين
جنوا على املستأجرين وامل��ال�ك�ين ،بعدما
فشلوا في الخروج بقانون ّ
يؤمن العدالة
االجتماعية ،رغ��م استغراقهم سنوات في
دراسته في اللجان النيابية املعنية.
ّ
ثمة أصوات ،ما زال صداها منخفضًا ،بني
املعتصمني ،بدأت تنتبه إلى أن كال الفريقني

سيدرس المجلس
الدستوري كافة مواد
قانون اإليجارات ال المواد
المطعون فيها فقط

(امل ��ال� �ك�ي�ن وامل �س �ت ��أج ��ري ��ن) ه �م��ا ض�ح��اي��ا
«ال �ع �ب��ث ال �ن �ي��اب��ي» .ي �ح��اول��ون التصويب
على النواب ،واليوم يتوجهون بالخطاب
�ى امل �ج �ل��س ال ��دس� �ت ��وري ،الج� �ت ��راح حل
إل� � ّ
ُيجنبهم الويالت وجوالت العنف املرتقب.
لكن ،في الواقع ،أصحاب هذه األصوات قلة،
إذ إن أكثرية املعتصمني ما زالوا ينطلقون
من حسابات «املصلحة الخاصة» .هؤالء
يجهدون في إسكات كل خطاب ،على املنبر
أو في الجلسات الخاصة ،يريد أن ّ
يحمل

ال� �ن ��واب م �س��ؤول �ي��ة «ال �ج��ري �م��ة» امل�ق�ت��رف��ة،
ل �ي��رت �ف��ع ص� ��وت «ال� �غ ��وغ ��اء» أك �ث��ر ف��أك�ث��ر.
املالكون اليوم غاضبون جدًا من الطعن في
القانون وإحالته على املجلس الدستوري.
هذا الغضب كان عنوان تحركهم أمس في
منطقة امل�ت�ح��ف ،إذ قطعوا ال�ط��ري��ق العام
لبعض الوقت بواسطة اإلطارات املطاطية
املشتعلة .ه��ذا أول الغيث ،فهذا النوع من
االح�ت�ج��اج ،ب��واس�ط��ة اإلط� ��ارات املشتعلة،
ي�ع� ّ�د ت� ّط��ورًا ف��ي تحركات ه ��ؤالء ،وه��ذا ما
في مرحلة سابقة،
ك��ان ح��ذر منه كثيرون ّ
وبالتالي على الجميع توقع األسوأ الحقًا
في حال استمرت الدولة ،عبر نوابها ،في
لعبة «النأي عن الشعب».
ف��ي امل �ق��اب��ل ،ك��ان امل�س�ت��أج��رون يصرخون
بصوت عال في وسط بيروت ،تحت املطر،
في ظل حضور الفت لقوى األمن الداخلي.
ل ��م ي�ح�ص��ل ه �ن��اك أي ص � ��دام ،ول ��م تقطع
الطرقات ،لكن النبرة كانت مرتفعة كما في
السابق .كتبوا على بعض الفتاتهم كلمات
الشكر لرئيس الجمهورية ألن��ه طعن في
القانون ،مع عدم معرفتهم بطبيعة املواد
امل�ط�ع��ون ف�ي�ه��ا ،ولكنهم «يتمسكون ب��أي
أمل لتجميد القانون» .حضر في االعتصام
وجيه الدامرجي ،وهو أحد املنسقني لهذه
ال �ت �ح��رك��ات ،إل� ��ى ج��ان��ب رئ �ي��س االت �ح��اد
الوطني لنقابات العمال واملستخدمني في
لبنان كاسترو عبدالله .املستأجرون ليسوا
فريقًا سياسيًا ،وال حتى من ل��ون طائفي
واحد ،لهذا لم يكن غريبًا اجتماع أبناء حي
اللجا في بيروت بالقادمني من باب التبانة
ف ��ي ط��راب �ل��س ف ��ي اع �ت �ص��ام واح � ��د .خ�لال
الفترة املاضية ،حاول فريق املالكني وصم
ف��ري��ق املستأجرين ب�ـ«ال�ش�ي��وع�ي��ة» .ح��اول
البعض «شيطنة» تحرك املستأجرين من
خالل هذه «التهمة» على فرض أنها تهمة!
ل�ه��ذا ،رب�م��ا ،تعمدت س�ي��دة ف��ي االعتصام
أم ��س أن ت �ت �ح��دث ،م�ش�ي��رة إل ��ى ح�ج��اب�ه��ا،
والفتة إلى «إيمانها وصالتها وصومها».
إل��ى ه��ذا ال�ح��د م��ن «ال�ك��وم�ي��دي��ا ال �س��وداء»
توصل الدولة مواطنيها!

ام؟
ال�خ��زي�ن��ة ب��ال�ل�ي��رة اللبنانية تبلغ ال�ي��وم
 57500م�ل�ي��ار ل �ي��رة وم �ت��وس��ط ف��وائ��ده��ا
بالليرة أقل بـ  %1.42من فوائد الشهادات،
أي ما نسبته .%6.88

إخضاع السياسات النقدية

كلفة ال��دي��ن ال�ع��ام تختلف وفقًا ّ
ملكونات
االح� �ت� �س ��اب ،وك �ل �ف �ت �ه��ا أي� �ض ��ًا م �ت �ف��اوت��ة
ط �ب �ق��ًا ل� ��رؤي� ��ة ك� ��ل م� �س� �ت ��دي ��ن .ف �م �ص��رف
لبنان ال��ذي يدير السياسة النقدية لديه
رؤي��ة ومقاربة مختلفة نسبيًا عن وزارة
املال ألنها متصلة بعالقته مع املصارف
وال ��دائ �ن�ي�ن ف ��ي ال� �س ��وق ،أم ��ا وزارة امل ��ال
فعليها أن ترسم سياسات مالية بأهداف
اق �ت �ص ��ادي ��ة إن �م ��ائ �ي ��ة ،ف �ه��ل ت �ت �م �ك��ن م��ن
إخ �ض��اع ال�س�ي��اس��ات ال�ن�ق��دي��ة ملقاربتها
أي �ض��ًا ،أم أن ال�ع�ك��س ه��و ال�ص�ح�ي��ح؟ هل
ً
لدى وزارة املال مقاربة أصال لإلنفاق من
الخزينة العامة بعدما كانت إدارة الدين
العام عشوائية بالكامل حتى ع��ام 2008
حني أنشئت الهيئة العامة إلدارة الدين
العام؟
�وازي ��ة ل�ه��ذا
�
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ا
�ة
�
ل
�
ئ
�
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ّ
ال �ن �ق��اش امل �ت �ص��ل ب �م��ن ي��دي��ر دف� ��ة ال��دي��ن
العام ،فعلى سبيل املثال لو بدأ التنقيب
ع��ن النفط وأص�ب��ح ل��دى الخزينة العامة
عائدات من النفط ،فهل ستستعمل كلها
أم ن�ص�ف�ه��ا أم ج ��زء م�ن�ه��ا إلط �ف��اء ال��دي��ن
العام أم ألغراض تنموية ...من يرسم هذه
ال �س �ي��اس��ات وك�ي�ف�ي��ة ال�ت�ع��ام��ل م��ع ال��دي��ن
ال �ع��ام؟ ه��ل ه��و م �ص��رف ل�ب�ن��ان أم وزارة
املال؟
ضرورة اإلجابة عن هذا السؤال مرتبطة
بحجم اإلنفاق الذي أجري خالل السنوات
ال�ع�ش��ري��ن امل��اض �ي��ة وح �ج��م ال��دي��ن ال�ع��ام
ال ��ذي رت�ب��ه ع�ل��ى ل�ب�ن��ان .فبحسب دراس��ة

النفقات الجارية هي
مصدر اإلنفاق األساسي
من الخزينة العامة وليست
النفقات االستثمارية

أج � ��راه � ��ا ال �خ �ب �ي��ر االق � �ت � �ص� ��ادي ت��وف �ي��ق
كسبار ،أنفقت الدولة اللبنانية في الفترة
املمتدة بني  1993و 2013نحو  166مليار
دوالر ،ولم يذهب منها إلى االستثمارات
س��وى  %9أو م��ا ي�ع��ادل  15مليار دوالر،
ول��م تكن ّ
حصة مشاريع البنى التحتية
م��ن ه��ذا اإلن �ف��اق س��وى  %7أو م��ا ي�ع��ادل
 11م�ل�ي��ار دوالر ...ل��ذل��ك ي ��رى ك�س�ب��ار أن
«امل �ص��در األس��اس��ي الرت �ف��اع ال��دي��ن العام
ه ��و ال �ن �ف �ق��ات ال �ج ��اري ��ة ول �ي��س ال�ن�ف�ق��ات
االس � �ت � �ث � �م ��اري ��ة» .وإذا ك ��ان ��ت ال �ن �ف �ق��ات
الجارية بهذا الحجم ،فهذا يعني أن هناك
هدرًا كبيرًا ذا طابع سياسي .ورغم ذلك،
فالدين ال�ع��ام يصل ال�ي��وم إل��ى  65مليار
دوالر ،كما ص� ّ�رح عنه وزي��ر امل��ال أول من
أمس .واألكيد أن هذا الرقم للدين العام ال
تدخل ضمنه محفظة شهادات اإليداع وال
غيرها م��ن امل�ك� ّ�ون��ات املكتومة مثل قيمة
االستمالكات وديون املقاولني وغيرهم...
فالدين العام الحكومي ال��ذي يشير إليه
ّ
خليل يتألف من سندات الخزينة بالليرة
وب ��ال �ع �م�ل�ات األج �ن �ب �ي��ة وم � ��ن ال� �ق ��روض
التي حصلت عليها الحكومة من ال��دول

واملؤسسات الخارجية ،وال تدخل ضمنه
دي��ون م�ص��رف لبنان وامل �ت��أخ��رات والتي
ي �ف �ت��رض أن ت �ظ �ه��ر م ��ن خ �ل�ال اح �ت �س��اب
ّ
تصرح عنه
دين الدولة اإلجمالي الذي ال
الحكومة.

رغبات املسيطرين ...سياسية
ويعتقد ب�ع��ض خ �ب��راء ال�ب�ن��ك ال��دول��ي أن
ال �س �ي��اس��ات ال �ن �ق��دي��ة ال �ت ��ي ي�ت�ب�ع�ه��ا أي
مصرف مركزي في العالم لها وق��ع على
ال ��دي ��ن ،ل��ذل��ك ف ��إن أه �م �ي��ة ال�ت�ن�س�ي��ق بني
وزارة املال ومصرف لبنان تستحوذ على
أه�م�ي��ة اس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة ف��ي ل�ب�ن��ان ن �ظ �رًا إل��ى
حجم شهادات اإليداع ّالكبير.
إذًا ،م��ا أه �م �ي��ة إدارة دف� ��ة ال��دي��ن ال �ع��ام؟
اإلجابة تكمن في دراس��ة قديمة لتوفيق
ك �س �ب��ار أي � �ض ��ًا ،ال� � ��ذي أج� � ��رى اح �ت �س��اب��ًا
ل�لأم��وال ال�ت��ي أنفقتها ال��دول��ة اللبنانية
وتوزيعها بني  1992و 2008وهي تكشف
أن الخزينة العامة ّ
سددت  32مليار دوالر
فوائد ،أي أن هذه املبالغ ذهبت إلى مراكز
مالية ّ
يعد ميزان القوى ملصلحتها .هذه
امل��راك��ز ه��ي م��ؤس�س��ات م��ال�ي��ة وم�ص��ارف
وزب��ائ �ن �ه��ا م��ن ال�س�ي��اس�ي�ين وامل �ض��ارب�ين
وامل�ن�ت�ف�ع�ين ...وإذا أج��ري�ن��ا رب� ّط��ًا بسيطًا
ب�ين النفقات الجارية التي تمثل مصدر
اإلنفاق األساسي ،بوصفها مكمن الهدر
وال �ف �س ��اد ،وب �ي�ن اإلن� �ف ��اق ع �ل��ى ال �ف��وائ��د،
تظهر أهمية إدارة الدين العام بوضوح.
مهما يكن الوضع ،فإن استراتيجية الدين
العام على م��دى السنوات الثالث املقبلة
ستكون على ط��اول��ة مجلس ال ��وزراء في
وقت قريب وهي تتضمن اقتراحات ذات
طابع مالي ـــ تقني إلدارة الدين العام على
امل��دى القصير .املفاهيم السابقة ال ت��زال
سائدة مع قليل من التنظيم.

بيار فتوش:
نحن المعتدى علينا
ردا على التقرير املنشور بتاريخ  19ايار  ،2014تحت عنوان:
«مقالع فتوش تطحن صنني» ،قال رئيس مجلس إدارة شركة
ال�س�لام للتطوير ال�ع�ق��اري ،ب�ي��ار ف�ت��وش ،ان التقرير يحتوي
على مغالطات ،وتناقضات ،واف�ت��راءات تطاول آل فتوش في
حقوقهم وملكيتهم املعتدى عليها.
وج��اء ف��ي ب�ي��ان ال��رد «ع�م��د ك��ات��ب امل�ق��ال ال��ى زج اس��م شركة
السالم للتطوير العقارية دون وجه حق ،التي ليس لديها أي
«مقلع أو كسارة» بصورة مباشرة أو غير مباشرة ،واملقالع
تتنافى م��ع م��وض��وع الشركة السياحي والعناصر املسلحة
التي ذكرها تعتدي وتمنع الشركة من الوصول إلى أمالكها».
ولفت ال��ى ان��ه بتاريخ  2013/2/22تقدمت شركة السالم من
قاضي األمور املستعجلة بطلب تعيني خبير لبيان التعديات
الحاصلة بإقامة مقالع وكسارات معتدية .وبتاريخ 2013/2/25
ص��در ق��رار قاضي األم��ور املستعجلة بتعيني خبير محلف
لدى املحاكم للكشف على عقارات الشركة وبيان االعتداءات.
وبتاريخ  2013/2/28انتقل الخبير املعني من القضاء للكشف
على العقارات الكائنة في بدنايل والسلوقي ،فمنع من دخول
ال �ع �ق��ارات ال �ع��ائ��دة ل�ل�ش��رك��ة ب��ال�ت�ه��دي��د ،ف�ت�ق��دم ال�خ�ب�ي��ر بطلب
استعانة بالقوى األمنية .وبتاريخ  2013/3/30قرر القاضي
الترخيص للخبير االستعانة بالقوى األمنية للقيام باملهمة.
وب �ت��اري��خ  18اب  2013ورد إخ �ب��ار ال��ى وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة عن
التعديات الحاصلة على عقارات في جرد بدنايل وجرد تمنني
الفوقا وجرد نيحا ،وقد وجه وزير الداخلية كتابًا الى محافظ
البقاع ملالحقة املعتدين .وب�ت��اري��خ  19آب  2013طلب وزي��ر
الداخلية مروان شربل الى مديرية قوى األمن التحقيق ومنع
امل�خ��ال�ف��ات واالع �ت ��داءات .وب�ت��اري��خ  2013/8/2تقدمت شركة
السالم بدعوى جزائية امام النيابة العامة ضد املعتدين على
عقاراتها ،وسرقة الحجارة منها واالعتداء على امللكية الفردية،
ومنعها من الوصول الى عقاراتها .وبقيت الشكوى في أدراج
أحد القضاة ،مما اضطرنا الى مراجعة النيابة العامة التمييزية،
وال تزال االعتداءات متكررة والجرائم مستمرة حتى الساعة.
واض� ��اف ال �ب �ي��ان :ان امل �ق��ال ي�غ�ط��ي ،ع�ل��ى ن�ح��و غ�ي��ر م�ب��اش��ر،
املسلحني املعتدين على امللكية الخاصة الذين ذكرهم ،وسندعي
تكرارًا على املعتدين واملفترين ،ونطلب من النيابة العامة املالية
أن تتحرك لوقف الهدر في املال العام وردعهم ،كما نطلب من
وزارة الداخلية حجز الشاحنات وتوقيف سائقيها ،وسندعي
على فيصل سليمان بجرم االعتداء على امللكية الخاصة ،كما
سندعي على رئيس بلدية بدنايل ال��ذي ّ
اج��ر بعض عقارات
الشركة وقبض قيمة الضمان دون وجه حق.
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موسيقى

مجموعة أصيل«ُ ...بردة» األزمــن
بيروت تحتضن األصالة شعرًا ونغمًا
القاهرة ــ مايكل عادل
ّ
ق �ي��ل ع �ن��ه إن� ��ه ال �ج �ي��ل ا ّمل�ن�ف�ص��ل عن
م��اض�ي��ه .وق �ي��ل أي �ض��ًا إن ��ه ج�ي��ل بال
أص��ل وال ه� ّ
�وي��ة م �ح��ددة ،يعبث في
ح� ��اض� ��ره وظ� ��روف� ��ه ال �ع �ص �ي �ب��ة م��ن
دون اإلن� � �ص � ��ات ل � �ص ��وت ال �ح �ك �م��ة
يحتكره
الذي ــ في اعتقاد كثيرين ــ
ّ
كبار ِّ
الس ّن ممن أنهكهم الزمن .إنه
ج�ي��ل ال �ف��ن��ان�ين وامل �ب��دع�ين ال�ش�ب��اب
ال �ح��ال��ي امل �ت �ه��م دائ� �م ��ًا ب �ك��ل ال�ت�ه��م
ال �س��ال��ف ذك ��ره ��ا رغ� ��م أن� ��ه ك� ��ان في
قلب ال�ث��ورات وال�ح��رك��ات التحررية
التي برزت أخيرًا في العالم العربي،
ورغ��م أن��ه أيضًا الجيل ال��ذي اعتاد
النبش ف��ي امل��اض��ي ربما ليجد فيه
م ��ؤش� �رًا إل� ��ى م �س �ت �ق �ب �ل��ه .ق �ب��ل أي ��ام
قليلة م��ن ت�ن� ّ�ح��ي ال��رئ �ي��س األس�ب��ق
محمد حسني مبارك إثر «ث��ورة 25
ي�ن��اي��ر» ض��د ن�ظ��ام��ه ال �ف��اس��د ،خ��رج
علينا ش� ٌ
�اب ُ ّيدعى مصطفى سعيد
( )1983ل �ي �غ��ن��ي ب �ك �ل �م��ات ال �ش��اع��ر
الفلسطيني تميم البرغوثي ()1977

مجموعة أصيل
انطلقت مجموعة «أصيل» في عام 2003
بهدف تقديم موسيقى ّ
عربية جدية معاصرة
على مبدأ التطوير من الداخل ،أي االعتماد على
التراث والعطاء املوجود لدينا وليس إلعادة
أدائه .لغاية اليومّ ،
سجلت الفرقة التي أسسها
ّ
موسيقيني هما
مصطفى سعيد إصدارين
«رباعيات الخيام» ( ،)2008و«أصيل ـــ تأليف
جديد من صلب التقليد» ( )2009تميزا بكثرة
اآلالت (بالنسبة إلى املدرسة التقليدية التي
تحبذ محدودية اآلالت) والغنى اإليقاعي الذي
يسيطر على نهج مصطفى سعيد كملحن
موسيقي.

ّ
ً
مصر هانت وبانت كلها
قائال« :يا ّ
ك ��ام ي� ��وم» .ب��ش��ر ال�ج�م�ي��ع ب��اق�ت��راب
الحسم ،معلنًا نفسه كفنان ينتمي
إل��ى ه��ذا الجيل ال��ذي اع�ت��اد النبش
ف��ي امل��اض��ي إلع ��ادة ت�ق��دي�م��ه بشكل
معاصر وحديث ،لكننا هنا بصدد
تجربة ّ
فنية مختلفة.
صاحب أغنية «منصورة يا مصر»
هو مدير «مؤسسة التوثيق والبحث
في املوسيقى العربية» ال��ذي ّ
كرس
أغلب جهده إلعادة النظر في التراث
املوسيقي العربي وترميم ما يمكن
ترميمه من اسطوانات وتسجيالت
قديمة وتقديمها بجودة عالية ،إلى
جانب الغناء والتلحني والعزف.
ع�م�ل��ه ال ��ذي ي�ت�ع��ام��ل ب�ش�ك��ل َح��رف� ّ�ي
م��ع ال�ت��راث ويعيد تقديمه بجودة
صوتية أف�ض��ل ،رب�م��ا ه��و انعكاس
م� ّ
�ادي ملا يقوم به من إع��ادة تقديم
ّ
امل��وس �ي �ق��ى ال �ع��رب��ي��ة ب�ش�ك��ل م�ج��دد
لكن على ح��د قوله ع��ن نفسه« :أن��ا
ّ
املوسيقية
أق��وم بتجديد ال�ق��وال��ب
�ل» .وي �ض �ي��ف م�ص�ط�ف��ى
م ��ن ال� ��داخ� � ّ
س �ع �ي��د« :ت ��وق ��ف ت� �ق � ّ�دم امل��وس �ي �ق��ى
ال �ع��رب� ّ�ي��ة م ��ن ال ��داخ ��ل ،ف ��ي م ��ا ع��دا
اإلن � � �ش � � ��اد ال� ��دي � �ن� ��ي خ � �ل ��ال ال � �ق� ��رن
العشرين» .واآلن ،وهو منكب على
تقديم مشروعه الجديد بالتعاون
ّ
مجددًا مع تميم البرغوثي ،يتجلى
أم� ��ام ال�ج�م�ي��ع ال �ش �ك��ل ال ��واض ��ح ملا
ي��ري��ده م��ن ت �ج��دي��د ،ل�ي��س ف�ق��ط في
ش� �ك ��ل ال� � �ف � ��ن ،ل� �ك ��ن ف � ��ي م �ض �م��ون��ه
وكيفية ت�ن��اول م��ا ت�ن��اول��ه ال�ق��دم��اء
ب �ش �ك��ل ح ��دي ��ث م ��ن خ�ل��ال ت�ق��دي�م��ه
ل� �ـ «ال� �ب ��ردة» .ع �ل��ى ن �ه��ج م �ح �م��د ب��ن
س� �ع� �ي ��د ال � �ب� ��وص � �ي� ��ري أح � � ��د أب� � ��رز
ش �ع��راء ال �ق��رن ال �ح��ادي ع�ش��ر ،كتب
البرغوثي «ال�ب��ردة» .واألخ�ي��رة هي
إحدى أشهر قصائد املدح النبوي،
ك� �ت� �ب� �ه ��ا ال � �ب� ��وص � �ي� ��ري ف � ��ي ال � �ق� ��رن
ال� �ح ��ادي ع �ش��ر امل� �ي�ل�ادي (م �ع��روف��ة
أي�ض��ًا ب��اس��م «ال �ك��واك��ب ال� ّ
�دري��ة في
م ��دح ّخ�ي��ر ال �ب��ري��ة») وس ��ط إج�م��اع
ُ
على أنها من أفضل ما كتب في هذا
ال �ش��أن .ق��ال ع�ن�ه��ا األدي ��ب وال�ن��اق��د

ّ
ال ��راح ��ل زك� ��ي م� �ب ��ارك ب��أن �ه��ا ال �ت��ي
جعلت البوصيري األستاذ األعظم
ّ
ل �ج �م��اه �ي��ر امل �س �ل �م�ي�ن ،م �ض �ي �ف��ًا أن
«لقصيدته أثرًا في تعليمهم األدب
وال ّ�ت ��اري ��خ واألخ �ل ��اق .ع ��ن ال �ب ��ردة،
ت�ل��ق��ى ال �ن��اس ط��وائ��ف م��ن األل �ف��اظ
وال �ت �ع �ب �ي��رات ال �ت��ي أث � ��رت ف ��ي ل�غ��ة
التخاطب ،وعن البردة عرفوا أبوابًا
م��ن ال�س�ي��رة ال�ن�ب� ّ
�وي��ة .وع��ن ال�ب��ردة،
ّ
تلقوا أبلغ درس في ك��رم الشمائل
والخالل .وليس من القليل أن تنفذ
ه� ��ذه ال �ق �ص �ي��دة ب �س �ح��ره��ا األخ� ��اذ
إل ��ى م�خ�ت�ل��ف األق� �ط ��ار اإلس�ل�ام� ّ�ي��ة،
وأن ي �ك��ون ال �ح��رص ع�ل��ى ت�لاوت�ه��ا
وح� �ف� �ظ� �ه ��ا م � ��ن وس � ��ائ � ��ل ال� �ت� �ق ��رب
إل ��ى ال �ل��ه وال ��رس ��ول» .الح �ق��ًا ،كتب
الشاعر أحمد شوقي قصيدة على
النهج نفسه أحدثت ثورة في عالم
القصيدة وق�ت��ذاك .وق��د ق��ام ري��اض
ال �س �ن �ب��اط��ي ب�ت�ل�ح�ي�ن�ه��ا و«ك ��وك ��ب
الشرق» أم كلثوم بغنائها.
بعد م��رور أكثر م��ن نصف ق��رن ،ها
ه��و ت�م�ي��م ال �ب��رغ��وث��ي ي�ك�ت��ب ب��ردت��ه
ّ
ويلحنها املؤلف والفنان
الخاصة،
امل �ص��ري ال �ش��اب م�ص�ط�ف��ى س�ع�ي��د،
ّ
وتقدمها مجموعة «أص�ي��ل» الليلة
ف� ��ي «م � �س� ��رح امل ��دي� �ن ��ة» (م �ص �ط �ف��ى
سعيد /غ�ن��اء ف��ردي وع��ود وق�ي��ادة
غ� �س ��ان س � �ح� ��اب /ق� ��ان� ��ون وب �ط��ان��ة
ومحمد عنتر /ناي وجس ترنبل/
ت�ن�ب��ك وأس ��ام ��ة ع �ب��د ال �ف �ت��اح /ع��ود
وش� � � ��اه وب � �ط� ��ان� ��ة وب� �ل� ��ال ب� �ي� �ط ��ار/
س �ن �ط ��ور وب� �ط ��ان ��ة وع� �ب ��د ال ��رض ��ى
ق �ب �ي �س��ي /ط �ن �ب��ور وب � ��زق وب �ط��ان��ة
وخليل البابا /كمان وف��رح ق� ّ�دور/
ع� � ��ود ح� � ��اد (س � ��وب � ��ران � ��و) وب �ط��ان��ة
ورض� � � � ��ى ب � �ي � �ط � ��ار /ك� � �م � ��ان أوس� � ��ط
(فيوال) وماريا ريجو /كمان كبير
(تشيللو) وب�ط��ان��ة وع�ل��ي ال�ح��وت/
رق وبطانة).
ف � ��ي ه � � ��ذا ّال� � �ص � ��دد ي � �ق � ��ول س �ع �ي��د:
«ب� �ع ��د ت ��وق ��ف امل��وس �ي �ق��ى ال �ع��رب �ي��ة
ع � ��ن ال � �ت � �ط� ��ور م � ��ن داخ � �ل � �ه� ��ا خ�ل�ال
ال�ق��رن امل��اض��ي ،ك��ان ال ب��د م��ن إع��ادة
ّ
متطور
التجارب الكالسيكية بشكل

مصطفى سعيد خالل التمرينات أمس (مروان بو حيدر)
ومالئم للعصر الحالي» .وقد ّ
لحن
س�ع�ي��د ال �ب��ردة ك��وص�ل��ة س �م��اع ،مع
ال � �ت� ��زام م �ض �م ��ون وص� �ل ��ة ال �س �م��اع
ول � �ي� ��س ش� �ك� �ل� �ه ��ا .ي� � �ق � ��ول« :وص� �ل ��ة
ال�س�م��اع أو وص�ل��ة امل �ق��ام مجموعة
م ��ن ال �ق ��وال ��ب امل��رت �ب �ط��ة ب�ب�ع�ض�ه��ا»
م�ض�ي�ف��ًا أن ال �ب��ردة ال ت �ح��وي قالبًا
واح� � � � � �دًا م � �ع� ��روف� ��ًا وث� ��اب � �ت� ��ًا س� � ��واء
ّ
ّ
غنائيًا من منطلق أن
موسيقيًا أو
ّ
القوالب الفنية هي صنيعة البشر.
ّأم��ا النظام املوسيقي املقامي ،فهو

نتاج تراكم الحضارات.
ّ
ستقدم «أصيل» البردة للمرة األولى
ال�ل�ي�ل��ة ف��ي ب �ي��روت ب �ح �ض��ور تميم
ال �ب��رغ��وث��ي ال � ��ذي ي�ف�ت�ت��ح األم �س �ي��ة
ويليها دخول
بتالوة بردته كاملة ّ
املجموعة لتقديمها مغناة.
«ب � � ��ردة» ل �ت �م �ي��م ال �ب��رغ��وث��ي وم�ص�ط�ف��ى
سعيد ومجموعة «أصيل» 20:00 :مساء
اليوم ـــ «مسرح املدينة» (الحمرا ـ بيروت)
ـ لالستعالم01/753010 :

يجدد من الداخل
مصطفى سعيد وريث الحامولي ّ
الرا مالعب
درس م�ص�ط�ف��ى س�ع�ي��د امل��وس�ي�ق��ى
ع� �ل ��ى ي � ��د امل� �ن� �ش ��دي ��ن امل � �ش ��اي ��خ ف��ي
م �ص��ر ،ب �ع��دم��ا ك� ��ان ق ��د ب� ��دأ دراس� ��ة
اإلن �ش��اد ف��ي ال��راب�ع��ة م��ن ع �م��ره .هو
ينتمي إلى املدرسة التقليدية التي
ن�ش��أت ف��ي ذروة ال�ع�ص��ر العباسي،
وأعيد تطويرها في عصر النهضة
بفضل الصداقة التي جمعت اإلمام
 ،)1905مفتي
محمد ع�ب��ده ( 1849ـ�ـ ّ
ال ��دي ��ار امل �ص��ري��ة ،وامل ��رن ��م وامل �ل� ّ�ح��ن
ع �ب��ده ال �ح��ام��ول��ي ( 1843ـ� �ـ ،)1901
مطرب البالط املصري .أج��رى هذان
امل� � � �ج � � � ِّ�ددان إص �ل��اح � ��ات م �ت ��وائ �م ��ة،
وتطويرين ينبثقان من الداخل وال
يستنسخان م��ن ال�خ��ارج أي قوالب
فكرية أو فنية جاهزةّ .
األول عمل في
شق الفقه والفكر اإلسالمي ،والثاني
في ميدان املوسيقى املصرية.
ّ
درس سعيد الفن الحداثي في عزف
العود في «بيت العود» في مصر ثم
ان�ت�ق��ل إل��ى ل�ب�ن��ان ع��ام  2004بعدما
تعرف إلى العالم املوسيقي اللبناني
نداء أبو مراد من خالل قراءة كتابته

واستماع ملوسيقاه ،فوجد لديه همًا
موسيقيًا مشابهًا؛ هو التطوير من
الداخل.
تحت إش��راف أبو م��راد ،تابع دراسة
ع �ل��م امل��وس �ي �ق��ى ل �ي �ح��وز ماجستير
ف��ي ال�ت�ق��ال�ي��د امل��وس�ي�ق�ي��ة امل�ش��رق�ي��ة
م��ن امل�ع�ه��د االن �ط��ون��ي ف��ي الجامعة
األنطونية في بعبداّ ،
ودرس العود
وف � ��ن االرت � � �ج� � ��ال( ،غ � �ن � � ً
�اء أو ع ��زف ��ًا،
منفردًا أو داخل تخت شرقي) ،وهو
األس � �ل� ��وب ال �ت �ع �ل �ي �م��ي ال ��وح �ي ��د ف��ي
لبنان ال��ذي ال يعتمد على التلقني
امل ��وس� �ي� �ق ��ي .وت� ��ول� ��ى س �ع �ي��د إدارة
 AMARفي لبنان ،وهو مركز بحث
وأرشفة للموسيقى الشرقية .وكان
ق ��د أن �ش��أ ف��رق��ة «أص � �ي ��ل» ،ب�ق�ي��ادت��ه
وض � �م� ��ت ن� �خ� �ب ��ة م � ��ن امل��وس �ي �ق �ي�ي�ن
ال �ج��دي�ين ،ال��ذي��ن درس ��وا املوسيقى
بشقيها ال�ن�ظ��ري واألدائ � ��ي .حملوا
ال� ��راي� ��ة ذات � �ه� ��ا :راي� � ��ة ال �ت �ج��دي��د م��ن
ال� ��داخ� ��ل واس �ت �ث �م ��ار ال� �ف ��ن امل �ق��ام��ي
املشرقي.
ال� �ت� �ق ��ت ه� � ��ذه ال � ��رؤي � ��ة م � ��ع أس� �ل ��وب
الشاعر الفلسطيني تميم البرغوثي
ف��ي ُ
«ب � ��ردة» امل �ع��اص��رة ال �ت��ي كتبها

ع��ام  2010ول��م تنشر إال ع��ام .2013
ّ
يقول البرغوثي ب��أن املديح النبوي
ه��و «ب�ح��ث ع��ن ال�س�م��اء ف��ي األرض،
ع��ن الجليل ف��ي اليومي ،ع��ن اإللهي
في البشري ،عن الشعر في النثر ،عن
الجمال في الصعوبة ،عن الباقي في
العابر ،عن النبوة في ال�ن��اس ،وعن
املعنى ف��ي ال �ت��اري��خ» .خ��رج الشاعر
«خ��روج��ًا صريحًا على م��درس��ة في

رافق القصيدة أربعة مقامات
وتعرضت لكثير من التقلبات
ال�ش�ع��ر ال �ع��رب��ي ،ت ��رى ال �ت ��راث عبئًا
ً
ع �ل �ي �ه��ا ب � � ��دال م� ��ن أن ي � �ك ��ون س �ن �دًا
ل �ه��ا» ،وه ��ي ك�م��ا ي�ش�ي��ر «ت �ق��اب��ل في
اآلداب ،ال��دول��ة الحديثة التي بناها
االستعمار في السياسة».
تعود كلمات ال�ب��ردة إل��ى قصيدتني
ت ��اري �خ �ي �ت�ي�ن :أواله � �م � ��ا مل �ح �م��د ب��ن
س�ع�ي��د ال �ب��وص �ي��ري (1213ـ � � �ـ )1295
الذي يقال بأنه أصيب بفالج ،فرأى
ال�ن�ب��ي ف��ي امل �ن��ام ي�ل��ف ع�ل�ي��ه ب��ردت��ه
(أي ع �ب��اء ت��ه) ،ف�ك�ت��ب ع�ل��ى إث ��ر ذل��ك

ق�ص�ي��دة «ال �ك��واك��ب ال��دري��ة ف��ي م��دح
خ�ي��ر ال �ب��ري��ة» وس�م�ي��ت ب �ـ«ال �ب��ردة».
أم ��ا «ن �ه��ج ال � �ب ��ردة» ألح �م��د ش��وق��ي
ف �ك �ت �ب��ت ف ��ي اواخ� � ��ر ال� �ق ��رن ال �ت��اس��ع
عشر ،كمعارضة من األخير لقصيدة
ّ
ال �ب��وص �ي��ري (أي أع �ج��ب ب�ه��ا وأل ��ف
منها قصيدة على ال ��وزن والقافية
واملوضوع نفسها).
تميم البرغوثي الذي عارض بدوره
القصيدتني ،يبني مقاربة تاريخية
ت� �ط ��رح ث�ل�اث ��ة أزم � �ن� ��ة م� ��ن ال �ن �ض��ال
واالس �ت �ع �م��ار وال �ع��واط��ف ال��وط�ن�ي��ة
املستنزفة في بردته .شاعرنا األول
م�غ��رب��ي أم��ازي �غ��ي ع ��اش ف��ي م�ص��ر،
وشهد إهداء القدس من امللك الكامل
محمد بن امللك إلى صديقه فرديريك
هوهنستاوفن ،قبل أن «يستعيدها
ال � � �خ� � ��وارزم � � �ي� � ��ون ال � � �ق� � ��ادم� � ��ون م��ن
ش��رق إي ��ران ع��ام  »1244ك�م��ا يشير
ال�ب��رغ��وث��ي ،ث��م ش�ه��د س�ق��وط ب�غ��داد
ف ��ي ي ��د امل �غ ��ول ع ��ام  1258وأق ��ام ��وا
ف �ي �ه��ا ج� ��رائ� ��م ،ق ��ارب ��ت ب�ب�ش��اع�ت�ه��ا
ج��رائ��م األم�ي��رك�ي�ين امل�ع��اص��رة فيها.
وش��اع��رن��ا ال �ث��ان��ي ك� ��ردي ع ��اش في
م� �ص ��ر ،ش �ه ��د االن� � �ت � ��داب ال �ف��رن �س��ي

واإلي �ط��ال��ي وال �ب��ري �ط��ان��ي .وال�ث��ال��ث
ف �ل �س �ط �ي �ن��ي ش �ه ��د س� �ق ��وط ال �ق ��دس
واالج � �ت � �ي� ��اح اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي ل �ل �ب �ن��ان
والحربني األميركيتني على العراق
ال� � ّل� �ت�ي�ن ي � �ق ��ول ع �ن �ه �م��ا ال �ب��رغ��وث��ي
ّ
بأنهما «علما العالم كله بأن الحزن
ت� ��رف وأن ال ��رض ��ا ب��ال �ط �غ��اة ت ��رف،
وأن ال � �ح� ��روب األه� �ل� �ي ��ة ت� � ��رف ،وأن
الفتنة الطائفية ت��رف .عدونا أقوى
امبرطورية في العالم ،فإما أن تكون
ملقاومتها أولوية على كل شيء وإما
املوت العمم».
ّ
ما ّ
يميز «ب��ردة» أن مصطفى سعيد
لم يستعمل أي قالب في تلحينها ،بل
لجأ إلى بعض الحركات التي تنشأ
ف��ي ّال �ق��وال��ب ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة كالقصيدة
امل��وق �ع��ة ،وال�ت�ح�م�ي�ل��ة .ل�ح�ن�ي��ًا ،راف��ق
ال �ق �ص �ي��دة أرب � �ع� ��ة م� �ق ��ام ��ات ،ب� ��دأت
بالبيات ،ثم السيكاه ثم الجهاركاه
ثم النوا ،غير أنها تعرضت للكثير
من التقلبات املقامية في إطار املقام
األس��اس��ي ال��واح��د ،ون ��رى ف��ي أدائ��ه
الغنائي ،تجددًا عصريًا يأخذنا بني
الشجن والكوميديا املعاصرين إلى
يومنا هذا.
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نة العربية المعاصرة
تميم البرغوثي نحارب أقوى أمبراطورية في التاريخ
تميم البرغوثي *
ّ
ُ
كتبت ه��ذه القصيدة م�ع� َ�ارض��ة لكل
من قصيدة اإلمام شرف الدين محمد
ب� ��ن س �ع �ي��د ال� �ب ��وص� �ي ��ري امل� �ع ��روف ��ة
ب �ـ«ال �ك��واك��ب ال� � ُ�د ِّر َّي� ��ة ف ��ي م ��دح خير
ال� َ�ب� ِ�ر َّي��ة» ،أو ال �ب��ردة ،وق�ص�ي��دة أحمد
ش��وق��ي ال �ت��ي ع� ��ارض ف� َي�ه��ا ق�ص�ي��دة
البوصيري وأسماها «ن ْه َج ُ
الب ْر َدة».

وامل � � �ع� � ��ارض� � ��ة ت� �ح� �ي ��ة م� � ��ن ال�ل��اح� ��ق
ل �ل �س��اب��ق .وألن� �ه ��ا ن� � ّ�ص ي �ع �ت �م��د ف��ي
ج � ��زء م� ��ن م �ع �ن ��اه ع �ل ��ى األق � � ��ل ،ع�ل��ى
نص سابق ل��ه ،فال يكتمل معناه إال
بمعرفة القارئ للنص األول ،ثم هي
مخاطرة ألن كتابتها ،في زمننا هذا،
ربما تشكل تحديًا ملنهجني سائدين
ف� ��ي ال �ث �ق��اف��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة ،ت� �ك ��ون ع�ن��د
أول�ه�م��ا ت �م� ُّ�ردًا ع�ل��ى ال �ح��داث��ة ،وعند
الثاني تجرؤًا على التراث .لذلك ربما
اح�ت�ج��ت ف��ي ك�ت��اب�ت�ه��ا إل ��ى توضيح
السياق .ولد اإلمام شرف دين محمد
ب ��ن س �ع �ي��د ال �ب��وص �ي��ري ف ��ي م ��ارس
 ١٢١٣وت��وف��ي ف��ي  ،١٢٩٥وأص�ل��ه من
ص �ن �ه��اج��ة ،م ��ن أم ��ازي ��غ امل� �غ ��رب ،إال
أن أس��رت��ه انتقلت إل��ى مصر ،فعاش
فيها عمره .بعد شهر من والدته ،كان
البابا أنوسنت الثالث في روما يدعو
للحملة الصليبية الخامسة .في هذه
ال �ح �م �ل��ة ال� �ت ��ي ب � ��دأت وال �ب��وص �ي��ري
ول �ي��د ،س�ي�ه��اج��م م �ل��ك امل �ج��ر وأم� ��راء
أمل��ان �ي��ا ط �ب��ري��ة م��ن ع �ك��ا ،ث��م ي�ه��اج��م
الصليبيون ب�ق�ي��ادة م�ب�ع��وث البابا
دمياط في  ١٢١٨ويحتلونها ،وتبقى
الحرب دائرة بني امللك الكامل محمد
بن امللك العادل أبي بكر بن أيوب ،أي
ابن أخ صالح الدين األيوبي ،وبينهم
حتى ع��ام  ١٢٢١وعمر البوصيري ٨
س �ن ��وات .وك ��ان ع �م��ره  ١٥س�ن��ة حني
ق��رر امللك الكامل أن يتحول من بطل
ح � ��رب إل � ��ى ب �ط��ل س �ل ��ام ،وي�س�ت�ث�م��ر
ان �ت �ص��اره ل �ي �خ��ون ،ف �ي �ه��دي ال �ق��دس
ب �ل��ا ث� �م ��ن ل� �ص ��دي� �ق ��ه ف � ��ردري � ��ك ف ��ون
ه��وه�ن�س�ت��اوف��ن ،أع�ل��ى م�ل��وك أوروب ��ا
شأنًا ،امللقب باإلمبراطور الروماني
امل �ق��دس ،لتشكل ق��وات��ه ف��ي فلسطني
حاجزًا بني الكامل في القاهرة وأخيه
امل�ل��ك املعظم عيسى ص��اح��ب دمشق
وس��ائ��ر ال �ش��ام وبقيت ال�ق��دس التي
حررها صالح الدين في يد الفرنجة
 15ع��ام��ًا أخ � ��رى .وح�ي�ن يستعيدها
امل�س�ل�م��ون ال �خ��وارزم �ي��ون ال�ق��ادم��ون
م��ن ش ��رق إي� ��ران ع ��ام  ١٢٤٤سيكون
البوصيري ق��د بلغ ال�ـ  ،31قريبًا من
عمري أنا اليوم .وعام  ١٢٥٨سيشهد
ال �ب��وص �ي��ري س �ق ��وط ب� �غ ��داد ف ��ي ي��د
امل �غ��ول ،وس�ت��أت�ي��ه أخ �ب��ار م��ذب�ح��ة لم
ً
ي�ع��رف أهلها لها مثيال قبلها ،فقد
ك��ان املعتاد أن ال�غ��زاة يتركون امل��دن
ال �ت ��ي ي �ج �ت��اح��ون �ه��ا ع ��رض ��ة ل�ل�ن�ه��ب
ث�لاث��ة أي� ��ام ،أم ��ا امل �غ��ول ف�ق��د أب��اح��وا
دم��اء البغداديني أربعني يومًا ،حتى
اض �ط��ر األح� �ي ��اء م ��ن أه ��ل ال �ب �ل��د إل��ى
االختباء في املقابر وقنوات الصرف
وس � � ��رادي � � ��ب ال� � �ب� � �ي � ��وت ،وت � ��رواح � ��ت
ت �ق��دي��رات امل ��ؤرخ�ي�ن ألع � ��داد ال�ق�ت�ل��ى
س � ��واء ب �س �ي��وف امل� �غ ��ول أو ب��إح��راق
دوره� � � � ��م ع �ل �ي �ه ��م أو ب� ��ال � �ج� ��وع ب�ين
عشرات اآلالف إلى مئات اآلالف .ولم
ي�ك��ن ال �ع��رب م��ن أه��ل ال �ع��راق ش�ه��دوا
مذبحة بهذا الحجم من قبل ،وإن كان
م�ق��درًا لهم أن ي��روا أب�ش��ع منها حني
تسقط بغداد في يد األميركيني بعد
زم��ن البوصيري بسبعمئة وخمس
وأرب �ع�ي�ن س �ن��ة .وت��وال��ت امل��ذاب��ح من
ال� �ع ��راق إل ��ى ال� �ش ��ام ،وس �ق �ط��ت حلب
ودم �ش��ق ،غ��زاه��ا ت�ح��ال��ف م��ن امل�غ��ول
واألرم� � � ��ن وص �ل �ي �ب �ي��ي أن �ط ��اك �ي ��ة ،ث��م
توجه الغزاة نحو مصر.

َّ
ل� �ك ��ن ال � �ل� ��ه م� � ��ن ع� �ل ��ى ال� �ب ��وص� �ي ��ري،
ف�ع��اش ح�ت��ى ان�ك�س��ر امل �غ��ول ف��ي عني
ج � ��ال � ��وت ،ث� ��م ان� �ك� �س ��ر ال �ص �ل �ي �ب �ي��ون
ف��ي أن�ط��اك�ي��ة ع�ل��ى ي��د امل �ل��ك ال�ظ��اه��ر
رك��ن ال��دي��ن ب�ي�ب��رس ال�ب �ن��دق��داري ،ثم
ُ
ط � � � ِ�ر ُدوا م��ن ب�ل�ادن��ا ح�ي�ن دخ ��ل امل�ل��ك
األش ��رف خليل ب��ن ق�ل�اوون عكا عام
١٢٩١والبوصيري شيخ في الثامنة
والسبعني.
نحن ال نعلم على وجه اليقني في أي
سنة بالضبط كتب محمد بن سعيد
ّ
ال �ب��وص �ي��ري ب��ردت��ه ،ل�ك�ن�ن��ا ن�ع�ل��م أن
أحمد شوقي كتب «نهج البردة» في
تسعينيات القرن التاسع عشر ،بعد
احتالل مصر ،وقبل انهيار الخالفة.
ال ي �ج��وز ل ��ي ال� �ك�ل�ام ع ��ن ن �ف �س��ي في
ه��ذا امل�ق��ام .لكن يجوز ل��ي ال�ك�لام عن
زمني .فقد ولدت عام  ١٩٧٧في العام
ال ��ذي ق��رر ف�ي��ه ب�ط��ل ال �ح��رب امل�ص��ري
أن ي� �ك ��ون ب �ط ��ل ال � �س �ل��ام ،وي �ع �ت��رف
ل �ل �غ ��زاة اإلس ��رائ �ي �ل �ي�ي�ن ب �ح �ق �ه��م ف��ي
ب � �ل� ��ادي .وح �ي ��ن ك� � ��ان ي �خ �ط ��ب أن � ��ور
ال �س��ادات ف��ي الكنيست اإلس��رائ�ي�ل��ي
ف��ي ال �ق��دس وي � ّ
�رح ��ب ع�م�ل�ي��ًا بسفير
إس��رائ �ي �ل��ي ف��ي ال �ق��اه��رة ،ك ��ان رج��ال
أم �ن��ه ي�ط�ل�ب��ون م��ن أب ��ي الفلسطيني
م �غ ��ادرت �ه ��ا إل� ��ى م �ن �ف��ى س �ي �م �ت��د 17
ع � ��ام � ��ًا .وح� �ي ��ن ك � � ��ان ع � �م � ��ري ع ��ام ��ًا،
اجتاحت إسرائيل لبنان ،واجتاحته
م��رة أخ ��رى وارت �ك �ب��ت م��ذب�ح��ة صبرا
وش��ات �ي�لا ب �ح��ق ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين ع��ام
 ١٩٨٢ح�ين كنت ف��ي ال�خ��ام�س��ة .وفي
 ١٩٩١ح�ين ك�ن��ت ف��ي ال��راب�ع��ة ع�ش��رة،
ح � ��ارب األم �ي ��رك �ي ��ون ال � �ع ��راق ل�ل�م��رة
األولى وقتلوا مئة وخمسة وثمانني
أل ��ف ن�ف��س م��ن ال �ع��راق �ي�ين ،وف��رض��وا
عليهم حصارًا استمر  12عامًا ،ربما
كان أطول حصار شامل في التاريخ،
م��ات بسببه أك�ث��ر م��ن م�ل�ي��ون نفس،
أكثر من نصفهم من األطفال بحسب
«منظمة األمم املتحدة للطفولة» .وملا
انقضت أع��وام الحصار االثنا عشر،
اج�ت��اح��ت ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة ال �ع��راق
ع��ام  ٢٠٠٣م��ا ك�ل��ف ال�ع��راق�ي�ين حربًا
أه�ل�ي��ة وم ��وت م�ل�ي��ون ن�ف��س آخ��ري��ن.
وبينما كان الرئيس املصري محمد
ح �س �ن��ي م � �ب� ��ارك ي ��رح ��ب ب �ح��ام�ل�ات
ال �ط��ائ��رات األم�ي��رك�ي��ة امل ��ارة م��ن قناة
السويس ،كان رجال أمنه يخبرونني
أن �ن��ي غ �ي��ر م��رح��ب ب��ي ف��ي ال �ق��اه��رة.

ك��ان��ت إس��رائ �ي��ل ق��د أع� ��ادت اج�ت�ي��اح
ال�ض�ف��ة ال�غ��رب�ي��ة لنهر األردن قبلها
ب�ع��ام ،ورام ال�ل��ه ،بلد أب��ي ،اجتيحت
وح ��وص ��ر ف �ي �ه��ا ب �ع��ض أه� �ل ��ي ،ل�ك��ن
ل ��م ي �ك��ن ش � ��يء ي �ش �ب��ه م ��ا ج � ��رى ف��ي
ّ
َّ
ال� �ع ��راق .ع��ل��م ال �ع ��راق األم ��ة ك��ل�ه��ا أن
ّ
ال �ح��زن ت� ��رف ،وأن ال��رض��ا ب��ال�ط�غ��اة
ترف ،وأن الحروب األهلية ترف ،وأن
الفتنة الطائفية ت��رف ،ع��دون��ا أق��وى
امبراطورية في العالم ،فإما أن تكون
ملقاومتها أولوية على كل شيء ،وإما
امل� ��وت ال � َ�ع � َ�م � ْ�م .ل �ك��ن ال �ل��ه ال يستقيل
من رحمته .في ع��ام  ،٢٠٠٦انتصرت
حفنة م��ن املقاتلني ف��ي ج�ب��ال لبنان
الجنوبية على إسرائيل ،وف��ي العام
ن�ف�س��ه ك ��ان ب��ادي��ًا أن األم�ي��رك�ي�ين لن

في  ٢٠٠٦انتصرت حفنة من
المقاتلين في جبال لبنان على
إسرائيل وكان واضحًا أن عقابًا
سيصيب حكامنا المتواطئين
قررت االلتزام بكل قواعد المعارضة
ُ
التراثية دون أن تكون القصيدة
نفسها تقليدًا للتراث
ً
يستطيعوا البقاء في العراق طويال،
سيصيب
وك��ان واضحًا أن عقابًا ما ِّ
ح �ك��ام �ن��ا امل �ت ��واط �ئ�ي�ن .غ �ي��ر أن � ��ي لم
أك �ت �ش��ف ه ��ذا ال �ت �ش��اب��ه ب�ي�ن األزم �ن��ة
الثالثة إال أثناء كتابتي للقصيدة.
وق � ��د ق� �ي ��ل إن اإلم� � � ��ام ش � ��رف ال ��دي ��ن
ال �ب ��وص �ي ��ري أص� �ي ��ب ب� �ف ��ال ��ج ،ف ��رأى
ص �ل��ى ال �ل ��ه ع �ل �ي��ه وس �ل ��م ف��ي
ال �ن �ب��ي ُ ُّ
امل�ن��ام ي��ل��ف عليه ُب��ردت��ه ،أي عباءته،
فقام من املنام بارئًا ،وكتب قصيدته
وس � �م ��اه ��ا «ال � �ك � ��واك � ��ب ال � � � ِّ
�در َّي � � ��ة ف��ي
َ
َم � ْ�د ِح خ� ْ�ي� ِ�ر ال� َ�ب� ِ�ر َّي��ة» ،فسماها الناس
ً
ُ
«البردة» .وأنا لست أهال للمعجزات،
ل �ك��ن ي�م�ك��ن ل �ل �م��رء أن ي ��رى ال �ت��اري��خ
كله معجزة إذا أراد ،كما كان صالح
ج� ��اه�ي��ن ي � � ��رى اإلع � � �ج� � ��از ح� �ت ��ى ف��ي
شروق الشمس وغروبها .أذكر أنني
أك �م �ل ��ت أول ن �س �خ��ة م� ��ن ال �ق �ص �ي��دة
وحفظتها ،وأن�ن��ي كنت أك�ت��ب بخط
ال� �ي ��د ن �س �خ��ة م �ن �ه��ا وأن� � ��ا ف ��ي غ��رف��ة

انتظار «مستشفى جورجتاون» في
واش�ن�ط��ن أن�ت�ظ��ر خ ��روج ال��وال��دة من
ج��راح �ت �ه��ا األول � ��ى (ت�ل�ت�ه��ا ب �ع��د ذل��ك
ثالث جراحات أخ��رى) ،وللمصادفة،
ف� �ق ��د أج � ��ري � ��ت ه � � ��ذه ال� �ع� �م� �ل� �ي ��ة ي ��وم
17ديسمبر  ٢٠١٠ي��وم ب��داي��ة ال�ث��ورة
ال �ت��ون �س �ي��ة .وق� ��د أج ��ري ��ت ل��وال��دت��ي
ال �ع �م �ل �ي��ة األخ � �ي� ��رة ي � ��وم  13ف �ب��راي��ر
 ٢٠١١بعد يومني من انتصار الثورة
املصرية .خرجت ال��وال��دة إل��ى البيت
ب�ص�ح��ة ج �ي��دة وال �ح �م��د ال �ل��ه .ك��ذل��ك،
ف��إن ال �ث��ورات ال�ت��ي ق��ام��ت ك��ان��ت ب��رءًا
لألمة من علتها .وه��ذه البردة دعاء،
مثلي يستجاب،
ولم أكن أظن أن دعاء
َ
وقد َ
أص ْب ُت من الدنيا ما أ َص ْب ُت ،لكن
رحمة ربك واسعة ،وفي هذه األمة من
األم�ه��ات واآلب ��اء واألط�ف��ال م��ن تكفي
ط�ه��ارة قلوبهم ليستجاب دع��اؤه��م،
س ��واء دع ��وا ب��ال�ص��وت أم بالصمت،
ك � ��أن ه� �ن ��اك م �ظ ��اه ��رة م �ل �ي��ون �ي��ة م��ن
األدعية ،تكفي ليندس بينها دعائي
قليل ال �ج��دارة ،فتغمره ب�ك��رم�ه��ا ،أن
ً
ً
«أه�لا وسهال ومرحبًا أنت في أهلك
وناسك».
ال ب��د ه�ن��ا م��ن اإلش ��ارة إل��ى مستوى
ث��ال��ث م��ن امل�ع�ن��ى ،ي�ت�ج��اوز التجربة
ال �س �ي��اس �ي��ة ال �ت��اري �خ �ي��ة وال �ت �ج��رب��ة
ال� ��روح � �ي� ��ة ال� � �ف � ��ردي � ��ة .ك � ��ل ال � �ح� ��روب
وال�ق�ض��اي��ا ب��ل ال�ل�غ��ات وال �ح �ض��ارات
س � �ت � �ف � �ن ��ى ،ك � �م� ��ا ف� �ن� �ي ��ت ح� � �ض � ��ارات
ودي� ��ان� ��ات ول� �غ ��ات م ��ن ق �ب ��ل ،ورب �م��ا
ي� �ك ��ون م� ��ا ن� �م ��وت م� ��ن أج� �ل ��ه ال� �ي ��وم
م� �ث ��ارًا ل�ل�ض�ح��ك ع �ن��د أح �ف��ادن��ا بعد
أل��ف س�ن��ة أو أل �ف�ين .ل�ك��ن م��ا سيبقى
م �ث��ارًا ل�لإع�ج��اب ه��و سعينا العنيد
ه� ��ذا ألن ن �ح �ي��ا ،وأن ن �ح �ي��ا ب �ك��رام��ة
�در م � ��ن ال � �ج � �م � ��ال .إن ال� �ت ��اري � َ�خ
وق� � � � � ٍ
يتحول إلى َمث ٍل
حني
معنى
يكتسب
ْ
َ َ
ُي� ��ض� � َ�ر ْب ،ون �م ��وذج ُي � َ ْ�ح ��ت ��ذى ،وإم ��ام
َّ ُ ْ َ
َ ُ
َّ
َ
َ
ْ
صيد ٍة تسمع.
وقصةٍ تتلى وق
يتبعِ ،
ِ ً
يصبح ال�س�ع��ي نفسه م �ث��اال مسعيًا
إليه .امل�ث��ال ،الشعر ،ال�ص��ورة تصبح
م��رآة للبشر تظهرهم أجمل مما هم،
وتدعو واقعهم إلى أن يصبح بجمال
خ�ي��ال�ه��م .إن ال�ق�ص�ي��دة ال �ت��ي ت�ص� ّ�ور
الصراع ،تمنحه معنى ،وإن عمليات
ع �س �ك��ري��ة ج� ��رت م �ن��ذ آالف ال�س�ن�ين
في ساحل آسيا الصغرى ،لن يبقى
منها بعد أن تتغير اللغات واألديان
والهويات والخرائط ،إال اإللياذة ،ألن

تلك الكومة املشعثة من
اإللياذة ترفع َ
األحداث إلى َم ْعنى ما ُيعني الالحقني
َ َ ُّ
�ث حياتهم .ث��م إن الشاعر
على ت��ش��ع� ِ
ل��م ي�ض��ف اإلل �ي��اذة إل��ى ال �ت��اري��خ ،بل
ن�ق��ب ال �ت��اري��خ ع�ن�ه��ا ،ك��ان��ت اإلل �ي��اذة
هناك ب�ين أق��دام الجنود ،قشر عنها
ُ
السياسة فبقي ل ُّبها .نعم إن الناس
«يتقاتلون على الثريد األع�ف��ر» كما
ك��ان الحسن البصري يقول ف��ي أهل
الفتنة ال�ك�ب��رى ،ولكنهم ف��ي قتالهم،
وت�ح��ت غ�ب��ار امل �ع��ارك ،يكتبون نصًا
م ��ا ،ق�ص�ي��دة م ��ا ،س ��واء ع�ل�م��وا أم لم
يعلموا ،يسعون لجمال م��ا ،لبالغة
م ��ا ،ل ��درج ��ة م ��ن االخ �ت �ي��ار وال �ح��ري��ة
ي �ه ��زم ��ون ب �ه��ا اض� � �ط � ��رارات ال �ح �ي��اة
وامل ��وت .وامل ��دح ال�ن�ب��وي ه��و م��ن هذا
الباب ،بحث عن السماء في األرض،
ع��ن الجليل ف��ي ال�ي��وم��ي ،ع��ن اإللهي
في البشري ،عن الشعر في النثر ،عن
الجمال في الصعوبة ،عن الباقي في
ال�ع��اب��ر ،ع��ن ال�ن�ب��وة ف��ي ال�ن��اس ،وعن
املعنى في التاريخ.
إنني في هذه القصيدة أخرج خروجًا
ص��ري �ح��ًا ع �ل��ى م ��درس ��ة ف ��ي ال �ش �ع��ر
ً
العربي ترى التراث عبئًا عليها بدال
مدرسة
وهي
َ
من أن يكون سندًا لهاَ ،
ت �ق��اب��ل ف��ي اآلداب ال ��دول ��ة ال�ح��دي�ث��ة
التي بناها االستعمار في السياسة.
وإن تقنيات امل�ع��ارض��ة والتخميس
والتشطير وغيرها من الفنون التي
وس �م �ه��ا ب �ع��ض ال �ح��داث �ي�ي�ن ب�ف�ن��ون
ع �ص��ر االن� � �ح � ��دار ،ت �ت �ي��ح ل �ل �م��رء م��ن
أساليب امل�ح��اورة وال�ص��دى ما شاء.
ولذلك ،فقد قررت االلتزام بكل قواعد
امل �ع��ارض��ة ال �ت��راث �ي��ة ،دون أن ت�ك��ون
القصيدة نفسها تقليدًا للتراث .وال
أجد حرجًا في هذه املقدمة من الكالم
عن بعض التقنيات كعدد األبيات أو
ً
اختيار القافية مثال ،فالشكل عندي
كلمة في جملة املضمون ال يستقيم
بدونه.
ومل��ا ك��ان م��ن أع��راف املعارضة زي��ادة
ال �ش��اع ��ر ال�ل�اح ��ق ف ��ي ع� ��دد األب �ي ��ات
ع� ��ن ال� �ش ��اع ��ر ال � �س� ��اب� ��ق ،ومل � ��ا ك��ان��ت
أبيات البوصيري مئة وستني ،وزاد
شوقي أبيات النهج إلى  ،190فإنني
أت �م �م �ت �ه��ا م �ئ �ت�ي�ن ،وغ� �ي ��رت ال �ق��اف �ي��ة
ّ
م ��ن امل �ي��م إل ��ى ال� � ��دال ،ألن ف ��ي معنى
القصيدة بعض االنقالب عن معاني
سابقتيها ،فأحببت أن ي ��رادف ذلك
انقالب في الشكل ،فيكون صدر بيت
القصيدة األشهر« :موالي صل وسلم
دائمًا أبدًا ...على حبيبك خير الخلق
كلهم» ،هو عجز البيت الذي يبدأ به
ِ
املديح في هذه القصيدة.
وق��د سمعها مني مصطفى سعيد،
وأح � ��ب أن ي �ل �ح �ن �ه��ا ف��أح �ب �ب��ت ذل ��ك.
تعرفنا ف��ي سياق ال�ث��ورة ف��ي مصر،
وغ � �ن� ��ى ق� �ص� �ي ��دة ل � ��ي ف � ��ي اع �ت �ص ��ام
م �ي��دان ال�ت�ح��ري��ر االص �ل��ي ف��ي األي ��ام
ال� �ث� �م ��ان� �ي ��ة ع� � �ش � ��رة ال� � �ت � ��ي أط� ��اح� ��ت
ّ
ب �م �ب ��ارك ،واك �ت �ش �ف �ن��ا أن م�ش��روع�ن��ا
ف��ي املوسيقى والشعر والنظرة الى
التراث والتحديث واحد .ومن الغرب
َ
الح َسن أن مصطفى من أحفاد السيد
ال� � �ب � ��دوي ،وامل� �ل� �ق ��ب ب �ش �ي��خ ال� �ع ��رب،
وذي ال �ل �ث��ام�ين ،ف�ه��و س�ل�ي��ل مشايخ
ال�ط��ري�ق��ة األح�م��دي��ة الخلوتية وك��ان
م�ق��دم أج� ��داده م��ن امل �غ��رب ال��ى مصر
ف��ي ال �ق��رن ال �ث��ال��ث ع �ش��ر ،ت�م��ام��ًا كما
ك��ان م �ق��دم أس ��رة ال �ب��وص �ي��ري ،وكما
كانت عودة أج��دادي الكنانيني ،ومن
منتآهم املغربي أوائل العهد األيوبي
إلى مصر ثم إلى جبال بني زيد في
شرق فلسطني.
* مقتطفات من املقدمة التي كتبها الشاعر
الفلسطيني تعريفًا بمشروعه.
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ما وراء الصورة

شاط _ آب _ يور _ ماوس _ أوبــام
مصنع
الظواهر
بيار أبي صعب

إذا لم يبق من بوش االبن
إال صورة واحدة في الذاكرة
ّ
العربية ،فهي تلك التي اقترنت
آخر عهده بحذاء منتظر
الزيدي .لقد دخل ذلك الحذاء
التاريخ مع  ،Wلكن من دون
صاحبه .بعد ساعة ّ
العز
القصيرة ،عاد الزيدي ليذوب
في كتلة غامضة اسمها
الشعب .كتلة «الناس اللي
تحت» ،ضحايا االضطهاد
واالستغالل واالستبداد
واالستعمار ،الذين ينساهم
ّ
كل ّ
مرة ،بعدما
التاريخ
استعار وجوههم واسماءهم،
ّ
ليوحي بأنه يراهم ويسمعهم
ويعترف بوجودهم .بعد
«الربيع العربي» املجهض،
ّ
تأكدنا مما نعرفه :التاريخ
الرسمي ،تاريخ املنتصر ،ال
يعترف باألبطال الطالعني
ّ
من صفوف الشعب… لكنه
في حاجة إليهم ملشاهد
املجاميع ،كما في األفالم
ّ
التاريخية في هوليوود،
ال ّبد من الكومبارس كي
يبدو االستعراض مقنعًا
ّ
ومؤثرًا .ترى كيف كان غي
دوبور ،أو بعده بيار بورديو
من زاويته النقدية ،ليدرسا
«مجتمع االستعراض» في
زمن ما بعد التلفزيون ،زمن
الويب  2.0ومواقع التواصل
االجتماعي؟ كيف نفلت من
هذا الوحش النهم الذي يلتهم
كل شيء ،دراكوال األزمنة
الحديثة يحتاج كل لحظة الى
دماء جديدة ،لكي تدور رحى
مطحنته العمالقة؟ ومن حني
آلخر يتفلت فرد من الجوقة،
ّ
يقف في الضوء فنصفق،
نبكي ،نغضب ،أو نضحك
أيضًا .تقول لنا اآللة الضخمة:
ّ
إنه الشعب ،فنتماهى معه.
منى ـ ـ «شاط آب يور ماوس
أوباما» ـ ـ البحيري ،هي اليوم
ذلك البطل .مواطنة «شعبوال»
وتحب
التي تكره أوباما ً
السيسي ،متأرجحة بني
«الروح الشعبية» وشعبويةّ
مقلقة ،صارت ملكة يوتيوب،
وممثلة «ثورة الهوامش»،
و… نجمة «منتدى اإلعالم
ّ
العربي» .لعلها نهاية االعالم
كما نعرفه ،في زمن «االعالم
املوازي» الذي ينشر «ظواهره»
أسرع من الضوء ،أسرع من
«الحقيقة».

«نجوم اللحظة» في زمن السوشال ميديا
نادين كنعان
ّ
ح � ��ل � ��ت امل � �ص � ��ري � ��ة م � �ن� ��ى ال� �ب� �ح� �ي ��ري
ال � �ش � �ه � �ي ��رة ب� �ت ��وج� �ي ��ه رس � ��ائ � ��ل إل ��ى
الرئيس األميركي باراك أوباما بلغة
إنكليزية ركيكة ،ضيفة على ال��دورة
ال� �ـ 13م��ن «م�ن�ت��دى اإلع�ل�ام ال�ع��رب��ي»،
ُ
ال ��ذي اخ��ت �ت��م أم ��س ف��ي دب ��ي .الخبر
ال � � ��ذي أع �ل �ن ��ه امل� �ن� �ت ��دى أخ � �ي � �رًا ع�ل��ى
ّتويتر ،وق��ع كالصاعقة بني َم��ن رأوا
أن�ه��ا ظ��اه��رة ج��دي��دة أف��رزت�ه��ا مواقع
ال�ت��واص��ل ،ومعترض على وجودها
الذي يرمي إلى السخرية منها.
وتعليقًا على ما تداوله الناشطون،
قالت رئيسة اللجنة العليا املنظمة
ل� �ل� �م� �ن� �ت ��دى م � �ن ��ى غ� ��ان� ��م امل � � � � ��ري ،إن
البحيري «ستحضر فقط ،لكنها لن
تشارك في جلسات املنتدى ،لكونها
ظ� ��اه� ��رة أف � ��رزه � ��ا اإلع� �ل� ��ام ال �ج ��دي ��د،
وجعلها نجمة ف��ي ال��وق��ت ال��راه��ن».
وق� ��د ح ��اول ��ت «األخ � �ب � ��ار» ال �ت��واص��ل
م��ع امل��ري م��ن دون ج��دوى ،فيما كان
هاتف البحيري مغلقًا.
بالفعل ،شاركت هذه املرأة األربعينية
ف��ي ال�ج�ل�س��ة ال�ت��اس�ع��ة م��ن امل�ن�ت��دى،
التي حملت عنوان «ث��ورة الهوامش
ــ تغير أجندات اإلعالم» .الندوة جرت
ب � ��إدارة اإلع�ل�ام �ي��ة امل �ص��ري��ة ج�ي�ه��ان
امل� �ن� �ص ��ور ،وب �م �ش ��ارك ��ة اإلع�ل�ام �ي�ي�ن
ال�س�ع��ودي داود ال�ش��ري��ان ،وامل�ص��ري
أي � �م� ��ن ال � �ص � �ي� ��اد ،ورئ� � �ي � ��س ت �ح��ري��ر
صحيفة «االتحاد» اإلماراتية محمد
الحمادي ،واملفكر املغربي عبد اإلله
ب �ل �ق��زي��ز .ت� �م� �ح ��ورت ال �ج �ل �س��ة ح��ول

«امل�ت��ون وال�ه��وام��ش» ،أي اإلعالميني
املحترفني ،وال�ن��اس ال��ذي��ن يعيشون
ع �ل��ى ال� �ه ��ام ��ش ،وي� �ح ��اول ��ون دخ ��ول
م�ج��ال االع�ل�ام ،كما ش�ه��دت تضاربًا
ف��ي اآلراء ب�ين امل�ش��ارك�ين .وتخللتها
أيضًا مداخلة ملنى البحيري ،دافعت
فيها عن نفسها في وجه االنتقادات
التي ُو ّجهت إليها.
ب � �ع� ��ض اإلع� �ل��ام � � �ي� �ي��ن ال� �ل� �ب� �ن ��ان� �ي�ي�ن
امل � � �ش� � ��ارك� �ي��ن ف � � ��ي امل� � �ن� � �ت � ��دى أك � � � ��دوا
ّ
ل �ـ«األخ �ب��ار» أن «أم ن�س�م��ة» نجحت
ف� ��ي خ �ط��ف األن � �ظ� ��ار م� ��ن ك ��ل ن �ج��وم
اإلع�لام العرب ،ما أث��ار حفيظة جزءًا
منهم .ه��ؤالء أك��دوا خ�لال أحاديثهم
ّ
الجانبية أن الشعبية ال�ت��ي تحظى
ب�ه��ا ه ��ذه ال �س �ي��دة «دل �ي��ل ع�ل��ى م��دى
سهولة ّ
تحول األشخاص إلى نجوم
في هذا الزمن».
امل �س �ت �ش ��ارة اإلع�ل�ام� �ي ��ة واألس � �ت� ��اذة
ف � ��ي ك �ل �ي ��ة اإلع � �ل� ��ام وال � �ت ��وث � �ي ��ق ف��ي
ال �ج��ام �ع��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة س �ه ��اد ك�ح�ي��ل
ّ
رأت ف ��ي ح ��دي ��ث م ��ع «األخ� � �ب � ��ار» أن
ه � ��ذه ال� �ظ ��واه ��ر ل �ط��امل��ا اس �ت �ح��وذت
على اه�ت�م��ام ال �ن��اس ،لكن االخ�ت�لاف
يكمن اليوم ّفي «شكل الوسيط الذي
أص �ب��ح ي�ت�م��ث��ل ف��ي م��واق��ع ال�ت��واص��ل
االج�ت�م��اع��ي» .الجمهور ه��و الثقافة
ال �س��ائ��دة ( ،)popular cultureوه��ذه
ال� �ث� �ق ��اف ��ة ت� �ف� �ه ��م األش � � �ي� � ��اء ب� �م� �ج � ّ�رد
ّ
م�خ��اط�ب�ت�ه��ا ب�ل�س��ان�ه��اّ .وأض��اف��ت أن
ما فعلته البحيري هو أنها ّ
«روجت
شعارًا عامًا لجمهور عامّ ،
معبرة عن
مخاطبة
أح�ل�ام الكثيرين منهم ف��ي
ّ
ب ��اراك أوب��ام��ا» .ك��ذل��ك لفتت إل��ى أن��ه

ّ
«علينا أال ننسى أن لكل شعار أبعادًا
ّ
سياسية وج�ه��ة تسيسه ،وتفتح له
أب� ��واب ال �ش �ه��رة .إل��ى ج��ان��ب ال�ت� ّ
�وج��ه
إل� ��ى أوب� ��ام� ��ا ،ت �ع��د م �ع ��ارض ��ة ام� ��رأة
محجبة لسياسة الرئيس اإلخواني
املعزول محمد مرسي سياسية بحد
ذاتها».
ّ
ف� ��ي زم � ��ن ت �ل �ف ��زي��ون ال � ��واق � ��ع ،ت ��وق ��ع
ال �ب��اح �ث��ون أن ي �ت �ح� ّ�ول ك ��ل شخص
إل ��ى ن�ج��م مل ��دة  15ث��ان�ي��ة ع�ل��ى األق ��ل.
أم� ��ا م ��ع ت �ل �ف��زي��ون خ� ��اص ج � �دًا م�ث��ل
ي ��وت� �ي ��وب ال � �ي� ��وم ،ف� �ب ��ات ي �م �ك��ن ألي
شخص أن ي�ك��ون نجمًا! ه�ن��ا ،تشير

أضحت الـ «نيوميديا» مصدرًا
للمعلومة بالنسبة إلى التلفزيونات
والصحف واإلذاعات
ّ
األك��ادي �م �ي��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة إل ��ى أن كلمة
ن �ج��م أو ن �ج �م��ة ت �ع �ن��ي م ��ا ن �ج��م ع��ن
ال�ش��يء .و«م��ا نجم عن البحيري هو
ث��ورة وص ��ورة مصغرة ( )microعن
ص � ��ورة أك �ب��ر ( )macroت �ع� ّ�ب��ر عنها
ال �ب �ح �ي��ري ب �ل �س��ان �ه��ا ،أو ع �ل��ى األق ��ل
تحاكي سخريتها وت��داع��ب نكاتها
السياسية التي تخفف ،بدورها ،من
االحتقان العام».
م � �ب� ��دأ م� �س ��اه� �م ��ة وس � ��ائ � ��ل اإلع� �ل ��ام
ال�ج��دي��دة ف��ي صناعة ال�ن�ج��وم ،واف��ق
ع �ل �ي��ه االخ �ت �ص��اص��ي ف ��ي ال �ت��واص��ل
�ام اإلل �ك �ت��رون��ي،
االج �ت �م��اع��ي واإلع �ل � ّ
داود اب� ��راه � �ي� ��م ،ل� �ك ��ن ��ه ذه� � ��ب ن�ح��و
تحديد األس �ب��اب الكامنة وراء ذل��ك.

ّ
أك ��د اب��راه �ي��م أن امل �س��أل��ة ب� ��دأت قبل
زمن على يوتيوب ،فغيره من املواقع
ّ
حولت بعض األش�خ��اص إل��ى نجوم
ّ
إعالميني ،مشيرًا إل��ى ّ أن ج��زءًا منهم
مثلوا نماذج سيئة ألنهم استخدموا
لغة سوقية وبذيئة ،كبعض ّ
املدونني
ال��ذي��ن ت�ح� ّ�ول��وا إل��ى ن�ج��وم منتديات
إع �ل�ام � �ي� ��ة ع ��رب� �ي ��ة وع� ��امل � �ي� ��ة .ورأى
ّ
ّ
أن امل �ش �ك �ل��ة ت �ك �م��ن ف ��ي أن اه �ت �م��ام
ّ
ال�ن��اس يتركز على القضايا النافرة
وال �س �ل �ب �ي��ة ،ف �ي �ت �ح� ّ�ول أول� �ئ ��ك ال��ذي��ن
�رون ال� �ت ��اب ��وه ��ات إل � ��ى ن �ج��وم
ي� �ك� �س � ّ
مل �ج� ّ�رد أن �ه��م ي�س�ت�ط�ي�ع��ون م��ن خ�لال
ال � � �ـ social mediaق ��ول م��ا ال ي�ب��ث في
وسائل اإلعالم التقليدية.
ان� �ط�ل�اق ��ًا م� ��ن ه � �ن ��ا ،ع� � ��زى اب ��راه� �ي ��م
امل �ش �ك �ل��ة إل� ��ى «ع � ��دم إج� � ��راء وس��ائ��ل
اإلع�ل�ام التقليدية م��راج�ع��ة ألدائ �ه��ا،
وع ��دم ت�ع��ام�ل�ه��ا م��ع اإلع �ل�ام ال�ج��دي��د
ّ
ك�ع�ن�ص��ر م�ك� ّ�م��ل ل �ه��ا .ه��ي ل��م ت��وظ�ف��ه
لخدمة ال�ص��ال��ح ال �ع��ام ،ب��ل أصبحت
ّ
ت�س��ل��ط ال �ض��وء ع�ل��ى ال �ظ��واه��ر ال�ت��ي
ّ
ي �ف��رزه��ا وت�ح��ول�ه��ا إل ��ى ن �ج��وم» .من
هنا ،أضحى اإلع�لام الجديد أحيانًا
«م� �ص ��درًا ل�ل�م�ع�ل��وم��ة ب��ال�ن�س �ب��ة إل��ى
التلفزيونات والصحف واإلذاعات».
لكن مل��اذا تشد ه��ذه ال�ح��االت اهتمام
ّ
الجمهور؟ يرى ابراهيم أن املضمون
ال� � � � ��ذي ق � � ّ�دم� � �ت � ��ه ال � � �ش � ��اش � ��ات ط� � ��وال
ال�ف�ت��رة امل��اض �ي��ة ،وات�ب��اع�ه��ا سياسة
«ال �ج �م �ه��ور ع��اي��ز ك� ��دة» ،أس�ه�م��ا في
«تسطيح عقول الناس ،وبات املتلقي
جاهزًا الستقبال أي شيء ،حتى ولو
لم يكن ذا قيمة».

منتدى االعالم العربي ماذا عن الصحافة المكتوبة؟
دبي ــ ديانا سالمة
ستدخل ال ��دورة ال� �ـ 13م��ن «منتدى
اإلع � � �ل � ��ام ال� � �ع � ��رب � ��ي» ف� � ��ي دب� � � ��ي ف��ي
الذاكرة بال أدنى شك .املنتدى الذي
ح� �م ��ل ع � �ن � ��وان «م �س �ت �ق �ب��ل االع �ل ��ام
ي� �ب ��دأ م ��ن ه � �ن ��ا» ،ن ��اق ��ش م�ج�م��وع��ة
م��ن ال�ق�ض��اي��ا االع�لام �ي��ة امل�ل�ح��ة في
ظ� ��ل ال � �ظ� ��روف االس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة ال �ت��ي
تشهدها البلدان العربية .تداعيات
م��ا يسمى «ال��رب�ي��ع ال�ع��رب��ي» جعلت
ال� ��وس� ��ائ� ��ل االع�ل��ام � �ي� ��ة ت� �ق ��ف أم � ��ام
ام �ت �ح��ان ال �ص��دق �ي��ة وامل��وض��وع �ي��ة،
ولم تعد نشرة األخبار أو الصحيفة
ال��ورق �ي��ة م �ص��در امل �ش��اه��د ال��وح�ي��د
الستقاء الخبر ،إذًا ،ليس مستغربًا
أن ت �ك��ون ال �ث ��ورات ال�ع��رب�ي��ة امل�ح��ور
األساس للندوات التي أقيمت يومي
ال� �ث�ل�اث ��اء واألرب � � �ع� � ��اء ،ف �ي �م��ا ق� ��ادت
ال �ع �ن��اوي��ن ال ��ى ال��وض��ع ال ��راه ��ن في
امل �ن �ط �ق��ة امل �ح��اص ��رة ب��االن �ق �س��ام��ات
وال �ح��روب .ط��رح امل �ش��ارك��ون أسئلة
كبرى تطاول الحيادية ،املوضوعية،
واملهنية في ظل الوضع الذي يحمل
الكثير من االنقسامات بني االطراف
ال �س �ي��اس �ي��ة ض �م��ن ال �ب �ل��د ال ��واح ��د.
ورأى امل� �ح ��اض ��رون ف ��ي ال �ج �ل �س��ات
ّ
النقاشية أن الحالة االعالمية تعاني
اس �ت �ق �ط��اب األم � � � ��وال ،وع � ��دم ال �ت ��زام
امل��وض��وع�ي��ة ،مشددين على وج��وب
ال�ت��زام األخ�ل�اق املهنية ل��درء أخطار
االنقسامات التي ق��د يسهم االع�لام
ف ��ي ت �ع��زي��زه��ا أو ت �ك��ري �س �ه��ا .كلمة
االف�ت�ت��اح الخاصة باملنتدى ألقاها
رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء امل� �ص ��ري
اب��راه�ي��م محلب ،ال��ذي أش��ار ال��ى ما

مع املخرجة اللبنانية صوفي بطرس في دبي
س � ّ�م ��اه «م �ح �ن��ة وف � ��رة امل �ع �ل��وم��ات»،
إذ ب � ��ات زخ � ��م م� �ص ��ادر امل �ع �ل��وم��ات
واالخبار عبر الشبكات االلكترونية
يتطلب فرزًا حقيقيًا.
وحملت الجلسات مشاركات من قبل

ساسة واعالميني مخضرمني ،سواء
ف��ي ال �ص �ح��اف��ة امل �ك �ت��وب��ة أو امل��رئ�ي��ة
أو املسموعة .وق��د رأى االعالميون
ّ
املشاركون أن تحديد التأثير بالرأي
ال �ع��ام ،ي�ج��ب أال يستند ال��ى م��واق��ع

ال �ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي ،اذ ال ب��د من
اج � � ��راء م �س ��ح ح �ق �ي �ق��ي ل �ل �ت��أك��د م��ن
التأثير في الرأي العام.
أما حلول منى البحيري ضيفة على
امل �ن �ت��دى ،ف �ق��د أث � ��ار اس �ت �ي��اء بعض
االعالميني ،الذين عبروا عن آرائهم
ف��ي ال�ج�ل�س��ات ال�ج��ان�ب�ي��ة ،مشيرين
ّ
إل ��ى أن وج� ��ود ه ��ذه امل � ��رأة ال ي�ق��دم
ّأي إضافة إلى املنتدى ،وخصوصًا
أنها ليست صاحبة خلفية اعالمية،
ك �م��ا أن اس �ت �ض��اف �ت �ه��ا أت� ��ت ب�ح�ج��ة
الشهرة التي حصدتها عبر وسائل
ال � �ت� ��واص� ��ل االج � �ت � �م ��اع ��ي .األخ � �ي ��رة
ك��ان��ت كفيلة بجعل صاحبة عبارة
«شاط آب يور ماوس أوباما» نجمة
استوقفها كثيرون في دبي اللتقاط
الصور معها .البحيري تحدثت في
امل�ن�ت��دى ع��ن تعرضها للمضايقات
م��ن ق�ب��ل ك�ث�ي��ري��ن ،رأوا أن �ه��ا ت�ش��وه
اللغة االن�ك�ل�ي��زي��ة ،مشيرة إل��ى أنها
تتحدث بجرأة ال يملكها أكاديميون
وآخ��رون طالبوا بدخول الناتو الى
كانت
مصر في بداية الثورة .وسواء ّ
ضيفة ثقيلة أو خفيفة الظل ،اال أنه
ال يمكن التغاضي عن جرأة تملكها
البحيري مكنتها من قول ما يخشى
اعالميون كثر من قوله في ظل إعالم
تحكمه السياسات ورؤوس األموال.
أم � � ��ا امل � � ��وض � � ��وع ال � � � ��ذي ق � ��د ي �ش �غ��ل
ال � �ص � �ح� ��اف� ��ة امل � �ك � �ت� ��وب� ��ة ون ��اق� �ش� �ت ��ه
الجلسات ،فهو مدى سيطرة االعالم
االلكتروني واندثار املكتوب .الخبير
اال ّع�لام��ي روس داوس ��ون ذه��ب الى
ّ
توقع تخلي اإلم��ارات عن الصحافة
املكتوبة بحلول عام  ،2028واالتجاه
الى الصحافة االلكترونية فقط.
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مـا ...نجمة دبي لإلعالم
منى البحيري ال تملك إال حجابها األخضر
القاهرة ــ محمد عبد الرحمن
إع �ل��ام � �ي � ��ون ب � � � � � ��ارزون ،وأص � �ح� ��اب
مناصب رفيعة م��ن العالم شاركوا
في «منتدى اإلع�لام العربي» ،الذي
ّ
اخ �ت �ت��م أم� ��س ،ل �ك��ن س �ت �ظ��ل ال� ��دورة
ال � �ـ 13ت �ح��دي �دًا م �ع��روف��ة ب��اس��م منى
البحيري .حني ظهرت للمرة األولى
ع�ب��ر م��واق��ع ال �ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي
ق �ب��ل  3أش �ه ��ر ،ل ��م ي �ك��ن أح ��د ي�ع��رف
اسمها .ككثيرين من البسطاء الذين
ي�ل�ت�ق�ط�ه��م م � �ص � ّ�ورو ال �ف �ي��دي��وه��ات
اإلخ �ب��اري��ة ع �ب��ر ال �ي��وت �ي��وب ،ك��ان��ت
ّ
ّ
تتحدث بطريقة الفتة
مجرد سيدة
م�ث��ل ك�ث�ي��رات ظ�ه��رن للسبب نفسه
أخيرًا كالسيدة «أم أشرف» .األخيرة
ن ��ال� ��ت ش �ه ��رت �ه ��ا ب� �ع ��دم ��ا ص�ف�ع�ه��ا
ش ��اب إخ ��وان ��ي أم� ��ام م �ق� ّ�ر محاكمة
ال ��رئ �ي ��س امل � �ع� ��زول م �ح �م��د م��رس��ي.
ك��ذل��ك «أم م�ح�م��د» أو «م� ��دام إي�م��ان
عبد ال�ع��زي��ز» ال�ت��ي دخ�ل��ت ف��ي ّ
تحد

مع اإلعالمي باسم يوسف واتهمته
بالحصول على  5م�ل�ي��ارات دوالر،
وزادت شهرتها حني استعان باسم
بلقطات لها فور ع��ودة «البرنامج»
ّ
على «أم .ب��ي .س��ي .م�ص��ر» ،لكن أيًا
م��ن ه��ؤالء ل��م تنجح ف��ي العبور من
ب ��واب ��ات م �ط� ّ�ار ال �ق��اه��رة إل ��ى دب � ّ�ي،
ب��ال �ك��اد ت�ت�م��ن��ى إح ��داه ��ن أن ي��وف��ق
أب �ن ��اؤه ��ا ف ��ي ال �ع �ث��ور ع �ل��ى ف��رص��ة
ع �م��ل ه �ن��اك ب � � ّ
�أي م �ع��اش ل �ل �خ��روج
م��ن ال��واق��ع العصيب .وح��ده��ا منى
ال �ب �ح �ي��ري أو «أم ن �س �م��ة» فعلتها،
ح�ي�ن ت� ّ
�رب �ع��ت ع �ل��ى ع� ��رش ال �ش �ه��رة
بفضل ال��رس��ال��ة التي ّ
وجهتها إلى
ب ��اراك أوب��ام� ّ�ا ،وط��ال�ب�ت��ه ب��أن يغلق
ف�م��ه وال ي�ت��دخ��ل ف��ي ش ��ؤون مصر،
ل�ك�ن�ه��ا ل ��م ت �ق��ل ال��رس��ال��ة ب��ال�ع��رب�ي��ة
ال � �ف � �ص � �ح ��ى ،أو ح � �ت ��ى ب��ال �ع��ام �ي ��ة
امل�ص��ري��ة ،ب��ل بلغة انكليزية ركيكة
أث � � ��ارت س �خ ��ري ��ة امل�ل��اي�ي��ن .ت�ن�ت�م��ي
ال �ب �ح �ي��ري إل ��ى م�ح��اف�ظ��ة امل�ن��وف�ي��ة،

مسقط رأس العديد من السياسيني
امل �ص��ري�ي�ن ،أب ��رزه ��م أن� ��ور ال �س��ادات
وحسني مبارك .تبلغ منى  40عامًا.
لم تدخل الجامعة بل حصلت على
«دب � �ل ��وم ف ��ي ال� �ت� �ج ��ارة» ع� ��ام 1992
(ش �ه��ادة م�ت��وس�ط��ة  3س �ن��وات بعد
االع��دادي��ة) ،وال تعمل ،ب��ل تقيم في
منزل بسيط في جنوب القاهرة.

تنتمي إلى محافظة
المنوفية وتبلغ منى  40عامًا
ولم تدخل الجامعة
ق� �ب ��ل أن ي� �ش ��اه ��ده ��ا امل � �س� ��ؤول� ��ون
ع � ��ن «م � �ن � �ت� ��دى اإلع � �ل � ��ام ال� �ع ��رب ��ي»
رأوا ال� �ص ��ورة م��ن زاوي � ��ة مختلفة،
ّ
ووج �ه��وا إليها ال��دع��وة للمشاركة،
ل �ي��س ف ��ي امل � �ح ��اض ��رات ط �ب �ع��ًا ،ب��ل
فقط ف��ي األج ��واء .ه�ك��ذا ب � ّ�ررت منى

املري رئيسة اللجنة العليا املنظمة
ل�ـ «م�ن�ت��دى اإلع�ل�ام ًالعربي» وجود
ّ
ال �ب �ح �ي��ري ،م �ع �ت��رف��ة ب � ��أن امل �ن �ت��دى
أراد تقديم ن�م��اذج صنعها اإلع�لام
ال � �ج ��دي ��د ،ل �ك ��ن ال �ت �ب ��ري ��ر ل� ��م ي�م�ن��ع
اس� �ت� �م ��رار ال �ه �ج��وم ع �ل��ى امل �ن �ت��دى،
وخ �ص ��وص ��ًا م ��ن امل �ص ��ري�ي�ن ال��ذي��ن
ّ
رأوا أن اختيار سيدة بسيطة تتكلم
إن �ك �ل �ي��زي��ة رك �ي �ك��ة ت �ش��وي��ه ل �ص��ورة
املجتمع املصري .وهناك من انتقد
ّاألمر من زاوية إنسانية ،مشيرًا إلى
ّ
أن �ه��م اس �ت �غ��ل��وا ال �ب �ح �ي��ري ال �ت��ي لم
ّ
تغير حجابها األخضر لضيق ذات
ّ
وحولوها إل��ى ع��رض فكاهي.
اليد،
ه � � ��ذا م � ��ا ج � � ��رى ح �ي��ن ط � �ل ��ب م �ن �ه��ا
اإلعالميون الحاضرون في املنتدى
م� ��واص � �ل� ��ة ك�ل�ام� �ه ��ا ب ��اإلن �ك �ل �ي ��زي ��ة
على شاكلة «ش��اط آب ي��ور م��اوس
أوباما».
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ّ
أوب��ام��ا هي نفسها التي يتمنى أي

م��واط��ن ع��رب��ي إيصالها إل��ى البيت
األبيض ،لكن هل ستقبل «أم نسمة»
ورف� �ي� �ق ��ات� �ه ��ا ّ
أي ت� ��دخ� ��ل أم �ي ��رك ��ي
محتمل في مصر لو جرى في عهد
ع�ب��د ال �ف �ت��اح ال�س�ي�س��ي ،ف�ق��ط ألن�ه��ا
ً
ّ
تؤيده؟ هل تعلم فعال عمق العالقات
ّ
بني الحكام العرب والبيت األبيض؟
اإلجابة باختصار ال .اإلعالم القديم
م ��ا زال ن��اج �ح��ًا ف ��ي دف ��ع ال�ب�س�ط��اء
إل��ى النظر عبر زاوي ��ة واح ��دة فقط.
أوب��ام��ا ك��ان ي��ري��د اس�ت�م��رار مرسي
واإلخ � � � ��وان ،ه� ��ذا ح �ق �ي �ق��ي ،ل �ك �ن��ه لم
يرفع ي��ده عن ش��ؤون مصر وال��دول
العربية استجابة لرسالة البحيري.
ّ
املؤكد أن الناس سينسون البحيري
سريعًا إنتظارًا لشخصية بسيطة
أخرى قد ّ
توجه رسالة إلى الر ئيس
ال�ف��رن�س��ي ف��رن �س��وا ه��والن��د باللغة
لفالديمير
الفرنسية ،أو بالروسية
ّ
بوتني ،إذا ق��ال اإلع�لام الرسمي إنه
ّ
يتدخل في شؤون مصر.

على قناة اإلخوان ...بدأت الحكاية
زينب حاوي
على محطة «يقني» املصرية (تابعة
ل�ل�إخ��وان امل�س�ل�م�ين) ال �ت��ي وصفتها
بـ«اإلرهابية» ،كانت الشرارة األولى
الن�ت�ش��ار ص�ي��ت م�ن��ى ال�ب�ح�ي��ري قبل
ثالثة أشهر .في هذا الفيديوّ ،
تحدثت
ً
إنكليزية ركيكة ،مطالبة أوباما
بلغة
ّ
ب� �ع ��دم ًال� �ت ��دخ ��ل ف� ��ي ش� � ��ؤون م �ص��ر،
ومعلنة تأييدها للمشير عبد الفتاح
السيسي.
الشريط القصير الذي انتشر كالنار
ف��ي ال�ه�ش�ي��م ع�ل��ى م��واق��ع ال�ت��واص��ل،
ت�ح� ّ�ول إل��ى سلسلة ش��رائ��ط وخضع
ل�ل��ري�م�ك��س ،ف�ي�م��ا أن �ت��ج ف�ي�ل��م قصير
ك��رت��ون��ي س��اخ��ر م��ن وح��ي الفيديو.
ع ��ادت وظ �ه��رت م �ج��ددًا ف��ي ال �ش��ارع،
حيث حملت رزمة من امللوخية على
مجموعة
كتفها ،وح �ش��دتّ وراء ه� ��ا
ً
م��ن ال �ن��اس ي �ص��ف �ق��ون ل �ه��ا ،واص �ف��ة
يوسف القرضاوي بـ«مفتي
الشيخ
ً
الناتو» ،معلنة نهاية «دولة مرسي».
ظاهرة السيدة ذات الحجاب األخضر
اس�ت�ق�ط�ب��ت اإلع �ل��ام ال �ع��رب��ي أي �ض��ًا.
ّ
أط��ل��ت ف��ي  20أي ��ار (م��اي��و) ال �ج��اري
ف ��ي م �ق��اب �ل��ة م ��ع ص�ح�ي�ف��ة «ال �ب �ي��ان»
اإلم� � ��ارات � � �ي� � ��ة ال � �ت� ��ي ن� �ش ��رت� �ه ��ا ع �ل��ى
ح�س��اب�ه��ا ع�ل��ى ال �ي��وت �ي��وب ،وأع ��ادت
تمجيد عبد ال�ف�ت��اح السيسي ال��ذي

ّ
يمثل «رم��ز ط��ائ��ر النهضة»ّ .
تحدت
حركة « 6أب��ري��ل» ومحمد البرادعي
«ال��ذي يجيد اإلنكليزية بطالقة» أن
يكونا حاصلني على «بكالوريوس

دبلوم تجارة منذ  20عامًا كما حازت
ه��ي» .ول��م تنس انتقاد املتجمهرين
ف ��ي م� �ي ��دان راب� �ع ��ة ال� �ع ��دوي ��ة ال��ذي��ن
«ك��ان��وا ي�س�ت�ق��وون بحلف «ال�ن��ات��و»

ّ
الستدراج تدخله في مصر» بحسب
كذلك ،رفضت
تصريحها لـ«البيان»ّ .
أن توصف «بالناشطة» ألنها تعتبر
أن ال �ن �ش �ط��اء «ت � ��آم � ��روا ع �ل��ى ال �ب�ل��د

وقبضوا الدوالرات».
في كل ه��ذه املحطات الفكاهية التي
ف��رض�ت�ه��ا ش�خ�ص�ي��ة م�ن��ى ال�ب�ح�ي��ري
وت �ص��ري �ح��ات �ه��ا ال �ج��ري �ئ��ة وامل �ث �ي��رة
ّ
ل �ل �ج��دل ،ش��ك��ل إن �ت��اج ف�ي�ل��م ك��رت��ون��ي
ع�ن�ه��ا ق� ّ�م��ة ال �ف �ك��اه��ة امل �ض ��اف إل�ي�ه��ا
ال� �ك� �ث� �ي ��ر م � ��ن امل� �ب ��ال� �غ ��ة ف � ��ي ت� �ص � ّ�ور
األح � � ��داث .أب �ط��ال ال�ف�ي�ل��م ش�خ�ص��ان:
امل� ��رأة امل �ص��ري��ة وال��رئ �ي��س األم�ي��رك��ي
باراك أوباما .هو حوار افتراضي بني
ال�ش�خ�ص�ي�ت�ين ،ح �ي��ث ي �س��أل أوب��ام��ا
ال� �ب� �ح� �ي ��ري «ه� � ��ل أن� � ��ت م� �ج� �ن ��ون ��ة؟».
وبعدما تلت املوال نفسه الذي ّ
تردده
ف��ي ك��ل منبر ،أي طلب ع��دم التدخل
في شؤون مصر الداخلية ،ومهاجمة
اإلخ � � � � � � � � ��وان امل� � �س� � �ل� � �م �ي��ن ب� �ص �ف� �ت� �ه ��م
«ك��اذب�ي�ن» ،م��ا ك��ان م��ن أوب��ام��ا سوى
اإلج�ه��اش في البكاء واالنتحار عبر
طلقة م��ن مسدسه .أم��ا آخ��ر إط�لاالت
البحيري فكانت مع اإلعالمي نيشان
عبر فيديو ّ
مسرب من داخل «منتدى
ّ
اإلع �ل��ام ال �ع��رب��ي» ف��ي دب� ��ي ،أول من
أم��س .أع��ادت البحيري ّ
الكرة نفسها
ف��ي رس��ائ�ل�ه��ا إل��ى ال �خ��ارج وال��داخ��ل
بلغتها اإلنكليزية املخلوطة ،وإل��ى
ج��ان �ب �ه��ا اإلع�ل�ام ��ي ي �ت �م��اس��ك نفسه
من الضحكُ ،
ويبدي إعجابه ببعض
عباراتها اإلنكليزية املطعمة بنكهة
مصرية.

تويتر بين الخناقات وسباق الـ selfie
ظهور منى البحيري في «منتدى
ً
اإلع�لام العربي» أث��ار ج��دال واسعًا
ب�ين امل �غ� ّ�ردي��ن ع�ل��ى ت��وي�ت��ر .انقسم
ه ��ؤالء ب�ين م� ّ
�ؤي��د وم �ع��ارض لهذه
املشاركة .قيل إن البحيري «دخلت
التاريخ» بعباراتها «شاط آب يور
م� ��اوس أوب ��ام ��ا» ،وأب � ��دى ك�ث�ي��رون
احترامهم لها بما أنها ّ
«عبرت عن
رأيها بال خ��وف ،ورفضت التدخل
األج� �ن� �ب ��ي ف� ��ي ب �ل��اده � ��ا» .واع �ت �ب��ر

ّ
ب�ع�ض�ه��م أن � ��ه رغ� ��م ع� ��دم إج��ادت �ه��ا
اإلن � �ك � �ل � �ي� ��زي� ��ة ب � �ط�ل��اق� ��ة ،إال أن� �ه ��ا
خاطبت شخصيات عدة وأوصلت
رسائلها السياسية.
«أم ن � �س � �م� ��ة» ت� ��زاح � �م� ��ت ح ��ول �ه ��ا
ال �ك��ام �ي��رات وال �ص �ح��اف��ة امل�ك�ت��وب��ة
ف� ��ي امل � �ن � �ت� ��دى ،وت �ج �م �ه ��ر ح��ول �ه��ا
امل �ع �ج �ب��ون ف ��ي دب� ��ي ك �م��ا ب� ��ان في
ال �ص��ور ال�ت��ي ن �ش��رت ع�ل��ى وس��ائ��ل
التواصل االجتماعي .أخذ البعض

ي�ل �ت �ق��ط م �ع �ه��ا ص� ��ور ال �ـ«س �ل �ف��ي»،
ويتباهى بها على حسابه الخاص
ع� �ل ��ى ت ��وي� �ت ��ر .خ �ط �ف��ت ال �ب �ح �ي��ري
األضواء من جديد ،حتى من نجوم
اإلع�لام أنفسهم املوجودين هناك.
ه��ذه ال��وج�ه��ة اإلي�ج��اب�ي��ة وامل��ؤي��دة
مل �ش��ارك��ة ال �ب �ح �ي��ري ف ��ي امل �ن �ت��دى،
ق��اب �ل �ت �ه��ا آراء م� �ع ��ارض ��ة ات �ه �م��ت
امل �ن �ظ �م�ي�ن ب �ت �ع� ّ�م��د اس �ت �ض��اف �ت �ه��ا
ل�ج�ع�ل�ه��ا «س �خ��ري��ة س �ي��دات مصر

وم � � �ص� � ��درًا ل �ل��اس � �ت � �ه � ��زاء» .وغ � � � ّ�رد
البعض «أدينا شوفنا ستات مصر
بتتهزأ في منتدى اإلعالم العربي».
انزلقت بعض االنتقادات إلى
كما
ّ
درك م�س��ف .ق��ال��ت إح��دى امل �غ� ّ�ردات
«آخ��ره��ا ي��رم��ول�ه��ا م��وز وس��ودان��ي
وت�ع�م��ل ع�ج�ين ال �ف�ل�اح��ة» ،واص�ف��ة
مشاركة البحيري بـ«التافهة» .أمام
ه ��ذه األج� ��واء امل�ن�ق�س�م��ة واملتسمة
بالحدة ،خرجت أص��وات م��ن عالم

اإلع�لام والصحافة تنتقد بدورها
م ��ا ت ��داول ��ه ال �ن��اش �ط��ون ع �ل��ى ه��ذه
ّ
وتوجهت إليهم بالقول
الشبكات،
«أن � �ت ��م م ��ن ش � َ�ه ��ر م �ن��ى ال �ب �ح �ي��ري
َ
وغيرها ،وليس اإلعالم الذي عك َس
م ��ا ي �ح �ص��ل ع �ل��ى أرض ال� ��واق� ��ع».
ّ
وأك � ��دت أن أج �ه��زة اإلع �ل��ام ليست
وصية على الجمهور لتفرض عليه
مثل هذه الظواهر.
زينب ...
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اليسار ونكبة العرب
كاظم الموسوي *
ف ��ي  15أي � � ��ار /م ��اي ��و م� � � ّ�رت ال� ��ذك� ��رى ال �س��ادس��ة
وال �س �ت��ون لنكبة ال �ع��رب ف��ي ف�ل�س�ط�ين .ك��ال�ع��ادة
صدرت بيانات سياسية من منظمات فلسطينية
معدودة ،كررت ما قالته منذ تأسيسها عن ذكرى
النكبة .ونامت في غيرها من بلدان عربية كان
صوتها عاليًا يومًا عنها ،عن القضية املركزية
ل�ل�أم ��ة .ان �ش �غ �ل��ت ع ��واص ��م ب�ن�ك�ب��ات�ه��ا ال��داخ �ل �ي��ة
وت ��رك ��ت ذك� ��رى ال �ن �ك �ب��ة أله �ل �ه��ا أو ع �ل��ى األص ��ح
لبعضهم ممن ال يزال يمسك جمرها وال يتوانى
عن حمل الحجر .الفت لالنتباه هذا الهجر شبه
الجماعي من قوى األمة ،من األح��زاب السياسية
في العالم العربي .أين التظاهرات واالعتصامات
وال� � �ق � ��رارات ب��امل �ق��اط �ع��ة ل �ل �ع��دو وآالت � ��ه وأدوات � ��ه
ومؤسساته؟ أين العرب؟ وين العرب ...وين ،كما
غنت جوليا بطرس يومًا!
م��رت ال��ذك��رى حزينة كما حصلت أوان �ه��ا .ماكو
أوامر! صمت ملعون ومخجل يقدم للعدو ما حلم
به يومًا ايضًا .ولكن ما رفع العتب ان اليسار في
لبنان لم ّ
يفوت الفرصة ،متجاوزًا أخطاء تاريخ
وال �ت �ب��اس��ات زم ��ن م� ��اض .ه ��ذا ال �ي �س��ار اع�ت�ص��م
ام��ام االس �ك��وا ف��ي قلب عاصمة ال�ح��ري��ة ب�ي��روت.
نشر ص��ورًا له وبيانًا مختصرًا .لم تعن وسائل
االعالم الناطقة باللغة العربية بكل انواعها بهذا
الحدث وهذا التجمع وهذا اللقاء .هل هو موقف
ام ان �ش �غ��االت ب��أم��ور اخ ��رى ل��م ي�ك��ن ه ��ذا الخبر
ب�م�ق��ام�ه��ا أو اه�م�ي�ت�ه��ا االخ �ب��اري��ة واإلع�ل�ام �ي��ة؟!
إنها نكبة العالم العربي ،تعيش ذكراها بأيامها
وسنواتها ومحنتها وآالمها وقسوتها وحزنها
وصبرها ووو...

ك��ي ال أجحد حقها أعيد ن��ص البيان« :ملناسبة
ال ��ذك ��رى ال �س ��ادس ��ة وال �س �ت�ي�ن ل�ن�ك�ب��ة ف�ل�س�ط�ين،
ّ
ن��ظ �م��ت أح � ��زاب «ال �ل �ق��اء ال �ي �س��اري ال �ع��رب��ي» في
لبنان اعتصامًا سياسيًا أم��ام االس �ك��وا .ش��ارك
ف ��ي االع �ت �ص��ام م �م �ث�لات وم �م �ث �ل��ون ع ��ن ال �ح��زب
الشيوعي اللبناني والحزب الديمقراطي الشعبي
وح��رك��ة ال�ش�ع��ب وال�ت�ن�ظ�ي��م ال�ش�ع�ب��ي ال�ن��اص��ري
وال� �ت� �ي ��ار ال��وط �ن��ي ال� �ح ��ر ،إض ��اف ��ة ال� ��ى ال�ج�ب�ه��ة
الشعبية لتحرير فلسطني والجبهة الديمقراطية
وح� ��زب ال �ش �ع��ب ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي وج �ب �ه��ة ال�ت�ح��ري��ر
الفلسطينية .بدأ االعتصام بكلمة لألستاذ ربيع
بيرق ح��ول املناسبة .بعد ذل��ك ّ
تحدثت السيدة
ّ
خالدات حسني باسم لليسار الفلسطيني ،فأكدت
ع�ل��ى ح��ق ال�ش�ع��ب الفلسطيني ف��ي ال�ن�ض��ال من
أجل العودة ،رافضة ما يحاك ضده عبر املشروع
االم�ي��رك��ي ال�ج��دي��د امل�س�م��ى «االت �ف��اق – االط ��ار»،
ودعت الدولة اللبنانية الى تأمني الحقوق املدنية
واالجتماعية واإلنسانية لالجئني الفلسطينيني.
ث��م ت �ح��دث األس� �ت ��اذ أس ��د غ �ن��دور ب��اس��م أح ��زاب
«ال �ل �ق��اء ال �ي �س��اري ال �ع��رب��ي» ،م��رك �زًا ع�ل��ى ت��واط��ؤ
األن �ظ �م��ة ال �ع��رب �ي��ة م ��ع امل �ش��اري��ع االس �ت �ع �م��اري��ة
الجديدة ضد شعب فلسطني والشعوب العربية
عمومًا ،الفتًا النظر إلى «مشروع الشرق األوسط
الجديد» التفتيتي ومؤكدًا مجابهته.
أخ �ي �رًا ،ت�لا ال�س�ي��د أي ��وب غ ��راب امل��ذك��رة املوجهة
ال��ى األم�ين العام لألمم املتحدة (مرفقة) ،وجرى
تسليمها الى ممثل االسكوا.
أين األح��زاب االخ��رى؟ أين الشخصيات الوطنية
والقومية؟ أي��ن؟ أس�ئ�ل��ة ...أسئلة تتكرر م��ن دون
اج��وب��ة وب�ل�ا عقبى ضمير وخ�ش�ي��ة م��ن حساب
ال�ت��اري��خ وع�ق��اب��ه .كلنا ي�ع��رف ان ال�ش�ع��ب يمهل

وال ي�ه�م��ل وأن ال �ت��اري��خ ي�س�ج��ل وال ي�ص�ف��ح في
ص �ف �ح��ات��ه مل ��ن ي �ن �س��ى دوره وم ��وق �ع ��ه وم �ك��ان��ه
وواج�ب��ه .ه��ل نكتفي بما حصل ون�ن��ام بانتظار
ال ��ذك ��رى ال �س �ن��وي��ة امل �ق �ب �ل��ة؟ إن م��ا ج ��رى م��ؤش��ر
وإشارة الى ما يتوقع وما يراد له ان يكون.
ف��ي مخاطبة االم�ي�ن ال �ع��ام ل�لأم��م امل�ت�ح��دة ،التي
اص��درت ق��رار التقسيم وم�ئ��ات ال �ق��رارات االخ��رى
التي لم تطبق كما التزمت هي وادارة الواليات
امل� �ت� �ح ��دة األم� �ي ��رك� �ي ��ة ب � �ق� ��رار ت ��أس �ي ��س ال �ن �ك �ب��ة،
معلومات ومواقف سياسية معلومة ،وتناقضات
سياسية مكررة ،وشهادة للتاريخ بأداء الواجب
وض��رورة العمل على انقاذ شعب وارض تنتهك

أين التظاهرات
واالعتصامات والقرارات
بالمقاطعة للعدو وآالته
وأدواته ومؤسساته؟
ابسط الحقوق املشروعة واملعروفة له وفيها.
ست وستون عامًا ومازالت محاسبة اليسار على
الهرولة وراء ما قاله اندريه غروميكو في األمم
املتحدة حينها ،اعترافًا بقرار التقسيم ،وتفسيرًا
له .ولكنها لم تطالع ما قدمه فهد ،سكرتير الحزب
الشيوعي العراقي (اع��دم عام  ،)1949رغم كل ما
حصل وتناقلته االخبار واإلشاعات والوشايات
وم ��راك ��ز امل �خ ��اب ��رات وال �ث �ق��اف��ة وال �ت �ج �ن �ي��د لتلك

املهمات والصفقات .إنها سخرية القدر اللئيمة
ف��ي زم��ن غ ��ادر .ل��م ي�ش��ر غ��روم�ي�ك��و ل�ه��ذا ال�ح��دث
ً
الجلل ف��ي م��ذك��رات��ه ،بينما اف��رد فصال ع��ن أزم��ة
«الشرق االوسط» في الستينيات وتأكيد موقف
االتحاد السوفياتي من القضية املركزية والسلم
واألمن في العالم.
أم��ا فهد فقد ح��دد امل��وق��ف بسطور واض�ح��ة في
اكثر من رسالة له ،ال سيما بعد تأسيسه عصبة
مكافحة الصهيونية ع��ام  ،1946ومنها مذكرة
مفتوحة الى الحكومة العراقية مؤرخة في /21
 ،1945 /11ك�ت��ب ف��ي ف �ق��رة ت�ح��ت ع �ن��وان موقف
ال�ح�ك��وم��ة ت �ج��اه ال�ص�ه�ي��ون�ي��ة ،م��ا ي �ل��ي« :ت��دع��ي
ال�ح�ك��وم��ة ال�ق��ائ�م��ة ان �ه��ا ت�ن��اص��ر ع ��رب فلسطني
ضد الصهيونية ،لكن الشعب العراقي ال يلمس
ه��ذه امل�ن��اص��رة واخ�ت�ب��ارات��ه اليومية تبرهن أنه
على أن الحكومة العراقية تمنع الشعب العراقي
من مناصرة ع��رب فلسطني ،تمنعه عن مكافحة
الصهيونية وبهذا تسهل على الصهاينة وعلى
القوى الرجعية – االستعمارية وغيرها  -السير
بخططهم ...إن الحكومة منعت وتمنع الشعب
ال�ع��راق��ي م��ن اق��ام��ة اجتماع ف��ي سبيل فلسطني،
انها منعت عصبة مكافحة الصهيونية من إقامة
اجتماع في يوم وعد بلفور االسود ،إنها احتلت
ن �ق��اب��ات ال �ع �م��ال ف��ي ذل ��ك ال �ي��وم ل�ك��ي ال يجتمع
العمال فيها ،انها منعت التظاهرات في سبيل
فلسطني .»...وأكد «أن الحكومة العراقية تحاول
ان تخفي املسؤولني الحقيقيني عن نكبة شعبنا
العربي في فلسطني ،تريد ان تستر االستعمار
البريطاني املسؤول االول ،ان تخفي الصهيونية،
ب��اع�ت�ب��اره��ا ت�م�ث��ل م�ص��ال��ح ال �ش��رك��ات ال�ي�ه��ودي��ة
ال�ك�ب��رى ف��ي بريطانيا وأم�ي��رك��ا فتظهر اليهود

بعد الفراغ الرئاسي ...ما العمل؟
عادل ّيمين *

ّ
إذا كانت امل� ّ�ادة  62من الدستور ّ
نصت على أنه
ّ
ُ
«في حال ّ
خلو سدة الرئاسة ألي علة ًكانت تناط
ّ
ص�لاح� ّ�ي��ات رئ ّ�ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة وك��ال��ة بمجلس
ال��وزراء» ،إال أنها لم توضح ما إذا كانت تقصد
ّ
صالحيات الرئيس أم فقط تلك املتعلقة
جميع
ّي�نّ
ّ
ب�ت�س�ي�ي��ر امل��رف��ق ال �ع ��ام .ول ��م ت �ب� ك�ي�ف��ي��ة ت��ول��ي
م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ل �ه ��ذه ال ��وك ��ال ��ة ،وم� ��ا إذا ك��ان
ّ
�رارات ال�ت��ي يتخذها
يحتاج إل��ى إج�م��اع ف��ي ال �ق� ّ
بالوكالة عن الرئيس باعتبار أنه ال يمكن تجزئة
ش�خ�ص� ّ�ي��ة ال��رئ��اس��ة أم تكفيه أك�ث��ري��ة ال�ح�ض��ور
ّ
ّ
العادية بحسب
املحددة لقراراته
بنصاب الثلثني
البند  5من ّ
املادة  65من الدستور أم تلزمه أكثرية
الثلثني قياسًا على األكثرية املطلوبة للمواضيع
ّ
الفقرة األخيرة من امل� ّ�ادة
ّاألساسية امل�ح��د ينّدة في ّ
إي��اه��ا ،وه��ل يتع أن يوقع جميع ال��وزراء على
املراسيم التي ُيصدرها مجلس ال��وزراء بوكالته
عن رئيس الجمهورية أم ُيكتفى بتوقيع رئيس
ّ
املختص؟
الحكومة والوزير
ّ
أرى أن وك � ��ال � ��ة م �ج �ل��س ال� � � � � ��وزراء ع � ��ن رئ �ي��س
ّ
الجمهورية تنحصر ب��األع�م��ال املتعلقة بحفظ
ّ
املهل الدستورية وتسيير املرفق العام ،وال يمكن
ّ
ّ
الذاتية أو االستنسابية أو
صالحياته
أن تشمل
ّ
ّ
ّ
التصرفية ألن رئيس الجمهورية بحسب امل��ادة
 50م��ن ال��دس �ت��ور ي�ح�ل��ف ي�م�ين اإلخ �ل�اص لألمة
ّ
وال ��دس �ت ��ور ع �ن��دم��ا ي �ت��ول��ى ال ��رئ ��اس ��ة ،وت��رت�ب��ط
بقسمه .وه��و إج� ٌ
ّ
�راء
صالحياته بطبيعة ال�ح��ال َ ِ
ال يقوم ب��ه رئيس الحكومة وال ال ��وزراء ،ناهيك
ّ
ع��ن أن ص�لاح� ّ�ي��ات ال��رئ�ي��س تتصل ب��ال�ت��وازن��ات
ّ
الطائفية التي تحكم توزيع املواقع الدستورية

ف��ي ال ��دول ��ة .وق��د ً ن� ّ�ص��ت ال�ف�ق��رة «ي» م��ن م�ق� ّ�دم��ة
ّ
ّ
شرعية ألي سلطة
الدستور صراحة على أن «ال
تناقض ميثاق العيش املشترك» ،وهي ذات قيمة
س��ام �ي��ة وم ��وق ��ع ت��وج �ي �ه� ّ�ي وم��رج �ع� ّ�ي ل�لأح�ك��ام
الواردة في منت الدستور.
من غير أن ننسى ّأنه لم ّ
يتم لغاية اليوم بذريعة
ّ
ال �ت��وازن��ات ال�ط��ائ�ف�ي��ة ال�ق�ب��ول ب��أن ي�ت��ول��ى نائب
رئ �ي��س ال�ح�ك��وم��ة ب��ال��وك��ال��ة ص�لاح� ّ�ي��ات رئ�ي� ّ�س
الحكومة كليًا أو جزئيًا في حال غيابه أو ّ
تعذر
قيامه بمهماته.
ّ
وف��وق ذل��ك ،ف��إن الوكالة ف��ي القانون ال�ع��ام «هي
ح��ال��ة موقتة واستثنائية ،وت�ه��دف أس��اس��ًا إلى
ت��أم�ي�ن اس �ت �م � ّ
�راري ��ة ع �م��ل امل ��راف ��ق ال �ع��ام��ة (.)...
ُ
(و) م �م��ارس��ة ال��وك�ي��ل ل�ص�لاح�ي��ات األص �ي��ل هي
محصورة ،انطالقًا من هدف الوكالة ،في األعمال
امل��ؤدي��ة م�ب��اش��رة إل��ى ت��أم�ين اس�ت�م��راري��ة امل��راف��ق
ُ
سكينة
العامة» (تراجع دراسة الدكتور محفوظ ّ
املنشورة في السفير  ،)2008/3/30علمًا بأنه من
الواجب تفسير االستثناء بنطاق ّ
ضيق.
ّ
ّ
ـ�ـ لئن ك��ان م��ن ال��واض��ح أن ش�غ��ور س��دة الرئاسة
ّ
ّ
ليس م��ن ب�ين ال�ح��االت امل�ح��ددة ف��ي امل��ادة  69من
ّ
الدستور العتبار الحكومة مستقيلة إال أن قراءة
تقود إلى القول بوجوب
مجمل أحكام الدستور
ّ
تعاملها والتعامل معها كأنها كذلك خالل فترة
ال�ش�غ��ور وح�ت��ى ان�ت�خ��اب رئ�ي��س ج��دي��د وتأليف
ّ
العامة
حكومة جديدة ،فتكتفي بتسيير املرافق
ّ
القانونية وات�خ��اذ تدابير العجلة
وحفظ املهل
ّ
ّ
وال �ض��رورة م��ن غير أن ت�ق��وم ب��أع�م��ال تصرفية.
وذلك بسبب انتفاء رقابة رئيس الدولة صاحب
ال�ي�م�ين وم��ال��ك ح��ق ّال�ف�ي�ت��و امل��وق��ت ع�ل��ى ق ��رارات
مجلس ال ��وزراء وألن��ه م��ن غير الجائز أن يكون
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األخ �ي��ر «خ �ص �م��ًا وح �ك �م��ًا» ف��ي آون� ��ة واح� ��د وأن
ّ
يتولى كوكيل مراقبة أعماله بنفسه بسبب ما
ّ
ُي ّ
سمى «تعارض املصالح» ،كما أن رقابة البرملان
ّ
ّ
ستكون معطلة كونه سيتحول لحظة الشغور
الرئاسي إلى هيئة انتخابية ال تستطيع القيام
ّ
بأي عمل بما فيه حجب الثقة عن الحكومة قبل
انتخاب رئيس الدولة بحسب التفسير الراجح
ّ
للمادتني  74و 75م��ن ال��دس�ت��ور ،وه��و م��ا ي��ؤدي
إل ��ى االخ �ت�ل�ال ف��ي ت� ��وازن ال�س�ل�ط��ات امل�ن�ص��وص
عليه في الفقرة «هـ» من ّ
مقدمة الدستور.
ّ
أم ��ا ال � �ت � ّ
�ذرع ب� ��أن ال��دس �ت��ور ل ��م ي�ج�ع��ل ال�ش�غ��ور
ّ
الرئاسي من بني الحاالت املحددة في الفقرة د1/
مستقيلة ،ال بل
م ّ��ن امل � ّ�ادة  69العتبار الحكومة
ً
ّ
صالحيات الرئيس وكالة في حال
إنه أناط بها
ّ
خلو سدة الرئاسة ألي علة كانت بموجب املادة
ّ ّ
�رد ألن ح ��االت خ�ل��و ال��رئ��اس��ة
 ،62فمستوجب ال �
التي قصدها املشترع الدستوري في هذه املادة
ال تقتصر على اإلخفاق في انتخاب رئيس جديد
ً
إن لم نقل أن هذه الحالة كانت األقل احتماال في
ذهنه ،بل تشمل الحاالت التي ينتج فيها الشغور
من طارئ يحدث خالل الوالية الرئاسية ويؤدي
إلى تعليق موقت لعمل الرئيس مقرون باحتمال

من غير الجائز أن يقوم
ظل
البرلمان بالتشريع في ّ
سدة الرئاسة
شغور ّ
ع��ودت��ه إل��ى ن�ش��اط��ه م�ث��ل إح��ال�ت��ه ع�ل��ى املحاكمة
أمام املجلس األعلى ملحاكمة الرؤساء والوزراء إذ
ّ
يكف عن العمل إلى أن يفصل املجلس بالقضية
ّ
بحسب املادة  61من الدستور ،وإذ ذاك تستعيد
ال �ح �ك��وم��ة ف��اع �ل� ّ ّ�ي �ت �ه��ا ف ��ي ح � ��ال ت � �ق� � ّ�ررت ب � ��راءة
ّ
البديهي أن يتحاشى
الرئيس ،علمًا بأنه كان من
ّ
التصدي لحالة اإلخ�ف��اق في انتخاب
الدستور
ّ
الرئيس كسبب متميز من أسباب شغور الرئاسة
ّ
ّ
يقر ضمنًا ّأن ّ
ألن��ه في ذلك ّ
والتحوطات
اآلليات
التي يحتويها لم تضمن تحقيق ذلك كفاية.
ــ من غير الجائز أن يقوم البرملان بالتشريع في
ّ
ّ
ظل شغور ّ
ّ
الجمهورية
سدة الرئاسة ألن لرئيس
ح��ق طلب إع��ادة النظر ف��ي القانون ضمن مهلة
ّ
ال�ش�ه��ر امل �ح� ّ�ددة إلص� ��دارهُ ،
فيصبح ف��ي ح��ل من
إص � ��دار ال �ق��ان��ون إل ��ى أن ُي ��واف ��ق ع�ل�ي��ه امل�ج�ل��س

ّ
بالغالبية املطلقة
بعد مناقشة أخ��رى وإق� ��راره
م��ن م �ج �م��وع األع� �ض ��اء ال��ذي��ن ي��ؤل �ف��ون امل�ج�ل��س
قانونًا بحسب امل� ّ�ادة  57من الدستور ،ما يعني
ّ
ّ
الفيتو املوقت ولكن الفاعل
أن للرئيس صالحية ّ
على ال�ق��وان�ين التي يسنها ال�ب��رمل��ان ،األم��ر ال��ذي
ّ
ي �ف �ض��ي إل� ��ى ال� �ق ��ول إن ق �ي��ام امل �ج �ل��س ال�ن�ي��اب��ي
ّ
ّ
بالتشريع في ظل غياب الرئيس يشكل انتهاكًا
لقاعدة ال�ت��وازن في السلطات املنصوص عليها
ف��ي الفقرة «ه �ـ» م��ن ّ
ّ
يصح
مقدمة ال��دس�ت��ور .وال
ّ
ّ
التذرع بأن بمقدور مجلس الوزراء القيام وكالة
ّ
عن الرئيس برد القوانني وممارسة الرقابة على
ال�ت�ش��ري�ع��ات ال �ت��ي ي�س�ن�ه��ا ال �ب��رمل��ان أو بالطعن
ّ
بالقوانني أم��ام املجلس ال��دس�ت��وري ألن أعضاء
مجلس الوزراء لم ُيقسموا اليمني على املحافظة
يجعل رقابتهم على القوانني
على الدستور ،ما
َ
مشوبة بعيب فقدان الق َسم.
ّ
�ك ،ال ي �ج��وز ال �ت �ش��ري��ع ف��ي ظ ��ل ش�غ��ور
وف� ��وق ذل� � ّ
الرئاسة ،ألنه يعود لرئيس الجمهورية بحسب
امل� � � ّ�ادة  19م��ن ال��دس �ت��ور ح��ق م��راج �ع��ة امل�ج�ل��س
ال��دس �ت��وري ف��ي م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب �م��راق �ب��ة دس �ت��وري��ة
ال �ق��وان�ين ،وه��و م��ا اع�ت�م��ده امل�ج�ل��س ال��دس�ت��وري
ف��ي ق � ��راره رق ��م  2005/1ت��اري��خ  2005/8/6في
ّ
ما خ� ّ�ص التشريع فيّ ظ��ل استقالة الحكومة إذ
اع�ت�ب��ره غ�ي��ر ج��ائ��ز ألن ��ه ي�ح��رم رئ�ي��س الحكومة
املجلس الدستوري
من ممارسة حقه بمراجعة
ّ
لطلب إبطال القوانني ،بالرغم من أنه كان بإمكان
املجلس ال��دس�ت��وري حفظ ح��ق رئ�ي��س الحكومة
ً
املستقيلة الطعن ّبالقوانني بوصفه عمال يخضع
ّ
ملهلة مسقطة ،إال أنه آثر القول «إن حرمان رئيس
م�ج�ل��س ال � ��وزراء املستقيل م��ن ح�ق��ه ال��دس�ت��وري
بالطعن ب�ن� ّ�ص تشريعي م��ا م��ن ش��أن��ه أن يفتح
ك��وة في ّ
النص التشريعي امل��ذك��ور يتسلل منها
ّ
ّ
إليه عيب عدم الدستورية إذ يصبح هذا النص
ّ
التشريعي بمنأى عن كل مراجعة إلبطاله جزئيًا
أو كليًا بقرار من رئيس مجلس ال��وزراء يتخذه
باالستناد إلى حقه املحفوظ له في ّ
املادة  19من
ال��دس�ت��ور .فتنتفي ف��ي ذل ��ك ،ع�ل��ى قلتها ،إح��دى
حاالت ممارسة املجلس الدستوري الختصاصه
املكرس دستورًا بمراقبة دستورية القوانني ()...
م��ن ش��أن��ه أن يبطل ه��ذا ال�ق��ان��ون ملخالفته ّ
نص
ّ
املادة  19من الدستور لهذه الجهة».
ّ
ولقد سبق وأكدت هيئة التشريع واالستشارات
في وزارة العدل في استشارتها رقم 2013/581
ّ
ت� ��اري� ��خ  2013/6/26أن «إع � �م� ��ال م� �ب ��دأ ف�ص��ل
ال �س �ل �ط��ات ع �ل��ى إط�ل�اق ��ه م �ن��اف مل �ف �ه��وم آح��ادي��ة
ووح ��دة سلطة ال��دول��ة .ل��ذا ي�ج��ب ،ف��ي ظ��ل مبدأ

رأي
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حزب اهلل  ...سيد األرض!
ال �ع ��رب ال ��ذي ��ن ال ص �ل��ة ت��رب �ط �ه��م ب��ال�ص�ه�ي��ون�ي��ة
االس �ت �ع �م��اري��ة وال ��ذي ��ن ع �ش �ن��ا وإي ��اه ��م اج �ي��اال
عديدة من دون تصادم بيننا كأنهم املسؤولون
ف �ت��وج��ه ال�ن�ق�م��ة ض ��ده ��م»( .ي ��راج ��ع ك �ت��اب س��ال��م
عبيد النعمان ،نصف ق��رن من تاريخ وط��ن ،ص
 281وم��ا بعدها) .وأك��د ذل��ك ف��ي منهاج الجبهة
ال��وط�ن�ي��ة (ل �ع��ام  )1946ال ��ذي كتبه ووزع ��ه على
القوى السياسية ودع��ا فيه الى نصرة فلسطني
ض� ��د االس� �ت� �ع� �م ��ار وال �ص �ه �ي��ون �ي��ة وض � ��د دع� ��اة
الخطط االستعمارية املبيتة لها وتأييد الشعب
الفلسطيني في مطالبه التالية:
1ــ الغاء االنتداب ووع��د بلفور وتصفية حكومة
االنتداب وجالء الجيوش االجنبية عنها.
2ــ تأليف حكومة وطنية ديمقراطية مستقلة.
3ـ� �ـ وق ��ف ال �ه �ج��رة وان �ت �ق��ال االراض � ��ي م��ن ح��وزة
العرب وعرض قضيتها على مجلس االمن.
ف��ي ض ��وء ت��وج�ي�ه��ات ف �ه��د ،وإث ��ر ت �ط��ور امل��وق��ف
ب�ع��د اق ��رار التقسيم ،أص ��درت ال�ق�ي��ادة امليدانية
نشرة داخلية اوائل كانون األول /ديسمبر ،1947
ّ
«موقف
بينت فيها موقف الحزب .جاء فيها أن
ّ
االت �ح��اد ال�س��وف�ي��ات��ي ب�خ�ص��وص التقسيم وف��ر
للصحف املرتزقة ومأجوري اإلمبريالية فرصة
ال للتشهير باالتحاد السوفياتي فقط ،بل أيضًا
بالحركة الشيوعية في البلدان العربية ...ولذلك،
فإنه يجب على الحزب الشيوعي تحديد موقفه
من القضية الفلسطينية بحسب الخطوط التي
انتمى اليها والتي يمكن تلخيصها بالتالي:
أـ إن الحركة الصهيونية حركة عنصرية دينية
رجعية ،مزيفة بالنسبة إلى الجماهير اليهودية.
ب ـ إن الهجرة اليهودية ...ال تحل مشكالت اليهود
املقتلعني ف��ي أوروب ��ا ،ب��ل ه��ي غ��زو منظم تديره

الوكالة اليهودية ...واستمرارها بشكلها الحالي
يهدد السكان األصليني في حياتهم وحريتهم.
ج ـ إن ت �ق �س �ي��م ف �ل �س �ط�ين ع � �ب� ��ارة ع� ��ن م �ش ��روع
إم�ب��ري��ال��ي ق��دي��م يستند ال��ى استحالة مفترضة
للتفاهم بني اليهود والعرب.
د ـ إن شكل حكومة فلسطني ال يمكنه أن يتحدد
إال من قبل الشعب الفلسطيني ال��ذي يعيش في
ً
فلسطني فعال ،وليس من قبل األمم املتحدة أو أية
منظمة أو دولة أو مجموعة دول أخرى.
ه ـ إن ال�ت�ق�س�ي��م س �ي��ؤدي ال ��ى إخ �ض��اع األك�ث��ري��ة
العربية لألقلية الصهيونية في الدولة اليهودية
املقترحة.
و ـ إن التقسيم وخلق دول��ة يهودية سيزيد من
ال�خ�ص��وم��ات العرقية وال��دي�ن�ي��ة وس�ي��ؤث��ر جديًا
على آمال السالم في الشرق األوسط.
ولكل هذه األسباب فإن الحزب الشيوعي يرفض
بشكل قاطع خطة التقسيم( .ي��راج��ع كتاب حنا
بطاطو عن العراق ،الكتاب الثاني ،ص .)257-256
م��راج �ع��ة ه ��ذه ال�ص�ف�ح��ات ال ت�ث�ن��ي ع��ن ال�ت��ذك�ي��ر
بالنكبة وأزالم �ه ��ا ،وف��ي ه��ذه ال��ذك��رى الحزينة
واإلش ��ارة فيها مل��وق��ف ال�ي�س��ار الب��د م��ن االش��ارة
ايضًا الى ما تقوم فيه «قوى الرجعية العربية»
من تكرار ملواقفها ذاتها ،وبحسب تطور ادواتها
ووس��ائ �ل �ه��ا ،ف�ت�ف��رغ ام�ك��ان��ات�ه��ا امل��ال �ي��ة ال�ك�ب�ي��رة
لشراء املؤسسات االعالمية والكتاب واملفكرين
إلنكار تلك النكبة او تشويه سجل التاريخ فيها
وحولها .ولكن اليسار في وقفته هذه رد عليها
بإمكاناته وقدراته ولغة املواجهة ضد كل لغات
الصمت واالستبداد والعار .إذ ال ّ
بد من تصعيد
لغة اليسار والتغيير اآلن.
* كاتب عراقي

ف�ص��ل ال�س�ل�ط��ات ،امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى ال�ت�لاح��م فيما
ّ
بينها» ،ولفتت إل��ى «أن الدستور اللبناني ()...
اع�ت�م��د ن�ظ��ام وح ��دة ال��دول��ة وأب �ق��ى ع�ل��ى مفهوم
ف �ص��ل ال �س �ل �ط��ات ض �م��ن أط ��ر ال �ت �ع��اون امل �ت �ب��ادل
ّ
واملتكافئ بني السلطات» ،واعتبرت أن «ممارسة
املجلس النيابي لصالحياته التشريعية الكاملة
إب��ان وج��ود الحكومة في وض��ع تصريف أعمال
ي�ح��رم السلطة التنفيذية م��ن حقها ال��دس�ت��وري
وي�م� ّ�س امل�ب��دأ ال�ع��ام املتمثل ب��وح��دة ق��رار الدولة
ال� ��ذي ي��وج��ب ع �ل��ى س�ل�ط��ات�ه��ا م �م��ارس��ة عملها
ّ
بالتكامل ف��ي م��ا بينها» ،بالرغم م��ن أن الوضع
ّ
في حالة استقالة الحكومة أقل خطرًا من الشغور
الرئاسي كونها تبقى قائمة ولو من أجل تصريف
األعمال .وإذا كانت ّ
املادة  75من الدستور قضت
ّ
بأن «املجلس امللتئم النتخاب رئيس الجمهورية
ُيعتبر هيئة انتخابية ال هيئة اشتراعية ويترتب
ً
عليه الشروع حاال في انتخاب رئيس الدولة دون
ّ
ّ
آخر» ،وهو ما أدى إلى انقسام
مناقشة أو أي عمل ّ
الرأي بني من يعتبر أنها قصدت حظر التشريع
أو ال�ق�ي��ام ب � ّ
�أي ع�م��ل آخ��ر ف��ي م��ا خ� ّ�ص الجلسة
البرملان َبغرض انتخاب الرئيس
التي يعقدها
ّ
ّ
املدعو
وب�ين من يعتبر أنها َعنت حالة البرملان
لاللتئام بحكم القانون من أج��ل انتخاب رئيس
ّ
ّ
للجمهورية طاملا أن س� ّ�دة الرئاسة شاغرة ،فإن
ّ
إمعان النظر في منطوق امل��ادة  74من الدستور
من شأنه أن يحسم الجدل باتجاه وجوب امتناع
البرملان عن القيام ّ
بأي عمل قبل انتخاب رئيس
وقع الشغور في رئاسة الدولة
جديد
للبالد متى ّ
كونها ّ
نصت على أن��ه «إذا خلت س� ّ�دة الرئاسة
بسبب وف��اة الرئيس أو استقالته أو سبب آخر
ف�لأج��ل ان �ت �خ��اب ال�خ�ل��ف ّي�ج�ت�م��ع امل�ج�ل��س ف��ورًا
القانون» ،ما يعني أنها جعلت من انتخاب
بحكم
ً
وأولية للبرملان ّ
ّ
ّ
تتقدم لزومًا
فورية
الرئيس غاية
جميع أعماله.
ّ
ول � �ك� ��ن م � ��ن ال � ��واج � ��ب ال� �ت ��ذك� �ي ��ر ب� � � ��أن ال � �ظ� ��روف
االس �ت �ث �ن ��ائ �ي ��ة وال� � � �ض � � ��رورات ال ��وط� �ن� �ي ��ة ت�ب�ي��ح
امل �ح �ظ ��ورات س� ��واء ف ��ي م��ا خ � ّ�ص ع �م��ل ال �ب��رمل��ان
أو ال� �ح� �ك ��وم ��ة ،وق � ��د ل �ح �ظ��ت ه �ي �ئ��ة ال �ت �ش��ري��ع
واالس �ت �ش��ارت ف��ي اس�ت�ش��ارت�ه��ا امل ��ذك ��ورة أع�ل�اه
ّ
التي ّ
حرمت فيها على البرملان التشريع في ظل
ّ
اس�ت�ق��ال��ة ال�ح�ك��وم��ة أن «م�ج�ل��س ال �ن��واب يبقى،
عند ت��واج��د مجلس ال ��وزراء ف��ي وض��ع تصريف
األع �م��ال ،سلطة دس�ت��وري��ة قائمة ،يتعينّ عليها
إق��رار ال�ق��وان�ين عند ت��واج��د ح��ال ال�ض��رورة التي
ّ
تعرض الدولة أو مؤسساتها للخطر أو عندما
يجب إص��دار ق��وان�ين تتوقف عليها ممارسة أو

حماية حقوق دستورية».
ّ
ّأم��ا كيف يمكن تالفي الشغور الرئاسي ،فالحل
ب�س�ي��ط وج � ��ذري ف ��ي آون� ��ة واح� � ��دة :ل �ي��ت رئ�ي��س
ال�ج�م�ه��وري��ة وم�ج�ل��س ال� ��وزراء وم�ج�ل��س ال�ن��واب
ي �ن �ك� ّ�ب��ون ف ��ي ال� �س ��اع ��ات امل �ت �ب �ق �ي��ة م ��ن ال ��والي ��ة
الرئاسية الحالية على إج��راء تعديل دستوري
م��وض�ع��ي ح�ت��ى ال ن�ج��د أن�ف�س�ن��ا م�ض�ط��ري��ن إل��ى
إج��رائ��ه ب�ع��د ال�ش�غ��ور ال��رئ��اس��ي ب��االس�ت�ن��اد إل��ى
نظرية ال�ظ��روف االستثنائية وح��ال��ة ال�ض��رورة.
وي �ق��وم ع�ل��ى ج�ع��ل ان �ت �خ��اب ال��رئ �ي��س (امل��ارون��ي
ب�ط�ب�ي�ع��ة ال� �ح ��ال) م �ب��اش �رًا م ��ن ال �ش �ع��ب ون�ل�غ��ي
ّ
إمكانية تعطيل النصاب وكذلك احتمال
بالتالي
عجز ّ
أي من املرشحني عن كسب تأييد األكثرية
املطلقة من ال�ن��واب من غير ال��دخ��ول في مخاطر
تخفيض النصاب واألك�ث��ري��ة النيابية املطلوبة
ل �ل �ف��وز وت��داع �ي��ات �ه��ا ع �ل��ى م �ش��روع �ي��ة ال��رئ �ي��س
ونطبق الفقرة «د» من ّ
ّ
مقدمة
الوطنية وامليثاقية
ّ
ال��دس �ت��ور ال �ت��ي ت �ن� ّ�ص ع �ل��ى أن ال �ش �ع��ب م�ص��در
ّ
السلطات ،علمًا بأن انتخاب الرئيس من الشعب
ال يقتصر على األنظمة الرئاسية بل يشمل أيضًا
ّ
الرئاسية بشرط أن يكون للرئيس
األنظمة غير
صالحيات ّ
جادة في السلطة كما في نظامنا إذ ال
ّ
ّ
أساسية وأبرزها التوقيع
صالحيات
يزال يملك
ّ
ع �ل��ى م ��رس ��وم ت��أل �ي��ف ال �ح �ك��وم��ة ورد ال �ق��وان�ين
واملفاوضة في عقد املعاهدات الدولية وإبرامها
باالتفاق مع رئيس الحكومة.
أما الهاجس من جعل انتخاب الرئيس رهن إرادة
ّ
األك�ث��ري��ة االس�لام�ي��ة ف�ص��ار أق ��ل ح �ض��ورًا بعدما
طاغية في الساحة
باتت االنقسامات السياسية
ّ
اإلس�لام�ي��ة وه��و أم � ٌ�ر آخ��ذ ب��ال�ت�ج��ذر ،ول�ك��ن وم��ن
ب��اب ال�ت�ح� ّ�وط ال �ض��روري أق�ت��رح االش �ت��راطّ على
امل��رش��ح ل��رئ��اس��ة ال�ج�م�ه� ّ
�وري��ة أن ُي �ق��رن ت��رش�ح��ه
ّ
بتوقيع مئة ألف ناخب ّ
مؤيد على األقل موزعني
ً
ُ
م�ن��اص�ف��ة ب�ين املسيحيني وامل�س�ل�م�ين ،م��ا يثبت
ّ
ّ
حيثيته ف��ي ساحته املسيحية وي �ب��دد الخشية
ّ
من إنزال شخصية مارونية ضعيفة في بيئتها
ّ
على ال�ك��رس� ّ�ي األول ��ى بمظلة إس�لام� ّ�ي��ة ،ع��دا عن
ّ
أن ال�ت��أث�ي��ر االس�ل�ام��ي ف��ي ان�ت�خ��اب ال��رئ�ي��س من
طريق البرملان أكبر من التأثير املسيحي ألسباب
ت�ت�ص��ل ب�ك�ي�ف� ّ�ي��ة ان �ب �ث��اق امل�ج�ل��س ال�ن�ي��اب��ي وم��ن
غير أن نغفل ّأن البرملان الحالي بات خارج ّ
مدة
وك��ال �ت��ه ال�ش�ع�ب�ي��ة وب��ال �ت��ال��ي م�ش��روع� ّ�ي�ت��ه بفعل
قانون التمديد املطعون بدستوريته.
* محام وباحث دستوري
(كلمة ألقيت خالل ندوة لـ«الحركة الوطنية للتغيير
الديمقراطي»)

صادق النابلسي *
ل��م ت�ف�ل��ح اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ال �ت��راج��ع ال �ن��اع��م ال�ت��ي
اعتمدها رئ�ي��س ال� ��وزراء اإلس��رائ�ي�ل��ي األسبق
إيهود باراك عام  ،2000وال استراتيجية البتر
ال �س��ري��ع ال �ت��ي اس �ت �ن��د إل �ي �ه��ا م�ت�ع��ال�ي��ًا ن�ظ�ي��ره
إي �ه ��ود أومل � ��رت ع ��ام  ،2006وال ح �ت��ى ف��وض��ى
ال� �ت ��وت ��رات ال �ت ��ي وط � ��أت أرض ل �ب �ن��ان ب��ال�ف�تن
بالحد
املذهبية مع اغتيال الرئيس الحريريّ ،
م��ن ت�ن��ام��ي ق ��وة ح ��زب ال �ل��ه .ظ��ل ال �ح��زب ي��ش��ق
لنفسه دربًا إلى التألق رغم ضراوة التحديات
وره�ب��ة األوض ��اع ال�ت��ي ج��اءت كلها ف��ي سياق
احتوائه وتجفيف مصادر تهديده بشكل كامل،
ّ
كما أن فوضى التحوالت في العالم العربي بدل
أن تضعه أم��ام معضلة االس�ت�م��راري��ة وال��دور،
ع��اظ �م��ت م ��ن ح �ظ��وظ��ه وت �ف��وق��ه ف ��ي امل �س��اح��ة
ال�ج�غ��راف�ي��ة ال �ت��ي يسيطر عليها وف ��ي العمق
االس�ت��رات�ي�ج��ي اإلق�ل�ي�م��ي ،وأدخ �ل �ت��ه إل ��ى ط��ور
متجدد من النشاط زادت من أهميته كأحد أبرز
الفاعلني غير الدولتيني وأعطته ميزة التأثير
في التوازن اإلقليمي بالنظر إلى ثالثة عوامل
رئيسية :إيديولوجية العالقة مع الجمهورية
اإلس�ل�ام �ي��ة اإلي ��ران� �ي ��ة ،وم �ب��دئ �ي��ة ال� �ص ��راع مع
إسرائيل ،وطبيعة العالقة الجيو سياسية مع
سوريا.
ال�ف�ش��ل ف��ي ت�ط��وي��ق ال �ح��زب اف �ت��رض جملة من
ال�س�ي��اس��ات وال�ب��دائ��ل وامل�خ�ط�ط��ات املتواصلة
ال� �ت ��ي ج � ��اءت ف ��ي إط � ��ار م ��ا ي� �ع ��رف ب �ـ«ال �ش��رق
األوس � ��ط ال�ك�ب�ي��ر (أو ال �ج��دي��د)» ال� ��ذي حملته
وزيرة الخارجية األميركية في إدارة بوش االبن
ّ
كوندليزا رايس .غير أن اصطدام هذا «الشرق»
بمجاذيف املقاومة خالل حرب ُ تموز الشهيرة
دفع بمبتكريه لتغيير اسمه فأطلق عليه منذ
عام « 2010الربيع العربي» ،في مسعى إلنزال
األث�ق��ال اإليديولوجية عنه ومنحه ق��درة على
االسترسال املرن في دنيا العرب ودينهم .لكن
ّأي ��ًا م��ن ال�ت��داب�ي��ر وال �ض�غ��وط وال �ج �ه��ود اآلن�ف��ة
وال��راه �ن��ة ال�ت��ي ش��ارك��ت فيها أط ��راف لبنانية

تبلورت بعد سنة
من اندالع الحوادث في
سوريا رؤية في عقل الحزب
عما يجب القيام به
وع��رب�ي��ة ودول�ي��ة لتقييد ح��رك��ة ال�ح��زب وعزله
وتقليص حجمه في السياسة واألمن لم تنجح،
وهذا ما دفع بمحلل إسرائيلي هو غابي باخور
للقول« :تبدو ص��ورة حزب الله عند الجمهور
اإلسرائيلي أقرب إلى مارد عسكري وتهديداته
وج��ودي��ة» .في وق��ت رأى أيضًا قائد الفرقة 91
ّ
ف��ي ال�ج�ب�ه��ة ال�ش�م��ال�ي��ة ال �ل��واء ع�م��اد ف ��ارس أن
ال �ح��رب ل��و ان�ط�ل�ق��ت م��رة أخ ��رى م��ع ح��زب الله
ّ
فإن إسرائيل كلها ستدخل في «جهنم حمراء».
ف�ي�م��ا ي�خ�ل��ص ق��ائ��د امل�ن�ط�ق��ة ال�ش�م��ال�ي��ة ال �ل��واء
ّ
بالقول «إن ما يوجد لدى املنظمة
يائير غوالن ّ
(حزب الله) يقض مضجعنا».
ّ
وال شك في أن األزمة السورية التي كانت على
درج��ة عالية م��ن السيولة أح��دث��ت ح��اف�زًا لدى
إسرائيل ملحاصرة حزب الله وتشتيته سياسيًا
واستراتيجيًا .كانت الفرصة سانحة لتوثيق
التحالف مع قوى املعارضة السورية لتحقيق
عدد من األهداف األساسية .منها ،تمزيق الدولة
السورية وإنهاكها حتى تموت ليخلفها كيان
ض�ع�ي��ف م�ت�ص��ال��ح م�ع�ه��ا ،أو ك�ي��ان��ات هجينة
متنازعة لكنها مرتبطة تنظيميًا واستراتيجيًا
ب �ق��وى خ��ارج �ي��ة .وم ��ن األه � ��داف تعبئة جيش
م��ن امل��رت��زق��ة ملهاجمة ح��زب ال�ل��ه ف��ي عقر داره
وتهديد بيئته الداخلية وهذا ما ّ
بينته الوقائع
امل �ي��دان �ي��ة ف ��ي م�ن�ط�ق�ت��ي ال �ق �ص �ي��ر وال �ق �ل �م��ون
ّ
املحاذيتني للحدود مع لبنان .كذلك فإن إعادة
موضعة النظام السوري ضمن فلسفة جديدة
ً
ومسار تجفيف نسغه القومي ،سيكون كفيال
بدعم احتماالت ال��وص��ول إل��ى تسوية نهائية
للقضية الفلسطينية وع �ق��د ص�ف�ق��ات نفطية
م��ع ال �غ��رب ت�ب��دأ م��ن خ�ط��وط م��د األن��اب�ي��ب إل��ى
حقوق استخراج الغاز من السواحل السورية
واللبنانية .كما يأتي في مقدمة تلك األه��داف
أي �ض��ًا ف��ك ال�ت�ح��ال�ف��ات وف �ص��ل ال�ج�ب�ه��ات التي
أصبحت مترابطة ب�ين ك��ل م��ن إي��ران وس��وري��ا
وح ��زب ال �ل��ه ب��دل�ي��ل ال �ت �ب��ادل ال�س�ل��س للمنافع
ّ
والتكاليف وال�خ�ب��رات .ول�ي��س ه�ن��اك أدل على
هذا الكالم من املوقف الذي أطلقه غوالن نفسه

ّ
عندما قال« :إن قيادة الجيش اإلسرائيلي باتت
تعتبر الجبهتني السورية واللبنانية بمثابة
جبهة واح� ��دة» ،وم��ا ص� ّ�رح ب��ه ال�ق��ائ��د السابق
للحرس الثوري اإليراني يحيى رحيم صفوي
ّ
م��ن أن «ح ��دود إي ��ران تمتد إل��ى ج�ن��وب لبنان
وشواطئ البحر املتوسط».
ك��ان��ت األزم ��ة ال�س��وري��ة أح��د أخ�ط��ر التحديات
ال �ت��ي واج �ه �ه��ا ح ��زب ال �ل��ه م �ن��ذ ن �ش��أت��ه ،وآخ��ر
حلقة م��ن سلسلة االخ �ت �ب��ارات ال�ق��اس�ي��ة التي
وض �ع �ت��ه أم � ��ام أزم � ��ات وج ��ودي ��ة وإش �ك��ال �ي��ات
مفهومية وقيمية وسياسية عميقة .املناخات
ملتبسة وغ��ائ �م��ة ،ال�ف�ت�ن��ة امل��ذه�ب�ي��ة ف��ي حركة
صخابة ،التهويل على ّ
أشده ،بعض األصدقاء
وال �ح �ل �ف ��اء خ �ص��وص��ًا م �ن �ه��م ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ون
ينقلون البندقية من كتف إلى كتف أو ينسحب
ضعافهم إل��ى ال �ظ��ل ،م�ع��ارض��ة محلية عنيفة
أضفت مزيدًا من التعقيد ،الصورة في الداخل
ال�س��وري غير واض�ح��ة وامل�ع�ل��وم��ات متضاربة
ل� ��م ي �ك ��ن ي �م �ل��ك م �ع �ه��ا ال � �ح� ��زب غ �ي ��ر ال �ص �م��ت
والتفحص ال�ط��وي��ل قبل أخ��ذ امل �ب��ادرة وال�ب��دء
بالعمل امل�ط�ل��وب .ك��ان ل�س��ان ال �ح��زب ي ��ردد ما
ردده «دانكو» ،ذلك الفتى الشجاع وأحد ُأبطال
الروائي مكسيم غوركي ،الذي قال« :لسنا نبعد
الحجر عن الطريق بالفكر وح��ده .من ال ُيقدم
ع �ل��ى ش ��يء ال ي �ت��وص��ل إل ��ى ش� ��يء .م��ا ج��دوى
اس�ت�ن�ف��اد ق��وان��ا ف��ي ال�ت�ف�ك�ي��ر واألن�ي��ن؟ وق��وف��ًا.
ّ
فلندخلن الغابة ،ولسوف نجتازها ،إذ إن لها
فلنمش! هيا إل��ى األم� ��ام!» .وبالفعل،
ن�ه��اي��ة...
ِ
فقد تبلورت بعد سنة من اندالع الحوادث في
سوريا رؤية في عقل الحزب عما يجب القيام
به سواء في النطاق املحلي اللبناني أو داخل
س��وري��ا ن�ف�س�ه��ا أو ع �ل��ى امل �س �ت��وى اإلق�ل�ي�م��ي،
للحفاظ على م��ا ي��راه ال�ح��زب امل�ج��ال الحيوي
والدوائر املباشرة ألمنه ووج��وده .إذ استطاع
أن ي�س� ّ�ي��ل اإلرادة ال�س�ي��اس�ي��ة وي�ت��رج�م�ه��ا إل��ى
ق��درة فسلوك فحقائق مادية .فكان ما كان من
نجاحات ميدانية مذهلة صعقت كل املراقبني
وال �ق��ادة السياسيني والعسكريني املراهنيني
على تشظي س��وري��ا وان�ه�ي��ار ال��دول��ة الوطنية
وان �ق �س��ام ال �ج �ي��ش وب��ال �ت��ال��ي س �ق��وط ال �ح��زب
بالضربة القاضية أو برياح السموم اآلتية من
كل جهات األرض وأعالي السماء.
م� ��ع دخ� � ��ول األزم � � ��ة ال� �س ��وري ��ة ال � �ع� ��ام ال� ��راب� ��ع،
وب �ع��د م� ��رور ث�م��ان�ي��ة أع � ��وام ع �ل��ى ح ��رب ت�م��وز
وأرب � �ع� ��ة ع �ش��ر ع ��ام ��ًا ع �ل��ى ان �ت �ص ��ار أي� � ��ار ،ه��ا
ه��و ح��زب ال�ل��ه يعيش ف��ي صلب مقولة األم�ين
ال� �ع ��ام «ن� �ك ��ون ح �ي��ث ي �ج��ب أن ن� �ك ��ون» ،واث �ق��ًا
م ��ن خ� �ي ��ارات ��ه ال �ص��ائ �ب��ة ال �ت ��ي ح �م �ت��ه وح �م��ت
لبنان واللبنانيني ،وانتصاراته الباهرة التي
ي��واص��ل إح ��رازه ��ا م�ن��ذ م�ع��رك��ة ال�ق�ص�ي��ر م��اي��و
 ،2013فيما ينظر إل��ى خصومه وأع��دائ��ه وهم
يتجرعون كؤوس العلقم .بعد ثالث سنوات من
الحرب على الحليف السوري تتضح الصورة
أك�ث��ر .مستوى مخز للمعارضة املسلحة بكل
أطيافها .انكفاء أم�ي��رك��ي .عجز فرنسي .فشل
في التقديرات والرهانات التركية والسعودية
وال�ق�ط��ري��ة .انتهاء حكم االخ ��وان املسلمني في
م �ص��ر .خ�ي�ب��ة ح �م �س��اوي��ة .إح �ب ��اط إس��رائ�ي�ل��ي
وت��وج��س م��ن امل�س�ت�ق�ب��ل .ح�ت��ى آل��ت الحصائد
والوقائع السياسية والعسكرية على خالف ما
كان متصورًا ومخططًا له.
ّ
وعليه ف��إن التأثير امل�ت��زاي��د لنفوذ ال�ح��زب في
املنطقة حصيلة منطقية إلن�ج��ازات واقعية ال
غبار عليها .وبناء على النتائج التي راكمها لم
تعد قيادة النظام اإلقليمي والتأثير في سلوك
ف��واع�ل��ه ح�ك�رًا ع�ل��ى إس��رائ�ي��ل وال �ق��وى ال��دول�ي��ة
التاريخية ،إذ بات حزب الله يلعب دورًا بارزًا
في سياقات ومساحات وموضوعات متعددة
س��واء ب�ع�لاق��ات م�ب��اش��رة أو غير م�ب��اش��رة .من
ه �ن��ا ت �ح��ذر إس��رائ �ي��ل م��ن االن� � ��زالق إل ��ى ح��رب
مفتوحة غير محسوبة النتائج وال�ت��داع�ي��ات
وهو ما يعطي حزب الله ميزة تنافسية في هذه
األزم��ة ال�ت��ي رف�ع��ت أي�ض��ًا م��ن منسوب القيادة
ال�ت�ش��اب�ك�ي��ة ف��ي م��ا ب�ي�ن ق ��وى م �ح��ور امل �ق��اوم��ة
املتأتية من التفاعل العميق بني كيانات املحور
نفسها ك�م��ا أش��رن��ا إل ��ى ذل ��ك آن �ف��ًا .ق��دي�م��ًا ق��ال
نابليون« :من يسيطر في املعركة على تقاطع
الطرق يصبح سيد األرض» .ال نغالي إن قلنا
ّ
إن ه��ذا امل�ح��ور يوشك أن يسيطر على تقاطع
الطرق حيث تقع فلسطني وسطها .املتغيرات
متسارعة وحركة املوازين اإلقليمية والدولية
ت �ت �ج��ه ل�ل�اس �ت �ق ��رار ف ��ي دوائ � � ��ر اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة
ج��دي��دة .ف�ه��ل يصبح ه��ذا امل �ح��ور وم�ن��ه ح��زب
الله سيد األرض؟ املنجزات تبدأ بخطوة .هذا
فلنمش!
ما أفضت إليه حكمة دانكو حني قال:
ِ
هيا إلى األمام!
* كاتب وأستاذ جامعي
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مصر

السيسي يكتسح صناديق الخارج وصباحي ال يزال يراهـ
حماوة انتخابية على وقع التفجيرات

السياق االنتخابي املصري دخل أيامه األخيرة .نتائج
انتخابات الخارج خذلت حمدين صباحي ،الذي أعلن أنه
سيحسم األمر في انتخابات الداخل .الجامعات املصرية تشهد
تظاهرات عنيفة ،وقتيل من كلية هندسة ،والحكم على
العديد من الطالب بالسجن في قضايا تتعلق بالتظاهر
ل ��م ي �ك��ن امل ��واط ��ن امل� �ص ��ري ه� ��ذه امل ��رة
ب�ح��اج��ة إال إل��ى ب�ط��اق��ة ال��رق��م القومي
ليتمكن م��ن املشاركة ف��ي االنتخابات
ال��رئ��اس �ي��ة خ ��ارج األراض � ��ي امل�ص��ري��ة.
وم��ع ذل��ك ،ظ�ه��رت نتائج االنتخابات
ف��ي ال �خ��ارج ف��اض�ح��ة لحملة حمدين
ص �ب��اح��ي ال � ��ذي ل ��م ي �ح �ص��ل إال ع�ل��ى
 %5,5م� ��ن أص� � � ��وات ال� �ن ��اخ� �ب�ي�ن .ك ��ان
رد ال�ف�ع��ل امل�ع�ل��ن لحملة األخ �ي��ر أنهم
ي �ح �ت��رم��ون رأي امل �ص��ري�ي�ن ب��ال �خ��ارج
وأن� �ه ��م ي �ع �ت �م��دون ع �ل��ى االن �ت �خ��اب��ات
الداخلية في حسم النتيجة .بالنسبة
إل��ى امل��رش��ح األوف ��ر ح�ظ��ًا ،املشير عبد
ال �ف �ت��اح ال �س �ي �س��ي ،ف �ق��د أع �ل ��ن أخ �ي �رًا
َ
مالمح برنامجه االنتخابي ،في الوقت
ال� � ��ذي ت �ل �ق��ى ف �ي ��ه ه �ج ��وم ��ًا ح� � ��ادًا م��ن
ق�ب��ل ال�ش�ب��اب ع�ل��ى ش�ب�ك��ات ال�ت��واص��ل
االج �ت �م ��اع ��ي ب �س �ب��ب ت ��أخ ��ر ال� �خ ��روج
ببرنامج واض��ح امل�لام��ح .وم��ن الجهة
األخ � ��رى ،أع �ل��ن ح�م��دي��ن ص�ب��اح��ي عن
م� � �ق � ��دوره ح � ��ال ف � � ��وزه ب��االن �ت �خ��اب��ات
ت ��وف �ي ��ر خ �م ��س م�ل�اي�ي�ن ف ��رص ��ة ع�م��ل
ل�ل�م�ش��روع��ات ال�ص�غ�ي��رة وامل�ت��وس�ط��ة.
وأعلن صباحي أن برنامجه السياسي
ال � ��ذي ي �خ��وض ب ��ه ه� ��ذه االن �ت �خ��اب��ات
استغرق إعداده ثالث سنوات ،وهو ما
ُي� َ�ع� ّ�د هجومًا غير مباشر على غريمه
في االنتخابات.
للتخلص من فكرة أن حمدين صباحي
سيكون بمثابة املهرب ألعضاء جماعة
اإلخ � � � � ��وان امل� �س� �ل� �م�ي�ن ،أع � �ل� ��ن امل ��رش ��ح
الرئاسي أنه ليس بحاجة إلى أصوات
الجماعة ،وأن��ه سيعتمد أساسًا على
أصوات الطبقة املتوسطة التي تشكل
غالبية سكان مصر .أما بالنسبة إلى
امل �ش �ي��ر ،ف �ق��د ص� ��در أم� ��س ع ��ن ش�ب��اب
ح � ��زب ال � �ن� ��ور ال �س �ل �ف��ي ن �ش �ي��د ج��دي��د
بعنوان «اخترناك» لدعم السيسي.
على نفس ال��وت��ر م��ع املشير ،أص��درت
الجمعية ال��وط�ن�ي��ة للتغيير تصريح
ي��وض��ح م��وق�ف�ه��ا ال ��داع ��ي إل ��ى ت�ع��دي��ل
اتفاقية كامب ديفيد أو إلغائها .ونشير
هنا إلى أن عبد الفتاح السيسي وزير
الدفاع املصري السابق سبق أن أعلن
ف ��ي ل �ق��اء ت �ل �ف��زي��ون��ي أن ��ه ال يستبعد
تعديل اتفاقية كامب ديفيد إذا دعت
الضرورة لذلك ،وأن إسرائيل ستتفهم
ه ��ذا األم � ��ر .ص ��رح ك��ذل��ك أح �م��د دراج،
ال �ع �ض��و ف ��ي ال�ج�م�ع�ي��ة ال �ت��ي أس�س�ه��ا
امل � �ع ��ارض ال � �ب ��ارز م �ح �م��د ال� �ب ��رادع � َ�ي،
ب��أن مشروع «ميثاق ال�ث��ورة» ُ
سيعلن
قريبًا ليشمل مجموعة من اإلج��راءات
التي سيضغطون على الرئيس املقبل
لتحقيقها.
أي��ام قليلة على ب��دء ت��واف��د الناخبني
ع�ل��ى ص�ن��ادي��ق االق �ت��راع ف��ي األراض ��ي
امل� �ص ��ري ��ة وال ت � � ��زال ال � ��دول � ��ة ت� �ح ��اول
التصدي ألعمال العنف والتفجيرات
أمس ُعثر على قنبلة
اإلرهابية .فيوم ُ
في ميدان التحرير أبطل مفعولها ،هي
وقنبلة أخ��رى ج��رت السيطرة عليها
في كنترول كلية تجارة جامعة األزهر.
وف ��ي إط� ��ار ال �ت �ظ��اه��رات ال �ت��ي نظمها
ال �ط�لاب ف��ي ج��ام�ع��ة األزه� ��ر ،ان�ف�ج��رت
قنبلة بدائية الصنع بجوار الجامعة
ف��ي م �ي��دان ال�ن�ه�ض��ة .رغ ��م اإلج � ��راءات
امل�ش��ددة التي اتخذتها الجامعة ملنع
ال �ط�لاب م��ن ال�ت�ظ��اه��ر ،ت��واف��د ال�ط�لاب
ب��أع��داد غ�ف�ي��رة ب��ات�ج��اه ال �ب��اب امل��ؤدي
إل� ��ى م� �ي ��دان ال �ن �ه �ض��ة .ح ��اول ��ت ق ��وات

حكم بحبس
الرئيس المخلوع ثالث
سنوات ونجليه أربع
شهدت جامعة االسكندرية اشتباكات بني الطالب ضد االنقالب ومؤيدي السيسي واألمن (األناضول)

األمن منع الطالب من التظاهر خارج
ال �ج��ام �ع��ة م ��ن ط��ري��ق غ �ل��ق ال� �ب ��اب ،ما
أدى إل � � ��ى ح � � � ��دوث اش � �ت � �ب� ��اك� ��ات ب�ين
ق ��وى األم� ��ن وال �ط�ل�اب أدت إل ��ى مقتل
ط��ال��ب ك�ل�ي��ة ال �ه �ن��دس��ة إس�ل��ام محمد
أح� �م ��د ق �ب��ل وص ��ول ��ه إل � ��ى م�س�ت�ش�ف��ى

ال�ط�ل�ب��ة ل�ت�ل�ق��ي اإلس� �ع ��اف ال �ل��ازم .أم��ا
ج��ام�ع��ة ع�ين ش �م��س ،ف�ش�ه��دت وق�ف��ات
اح �ت �ج��اج �ي��ة ن�ظ�م�ه��ا ال �ط�ل�اب ت�ن��دي�دًا
باعتقال زمالئهم ومقتل الطالب بكلية
ال �ح ��اس �ب ��ات م �ح �م��د أي� �م ��ن .وش �ه��دت
جامعة اإلسكندرية هي األخرى أعمال

عنف ،فبعد أداء االمتحانات ،تجمهر
ال�ط�ل�ب��ة وأل �ق ��وا ال �ح �ج��ارة وزج��اج��ات
امل ��ول ��وت ��وف ع �ل��ى ق � ��وات األم � ��ن ال �ت��ي
أط�ل�ق��ت ق�ن��اب��ل ال �غ��از ل�ت�ف��ري��ق ال�ط�لاب
املتظاهرين .وف��ي صعيد مصر ،امتد
ال�ح��راك الطالبي إل��ى جامعة أسيوط

التي نظمت تظاهرات تخللتها أعمال
ع�ن��ف م��ن ق�ب��ل ال �ط�ل�اب ال��ذي��ن رش�ق��وا
ق� ��وات األم� ��ن ب��ال �ح �ج��ارة وب��زج��اج��ات
املولوتوف .كذلك انفجرت أمام البوابة
ال ��رئ� �ي� �س� �ي ��ة ل �ل �ج��ام �ع��ة ق �ن �ب �ل��ة ق��ال��ت
ّ
م� �ص ��ادر أم �ن �ي��ة إن ال� �ط�ل�اب زرع��وه��ا

لماذا يخسر المشير ويكسب حمدين عقب كل حـــ
يلعب السيسي
ببراعة على وتر األقباط
والنساء في سباق
االنتخابات الرئاسية،
بينما يكسب منافسه
حمدين الكثير من
«الكتلة العائمة» بسبب
ضبابية الرؤية واضطراب
إدارة حملة املشير

يكسب صباحي
كل يوم اصواتًا
من املقاطعني
بنسب كبيرة
(خالد دسوقي ـ
أ ف ب)

القاهرة ــ رانيا العبد
ي� �خ ��رج امل� ��رش� ��ح ال ��رئ ��اس ��ي ع �ب ��د ال �ف �ت��اح
السيسي ،عبر شاشات التلفاز في حوارت
ت �ل �ف��زي��ون �ي��ة أو ن� � ��دوات ت�ب�ث�ه��ا ال �ق �ن��وات،
ل�ي�خ�س��ر م��ن م��ؤي��دي��ه ع�ق��ب ك��ل م ��رة ع��ددًا
ليس بقليل .ف��ي امل�ق��اب��ل ،يكسب منافسه
حمدين صباحي عددًا كبيرًا من مقاطعي
االن �ت �خ��اب��ات ب�ع��د ك��ل ح ��وار ي �ج��ري��ه .لغة
ال �ج �س��د وط��ري �ق��ة األداء ال� � �ح � ��واري ،ك��ان
ل�ه�م��ا ال�ت��أث�ي��ر األك �ب��ر ف��ي ج�م�ه��ور ك��ل من
امل��رش�ح�ين ،ال�ل��ذي��ن رف�ع��ا أس�ه��م صباحي،
وأث ��را سلبًا ف��ي أص ��وات ال�س�ي�س��ي ،ولكن
ليس بالدرجة التي تؤدي إلى خسارته.
ف� ��ي ال �ل �ح �ظ��ة ذات � �ه� ��ا ال� �ت ��ي ال� �ت� �ق ��ى ف�ي�ه��ا
ص�ب��اح��ي ب��أن �ص��اره م�م��ن ي�ق�ي�م��ون خ��ارج
ال �ب�ل�اد ع �ب��ر ال �ف �ي��دي��و ك��ون �ف��رن��س ،ال�ت�ق��ى
ال�س�ي�س��ي ب��ال�ط��ري�ق��ة نفسها أن �ص��اره في

محافظة أس�ي��وط ف��ي صعيد مصر خالل
املؤتمر الجماهيري الذي عقده بعض من
أن �ص��اره ،وه��و م��ا أث ��ار م��زي �دًا م��ن ال�ج��دل
ح��ول أداء السيسي ال ��ذي م��ا زال يخشى
التحرك خارج حدود القاهرة املؤمنة له.
املشير ت�ح��دث ع��ن نفسه بنسبة أك�ب��ر في
ل �ق��اءات��ه ال�ت�ل�ف��زي��ون�ي��ة ،ف �ج��اء ت �ك��رار األن��ا
ف��ي امل��رت�ب��ة االول� ��ى ،ب�ع��ده��ا م�ص��ر ،بينما
ت � �ك� ��رار ك �ل �م��ة ال �ج �ي ��ش ج � ��اء ف� ��ي امل��رت �ب��ة
الرابعة .واتسم ح��وار السيسي باملراوغة
ت��ارة وال��دك�ت��ات��وري��ة ط��ورًا والتعالي ت��ارة
أخ��رى ،وذل��ك طبقًا لتحليل أجرته جريدة
«ال� ��وط� ��ن» .اإلدارة امل �ض �ط��رب��ة ف ��ي حملة
ال�س�ي�س��ي ،وال �ت��ي ات�س�م��ت أي �ض��ًا بتعالي
أع �ض��اء ب�ع�ض�ه��ا ف��ي ك�ث�ي��ر م��ن األح �ي��ان،
ّ
تسببت ف��ي إشكالية داخلية منذ أواخ��ر
االس �ب��وع امل��اض��ي ل��م ت�ط��ف ع�ل��ى السطح
بعد القرار الذي اتخذته شركة «سي سي

بلس» بإبعاد أحمد كامل ،أحد املؤسسني
في الشركة املسؤولة عن الدعاية اإلعالمية
والسياسية للسيسي ،بعد التصريحات
ال�ت��ي قالها لصحيفة «ال�ح�ي��اة» اللندنية
عن برنامج السيسي ،والذي وصف طرحه
بأنه مثير للجدل.
رئيس حزب الوفد ،السيد البدوي ،رئيس
أك �ب��ر وأق� ��دم األح � ��زاب ال�ل�ي�ب��رال�ي��ة امل��ؤي��دة
ل �ل �س �ي �س��ي ،ح� �ل ��ل ف� ��ي م ��ؤت� �م ��ر ص �ح��اف��ي
حضرته «األخ�ب��ار» ح��وارات السيسي من
وجهة نظره ،واصفًا إياها بإنها حوارات
رجل دولة يمكن االعتماد عليه في اتخاذ
ال �ق��رار السليم .ول�ك��ن ال �ب��دوي ع��اد ليؤكد
ع � ��دة م � �خ� ��اوف م� �ش ��روع ��ة ،وم �ن �ه ��ا ف �ك��رة
املستبد العادل التي كثر حولها الحديث
من قبل بعض النخبة من أنصار السيسي،
«وأق � ��ول ل��ه ال ي��وج��د م�س�ت�ب��د ع� ��ادل ،ول��و
وج��دا معا ألم��ر امل��ول��ى رس��ول��ه ب��أن يكون
ً
مستبدًا عادال ،ولكنه أمره بالشورى».
م��ن ج�ه�ت��ه ،ع�ض��و حملة ص�ب��اح��ي ،عمرو
ص�ل�اح ،ي ��رى أن م��رش�ح��ه ي�ك�س��ب ك��ل ي��وم
أص��وات��ًا من املقاطعني بنسب كبيرة ،وإن
لم تكن ذاتها النسبة التي يستقطبها من
مؤيدي منافسه ،خ�لال أدائ��ه في مختلف
ال �ل �ق��اءات ال�ج�م��اه�ي��ري��ة أو ال�ت�ل�ف��زي��ون�ي��ة،
مرجعًا ذلك إلى امتالك صباحي برنامجًا
واضحًا يشرحه للمواطن بكل بساطة.
وي �ش �ي��ر ص �ل�اح ،ف��ي ت �ص��ري��ح خ ��اص إل��ى
«األخبار» ،إلى أن حملته تتابع من خالل
ل �ج��ان �ه��ا ف ��ي م�خ�ت�ل��ف امل �ح��اف �ظ��ات نسب
ال�ت�ص��وي��ت ،وإن ل��م ي�ك��ن ب�ش�ك��ل رق �م��ي أو
بحثي مدقق ،والتي تشير إل��ى أن الكثير
م��ن ال�ك�ت�ل��ة ال�ع��ائ�م��ة (ت �ل��ك ال �ت��ي ل��م ت�ح��دد
موقفها بعد) تتجه نحو تأييد مرشحه،

العالم 21

الخميس  22أيار  2014العدد 2300

ــن على الفوز
تحسبًا ل��دخ��ول ق ��وات األم ��ن .ف��ي ه��ذا
السياق ص��در حكم بحبس  21طالبًا
م ��ن ب�ي�ن�ه��م ث �ل�اث ف �ت �ي��ات م ��ن سنتني
إلى خمس سنوات .في إطار االهتمام
امل�ص��ري ب��إض�ف��اء شرعية دول�ي��ة على
االن�ت�خ��اب��ات ال��رئ��اس�ي��ة امل�ق�ب�ل��ةُ ،ر ِّح��ب
ب �ق��دوم س �ت�ين ع �ض �وًا ي�ش�ك�ل��ون بعثة
االتحاد األفريقي ملتابعة االنتخابات.
ُ
كذلك استقبل وفد من البرملان العربي
مل �ت��اب �ع��ة االن �ت �خ ��اب ��ات ال��رئ��اس �ي��ة ف��ي
ال��دول��ة العربية األك�ب��ر م��ن حيث عدد
السكان.
إل��ى ذل��ك ،ق��د يلبس ال��رئ�ي��س املخلوع
حسني مبارك ال��زي األزرق وهو الزي
ال ��رس� �م ��ي ل �ل �م �س��اج�ي�ن ف� ��ي ال �س �ج��ون
امل�ص��ري��ة ،بعد أن ص��در ف��ي حقه حكم
بالسجن ملدة ثالث سنوات بعد إدانته
باالستيالء على األموال العامة .كذلك
ُح �ك��م ع �ل��ى ن�ج�ل�ي��ه ع �ل�اء وج� �م ��ال في
نفس القضية ،ولكن بأربع سنوات.
وأع �ل��ن ف��ري��د ال��دي��ب م�ح��ام��ي الرئيس
املخلوع ،الذي اشتهر بتوليه القضايا
املثيرة للجدل مثل قضية الجاسوس
اإلسرائيلي الشهيرة ،أنه سيطعن في
ال�ح�ك��م .وس�ب��ق لفريد ال��دي��ب أن طعن
ف��ي ال�ح�ك��م ب��امل��ؤب��د ال ��ذي ص ��در بحق
�ارك ف��ي ق�ض�ي��ة ق �ت��ل امل�ت�ظ��اه��ري��ن،
م �ب� ُ
وق��د قبل ه��ذا الطعن وتعاد املحاكمة
ف ��ي ه� ��ذه ال �ق �ض �ي��ة ح��ال �ي��ًا .وص��رح��ت
م�ص��ادر قضائية ب��أن ف�ت��رات الحبس
االح �ت �ي��اط��ي ال �ط��وي �ل��ة ال �ت��ي ق�ض��اه��ا
م �ب ��ارك وأب� �ن ��اؤه ع �ل��ى ذم ��ة ال�ق�ض��اي��ة
ُ َ َ
املرفوعة ضدهم ستقتطع من األحكام
الصادرة ضدهم ،ما سيقلص سنوات
ال �س �ج��ن ل �ت �ص��ل إل ��ى ع ��ام ل �ك��ل م�ن�ه��م.
وأكد فريد الديب أن مبارك الذي حضر
جلسة املحاكمة بالبذلة وربطة العنق
لن يلبس البذلة الزرقاء وسيعود إلى
املستشفى العسكري للعالج.
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز ،األناضول)

ـوار؟
في املاراثون االنتخابي املزمع عقده يومي
 26و 27أيار الجاري.
أس� � �ت � ��اذ ع� �ل ��م االج � �ت � �م� ��اع ف � ��ي ال �ج��ام �ع��ة
األم�ي��رك�ي��ة سعيد ص ��ادق ،ي��رى أن الكتلة
االنتخابية «ال�ع��ائ�م��ة» ال�ت��ي ّك��ان��ت تتجه
ناحية التصويت للسيسي ،أثرت حواراته
ول �ق ��اءات ��ه ف�ي�ه��ا س �ل �ب��ًا ،ووج � ��دت غ��ال�ب�ي��ة
ه� ��ذه ال �ك �ت �ل��ة امل� �ب ��رر مل ��زي ��د م ��ن اإلح� �ب ��اط،
ولالنضمام إلى صفوف املقاطعة.
ويوضح صادق في حديث إلى «األخبار»
أن «اتجاهات وأولويات املواطن هي التي
تحسم خ�ي��ارات��ه ف��ي األس ��اس ،فمن يضع
األم� ��ن واالق �ت �ص ��اد ف ��ي م �ق��دم��ة أول��وي��ات��ه
ينتخب السيسي ،وم��ن يضع فكر الثورة
ف��ي م �ق��دم��ة أول��وي��ات��ه ي�ن�ت�خ��ب ص�ب��اح��ي،
فكتلته التصويتية األك�ب��ر ت��ؤي��ده وتنزل
ي � ��وم االن� �ت� �خ ��اب ��ات الخ� �ت� �ي ��اره ن �ك��اي��ة ف��ي
السيسي وحسب» .من جانبه ،يرى أستاذ
ً
علم االج�ت�م��اع أن ك��ل م��رش��ح ي�غ��ازل كتال
ب�ع�ي�ن�ه��ا ي ��رى أن ل��ه ال�ن�ص�ي��ب األك �ب��ر في
حصد أصواتها ،فالسيسي يلعب على كل
م��ن ال�س�ي��دات ،ال�لات��ي يبلغ ع��دد م��ن يحق
ل�ه��ن االن �ت �خ��اب  27م�ل�ي��ون س �ي��دة ،وال�ت��ي
ستذهب معظمها ل��ه ،واألق �ب��اط امل�ت��راوح
عددهم من  4إلى  5ماليني قبطي يبحثون
ع ��ن األم� � ��ن واألم� � � ��ان ب �ع��دم��ا اس �ت �ش �ع��روا
فقدانه في فترة حكم اإلخوان.
خ �ط��اب ال�س�ي�س��ي م��ن وج �ه��ة ن�ظ��ر ص��ادق
استطاع أن يكسب من خالله كتلته التي
ل�ع��ب عليها ،وال سيما ع�ن��دم��ا أك��د م��رارًا
وت�ك��رارًا محاربة االره��اب ،وات��زان خطابه
ج �ع��ل ال ��دول ��ة ال�ع�م�ي�ق��ة ج�م�ي�ع�ه��ا ت��ؤي��ده
ب��رج��ال أعمالها ال��ذي��ن وج��دوا فيه الرجل
األقدر على قيادة سفينة الوطن.

أميركا ترفض «انقالب حفتر» ...وطرابلس تخرج من الهدوء
كرة الثلج تتدحرج
في املواجهات بني حفتر
والجماعات املسلحة ،لكن
العاصمة ال تزال بعيدة عن
سيطرته .األميركيون ّ
عبروا
عن رفضهم خطوة اللواء
املنشق ،فيما ال تزال الدول
العربية تتخذ اإلجراءات
االحترازية
ع � � � � ��ادت االش� � �ت� � �ب � ��اك � ��ات ل� �ت� �ش� �ت ��د ف��ي
العاصمة الليبية طرابلس ال�ت��ي لقي
ف�ي�ه��ا ش �خ �ص��ان ع �ل��ى األق� ��ل حتفهما
ح�ي�ن ان ��دل ��ع ق �ت��ال ع �ن �ي��ف أم ��س شمل
اش � �ت � �ب� ��اك� ��ات ب � ��ال � ��رص � ��اص وإط � �ل ��اق
ص � � ��واري � � ��خ ،وه� � � ��ذه ه � ��ي امل� ��واج � �ه� ��ات
األعنف في املدينة بعد أيام من اقتحام
م �س �ل �ح�ي�ن امل ��ؤت � �م ��ر ال ��وط � �ن ��ي ال� �ع ��ام
(البرملان).
وان��دل�ع��ت م�ع��ارك ض��اري��ة وف��ق شهود
وم� �ص ��ادر إع�لام �ي��ة اس �ت �خ��دم��ت فيها
أسلحة مضادة للطائرات قرب معسكر
للجيش في ضاحية تاجوراء الشرقية،
إلى جانب اشتباكات أخرى قرب ثكنة
ال�ي��رم��وك ف��ي ح� ّ�ي ص�لاح ال��دي��ن .وق��ال
مصدر في وزارة الصحة إنه لم تتضح
هوية املشاركني في القتال الذي أودى
بحياة شخصني على األق��ل من مالي.
ك ��ذل ��ك ق � ��ال م� �ص ��در أم� �ن ��ي ف ��ي م��دي�ن��ة
بنغازي شرق البالد إن مسلحني قتلوا
مهندسًا صينيًا ليلة أول من أمس بعد
خطفه من مقر عمله .ونقل عن السفارة
الصينية قولها أمس إن املهندس كان
واح � �دًا م��ن ث�لاث��ة آخ��ري��ن ي�ع�م�ل��ون في
شركة تشييد صينية خطفوا من مقر
ع�م�ل�ه��م ُ
وع �ث��ر ع �ل��ى أح��ده��م ف��ي وق��ت
الحق مصابًا بعيار ناري ،فيما أطلق
سراح زميليه.

ف��ي ت�ط��ور آخ ��ر ،أع�ل��ن امل�ت�ح��دث باسم
البحرية الليبية ،العقيد أيوب قاسم،
أن رئ �ي ��س أرك� � ��ان ال �ب �ح��ري��ة ،ال�ع�م�ي��د
ح �س��ن اب ��وش� �ن ��اق ،أص� �ي ��ب «ب� �ج ��روح
طفيفة» ف��ي ه�ج��وم اس�ت�ه��دف موكبه
أمس في طرابلس ،موضحًا أن سائقًا
وح� ��ارس �ي�ن أص �ي �ب ��وا ب� �ج ��روح أي �ض��ًا
ف ��ي ال �ه �ج ��وم ال� � ��ذي ن� �ف ��ذه م�س�ل�ح��ون
س��دوا ال�ط��ري��ق أم��ام م��وك��ب ابوشناق
وأط�ل�ق��وا ال��رص��اص ع�ل��ى س�ي��ارت��ه ثم
أرغ�م�ه��م ال �ح��راس على ال �ف��رار .وتأتي
ه ��ذه امل �ح��اول��ة ب�ع��دم��ا أع �ل��ن ع ��دد من
ضباط الجيش انضمامهم إلى القوة
العسكرية بقيادة اللواء املنشق خليفة
حفتر ال ��ذي تتهمه ب�م�ح��اول��ة ان�ق�لاب
عسكري ،وآخ��ر إع�ل�ان انضمام صدر
ق�ب��ل ليلتني ع�ل��ى ل�س��ان رئ�ي��س أرك��ان
ال��دف��اع ال �ج��وي جمعة ال�ع�ب��ان��ي ،لكن
رئ�ي��س أرك��ان البحرية ل��م ّ
يعبر حتى
م��وق�ف��ه ح�ت��ى ب�ع��د م�ح��اول��ة االغ�ت�ي��ال.
ووف ��ق م�ص��در ف��ي ال�ق�ض��اء العسكري
الليبي ف��إن العقيد العباني مطلوب
ل��دى امل��دع��ي ال�ع�س�ك��ري «ل �ت��ورط��ه في
ع �ق��د اج �ت �م��اع��ات ل �ض �ب��اط ع�س�ك��ري�ين
دون إذن رئ� ��اس� ��ة ال � �ج � �ي ��ش» ،وه� ��ذا
ي�ظ�ه��ر أن ال�ع�م�ل�ي��ات ال�ع�س�ك��ري��ة التي
ي �ق ��وده ��ا ح �ف �ت��ر وح � �ص ��دت ن �ح��و 85
ً
قتيال أدت إلى انقسام كبير بني القادة
العسكريني.
في املعركة السياسية ،زادت الحكومة
الضغط على البرملان ليوقف عمله إلى
ح�ين إج��راء انتخابات برملانية .ودع��ا
مجلس الوزراء في بيان أمس ،املجالس
املحلية في البالد إلى مساندة اقتراح
يطالب املؤتمر بتجميد عمله إلى حني
االنتخابات التي أعلنت الهيئة العامة
موعدها نهاية حزيران املقبل.
ع� �ل ��ى امل � �س � �ت ��وى ال� � ��دول� � ��ي ،ت �ت �ص��اع��د
ردود ال �ف �ع��ل وال �ت �ح��رك��ات ف��ي ال �ش��أن
الليبي ،إذ ص��رح املتحدث الصحافي
ب��اس��م وزارة ال��دف��اع األم�ي��رك�ي��ة ج��ون
ك �ي��رب��ي أول أم ��س ب ��أن ق ��وة م��ن زه��اء
 250من أف��راد مشاة البحرية تحركت
م � ��ن إس� �ب ��ان� �ي ��ا إل� � ��ى ج � ��زي� ��رة ص�ق�ل�ي��ة

ه ��ذه ال�ن��وع�ي��ة م��ن امل�س��ائ��ل ف��ي شمال
أف��ري�ق�ي��ا» .ال�خ��ارج�ي��ة األم�ي��رك�ي��ة قالت
في الوقت نفسه إنها ال تؤيد أو تقبل
األفعال التي أعلنت عنها قوات حفتر
ومنها الهجوم على البرملان .وذك��رت
امل�ت�ح��دث��ة ب��اس��م ال � ��وزارة ج�ين س��اك��ي:
ً
«لم نجر اتصاال مع اللواء املنشق في
اآلونة األخيرة ،ونرفض أفعاله».
ف� ��ي ال � �س � �ي ��اق ،ح � ��ذر رئ� �ي ��س ال� � � ��وزراء
اإلي �ط��ال��ي ،م��ات�ي��و ري �ن ��زي ،م�م��ا دع��اه
«دخ��ول األصوليني» إلى ليبيا بسبب
غياب املجتمع الدولي واألمم املتحدة،
ف��ي إش ��ارة إل��ى دخ��ول�ه��م عبر الهجرة
غ�ي��ر ال �ش��رع �ي��ة .وق ��ال ف��ي ت�ص��ري�ح��ات
ع� �ل ��ى ه ��ام ��ش ت �ج �م��ع ان� �ت� �خ ��اب ��ي ف��ي
مدينة ميالنو« :ضعف األم��م املتحدة
في ليبيا يفتح الباب لألصوليني كي
ي��دخ �ل��وا إل ��ى م�ن��اط��ق ج��دي��دة ل��م تكن
م�ت��اح��ة ل�ه��م م��ن ق �ب��ل» .وأف � ��ادت األم��م
امل �ت �ح��دة ف ��ي ت �ق��ري��ر ل �ه��ا ف ��ي ت�ش��ري��ن
األول املاضي ،بأنه ما بني شهري آذار
وآب من « 2013دخ��ل أكثر من  30ألف
مهاجر غير ش��رع��ي إل��ى ليبيا بطرق
متعددة».
ع ��رب �ي ��ًا ،ب� � ��دأت ت ��ون ��س ال �ت �ن �س �ي��ق م��ع
املفوضية السامية ل�ش��ؤون الالجئني
ال �ت��اب �ع��ة ل�ل�أم��م امل �ت �ح��دة ت�ح�س�ب��ًا من
وص��ول الج�ئ�ين ليبيني إل��ى أراضيها
بعد التصعيد العسكري في مدينتي
ط� ��راب � �ل� ��س وب� � �ن� � �غ � ��ازي .وق � � � ��ال وزي � ��ر
الخارجية التونسي املنجي حامدي:
«اتصلنا باملفوضية في جنيف التخاذ
ال �ت��داب �ي��ر ال�ل�ازم ��ة ت�ح�س�ب��ًا م ��ن ت��دف��ق
الالجئني من ليبيا» .أما الجزائر التي
أغ�ل�ق��ت س�ف��ارت�ه��ا ل ��دى ل�ي�ب�ي��ا ،ف�ق��ررت
خ �ط��وط �ه��ا ال �ج ��وي ��ة إل � �غ ��اء رح�لات �ه��ا
نحو األخ�ي��رة بعد االنتهاء من إجالء
ال �ج��زائ��ري�ين م�ن�ه��ا ،وذل ّ ��ك وف ��ق إف ��ادة
لاّ
م�س��ؤول ف��ي ال�ش��رك��ة ف��ض��ل أ يكشف
عن هويته ،مضيفًا« :ستستمر بعض
ال��رح�لات إل��ى غاية إج�لاء الجزائريني
املوجودين في ليبيا ،لكن قرار اإللغاء
ُّ
قد اتخذ».
«األخبار ،رويترز ،أ ف ب ،األناضول»

من دروس
بنغازي ألميركا احتياج
حرك
قوة قريبة ُت َّ
بسرعة للتدخل

ضمن إج��راء وصفه بأنه «اح�ت��رازي».
وأضاف« :هذا إجراء احترازي ألن أحد
األم � ��ور ال �ت��ي ت�ع�ل�م�ن��اه��ا م��ن ب�ن�غ��ازي
الحاجة إلى وجود قوة خفيفة الحركة
يمكنك تحريكها على عجل ملعالجة

الجيش المصري مستعد إلعادة بناء
نظيره «الليبي»
ي ُقدم

القاهرة ـ إيمان إبراهيم
تسيطر حالة التأهب القصوى واالستعداد التام على القوات املصرية
امل �ن��وط ب�ه��ا ت��أم�ين ح ��دود ال �ب�لاد خ��اص��ة امل�ت��اخ�م��ة لليبيا ال �ت��ي تشهد
اش�ت�ب��اك��ات ع�س�ك��ري��ة ب�ين ال �ق��وات امل��وال �ي��ة ل �ل��واء امل�ن�ش��ق خليفة حفتر
وال�ج�م��اع��ات اإلس�لام�ي��ة املسلحة .وت�ق��ول م�ص��ادر مطلعة ل�ـ «األخ �ب��ار»
إن وزارة ال��دف��اع امل�ص��ري��ة أص��درت «تعليمات م�ش��ددة بمتابعة أح��وال
املصريني املوجودين في ليبيا ،واالستعداد التام للتواصل معهم ،وتقديم
يد العون في حال تطور األوضاع أكثر من ذلك أو وجود تهديد لحياتهم».
وأك� ��دت امل �ص ��ادر أن ال �ج �ي��ش امل �ص��ري ال ي� ��زال ق �ي��د ح��ال��ة االس�ت�ن�ف��ار
القصوى على ال�ح��دود الغربية ،كما دف��ع بتعزيزات مكثفة م��ن رج��ال
حرس الحدود والصاعقة إلى جانب تكثيف الطلعات الجوية لتمشيط
الحدود باستمرار ضمن أوقات زمنية متقاربة ،وهدف ذلك كله منع أي
عمليات تسلل لعناصر أو تهريب أسلحة.
ك��ل ه��ذه اإلج� ��راءات يتابعها ك��ل م��ن وزي��ر ال��دف��اع ال�ف��ري��ق أول صدقي
صبحي ورئيس األركان الفريق محمود حجازي باإلضافة إلى تكثيف
وج��ود املخابرات الحربية على امل�ح��اور كافة .وذك��رت تلك امل�ص��ادر أن
هناك تعاونا مع قيادات القبائل من الجانبني املوجودين في مصر أو
األراضي الليبية لجمع املعلومات التي تفيد في تأمني الحدود.
أم��ا ب�ش��أن امل��وق��ف م��ن ال��وض��ع ال�ل�ي�ب��ي ،ف��إن امل �ص��ادر نفسها أك��دت أن
القيادة العامة للقوات املسلحة على استعداد لتقديم كل الدعم ال�لازم
لضمان استقرار األوض��اع هناك دون التحيز إل��ى ط��رف على حساب
اآلخر ،لكنها أشارت إلى أن الجيش املصري ال يمانع املشاركة في إعادة
بناء الجيش الليبي مرة أخرى.
ونبهت أخيرا إلى أنه جرى رصد محاوالت تسلل ملجموعات مسلحة
إلى مصر خالل املدة املاضية بهدف االنضمام إلى مجموعات إرهابية
موجودة في سيناء وم��دن القناة ،وذل��ك «وفقا لتعليمات من تنظيمات
إرهابية تأتمر بأمر القاعدة والتنظيم الدولي لإلخوان املسلمون ،وهدفها
تنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع إجراء االنتخابات الرئاسية يومي
 26و 27أيار الجاري» ،كما تقول املصادر.
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على الغالف

مخصصاتها
«الشعبية» تفتح النار على عباس ...فيقطع ّ
ّ
َع َبر خبر اعتراض اليسار
الفلسطيني على تقاسم
الحكومة بني «فتح»
و«حماس» سريعًا من دون
اهتمام كبير ،لكن جبهة النار
الجديدة بني أبو مازن
والجبهة الشعبية تكشف
ما يمر من ماء تحت
أقدام الساسة
علمت «األخ �ب��ار» من مصادر فلسطينية
ُم �ط �ل �ع��ة أن ح ��ال ��ة م ��ن ال �غ �ل �ي��ان وال �ت��وت��ر
غير املسبوق ت��دور ف��ي السر ب�ين الجبهة
ال �ش �ع �ب �ي��ة ل �ت �ح��ري��ر ف �ل �س �ط�ين م� ��ن ج �ه��ة،
والرئيس محمود عباس ال��ذي ق��رر «قطع
العالقة نهائيًا مع الجبهة» من جهة أخرى.
ك��ذل��ك أم ��ر أب ��و م� ��ازن ب��وق��ف مخصصات
الجبهة ومستحقاتها املالية الصادرة من
ً
الصندوق القومي الفلسطيني ،فضال عن
منع دع��وت�ه��ا إل��ى ح�ض��ور أي اجتماعات
رس �م �ي ��ة ،ب �م��ا ف ��ي ذل� ��ك ج �ل �س��ات ال�ل�ج�ن��ة
التنفيذية ملنظمة التحرير.
وأف��ادت املصادر بأن «الغضب الجبهاوي
الذي فتح على عباس» من قيادات الداخل
وال � � �خ � ��ارج ي ��أت ��ي رف� �ض ��ًا ل� �ـ«ال� �ت ��وج� �ه ��ات
السياسية التي تسلكها القيادة املتنفذة
في املنظمة ،وبعد مطالبت الجبهة بوقف
نهج الفساد والتفرد الذي يقوده عباس».
وع�ل�ي��ه ،ف��إن ه��ذه ال �ق��رارات ـ�ـ غير املعلنة ــ
من وجهة نظرها هدفها معاقبة الجبهة
ال�ش�ع�ب�ي��ة ع �ل��ى م��واق �ف �ه��ا« ،ل�ك�ن�ه��ا ف��اق��دة
للشرعية وال قيمة لها ،بل هي غير قانونية
ومبعثها عقابي فقط».
ون �ق �ل��ت م� �ص ��ادر م �ت �ط��اب �ق��ة ل� �ـ«األخ� �ب ��ار»
أن ّرد ف �ع��ل ع �ب��اس ل ��م ي �ك��ن س�ب�ب��ه رف��ض
ال �ج �ب �ه��ة ال �ش �ع �ب �ي��ة ل �ل �م �ف ��اوض ��ات ف �ق��ط،
«فما دفعه إل��ى ذل��ك الحملة التي أثارتها
الجبهة ف��ي اآلون��ة األخ�ي��رة بشأن قضايا
ت�ت�ع�ل��ق ب��ال �ف �س��اد ال �س �ي��اس��ي وامل ��ال ��ي في
مؤسسات املنظمة ،وان�ف��راد أب��و م��ازن في
ال �ق��رار الفلسطيني ،واق�ت�ص��ار م �ش��اورات

سلسلة اجتماعات سرية عقدت بني عباس و«الشعبية» (عصام الريماوي ــ اي بي ايه)
الحكومة على فتح وحماس» .كذلك علمت
«األخ� �ب ��ار» أن سلسلة اج�ت�م��اع��ات س� ّ�ري��ة
ُع �ق ��دت ف ��ي رام ال �ل��ه ب�ي�ن م �ح �م��ود ع�ب��اس
وممثل الجبهة الشعبية املؤقت في اللجنة
ال �ت �ن �ف��ذي��ة ع �ب��د ال��رح �ي��م م �ل��وح ب�ح�ض��ور
أم�ين السر للجنة ياسر عبد رب��ه ورئيس
املخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج.
وع�ق��دت اجتماعات مماثلة ف��ي العاصمة
األردنية عمان بني رئيس املجلس الوطني
الفلسطيني سليم الزعنون ونائبه تيسير
قبعة (من الجبهة الشعبية) .وفي االجتماع
األخ �ي��ر ،ج ��رى إب�ل�اغ ق �ي��ادة ال�ج�ب�ه��ة ق��رار
الرئيس الفلسطيني «وقف التعامل نهائيًا
معها واعتبارها خارج مؤسسات املنظمة
ب�س�ب��ب ان�س�ح��اب�ه��ا م��ن ج�ل�س��ة للمجلس
امل��رك��زي ،وم��ا ص��در م��ن تصريحات عنها
ووص�ف�ه��ا ات�ف��اق أوس�ل��و ب��أن��ه ك��ان خيانة
للشعب الفلسطيني».
وذك � � ��رت امل � �ص� ��ادر أن ال �ج �ب �ه��ة ال�ش�ع�ب�ي��ة
ً
أبلغت ك�لا من عباس والزعنون وقيادات
فلسطينية أخ��رى رفضها القاطع ق��رارات
«أبو مازن» ،واصفة إياها بأنها «محاولة
اب � �ت� ��زاز رخ �ي �ص��ة م ��ن أج� ��ل ت��وف �ي��ر غ �ط��اء

للمفاوضات العبثية مع العدو الصهيوني،
واالستمرار في نهج التفرد في مؤسسات
املنظمة» ،مؤكدة في الوقت نفسه أن مواقف
الجبهة ثابتة في ه��ذا اإلط��ار ول��ن تتغير.
كذلك استنكر ق�ي��ادي ف��ي الجبهة ،تحفظ
ً
على ذك��ر اس�م��ه ،ال �ق ��رارات ،ق��ائ�لا ف��ي أحد
االجتماعات« :هل كان من املمكن أن يقدم
عباس على مثل ه��ذه الخطوة لو تنازلت
ً
الجبهة عن موقفها بشأن املفاوضات مثال،

دحالن حسم
قراره بدخول االنتخابات
المقبلة رغم حكم
قضائي بحقه

رقعة «مناطق إطالق النار»
تقضم أراضي الضفة
علي حيدر
ك� � ��ل م� � ��ا ي� �م� �ك ��ن أن ي� � �خ � ��دم ف� � ��ي ت �ج ��ري ��د
ض �ي �ه��م و«ط��رده��م»
الفلسطينيني م��ن أرا ً
تسعى إسرائيل حكومة ومستوطنني إليه
لتحقيق الهدف الذي احتل املرتبة األولى
منذ إنشاء الحركة الصهيونية ،وهو إخالء
األراضي الفلسطينية من شعبها ملصلحة
إحالل اليهود مكانهم .في الطريق إلى هذا
ال �ه��دف ،ت�ن��وع��ت أس��ال�ي��ب االس�ت�ي�لاء على
أراض��ي الفلسطينيني باالحتالل املباشر
وال�ت�ه�ج�ي��ر ث��م ال�ب�ن��اء االس�ت�ي�ط��ان��ي وس��ن
ق��وان�ين مثل ق��ان��ون أم�ل�اك الغائبني ال��ذي
يجري بموجبه االستيالء على ممتلكات
الفلسطينيني الذين هجروا من فلسطني
ع� ��ام  1948ب �ح �ج��ة أن �ه ��م غ ��ائ �ب ��ون ع�ن�ه��ا
وي�ح��ق ل�ل��دول��ة وامل�س�ت�ث�م��ري��ن االس�ت�ن�ف��اع
بها.
غالبًا م��ا تجري ه��ذه ال�ح��رب على األرض
بتعاون قوي تظهره محكمة العدل العليا،
كما تؤكد منظمة «بتسيلم» اإلسرائيلية
ال �ت��ي ت�ش�ي��ر إل ��ى أن ت �ل��ك امل�ح�ك�م��ة تسهل
إج� � ��راءات االس �ت �ي�ل�اء ع�ل��ى األراض � ��ي عبر
تغليفها بغطاء قانوني.
والجديد ــ القديم في هذا اإلطار ما كشفته
ً
ص �ح �ي �ف��ة «ه� � ��آرت� � ��س» ن � �ق �ل�ا ع� ��ن ض��اب��ط
العمليات في املنطقة الوسطى في جيش
االح �ت�لال ،العقيد عيناب شليف .األخير

اعترف أم��ام لجنة ش��ؤون الضفة املحتلة،
وه��ي تابعة للجنة الخارجية واألم��ن في
ال�ك�ن�ي�س��ت ،ب ��أن تكثيف ال �ت��دري �ب��ات التي
ي �ج��ري �ه��ا ال �ج �ي ��ش ف� ��ي «م� �ن ��اط ��ق إط �ل�اق
ال �ن �ي��ران» ف��ي ال �ض �ف��ة ه��و إح� ��دى وس��ائ��ل
تقليص عدد السكان الفلسطينيني هناك،
مشيرًا إل��ى أوام��ر التشديد على «محاربة
البناء الفلسطيني غير املرخص».
ورأى شليف أن أح��د اإلج� ��راءات الجيدة
هو إعادة مناطق إطالق النار إلى األماكن
ال �ت��ي ك��ان��ت ف �ي �ه��ا« ،ألن �ه��ا أح ��د األس �ب��اب
ال��رئ�ي�س�ي��ة ال �ت��ي تجعلنا ن�ن�ق��ل ت��دري�ب��ات
كثيرة إلى الغور ،فمن ينظر إلى التدريب
األخير للكتيبة الذي شاركت فيه الطائرات
الحربية واملروحيات والدبابات يعلم أن
حركة السيارات وآالف الجنود في املنطقة
تساهم ف��ي إب�ع��اد ال�ن��اس» ،مستدركًا« :ال
ّ
أميز هنا بني اليهود والفلسطينيني ،بل
أت �ح��دث ع �م��وم��ًا»! ي �ش��ار إل ��ى أن ال�ج�ي��ش
ّ
اإلسرائيلي ع��زز تدريباته العسكرية في
غ��ور األردن و«منطقة إط�لاق ال�ن��ار ،»918
وط��ال��ب ف��ي ه��ذا اإلط ��ار ب��إخ�لاء وه��دم 12
قرية فلسطينية تقع داخ��ل املنطقة .وقبل
ثالثة أسابيع ج��رت تدريبات ف��ي منطقة
أخ ��رى ت�س�م��ى «إط�ل��اق ال �ن��ار  »912وت�ق��ع
قرب منطرة أريحا ،وطولبت آنذاك خمس
ع ��ائ�ل�ات ب ��دوي ��ة ب �ت��رك امل �ن �ط �ق��ة خ �ل�ال 48
ساعة ،رغم أنها كانت تفاوض السلطات

ال�ع�ب��ري��ة ع�ل��ى ت��وف�ي��ر م�ك��ان ب��دي��ل لتسكن
فيه.
إل ��ى ذل� ��ك ،أع �ل �ن��ت وزارة ش� ��ؤون األس ��رى
وامل �ح��رري��ن ف��ي ح�ك��وم��ة رام ال�ل��ه أن 5200
أس�ي��ر فلسطيني ،ه��م غالبية امل��وج��ودي��ن
في السجون اإلسرائيلية كافة ،سيشرعون
في إض��راب تحذيري ،ال�ي��وم ،تضامنًا مع
األس� ��رى اإلداري �ي��ن امل�ض��رب�ين ع��ن ال�ط�ع��ام
منذ  29ي��وم��ًا .وق��ال��ت ال ��وزارة إن األس��رى
حذروا من أنه في األسبوع املقبل سيدخل
اآلالف منهم في إض��راب مفتوح «على أن
ت�ت�س��ع ش ��روط امل�ع�ت�ق�ل�ين لتشمل مطالب
أخ� � � ��رى ،م �ن �ه��ا وق � ��ف س �ي ��اس ��ة االع �ت �ق ��ال
اإلداري».
ع�ل��ى ه��ذا ال �ط��ري��ق ،ن�ف��ذ أم��س  120أس�ي�رًا
ف ��ي س �ج��ن «ه� ��داري� ��م» إض ��راب ��ًا ت�ح��ذي��ري��ًا
ض� ��د إدارة امل� �ع� �ت� �ق ��ل ،وش � � � ��ارك ف� ��ي ه ��ذه
الخطوة األسيران القيادي في فتح مروان
البرغوثي واألمني العام للجبهة الشعبية
لتحرير فلسطني أح�م��د س �ع��دات ،إض��اف��ة
إل��ى  40أس�ي�رًا م��ن سجن النقب ،م��ا يشير
إل � ��ى ات � �س ��اع ن� �ط ��اق اإلض � � � ��راب .وال ي ��زال
ال ��وض ��ع ال �ص �ح��ي ال � ��ذي ي �م��ر ب ��ه األس ��رى
صعبًا للغاية ،إذ تشير مصادر من داخل
السجون إل��ى نقل أكثر م��ن  20أس�ي�رًا إلى
امل�س�ت�ش�ف�ي��ات اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ب�ع��د فقدانهم
ال��وع��يّ ،
وزج ب�ع��دد آخ��ر منهم ف��ي ال�ع��زل
االنفرادي.

أو وفرت له الغطاء في مؤسسات املنظمة،
أو اعترفت بالكيان؟» .وتساءل« :هل يظن
ع�ب��اس أن ق�ط��ع امل�خ�ص�ص��ات ع��ن ع��ائ�لات
الشهداء واألسرى واملناضلني من الجبهة،
وه � ��ي ح� �ق ��وق أص �ي �ل��ة ل �ه��ا ول� �ه ��م ،س��وف
يثنيها عن مواقفها املبدئية والتاريخية؟
وه��ل من حق ف��رد واح��د مهما ك��ان موقعه
ً
�لا م� ّ
�ؤس�س��ًا في
ال�س�ي��اس��ي أن ي�ط��رد ف�ص�ي
امل�ن�ظ�م��ة ب�ع�ي�دًا ع��ن م�ن�ط��ق ال �ح��وار وق ��رار
امل��ؤس �س��ة» .وت��اب��ع أن «ال�ج�ب�ه��ة الشعبية
لتحرير فلسطني هي التنظيم الثاني في
منظمة التحرير وأحد الفصائل الرئيسية
املؤسسة لها ...خطوة محمود عباس ّ
تعبر
بالضبط عن نهج التفرد واإلق�ص��اء الذي
يمثله ويقوده داخل السلطة وفتح».
ف � ��ي ش� � ��أن امل� �ص ��ال� �ح ��ة ،ك �ش �ف ��ت م� �ص ��ادر
فلسطينية م�س��ؤول��ة ع��ن أن ع�ب��اس يضع
ال� �ت� �ص ��ور ال �ن �ه��ائ��ي ل �ح �ك��وم��ة ال� �ك� �ف ��اءات
امل�ت�ف��ق ع�ل��ى تأليفها ب�ين ح��رك�ت��ي «ف�ت��ح»
و«ح�م��اس» .وقالت تلك امل�ص��ادر إن هناك
توجهًا الختيار وزي��ر الداخلية من قطاع
غ ��زة ل�ي�ت�م�ك��ن م��ن ال�ت �ف��اه��م م��ع «ح �م��اس»
وال�ف�ص��ائ��ل ب�ح��ري��ة أك �ث��ر ،ع�ل��ى أن يختار

وزي � ��ر امل��ال �ي��ة م ��ن ال �ض �ف��ة امل �ح �ت �ل��ة حتى
ي �ك��ون ق��ري�ب��ًا م��ن ال��رئ��اس��ة .وق ��ال ال�ن��ائ��ب
األول في املجلس التشريعي الفلسطيني
وع�ض��و كتلة التغيير واإلص�ل�اح التابعة
لـ«حماس» ،أحمد بحر ،إن الحكومة املقالة
التي تديرها حركته منذ عام  2007تستعد
لتسليم وزاراتها لحكومة التوافق الوطني
امل � �ق� ��رر اإلع � �ل ��ان ع� ��ن ت��أل �ي �ف �ه��ا ف� ��ي األي � ��ام
امل�ق�ب�ل��ة .وأض ��اف ب�ح��ر ،ف��ي كلمة ل��ه خ�لال
ح�ف��ل إص� ��دار رواي� ��ة أدب �ي��ة ف��ي غ ��زة أم��س،
أن «الحكومة تحض إخواننا على تسليم
وزاراتهم لإلخوة في حكومة التوافق».
ورغم هذا التقدم في ملف تأليف الحكومة،
ف�ق��د ن�ف��ى امل�ت�ح��دث ب��اس��م «ف �ت��ح» ف��ي غ��زة
فايز أب��و عيطة أن تكون هناك زي��ارة هذا
اليوم ملسؤول ملف املصالحة عن حركته
ع� � � ��زام األح � � �م � ��د ،م ��وض� �ح ��ًا ف � ��ي ت �ص��ري��ح
ص�ح��اف��ي أن زي� ��ارة األح �م��د ل �غ��زة ال ت��زال
ق��ائ �م��ة «ل�ك�ن�ه��ا س �ت �ج��ري ب �ع��د أن ينتهي
ع �ب ��اس م ��ن دراس � � ��ة ح �ص �ي �ل��ة امل � �ش� ��اورات
ال�س��اب�ق��ة ال�ت��ي أج��راه��ا األح �م��د م��ع ق�ي��ادة
ح�م��اس األس�ب��وع امل��اض��ي» .وك��ان األحمد
قد صرح بأن حكومة التوافق سترى النور
خالل أسبوع على األرج��ح ،ذاك�رًا أن هناك
ات� �ص ��االت أج��ري��ت م��ع ع ��دة دول لضمان
ً
دعم هذه الحكومة «فضال عن أن الواليات
امل �ت �ح��دة وال��رب��اع �ي��ة ال��دول �ي��ة س�ت�ع�م�لان
ع �ل��ى ض �م��ان االع� �ت ��راف ب �ه ��ا» .ف ��ي س�ي��اق
آخ� ��ر ،أع �ل��ن ال �ن��ائ��ب ال �ف �ت �ح��اوي امل�ف�ص��ول
م��ن حركته محمد دح�ل�ان أم��س أن��ه حسم
ق��رار املشاركة في االنتخابات التشريعية
وال ��رئ ��اس� �ي ��ة امل �ق �ب �ل��ة ،رغ � ��م ق � ��رار م�ح�ك�م��ة
الصلح في رام الله القاضي بحبسه سنتني
بتهمة ال��ذم والتحقير .وق��ال عبر صفحته
ع �ل��ى «ف��اي �س �ب��وك» إن ال� �ق ��رار ال� ��ذي ص��در
بحقه أخ �ي �رًا ه��دف��ه تعطيل م�ش��ارك�ت��ه في
املؤتمر املقبل لفتح .يشار إلى أن القيادي
ف��ي ح �م��اس وامل �س �ت �ش��ار ال �س��اب��ق لرئيس
وزراء الحكومة املقالة ،أحمد يوسف ،قال
إن أس �م��اء امل��رش �ح�ين أص�ب�ح��ت ب�ي�ن ي��دي
الرئيس عباس الختيار تشكيلة حكومته
املقبلة ،ذاكرًا في تصريح له أن عباس يضع
اآلن بصماته النهائية الختيار اسم من بني
ثالثة لكل وزارة« ،على أن تكون الحكومة
ّ
مصغرة وتضم  15أو  16وزيرًا».
(األخبار)
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خامنئي :صمود إيران أغاظ أميركا
ل
الشامل املرتقب مع أميركا على حاله:
«ال اتفاق في ظل مطالب مبالغ فيها»،
ف ��ي وق � ��ت أع� �ل ��ن ف �ي��ه امل ��رش ��د األع �ل��ى
للجمهورية اإلسالمية علي خامنئي
أن مسألة النووي مجرد «ذريعة» من
واشنطن «الغاضبة من تقدم إيران».
وق� � �ب � ��ل إع � � � � � ��ادة اس � �ت � �ئ � �ن� ��اف ج� � ��والت
ال� �ت� �ف ��اوض ف� ��ي  16ح� ��زي� ��ران امل �ق �ب��ل،
تشهد حكومة الرئيس حسن روحاني
محطات دبلوماسية مهمة ،ب��دءًا من
ل �ق��ائ��ه ال ��رئ �ي ��س ال� ��روس� ��ي ف�لادي �م �ي��ر
ً
بوتني أمس في شنغهاي ،وصوال إلى
الزيارة الوشيكة ألمير الكويت صباح
األح�م��د ال�ص�ب��اح ،املرتبطة باالنفتاح
األخير لطهران على الرياض.
وفي موقف عالي النبرة ،أعلن خامنئي

أن ص �م��ود ال �ش �ع��ب اإلي ��ران ��ي ف��ي ظل
تقسيم العالم إل��ى سلطوي وخاضع
«أغ��اظ ال��والي��ات املتحدة األميركية»،
م �ش �ي �رًا إل � ��ى أن امل ��واض� �ي ��ع ال �ن��ووي��ة
وحقوق اإلن�س��ان هي «ذرائ��ع اتخذها
العدو لثني اإليرانيني عن صمودهم».
وأش � � � ��ار ف � ��ي ذك � � ��رى «ع� �م� �ل� �ي ��ات ب �ي��ت
املقدس» إلى أن الغرب «غاضب بشدة»
م��ن التقدم ال��ذي تحققه ط�ه��ران «عبر
اع �ت �م��اده��ا ع�ل��ی ال� �ق ��درات ال��داخ �ل �ی��ة».
وف ��ي ش�ن�غ�ه��اي ،أك ��د روح ��ان ��ي ،خ�لال
القمة الرابعة ملؤتمر «التفاعل وبناء
ال�ث�ق��ة ف��ي آس �ي��ا» (س �ي �ك��ا) ،ح��ق ب�لاده
وجميع الدول في االستخدام السلمي
للطاقة النووية ،مشيرًا إلى أن طهران
ّ
ترى أن من املمكن التوصل إلى اتفاق
بعيد من التهديدات واملطالب املبالغ

بها ،وعلى قاعدة «أن يفوز الجميع».
وفي سياق املفاوضات التي تستأنف
ف��ي  16ح��زي��ران ،أع�ل��ن مساعد رئيس
ال � ��وف � ��د اإلي� � ��ران� � ��ي امل � � �ف � ��اوض ع �ب��اس
عراقجي أنه «ال تفاوض مع مجموعة
دول ( )1+5بشأن املنظومات الدفاعية»،
مؤكدًا خالل امللتقى العشرين لكوادر
«ال� �ت ��وج� �ي ��ه ال� �س� �ي ��اس ��ي ف� ��ي ال� �ح ��رس
ال �ث��وري» أن ال��وف��د أبلغ ال�ط��رف اآلخ��ر
أن قضية ال�ص��واري��خ «غ�ي��ر مطروحة
على بساط البحث» ،وهي تمثل «جزءًا
من الخالفات مع الدول املفاوضة» .من
جهة أخ��رى ،أك��د روحاني أن التعاون
ب�ي�ن إي� � ��ران وروس� �ي ��ا «ي ��رس ��ي دع��ائ��م
االستقرار واألمن في املنطقة» ،مشيرًا
خالل لقائه بوتني على هامش املؤتمر
ف ��ي ش �ن �غ �ه��اي ،أن ع�ل�اق ��ات ت��اري�خ�ي��ة

تربط بالده بروسيا التي وصفها بالـ
«بلد ال�ج��ار» .وش��دد على أن التعاون
بني البلدين «يثمر صنع منطقة آمنة».
ورأى روحاني أن تبادل وجهات النظر
ٌ
«مؤثر جدًا على
واألفكار بني البلدين
صعيد إرساء السالم في املنطقة خالل
األشهر املاضية».
من جانبه ،أعرب بوتني عن «ارتياحه
ل�ل�ق��اء ال��رئ �ي��س روح��ان��ي م ��رة أخ ��رى»
واصفًا إي��ران وروسيا بـ «بلدي جوار
قديمني ،وشريكني داع�م�ين بعضهما
لبعض» .ولفت بوتني إل��ى أن مواقف
ال� �ب� �ل ��دي ��ن ك ��ان ��ت ع� �ل ��ى ال� � � � ��دوام «ذات
توجهات مشتركة ،حتى أثناء األزمات
الدولية» ،موضحًا أن البلدين ينفذان
مشاريع مشتركة و«لديهما إمكانات
وطاقات أخرى يمكن االستفادة منها

في تنمية عالقاتهما».
ع �ل��ى ص �ع �ي��د آخ � ��ر ،أع �ل �ن��ت امل�ت�ح��دث��ة
باسم وزارة الخارجية مرضية أفخم
أن أمير الكويت صباح األحمد الصباح
س�ي��زور ط�ه��ران مطلع ح��زي��ران املقبل،
ب��دع��وة م��ن ال��رئ �ي��س ح�س��ن روح��ان��ي.
ووصفت أفخم خالل مؤتمر صحافي
ه � ��ذه ال � ��زي � ��ارة ب ��ال� �ـ «م �ص �ي��ري��ة وه��ي
ستمثل مرحلة ج��دي��دة ف��ي العالقات
اإليرانية الكويتية» .وأوضحت أفخم
«الحوار يمهد األرضية للتعاون»،
أن
ً
م �ع��رب��ة ع��ن أم�ل�ه��ا ف��ي أن ت�س�ه��م ه��ذه
ال � ��زي � ��ارة ف� ��ي ف �ت ��ح آف� � ��اق ج� ��دي� ��دة ف��ي
العالقات بني الجانبني ،وتساعد على
ت �ع��زي��ز ال�ت�ن�س�ي��ق اإلق �ل �ي �م��ي ب�ي�ن دول
املنطقة.
(أ ف ب ،فارس ،إرنا)

بكين تهادن الفيليبين وفيتنام تهاجم واشنطن
ال يزال موقف الصني
الرافض ّ
ملس حقها في
املناطق املتنازع عليها
في بحر الصني الجنوبي
ثابتًا .القضية التي تشغل
شرق آسيا ،تكاد تنفجر مع
دعوة فيتنام والفيليبني
املجتمع الدولي إلى التنديد
بانتهاكات بكني التي
ّ
صعدت من حدة انتقاداتها
لسياسية واشنطن في
املنطقة

ت �ب��دو ال �ع�ل�اق��ة ب�ي�ن ال �ص�ي�ن وال ��والي ��ات
امل �ت �ح��دة ت �س �ي��ر ال� �ي ��وم ن �ح��و مستقبل
يكتنفه الغموض ،خاصة بعد التحول
األميركي في آسيا ،وانضمام بكني إلى
املحور ال��روس��ي .الرئيس الصيني شي
ج�ين بينغ لعله األك�ث��ر تعبيرًا ع��ن هذا
التوجه .يمكن استشفاف ذلك من كلمته
أمس في قمة شنغهاي ،وإن كانت سهام
نقده لواشنطن طغت عليها الصفة غير
املباشرة.
ف � � ��ي ه � � � ��ذا ال� � � ��وق� � � ��ت ،ط� ��ال � �ب� ��ت ف� �ي� �ت� �ن ��ام
والفيليبني ،ال�ص�ين بالتوقف ف��ورًا عن
األع � �م� ��ال ال� �ت ��ي س �ب �ب��ت «وض� �ع ��ًا خ �ط �رًا
للغاية» في بحر جنوب الصني املتنازع
عليه .وق��ال رئيس وزراء فيتنام نغوين
ت ��ان دون� ��غ ،ع�ق��ب م�ب��اح�ث��ات ع�ق��ده��ا مع
ال��رئ�ي��س الفيليبيني بنينو أك�ي�ن��و في
م��ان�ي�لا أم ��س ،إن ه ��ذه األف �ع��ال «ه ��ددت
ب � �ن � �ح ��و خ � �ط� ��ر ال � � �س �ل ��ام واالس � � �ت � � �ق � ��رار
وال � �س �ل�ام ��ة ال� �ب� �ح ��ري ��ة واألم� � � ��ن وح ��ري ��ة
امل�لاح��ة» ،في إش��ارة إل��ى نقل بكني أكبر
منصاتها للتنقيب عن النفط إلى منطقة

وجه الرئيس الصيني تحذيرًا مستترا للدول اآلسيوية املتعاونة عسكريًا مع واشنطن (أ ف ب)

بحر جنوب الصني قرب سواحل فيتنام.
وس ��ان ��دت م��ان�ي�لا امل��وق��ف ال�ف�ي�ت�ن��ام��ي،
ف � ��ي م� ��واج � �ه� ��ة ت � �ح� ��رك� ��ات ب� �ك� �ي ��ر «غ �ي��ر
القانونية» ق��رب ال�ج��زر امل�ت�ن��ازع عليها
في بحر الصني الجنوبي .وق��ال رئيس
ال��وزراء الفيتنامي إن ب�لاده والفيليبني
م�ص�م �م �ت��ان ع �ل��ى م��واج �ه��ة م ��ا س�م��اه��ا
ان�ت�ه��اك��ات ال�ص�ين ملياههما اإلقليمية،

داع �ي��ًا امل�ج�ت�م��ع ال��دول��ي إل��ى إدان� ��ة ه��ذه
الخطوات.
الرد الصيني ،كعادته ،جاء أكثر توازنًا
وعقالنية .تعهد الرئيس شي جني بينغ
ال �ت��وص��ل إل ��ى ح �ل��ول س�ل�م�ي��ة ل �ن��زاع��ات
ال �ص�ي�ن ع �ل��ى األراض � � � ��ي ،ال �ت ��ي اش �ت��دت
حدتها ف��ي السنوات األخ�ي��رة ،وخاصة
في بحر الصني الجنوبي وبحر الصني

الشرقي .كذلك وجه شي تحذيرًا مستترًا
ل�ب�ع��ض ال� ��دول اآلس �ي��وي��ة ب �ش��أن تعزيز
تحالفاتها العسكرية م��ع واشنطن في
م��واج�ه��ة ب�ل�اده ،م��ؤك�دًا أن ه��ذا ل��ن يفيد
األم��ن االقليمي ،في إش��ارة إل��ى سياسة
واش�ن�ط��ن ت�ج��اه آس�ي��ا ومنطقة املحيط
الهادي.
وفي خطوة تصعيدية ،وصفت وسائل
إع�ل�ام صينية ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ،أم��س،
ب��أن �ه��ا «وغ� � ��د م �ت �غ �ط��رس» و«ب �ل �ط �ج��ي
على مستوى ع ��ال» .وأض��اف��ت صحيفة
«غلوبال تايمز» ،الناطقة باسم الحزب
الشيوعي الصيني ،في افتتاحيتها ،أن
هذا اإلجراء كان «التحرك الصحيح ،لكن
يتعني أن نتخذ إجراءات أخرى».
وأل �غ��ى م �س��ؤول ص�ي�ن��ي رف �ي��ع ف��ي أم��ن
اإلن�ت��رن��ت مشاركته ف��ي مناسبة بغرفة
التجارة األميركية ،حيث كان من املقرر
أن ي �ت �ح��دث دو ي ��و ج �ي�ن ،أم � ��س ،ب�ش��أن
«ان �ع��دام ال�ث�ق��ة ال�ع��امل��ي ال�ح��ال��ي ف��ي أم��ن
اإلنترنت».
(أ ف ب ،األخبار)

الصين تضع أوروبا تحت رحمة روسيا
ب �ع��د ت��وق �ي��ع ال� �ص�ي�ن وروس � �ي� ��ا ات �ف��اق �ي��ة
أق��ل م��ا ي�ق��ال عنها إن�ه��ا ض�خ�م��ة ،تسمح
ل��روس �ي��ا ب �ت �ص��دي��ر غ ��ازه ��ا إل� ��ى ال �س��وق
الصينية العمالقة ،تكون بذلك الواليات
امل � �ت � �ح ��دة وأوروب � � � � � ��ا ق � ��د خ� �س ��رت ��ا ورق � ��ة
ال �ض �غ��ط األه� ��م ف ��ي وج ��ه روس� �ي ��ا .ال �غ��از
الذي يعد من أهم مصادر الدخل لخزينة
الحكومة الروسية ،قرر االتحاد األوروبي
استعماله ورق��ة ضغط ضد موسكو في
ع ��دة م �ن��اس �ب��ات ع �ل��ى خ�ل�ف�ي��ة األزم � ��ة في
أوكرانيا ،مهددًا باستبدال الغاز الروسي
ّ
بمصدر آخر .إال أن الكالم كان أسهل من
ّ
الفعل ،ف��ال��دول امل�ص��درة للغاز الطبيعي
بعيدة ج �دًا جغرافيًا ع��ن أوروب ��ا ،وطلب
ال �غ��از م��ن ق�ط��ر أو ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ،قد
ّ
ي �ت �ط��ل��ب م �ج �ه��ودًا خ ��ارق ��ًا إلي �ص��ال��ه إل��ى
غ ��رب أوروب� � ��ا .ال �ي��وم وق �ع��ت أوروب � ��ا في
ال �ح �ف��رة ال �ت��ي ح�ف��رت�ه��ا ل��روس �ي��ا ،وال �ك��رة
اآلن أص�ب�ح��ت ف��ي م�ل�ع��ب م��وس �ك��و ،التي
ً
لم تعد مضطرة إلعطاء أي تطمينات أو
ضمانات ألوروب��ا في ما يخص إم��دادات
الطاقة.
وك ��ان ��ت م� �ص ��ادر ص �ي �ن �ي��ة وروس � �ي� ��ة ق��د
أعلنت أن الصني وروسيا وقعتا أمس في
شنغهاي ،اتفاقًا تبلغ قيمته  400مليار
دوالر على مدى ثالثني عامًا بعد عقد من
املفاوضات.
وقالت الشركة الوطنية الصينية للنفط

إن ��ه ب�م��وج��ب ه ��ذا ال �ع �ق��د ،س�ت�م��د روس�ي��ا
اع� �ت� �ب ��ارًا م ��ن  2018ث ��ان ��ي اق� �ت� �ص ��اد ف��ي
العالم بالغاز .وسيرتفع حجم الشحنات
ت��دري�ج�ي��ًا «ل�ي�ب�ل��غ  38م�ل�ي��ار م�ت��ر مكعب
سنويًا».
وع� �ل ��ى األث� � ��ر ت� � ّ
�وج� ��ه رئ� �ي ��س امل �ف��وض �ي��ة
األوروب �ي��ة ج��وزي��ه مانويل ب ��اروزو أمس
برسالة إل��ى الرئيس ال��روس��ي فالديمير
ب � ��وت �ي��ن ،ب � �خ � �ص� ��وص أزم � � � ��ة ال � � �غ � ��از م��ع
أوكرانيا .وقال ب��اروزو إن إم��دادات الغاز
م ��ن روس� �ي ��ا ع �ب��ر األراض � � ��ي األوك ��ران� �ي ��ة
ينبغي أال تنقطع خالل فترة املفاوضات
ال �ث�ل�اث �ي ��ة ب �خ �ص ��وص أزم � � ��ة ال � �غ� ��از ب�ين
روس �ي��ا واالت �ح��اد األوروب � ��ي وأوك��ران �ي��ا.
وأض� � ��اف ب� � � ��اروزو« :م� ��ن امل �ه��م اس �ت �م��رار
ج �م �ي��ع األط � � ��راف ف ��ي امل �ش ��ارك ��ة ال �ب �ن��اءة
ف ��ي ه� ��ذه ال�ع�م�ل�ي��ة واالت � �ف� ��اق ع �ل��ى سعر
ال �غ��از ال �ج��دي��د ،ال ��ذي ي�ج��ب أن يتناسب
م��ع ظ ��روف ال �س��وق ،وخ�ل�ال ف �ت��رة إج ��راء
اّ
امل �ح��ادث��ات ال�ث�لاث�ي��ة ي�ن�ب�غ��ي أل تنقطع
إم ��دادات ال�غ��از» ،مشيرًا إل��ى أن��ه يأمل أن
تفي روسيا بهذا االلتزام.
رس��ال��ة ب � ��اروزو ج� ��اءت ردًا ع�ل��ى الكلمة
ال �خ ��اص ��ة ال� �ت ��ي ت ��وج ��ه ب �ه��ا ب ��وت�ي�ن إل��ى
القادة األوروبيني يوم الخميس الفائت،
بخصوص أزم��ة دي��ون الغاز األوكرانية،
ّ
وتضمنت أنه نتيجة لتجاوز ديون كييف
امل�ت��راك�م��ة ل�ق��اء ت��وري��دات ال �غ��از ال��روس��ي

السابقة ،مستوى  3.5مليارات دوالر ،فإن
الجانب ال��روس��ي اتخذ ق��رارًا يتوافق مع
ش ��روط ال�ع�ق��د امل��وق��ع م��ع ك�ي�ي��ف ،يقضي
باالنتقال إلى نظام الدفع املسبق.
من جهته ،ه��دد نائب الرئيس األميركي
ج��و ب��اي��دن أم��س ف��ي ب��وخ��ارس��ت ،روسيا
بعقوبات جديدة إذا قوضت االنتخابات
ال ��رئ ��اس �ي ��ة امل � �ق ��رر إج � ��راؤه � ��ا األح� � ��د ف��ي
أوكرانيا.
وق ��ال ب��اي��دن ،ف��ي م��ؤت�م��ر ص�ح��اف��ي« ،إذا
ّ
قوضت روسيا االنتخابات في أوكرانيا،
ف�ي�ج��ب أن ن�ب�ق��ى م�ص�م�م�ين» ع�ل��ى ف��رض
عقوبات إضافية .وأض��اف أن «كل الدول
يجب أن تستخدم نفوذها بهدف ضمان
جو مستقر ،يتيح لألوكرانيني التصويت
بكل ح��ري��ة» ،مشيرًا إل��ى أن�ه��ا انتخابات
«جوهرية» بالنسبة إلى هذا البلد.
وأك� � ��د ب� ��اي� ��دن ال� � ��ذي ع �ق ��د اج �ت �م ��اع ��ًا م��ع
ال��رئ �ي��س ال��روم��ان��ي ت ��راي ��ان ب��اس�ي�س�ك��و،
م��رة أخ��رى ل�ب��وخ��ارس��ت ال �ت��زام ال��والي��ات
امل�ت�ح��دة ال �ح��ازم اح �ت��رام امل ��ادة الخامسة
ف� ��ي م� �ع ��اه ��دة ال �ح �ل ��ف األط� �ل� �س ��ي ،ح ��ول
الدفاع الجماعي ألعضائه.
وأك � ��د أن ال �ح �ل��ف س �ي �ع��زز ح� �ض ��وره ف��ي
أوروب��ا الوسطى والشرقية «ج �وًا وبحرًا
وعلى األرض».
في هذا الوقت ،قال وزير الجيش األميركي
ج ��ون م�ك�ي��و أم ��س إن ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة

بلغت قيمة
االتفاق الصيني ــ
الروسي  400مليار
دوالر على  30عامًا
رصدت بعض التحركات للقوات الروسية
قرب الحدود األوكرانية ،لكن ما من بوادر
النسحاب واسع النطاق.
وق ��ال م�ك�ي��و ،ف��ي م��ؤت�م��ر ص�ح��اف��ي خ�لال
زيارة الستونيا« ،ما نعلمه حتى اآلن هو

وج��ود بعض التحركات ل�ل�ق��وات ،لكنني
لم أتلق تأكيدًا ال من مصادر البنتاغون
(وزارة ال� ��دف� ��اع) وال م ��ن م� �ص ��ادر ح�ل��ف
شمال األطلسي عن ح��دوث إع��ادة شاملة
لتمركز تلك القوات بعيدًا عن الحدود».
ونقلت وكالة اإلع�لام الروسية عن وزارة
ال��دف��اع قولها في وق��ت سابق ،إن القوات
ال ��روس� �ي ��ة ال� �ت ��ي ش ��ارك ��ت ف ��ي م � �ن ��اورات
عسكرية في ثالثة أقاليم متاخمة لحدود
أوك ��ران � �ي ��ا ،ح ��زم ��ت أغ ��راض� �ه ��ا وت�س�ت�ع��د
للعودة إلى قواعدها الدائمة.
إل��ى ذل ��ك ،أق��ر ال �ب��رمل��ان األوك ��ران ��ي م��ذك��رة
«السالم والوفاق» ،التي تقدمت بها «كتلة
حزب األقاليم» ،وذلك بموافقة  252نائبًا.
وتتضمن هذه املذكرة عدة خطوات ترمي
إل��ى تسوية األزم��ة التي تشهدها البالد،
ومن أهمها وقف العملية العسكرية ضد
مناطق جنوب شرق البالد وإع��ادة قوات
الجيش إلى ثكنها.
وتثبت امل��ذك��رة ال��وض��ع ال��دس�ت��وري للغة
األوك ��ران� �ي ��ة ك �ل �غ��ة ل� �ل ��دول ��ة ،وت �ش �ي��ر إل��ى
تعهد ال��دول��ة كذلك «ضمان حقوق لغات
ال�ق��وم�ي��ات األخ ��رى ف��ي أم��اك��ن حضورها
امل� �ك� �ث� �ف ��ة» .ك ��ذل ��ك ت ��ؤي ��د امل � ��ذك � ��رة إج � ��راء
ان�ت�خ��اب��ات رئ��اس�ي��ة ف��ي أوك��ران �ي��ا ف��ي 25
أي��ار الحالي ،وتعدها «رم �زًا لألمن وأداة
رئيسية لتهدئة النزاع».
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)
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أوروبا تختار نوابها :ال ثقة برلمان من دون شرعية!
يقر المسؤولون
أن بروكسل منفصلة
كليًا عن واقع
األوروبيين

عوامل كثيرة تبعث على ّالتشكيك في الشرعية الفعلية
للوحدة األوروبية في ظل التفاوت الواضح اقتصاديًا
وسياسيًا بني مختلف بلدانها .من بينها مؤسسة
ُ
تعد ركن ديموقراطية االتحاد الذي يضم  28بلدًا؛ إنه
البرملان األوروبي .يبدأ اليوم الناخبون بالتصويت لنواب

ُ ّ
مؤسسة تكلفهم سنويًا  2.5مليار دوالر ،ال تعزز روح
ُ
الوحدة األوروبية ،بل ربما تمثل مساحة جديدة للتفريق
بني أبناء القارة ،حيث ستعلو فيها أصوات اليمني من
دون ثمار سياسية تؤثر في الحياة اليومية للمواطن
األوروبي ،الذي يعاني البطالة وينسى انتماءه األوسع

النظام الحاكم
لمصاريف النواب مليء
بالفضائح والرقابة
منخفضة

أوروبا مريضة
ً
فعال وأبرز مؤشر
على ذلك وجود
 26مليون عاطل
من العمل
(أ ف ب)

حسن شقراني
ّ
ّ
تتردد على ّ
مر
إنها مزحة سمجة جدًا
السنني .مزحة تسمعها من املسؤولني
األوروبيني في أروق��ة مؤسساتهم في
بروكسل ،تقرأها في التحاليل املعمقة
ع��ن فاعلية االت �ح� ُ�اد ،ال ��ذي يجمع 28
ب �ل �دًا ،وب��ال �ت��أك �ي��د ت��زع��ج  350م�ل�ي��ون
ن��اخ��ب أوروب� ��ي ي �ي��دأون ال �ي��وم وعلى
م��دى األي ��ام ال�ث�لاث��ة املقبلة ب��االق�ت��راع
برملان القارة العجوز.
الختيار
ّ ّ
النكتة هي أن��ه كل شهر ينتقل جميع
ال � � �ن � ��واب األوروب� � � �ي� �ي ��ن م � ��ع ع ��دي ��ده ��م
وعتادهم من ّ
مقرهم في بروكسل إلى
س �ت��راس �ب��ورغ ،ح �ي��ث ي �ق �ض��ون أرب �ع��ة
ً
اعتيادية.
أيام ينفذون خاللها أعماال
ّ
ال منطق وراء ه��ذا ال �ن��زوح س��وى أن��ه
ُم� ��درج ف��ي االت �ف��اق �ي��ة األوروب � �ي ��ة ،وأن
ف��رن �س��ا ت��ري��د ال �ح �ف��اظ ع �ل��ى ال�ت�ق�ل�ي��د،
مستفيدة ماديًا وسياسيًا منه؛ املينى
الخاص لالجتماعات في ستراسبورغ
يبقى فارغًا لـ 317يومًا في السنة.
خالل السنوات الست املقبلة ،ستفوق
الكلفة املتراكمة لهذه ال��رح�لات ،وفقًا
ل��دراس��ة أع��ده��ا ال�ب��رمل��ان نفسه أخ�ي�رًا،
 1.5مليار دوالر.
إذا كانت املعايير األوروبية التقليدية
قابلة للهضم ُهنا حفاظًا على رضى
ف ��رن �س ��ا ،ال� �ت ��ي ت� �ع ��د ع �ص �ب��ًا أس��اس �ي��ًا
ل � ��وح � ��دة أوروب � � � � ��ا م� �ن ��ذ أي� � � ��ام ات� �ح ��اد
الحديد والفحم عام  ،1952ومن بعده
امل �ج �م��وع��ة االق� �ت� �ص ��ادي ��ة ع � ��ام 1957
ً
وص � ��وال إل ��ى ال�ص�ي�غ��ة ال�ن�ه��ائ�ي��ة ع��ام
ّ
 ،1992فإن املعيار البيئي حساس جدًا.
ّ
فكل رحلة ذهاب وإياب يجريها نواب
االتحاد تفوق مسافتها  700كيلومتر،
ّ
وت��ول��د م��ا ي�ق��ارب  20أل��ف ط��ن م��ن غاز
ثاني أوكسيد الكربون.
ُ ّ
سيفكر الناخبون األوروبيون في هذا
ّ
املعطى أيضًا ،وخصوصًا أن االتحاد
الذي يجمعهم يئن من فاتورة طاقوية
ّ
تبلغ  400مليار دوالر ،ويئن أيضًا في
ت�ح��دي��د أس �ل��وب ت�ع��اط�ي��ه م��ع روس�ي��ا،

ال �ت��ي ي��رت �ه��ن ل �ه��ا ف��ي إم� � ��دادات ال �غ��از
ُف��ي إط ��ار ع�لاق��ة مليئة بالتناقضات
ت �ح��رج��ه ع �ل��ى أك �ث��ر م ��ن ص �ع �ي��د ،لكن
ال��رح�ل��ة الشهرية ليست س��وى القشة
ال � �ت� ��ي ت �ق �ص ��م ظ� �ه ��ر س �م �ع ��ة أوروب� � � ��ا
ً
بوصفها جسمًا سياسيًا مترهال.
ً
أوروبا مريضة فعال ،أبرز مؤشر على
ذلك وجود  26مليون عاطل من العمل
ف��ي ت��أث �ي��ر م�س�ت�م��ر ألزم� ��ة اق�ت�ص��ادي��ة
ان �ف �ج��رت ف��ي وج �ه �ه��ا ،واس �ت �م��رت في
ّ
االن �ف �ج��ار ب��رغ��م أن ال��والي��ات امل��ت�ح��دة
ت�م�ك�ن��ت م ��ن ال� �خ ��روج م �ن �ه��ا .امل�ش�ك�ل��ة
ّ
األك� �ب ��ر ه ��ي أن ال �ب �ط��ال��ة ف ��ي أوس� ��اط
ال� �ش� �ب ��اب ف� ��ي ب � �ل� ��دان م� �ث ��ل إس �ب��ان �ي��ا
واليونان تبقى عند مستويات مخيفة.
أمام هذا املرض يتراجع اإليمان بقدرة
ب��رمل��ان االت�ح��اد األوروب ��ي ،ال��ذي يضم
 751ن��ائ �ب��ًا ي�ن�ت�م��ون إل ��ى م�ج�م��وع��ات
س�ي��اس�ي��ة – اق �ت �ص��ادي��ة – اج�ت�م��اع�ي��ة
ّ
تتخطى االنتماءات الوطنية ،على أداء
دور ف��اع��ل ع�ل��ى م�س�ت��وى ال�س�ي��اس��ات
األوروب �ي��ة امل��وح��دة .ه�ن��اك م��ن يصف
الحالة بأنها «عجز ديموقراطي».
للنواب حجة قوية يرفعونها في وجه
املنتقدين .أس��اس�ه��ا أن ال صالحيات
فعلية مل��ؤس�س�ت�ه��م ،ك�م��ا للمفوضية،
إلح � � ��داث ت �غ �ي �ي��ر ف �ع �ل��ي ُي �غ �ي��ر ح �ي��اة
األوروب � �ي �ي�ن ان �ط�ل�اق��ًا م ��ن امل��ؤس �س��ات
ال �ت��ي ت��وح��ده��م دي �م��وق��راط �ي��ًا ،وال �ت��ي
أض� �ح ��ت م �ن��ذ ع� ��ام  1979ت� �ق ��وم ع�ل��ى
االن � � �ت � � �خ � ��اب � ��ات امل� � � �ب � � ��اش � � ��رة ،ب� �ع ��دم ��ا
ك � ��ان ال � �ن� ��واب األوروب � � �ي� � ��ون ُي �ع� ّ�ي �ن��ون
بتوصيات وطنية.
لكن في الوقت نفسه ال احد يستطيع
ال��دف��اع ع��ن ب�ي��روق��راط�ي��ة ت�ب��دو فعليًا
م ��ن ال �ع��ال��م ال �ث��ال��ث .ي �ص��ف امل�ع�ل�ق��ون
السياسيون املخضرمون في الشؤون
األوروبية االتحاد ،وتحديدًا عاصمته
السياسية ب��روك�س��ل ،ب��أن��ه ع�ب��ارة عن
كوكب خاص ال يمت إلى الواقع بصلة.
ي �ع �ك��س ت �ق��ري��ر م �ع �م��ق أع� � ��ده ب��رون��و
واترفيلد عن أحوال أوروبا نشر أخيرًا
في صحيفة «تلغراف» هذه الصورة.

ف ��ي ب��روك �س��ل ال� �ي ��وم أك �ث ��ر م ��ن 6200
م��وظ��ف ع ��ام ،و 1525م�س��اع��دا خاصا
لنواب األمة األوروبية .الراتب الخاص
ّ
بكل مساعد (ة) لنائب أوروب��ي يصل
إلى  131ألف دوالر أميركي؛ وهو أعلى
راتب لوظيفة كهذه في العالم.
ّ
ك ��ل ن��ائ��ب ي�ق�ب��ض م��ا ي �ص��ل إل ��ى 153

�ن «ب��دالت
أل��ف دوالر سنويًا ع�ب��ارة ع� ُ
يومية» و«مصاريف عامة» تنفق من
دون رق��اب��ة .سنويًا يحصل على 355
أل ��ف دوالر ل�ك��ي ي��وزع �ه��ا ع�ل��ى فريقه
الخاص.
ينقل الصحافي البريطاني ع��ن أحد
ك �ب ��ار امل� �س ��ؤول�ي�ن األوروب� � �ي �ي��ن ،ال ��ذي

ال حماسة للمجلس الموحد
ُ
تظهر استطالعات الرأي التي يجريها البرملان األوروبي نفسهّ ،أن الثقة به تراجعت
ّ
على نحو واضح على ّ
مر السنني .كان معدل انعدام الثقة بهذه املؤسسة عند %25
ّ
في منتصف التسعينيات ،أما اليوم ،فهو يقارب  .%55كذلك هوى معدل الحماسة
بني أبناء أوروبا الختيار ممثليهم في مجلسهم املوحد؛ في االنتخابات األخيرة التي
ُ ّ
نظمت قبل خمس سنوات كان مستوى املشاركة دون  ،%45وذلك بعدما كان فوق
 %60في نهاية السبعينيات .وفقًا الستطالع للرأي أج��ري في آذار امل��اض��ي ،تبني
ّأن وحدها السعودية ،كوريا الشمالية وإي��ران ّ
تتفوق على البرملان األوروب��ي ونوابه
ّ
لناحية الكره الذي يكنه البريطاني إزاء املؤسسات األجنبية أو البلدان.

أطلقت «أديداس» أحذية نجومها يف املونديال،
يف صالة العرض،وسط حضور الفت لإلعالم...
أطلقت رشكة «أديداس» ،البارحة  ،مجموعة من األحذية الرسمية التي ستضفي
بعض األلوان املميزة عىل بطولة كأس العامل بالربازيل .2014
وتضم الرشكة مجموعة « ،»Battle Packخمسة أمناط ،ستتميز باللونني األسود
واألبيض عىل أرض امللعب ،وسيتم ارتداء هذه األحذية خالل نهائيات كأس العامل
من قبل العبي فريق «أديداس» ،من أمثال ليونيل مييس وأوسكار وداين ألفيش
ولويس سواريز.
(بيان)

يتمتع بخبرة تفوق  30عامًا ،اعترافه
ّ
ب � � ��أن «ب� ��روك � �س� ��ل ت �ع �ي��ش ف� ��ي ف �ق��اع��ة
م�ن�ف�ص�ل��ة ك�ل�ي��ًا ع ��ن ال ��واق ��ع ال�ح�ي��ات��ي
اليومي ملعظم األوروبيني».
أك � � � �ث� � � ��ر م� � � � ��ن ذل � � � � � � � ��ك ،ت � � �ف � � �ي � ��د م� �ج� �ل ��ة
ّ
«إي �ك��ون��وم �س��ت» ب � ��أن «ال �ن �ظ��ام ال ��ذي
يحكم م�ص��اري��ف ال �ن��واب األوروب �ي�ي�ن
م�ل��يء ب��ال�ف�ض��ائ��ح :ل�ي��س ه�ن��اك حاجة
ل �ت �ق��دي��م ال �ف��وات �ي��ر ،ال��رق��اب��ة ه ��ي عند
م� �س� �ت ��وي ��ات م� �ن� �خ� �ف� �ض ��ة ،وت ��وظ� �ي ��ف
األقرباء شائع».
ّ
ت�ق��ول املجلة إن االن�ت�خ��اب��ات املرتقبة
ل ��ن ت ��ؤم ��ن ص��دق �ي��ة ج ُ��دي ��دة ل �ل �ب��رمل��ان
األوروب � � ��ي ،ك��ذل��ك ل��ن ت �ع �ط��ي االت �ح��اد
األوروبي شرعية ديموقراطية أوسع.
ه � ��ذه األص� � � ��وات ه ��ي ج � ��زء م ��ن ح�م�ل��ة
ت�ك�ت�س��ب زخ �م��ًا ف ��ي أوروب� � ��ا ل�ت�ح��دي��د
مصير هذا الكيان الهجني ،الذي رفض
ّ
أخيرًا دستورًا موحدًا وحتى اتفاقية
ح� � ��ول س �ي ��اس �ت ��ه ال � �خ ��ارج � �ي ��ة ،ت�م�ث��ل
مرجعًا سياسيًا ألممه املختلفة.
ي�ع��ود النقاش هنا إل��ى م��رب��ع ال�ج��دال
ال �ع �ق �ي��م ح� ��ول ال� ��وح� ��دة االق �ت �ص��ادي��ة
وال �ن �ق��دي��ة ال �ت��ي ان�ط�ل�ق��ت م��ع ات�ف��اق�ي��ة
م ��اس �ت ��ري �خ ��ت ب� ��داي� ��ة ال �ت �س �ع �ي �ن �ي��ات
م��ن دون أف��ق واض ��ح ،ل�ت�ط��وي��ر وح��دة
س �ي��اس �ي��ة .ف �ب �ع��د أك� �ث ��ر م ��ن  60ع��ام��ا
ع�ل��ى وض��ع ال�ح�ج��ر األس ��اس للوحدة
األوروب �ي��ة ،ال ي��زال اإلن�س��ان األوروب��ي
مفقودًا؛ اليوم يخشى البريطاني من
ن��زوح البلغاري ل�لإف��ادة م��ن اإلع��ان��ات
االج �ت �م��اع �ي��ة ،واألخ � �ط ��ر ه ��و ازده � ��ار
األح��زاب ذات ال��دع��وات العنصرية في
مختلف البلدان.
أح� � � ��زاب م �ت �ط��رف��ة وان� �ف� �ص ��ال� �ي ��ة م�ث��ل
الجبهة القومية بقيادة م��اري��ن لوبن
ف � ��ي ف� ��رن � �س� ��ا ،وم � �ث� ��ل ح � � ��زب ال� �ح ��ري ��ة
الذي يديره غييرت ويلدرز،
الهولندي ُ ّ
ُيرتقب أن تحقق ح��وال��ى رب��ع ُاملقاعد
ف��ي ال �ب��رمل��ان األوروب � ��ي .ه�ك��ذا تصبح
امل��زح��ة س�م�ج��ة أك �ث��ر :ب��رمل��ان لتوحيد
أوروب� ��ا ال �ص��وت األق� ��وى ف�ي��ه ألح ��زاب
عنصرية ال تؤمن بقيم أوروبا!
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الخميس  22أيار  2014العدد 2300

مبوب
◄ وفيات ►
زوجة الفقيد دنيز جوزف حرب
ولده :جوزف
بناته :دينا
ي ��اس� �م� �ي� �ن ��ا زوج� � � � ��ة رودي ّ
دب� � � ��اغ
وعائلتها
دجيمي طرابلسي
أش � �ق� ��اؤه :ال �ن��ائ��ب ال �س��اب��ق ال�ش�ي��خ
جبران ملحم طوق وعائلته
أوالد شقيقه :املرحوم إلياس ملحم
طوق وعائالتهم
لبنان ملحم طوق وعائلته
شقيقته :إميليا أرملة الشيخ ميشال
كيروز وأوالدها وعائالتهم
وع � � �م� � ��وم ع� � ��ائ �ل ��ات ط� � � � ��وق ،ح� � ��رب،
باسيل ،دياب ،صفير ،دباغ ،بجاني،
مبارك ،مانايان ،كيروز ،طرابلسي،
س�ك��اف ،ض��وم��ط ،معلولي ،جعجع،
ف� �ي ��اض ،م �ي �ن �ي �غ��و ،ب ��وي ��ز ،س �ل �ه��ب،
ال�ش�ف�ت��ري ،ك�ن�ع��ان ،وع �م��وم ع��ائ�لات
بشري والجبة ومنطقة دير األحمر
وأن �س �ب ��اؤه ��م ف ��ي ال ��وط ��ن وامل �ه �ج��ر
ي �ن �ع��ون إل �ي �ك��م ب �م��زي��د م ��ن ال �ح��زن
واألس� ��ى ف�ق�ي��ده��م ال �غ��ال��ي امل��أس��وف
عليه املرحوم
الشيخ فوزي ملحم طوق
امل �ن �ت �ق��ل إل � ��ى رح �م �ت ��ه ت �ع ��ال��ى ي��وم
االث �ن�ي�ن ال ��واق ��ع ف �ي��ه  19أي� ��ار 2014
متممًا واجباته الدينية.
ت �ق �ب��ل ال � �ت � �ع ��ازي ي ��وم ��ي ال �خ �م �ي��س
وال� �ج� �م� �ع ��ة  22و 23ال � � �ج � ��اري ف��ي
ص ��ال ��ون ك�ن�ي�س��ة ال �س �ي��دة ـ �ـ �ـ ب�ش��ري
وي ��وم ��ي ال �س �ب��ت واألح � � ��د  24و25
ال � �ج ��اري ف ��ي ص ��ال ��ون ك �ن �ي �س��ة م��ار
ً
ابتداء من
الياس الكبرى ــــ أنطلياس
الساعة ال�ح��ادي��ة ع�ش��رة قبل الظهر
ً
مساء.
ولغاية السابعة

◄ مبوب ►

مطلوب
A leading pharmaceutical
company is recruiting a medical representative for the South
Area. Kindly send your CV
with a passport photo a must to
HR@menanutrition.com and
gsaliba@menanutrition.com

ذكرى أسبوع
تصادف اليوم الخميس الواقع فيه
 22أي ��ار  2014م .امل��واف��ق  22رج��ب
 1435ه �ـ ذك ��رى م ��رور أس �ب��وع على
وفاة فقيدنا الغالي املرحوم
الحاج الفاضل مصطفى حسني حامد
(أبو حامد)

أشقاؤه :املرحوم علي (أبو حسني) ـــــ
الحاج محمد (أبو عفيف) ـــــ املرحوم
ال �ح ��اج ح �س��ن ـ�ـ�ـ�ـ�ـ امل ��رح ��وم أح �م��د ـــــ
ال �ح��اج نجيب (أب ��و ع�ل��ي) ـــــ ال�ح��اج
يوسف.
ب�ن��ات��ه :د .ال�ص�ي��دل��ي ن�س��ري��ن زوج��ة
م �ج��د ن� �ح�ل�اوي ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ت� �م ��ارا زوج � ��ة د.
الصيدلي ط��ارق اليحفوفي ـــــ فرح
زوجة كامل عبد الرحيم.
أصهرته :املرحوم الحاج علي حسني
جبق ـــــ املرحوم الحاج فارس املقداد
ـــــ الحاج حسن سعد.
وب� �ه ��ذه امل �ن��اس �ب��ة األل �ي �م��ة ستتلى
ع��ن روح��ه ال�ط��اه��رة آي��ات م��ن الذكر
الحكيم ومجلس ع��زاء حسيني في
مجمع االم��ام شمس الدين الثقافي
ال� �ت ��رب ��وي ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ش��ات �ي�ل�ا م ��ن ال �س��اع��ة
الرابعة حتى السادسة عصرًا.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب
الراضون بقضاء الله وقدره
آل حامد ـــــ آل منيمنة ـــــ آل املقداد ـــــ
آل جبق ـــــ آل سعد ـــــ آل نحالوي ـــــ آل
يحفوفي ـــــ آل عبد الرحيم
وع �م��وم أه��ال��ي ب�ل��دة مقنة وس��اح��ل
املنت الجنوبي

◄ إعالنات رسمية ►
فقرة حكمية
ت �ب �ل��غ ل � �ـ ك �م �ي��ل ال �ح �ل ��و امل� �ج� �ه ��ول امل �ق ��ام
ص��ادرة عن محكمة اإليجارات في بعبدا
ـــــ ال��رئ�ي�س��ة زي�ن��ة ح�ي��در أح�م��د ـــــ بتاريخ
 2014/2/27ص��در حكم ف��ي ال��دع��وى رقم
 2013/71امل �ق��ام��ة م ��ن س ��ام ��ي ال �خ ��وري
وورث � � � ��ة س �ل �ي ��م ال� �ع� �ش ��ي س� �ج ��ل ب ��ال ��رق ��م
 2014/79قضى بإسقاط حقك بالتمديد
القانوني وإلزامك بإخالء املأجور الكائن
في العقار  /4161/الشياح .تسري املهل
ال �ق��ان��ون �ي��ة اب� �ت � ً
�داء م ��ن ال �ي ��وم ال� ��ذي يلي
النشر.
رئيسة الكتبة
فاطمة الزعرت
دعوة
موجهة لـ إف��راز عبد الله خليفة املجهول
امل �ق��ام .إن محكمة اإلي� �ج ��ارات ف��ي بعبدا
ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ال��رئ �ي �س��ة زي �ن��ة ح �ي��در أح �م��د ت��دع��وك
لحضور الجلسة في  2014/6/19الساعة
 9.30ص �ب��اح��ًا ول �ت �ب �ل��غ أوراق ال ��دع ��وى
رق� ��م  2012/231امل �ق��ام��ة م ��ن ه�ل�ا ج��اب��ر
بشأن املأجور الكائن في العقار /2816/
ال �غ �ب �ي��ري .ف�ي�ن�ب�غ��ي ح �ض��ورك أو إرس ��ال
وك�ي��ل ق��ان��ون��ي ع�ن��ك وإال ستتخذ بحقك
التدابير القانونية سندًا ألحكام املادتني
 445و 463وما يليهما من قانون أ.م.م.
رئيسة الكتبة
فاطمة الزعرت
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي محمد مازح
املعاملة التنفيذية 2013/56
ط��ال��ب ال �ت �ن �ف �ي��ذ :ب �ن��ك ب �ي �ب �ل��وس ش.م.ل.
بوكالة املحامية مايا مجذوب
امل �ن �ف��ذ ع �ل �ي��ه :ك��ام��ل ع �ل��ي ع �ل��ي أح �م��د ـــــ
كفرتبنيت
السند التنفيذي :عقد قرض مالي وجدول
تسديد دف�ع��ات بقيمة  15.285.556ل.ل.
إضافة الى اللواحق والفوائد
املعامالت :تاريخ التنفيذ2013/2/21 :
تاريخ تبليغ اإلنذار2013/3/4 :
تاريخ ق��رار الحجز 2013/2/21 :وتاريخ
تسجيله2013/4/30 :
ت � � � ��اري � � � ��خ م� � �ح� � �ض � ��ر وص� � � � � ��ف ال � � �ع � � �ق� � ��ار:
 2013/12/28وتاريخ تسجيله 2014/2/5
العقار امل��وص��وف 135 :سهمًا م��ن العقار
 /127م�ن�ط�ق��ة ك�ف��رت�ب�ن�ي��ت ال �ع �ق��اري��ة يقع
ّ
السيار يجاوره
في محلة سكنية تدعى
ّ
موقع تلة الطهرة يمكن الوصول اليه عبر
طريق فرعية ويحتوي على ثالثة ابنية.
األول :ث�ل�اث��ة ط ��واب ��ق :س�ف�ل��ي «أرض �ي ��ة»

وأرض قيد اإلنجاز وأول (مساحة كامل
البناء  320م)2
الثاني :طابقني :أرضي يحتوي على أربع
غرف ومطبخ وموزع وحمام ومطلع درج
وش��رف��ات وأول نفس محتويات الطابق
األرضي (مساحة كامل البناء  560م.)2
ثالث :فيال دوبلكس للسكن قيد اإلنشاء
مساحته  500م2
مساحة كامل العقار 7015 :م2
التخمني للحصة املحجوزة 74.514.000 :ل.ل.
ال�ط��رح للحصة امل�ح�ج��وزة44.709.000 :
ل.ل.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس
ال��واق��ع ف�ي��ه  2014/6/19ال�س��اع��ة 11.00
ظهرًا أمام رئيس دائرة تنفيذ النبطية.
تطرح ه��ذه ال��دائ��رة للبيع ب��امل��زاد العلني
األسهم املذكورة في العقارين املوصوفني
أع�ل�اه ،فعلى ال��راغ��ب ب��ال�ش��راء إي��داع بدل
ال� �ط ��رح ف ��ي ق �ل��م ال� ��دائ� ��رة ب �م��وج��ب شيك
مصرفي منظم ألم��ر رئيس دائ��رة تنفيذ
ال�ن�ب�ط�ي��ة وات �خ ��اذ م �ح��ل إق��ام��ة ل��ه ضمن
نطاقها وإال عد قلمها مقامًا مختارًا له ما
ً
لم يكن ممثال بمحام ،وعليه االطالع على
ق �ي��ود ص�ح�ي�ف�ت��ي ال �ع �ق��اري��ن امل �ط��روح�ين
ال�ع�ي�ن�ي��ة ل �ل �ع �ق��ار امل� �ط ��روح ودف� ��ع ال�ث�م��ن
وال��رس��وم ض�م��ن امل�ه�ل��ة ال�ق��ان��ون�ي��ة تحت
طائلة متابعة التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن أيوب

وع�ل�ي��ه ب�ن��اء م��ؤل��ف م��ن ط��اب�ق�ين وأع�م��دة
على سطح الطابق األخير.
ط��اب��ق م�ن�ج��ز وم �س �ك��ون م��ؤل��ف م��ن ست
غ��رف ومطبخ وح�م��ام ـــــ ش��رف��ات ومطلع
درج (مساحته 200م)2
ّ
الطابق األول :غير منجز مسكر بأحجار
ال �ب ��اط ��ون ف �ق��ط م��ؤل��ف م ��ن خ �م��س غ��رف
وحمام ومطبخ مساحته 200م.2
ثالث :فيال دوبلكس للسكن قيد اإلنشاء
مساحته  500م2
مساحة األرض 390 :م2
التخمني91500 :د.أ.
الطرح54900 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس
ال��واق��ع ف�ي��ه  2014/6/19ال�س��اع��ة 11.30
ظهرًا أمام رئيس دائرة تنفيذ النبطية.
تطرح ه��ذه ال��دائ��رة للبيع ب��امل��زاد العلني
ال �ع �ق��ار امل ��وص ��وف أع �ل��اه ،ف�ع�ل��ى ال��راغ��ب
بالشراء إيداع بدل الطرح في قلم الدائرة
بموجب شيك مصرفي منظم ألمر رئيس
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل إقامة
ل��ه ض�م��ن ن�ط��اق�ه��ا وإال ع��د قلمها مقامًا
ً
مختارًا له ما لم يكن ممثال بمحام ،وعليه
االط �ل��اع ع�ل��ى ق �ي��ود ال�ص�ح�ي�ف��ة العينية
ل�ل�ع�ق��ار امل �ط��روح ودف ��ع ال�ث�م��ن وال��رس��وم
ض �م��ن امل �ه �ل��ة ال �ق��ان��ون �ي��ة ت �ح��ت ط��ائ �ل��ة
متابعة التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن أيوب

إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي محمد مازح
املعاملة التنفيذية 2011/121
ط��ال��ب التنفيذ :م��ؤس�س��ة ح�س��ن اب��راه�ي��م
غدار الحديثة وشركاه ملواد البناء بوكالة
املحامية مايا مجذوب
ّ
املنفذ عليه :طالب حسن رزق ـــــ عرب الجل
السند التنفيذي :عقد دين بقيمة 5400د.أ.
اضافة الى اللواحق والفوائد
املعامالت :تاريخ التنفيذ2011/5/21 :
تاريخ تبليغ اإلنذار2011/7/21 :
ت��اري��خ ت�ح��وي��ل ال�ح�ج��ز االح �ت �ي��اط��ي ال��ى
تنفيذي 2011/9/22 :وت��اري��خ تسجيله:
2011/10/17
تاريخ محضر وصف العقار2012/1/27 :
وتاريخ تسجيله 2013/4/19
العقار املوصوف /2162 :صربا يقع على
م�ق��رب��ة م��ن ال�ط��ري��ق ال��رئ�ي�س��ي ب�ين صربا
ّ
وعرب الجل
ويتصل بالطريق الرئيسي بحق م��رور
ع�ل��ى ال�ع�ق��ار  2161وه��ي منطقة سكنية

نشرة فقرة حكمية
ت��دع��و محكمة ال�غ��رف��ة االب�ت��دائ�ي��ة األول��ى
ف� ��ي ال� �ب� �ق ��اع امل� �س� �ت ��دع ��ى ض ��ده ��ا ل �ي �ن��دا
يوسف بشارة املقيمة سابقًا في الفرزل
واملجهولة محق اإلقامة حاليًا للحضور
ش �خ �ص �ي��ًا أو م ��ن ي� �ن ��وب ع �ن �ه��ا ق��ان��ون��ًا
ال��ى قلم املحكمة ف��ي زح�ل��ة لتبلغ الحكم
الصادر عن املحكمة بتاريخ 2014/4/28
ب � ��رق � ��م أس � � � ��اس  2014/403ق � � � ��رار رق� ��م
 2014/84ب��االس�ت��دع��اء امل�ق��دم م��ن طوني
ج ��ورج ن�ص��رال�ل��ه ب��وك��ال��ة األس �ت��اذ رشيد
يوسف فرح.
خ�لاص��ة ال�ح�ك��م :ت�ق��رر إع�ل�ان ع��دم قابلية
العقار رقم  /3501/الفرزل للقسمة عينًا
بني الشركاء وطرحه للبيع باملزاد العلني
بني العموم وفقًا للثمن املحدد في تقرير
الخبير على أن يوزع الثمن بني الشركاء
كل بحسب مقدار ملكيته في العقار.
وللمستدعى ضده املذكورة مهلة ثالثني
يومًا من تاريخ النشر لالستئناف.
رئيس الكتبة
جورج أبي فيصل

دعوة لعقد جمعية عمومية عادية

دعوة لعقد جمعية عمومية عادية

يترشف مجلس ادارة الجمعية التعاونية األستهالكية يف برج
حمود م.م بدعوة اعضائه لحضور اجتامع الجمعية العمومية
العادية بتاريخ  2014/6/21يف قاعة مأوى العميان األرمن يف
برج حمود الواقع فيه يوم السبت يف متام الساعة الخامسة
عرصا» للمرة االوىل وبتاريخ  2014/7/5للمرة الثانية الواقع
فيه يوم السبت يف حال عدم اكتامل النصاب القانوين يف
االجتامع االول وذلك يف نفس املكان والزمان ملناقشة والبت
وفقا لجدول االعامل التالية:
 -1تالوة محرض اجتامع الجمعية العمومية العادية السابق.
 -2تالوة تقارير اعامل مجلس االدارة عن مدة واليته.
 -3تالوة امليزانية العمومية لعامي  2012و  2013للمصادقة
وتقرير لجنة املراقبة.
 -4ابراء ذمة اعضاء مجلس االدارة.
 -5انتخاب اعضاء مجلس االدارة واعضاء املالزمني واعضاء
لجنة املراقبة.
 -6مواضيع اخرى واقرتاحات.
مجلس ادارة الجمعية التعاونية األستهالكية يف برج حمود
م.م

ان مجلس االدارة للجمعية التعاونية للتوفري والتسليف منزا م.م.
قرر يف جلسته املنعقدة بتاريخ13/5/2014يف مركزها الكائن
يف برج حمود وبحضور كافة اعضاء مجلس االدارة وباالتفاق
مع لجنة املراقبة انعقاد الجمعية العمومية العادية يف الساعة
الخامسة من يوم السبت الواقع قي  7/6/2014للمرة االوىل  ،ويف
الساعة الخامسة من يوم السبت الواقع يف  2014/06/14للمرة
الثانية يف حال عدم اكتامل النصاب القانوين يف الجلسة االوىل ،
وذلك يف مأوى العميان االرمن يف برج حمود (كاهل) الواقع ضمن
نطاق عمل التعاونية وفقاً لجدول االعامل التالية :
تالوة محرض الجمعية العمومية العادية السابقة بتاريخ
2012/06/16
تالوة اعامل مجلس االدارة لفرتة الوالية.
تالوة امليزانية ( )2014-2013وتصديقها.
تقرير لجنة املراقبة .
ابراء ذمة اعضاء مجلس االدارة.
انتخاب اعضاء مجلس االدارة واعضاء مالزمني واعضاء لجنة
املراقبة.
مواضيع اخرى.
كام قرر مجلس االدارة توجيه الدعوة باالعالن عنها قي الصحف
واالعالن عىل باب التعاونية مفصلة بجدول االعامل.
آملني منكم الحضور يف املوعد املحدد اعاله ومنحنا ثقتكم الغالية.
(بيان)

(بيان)
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مبوب
◄ إعالنات رسمية ►
بالغ رقم2/6 :
ت �ع �ل ��ن امل� ��دي� ��ري� ��ة ال � �ع ��ام ��ة ل�ل�اس �ت �ث �م��ار
وص � � �ي � � ��ان � � ��ة امل � � � � ��واص� � �ل � ��ات ال� �س� �ل� �ك� �ي ��ة
وال�لاس�ل�ك�ي��ة ف��ي وزارة االت �ص ��االت عن
ت �م��دي��د م�ه�ل��ة ت �س��دي��د ف��وات �ي��ر ال�ه��ات��ف
الثابت والتلكس عن شهر آذار  2014الى
تاريخ  2014/05/20ضمنًا.
وعن تمديد مهلة قطع خطوط املشتركني
املتخلفني عن دفع تلك الفواتير باتجاه
واح� ��د «ل�لاس �ت �ق �ب��ال ف �ق��ط» اع �ت �ب��ارًا من
ت��اري��خ  2014/05/21عوضًا ع��ن تاريخ
 2014/05/15اس � �ت � �ن ��ادًا ل� �ل� �ب�ل�اغ رق ��م
 2/4ت��اري��خ  2014/03/28وذل��ك بسبب
إضراب موظفي القطاع العام.
كذلك تعلن املديرية العامة لالستثمار
وص � � �ي � � ��ان � � ��ة امل � � � � ��واص� � �ل � ��ات ال� �س� �ل� �ك� �ي ��ة
وال�لاس�ل�ك�ي��ة ف��ي وزارة االت �ص ��االت عن
وض ��ع ف��وات �ي��ر ش�ه��ر ن�ي�س��ان  2014قيد
التحصيل بتاريخ  2014/05/21عوضًا
عن تاريخ .2014/05/15
بيروت في 12 :أيار 2014
املدير العام الستثمار وصيانة
املواصالت
السلكية والالسلكية
د .عبد املنعم يوسف
التكليف 886
إعادة إعالن
تعيد مصلحة األبحاث العلمية الزراعية
إج ��راء مناقصة ع��ام��ة ب��واس�ط��ة ال�ظ��رف
امل�خ�ت��وم لتلزيم تقديم م��واد كيميائية
وك��واش��ف ل ��زوم ف��رع وق��اي��ة ال�ن�ب��ات في
محطة تل العمارة.
امل �ك��ان :م�ح�ط��ة ت��ل ال �ع �م��ارة ال��زراع �ي��ة ـــــ
رياق ـــــ البقاع.
الزمان :الساعة العاشرة من صباح يوم
الثالثاء الواقع بتاريخ .2014/6/3
ف�ع�ل��ى م ��ن ي �ه� ّ�م��ه األم� ��ر ال �ح �ص��ول على
دفتر الشروط الخاص املودع نسخ عنه
في محطة تل العمارة ـــــ ري��اق ـــــ البقاع
لدى قسم املناقصات وفي محطة الفنار
ـــــ ج��دي��دة امل�ت�ن ل��دى ال�س�ي��د غ��ي ق��اروط
ضمن أوق��ات ال ��دوام الرسمي علمًا بأن
ث�م��ن ك��ل ن�س�خ��ة ع��ن دف �ت��ر ال �ش��روط هو
خمسون ألف ليرة لبنانية.
ت ��رس ��ل ال � �ع� ��روض م �ب��اش��رة ب��ال �ي��د إل��ى
إدارة م�ص�ل�ح��ة األب� �ح ��اث ال �ع �ل �م �ي��ة في
محطة تل العمارة ـــــ رياق ـــــ البقاع خالل
الدوام الرسمي ،على أن تصل العروض
قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم
عمل يسبق تاريخ اج��راء هذه املناقصة
وت�ه�م��ل ال �ع��روض ال�ت��ي ت�ص��ل ب�ع��د ه��ذا
املوعد.
تل العمارة في  19أيار 2014
رئيس مجلس اإلدارة ـــــ املدير العام
ميشال أنطوان افرام
التكليف 901
دعوة
ص� ��ادرة ع��ن دائ� ��رة تنفيذ امل�ت�ن ـــــ القلم
األول
باملعاملة التنفيذية الرقم 2014/143
ال��ى املنفذ عليه :ميشال ج��ورج ميشال
فارس ـــــ مجهول محل اإلقامة
بتاريخ  2014/2/12تقدم طالب التنفيذ
ال �ي ��اس اب��راه �ي��م ع �ي��د ب��واس �ط��ة وك�ي�ل��ه
املحامي سيمون ك��رم باستدعاء يطلب
بموجبه تنفيذ حكم الغرفة االبتدائية
ال �ت��اس �ع��ة ف��ي ج �ب��ل ل �ب �ن��ان ـ�ـ�ـ�ـ�ـ امل�ت�ن ق��رار
 2013/374تاريخ  2013/11/12باعتبار
ال� �ع� �ق ��ار  /768/م� ��ن م �ن �ط �ق��ة امل �ن �ص��ف
ال�ع�ق��اري��ة غ�ي��ر ق��اب��ل للقسمة ع�ي�ن��ًا بني
ال �ش��رك��اء وب ��إزال ��ة ال �ش �ي��وع ف �ي��ه بينهم
ع��ن ط��ري��ق ط��رح��ه للبيع ب��امل��زاد العلني
للعموم لصالحهم أم��ام دائ ��رة التنفيذ
املختصة ،على أن يعتمد أساسًا للطرح
ف ��ي امل� ��زاي� ��دة األول � � ��ى امل �ب �ل��غ امل� �ق ��رر م��ن
الخبير والبالغ /81250/د.أ .وبتوزيع
ن��ات��ج الثمن وال��رس��وم وامل�ص��اري��ف بني
ّ
الشركاء بنسبة ملكية كل منهم بحسب
قيود الصحيفة العينية وشطب الدعوى
ال��راه�ن��ة ع��ن الصحيفة العينية للعقار
ً
موضوعها بعد إنفاذ البند أوال.
لذلك
تدعوك هذه الدائرة للحضور الى قلمها
ب��ال��ذات أو بواسطة وكيل قانوني عنك
لتبلغ اإلن��ذار التنفيذي وطلب التنفيذ

وم��رب��وط��ات��ه خ�ل�ال مهلة ع�ش��ري��ن يومًا
ت �ل��ي ال �ن �ش��ر وإال اع �ت �ب��رت م�ب�ل�غ��ًا وق�ل��م
ال��دائ��رة م�ق��ام��ًا م�خ�ت��ارًا ل��ك وي �ص��ار ال��ى
ً
متابعة التنفيذ أصوال.
مأمور التنفيذ
ميرنا الحلو
إعالن
عن وضع جداول التكليف األساسية
للعام 2014
واإلض ��اف� �ي ��ة وال�ت�ك�م�ي�ل�ي��ة امل �ل �ح �ق��ة قيد
التحصيل
ي�ع�ل��ن رئ �ي��س ب�ل��دي��ة م��زرع��ة ي �ش��وع عن
وضع ج��داول التكليف األساسية لكافة
ال ��رس ��وم ال �ب �ل��دي��ة ع��ن ع ��ام  2014أل �ف��ان
ً
وأربعة عشر قيد التحصيل عمال بنص
املادة  104من قانون الرسوم البلدية رقم
 88/60ويلفت النظر الى ما يلي:
ً
ً
أوال :ع�م�لا بنص امل ��ادة  106م��ن قانون
الرسوم البلدية رقم  ،88/60على املكلفني
املبادرة فورًا الى تسديد الرسوم البلدية
املتوجبة عليهم خالل مهلة شهرين من
تاريخ اإلعالن في الجريدة الرسمية.
ً
ثانيًا :عمال بنص امل��ادة  109من قانون
ال ��رس ��وم ال �ب �ل��دي��ة رق ��م  ،88/60ت�ف��رض
غرامة تأخير وقدرها ( %2اثنان باملئة)
ع��ن ك��ل شهر تأخير ع��ن امل�ب��ال��غ ال�ت��ي ال
تسدد خالل املهلة املبينة في البند األول
ً
أعاله ،ويعتبر كسر الشهر شهرًا كامال.
ثالثًا :يعتبر ه��ذا اإلع�ل�ان بمثابة إن��ذار
شخصي لكل مكلف وقاطعًا ملرور الزمن
للذين لم ي�س��ددوا ما يترتب عليهم من
رس� ��وم ب �ل��دي��ة ع��ن ه ��ذا ال �ع��ام واألع � ��وام
السابقة.
مزرعة يشوع في 2014/5/10
رئيس بلدية مزرعة يشوع
طانيوس أسعد الياس
التكليف 878
إعالن بيع يخت
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
الرئيس جورج عطية
باملعاملة التنفيذية رقم 2013/2629
ط��ال�ب��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذ :ش��رك��ة م ��دور للمالحة
ش.م.م .وكيلها األستاذ طوني جنحو
امل �ن �ف��ذ ع�ل�ي�ه��ا :ش��رك��ة أف ��رودي ��ت م��اري��ن
كومباني ش.م.م.
ت �ط��رح ه ��ذه ال ��دائ ��رة ل �ل �م��رة األول � ��ى في
تمام الساعة العاشرة صباحًا من يوم
ال�س�ب��ت ال��واق��ع ف�ي��ه  2014/5/31للبيع
ب��امل��زاد العلني اليخت البحري املسمى
 AFRODITEالذي يحمل رقم التسجيل
ال�ع��امل��ي  IMO :6412413وامل�ص�ن��وع في
أح��واض شركة  KREMERسنة  1964ـــــ
ط��ول اليخت  49.74ع��رض اليخت 8.26
ع �م��ق ال �ي �خ��ت  3.50وي �ت��أل��ف م��ن ث�لاث��ة
ط ��واب ��ق ـ�ـ�ـ�ـ�ـ م �ص �ن��وع م ��ن م � ��ادة ال �ح��دي��د
ـ �ـ �ـ �ـ �ـ وزن ال �ي �خ��ت  250ط �ن��ًا ـ �ـ �ـ �ـ �ـ م�ح�م��ول��ه
الصافي  272طنًا ـــــ محموله اإلجمالي
 909أطنان ـــــ مجهز بمحركني أساسيني
يعمالن على  DIZELماركة  MUMطراز
ـ�ـ�ـ�ـ�ـ  TRHS425AVق� ��درة ك ��ل م�ن�ه��ا 825
حصانًا ومجهز بمحركني احتياطيني
ماركة  VOLVO PENTAـــــ مخمن بمبلغ
/160.000/د.أ .وي�ت��وج��ب ع�ل��ى اليخت
البحري رسوم لصالح إدارة واستثمار
م � ��رف � ��أ ب � � �ي� � ��روت ل � �غ� ��اي� ��ة 2014/3/31
/20845/د.أ.
إن ب ��دل ال �ط��رح امل �ح��دد م��ن ق�ب��ل رئ�ي��س
دائ��رة تنفيذ بيروت هو قيمة التخمني
ً
أعاله وذلك تحصيال لدين املنفذة البالغ
/141092.82/د.أ .عدا الفوائد والرسوم
واملصاريف.
ف�ع�ل��ى ال��راغ �ب�ين ب��ال �ش��راء ال �ح �ض��ور في
املوعد املحدد ال��ى رصيف مرفأ بيروت
الحوض رقم ( )2مصحوبًا بالثمن نقدًا
يضاف إليه  %5رسم داللة.
مأمور تنفيذ بيروت
جمال الدسوقي ـــــ وجدي القزي
إعالن تلزيم
يعلن ات�ح��اد بلديات ال�ش�لال ع��ن إج��راء
م �ن��اق �ص��ة ع �م��وم �ي��ة ب �ط��ري �ق��ة ال �ت �ن��زي��ل
امل�ئ��وي وذل��ك ف��ي تمام الساعة الحادية
عشرة من قبل ظهر ي��وم السبت الواقع
ف�ي��ه ال�س��اب��ع م��ن ح��زي��ران ()2014/6/7
لتلزيم م�ش��روع ب�ن��اء ن��ادي املتقاعدين

على العقار رقم  2516من منطقة بوداي
العقارية.
املتعهدون املقبولون :الشركات املصنفة
ف��ي وزارة األش �غ��ال ف�ئ��ة أول ��ى ـ�ـ�ـ�ـ�ـ درج��ة
أولى مباني
ت�ق��دم ال �ع��روض ب��ال�ي��د ف��ي م��رك��ز ات�ح��اد
بلديات الشالل /ب��وداي ـــــ مبنى القصر
ال� �ب� �ل ��دي /ع �ل��ى ان ت �ص��ل ق �ب��ل ال �س��اع��ة
الحادية عشرة من آخر يوم عمل يسبق
املوعد املحدد لفض ال�ع��روض ويرفض
ك��ل ع��رض ال ي�ق��دم ب�ه��ذه الطريقة ،علمًا
ب ��أن ك��ل ع ��رض ي ��رد ال ��ى االت �ح ��اد يجب
ان يتضمن قيمة الضريبة على القيمة
املضافة ،وكل عرض خالفًا لذلك يعتبر
متضمنًا ضمنًا هذه الضريبة.
يمكن االط�لاع واالستحصال على دفتر
الشروط املوضوع لهذه الغاية واملصدق
وف� � �ق � ��ًا ل� �ل��أص� � ��ول ل� � �ق � ��اء م� �ب� �ل ��غ وق� � � ��دره
/250.000/ل.ل( .فقط مئتان وخمسون
ال��ف ل�ي��رة لبنانية ال غ�ي��ر) ،وذل��ك خالل
اوقات الدوام الرسمي من مركز االتحاد
املذكور.
رئيس اتحاد بلديات الشالل
علي حسني عساف
إعالن
تعلن بلدية البترون عن إجراء مناقصة
عامة في مركز البلدية في تمام الساعة
العاشرة قبل ظهر ي��وم الثالثاء الواقع
فيه  2014/6/10لتلزيم مشروع املرحلة
ال�ث��ان�ي��ة م��ن ت�ع��دي��ل وإض��اف��ة ب�ن��اء على
م�ب�ن��ى ب �ل��دي��ة ال �ب �ت��رون ف��ي ال �ع �ق��ار رق��م
 /1617/البترون وذلك بطريقة املناقصة
العمومية.
ف �ع �ل��ى م ��ن ي��رغ��ب ب ��االش� �ت ��راك ف ��ي ه��ذه
املناقصة الحصول على دفتر الشروط
ال �خ��اص امل �ع��د ل �ه��ذه ال �غ��اي��ة م��ن ب�ل��دي��ة
البترون ـــــ الشارع العام ـــــ مبنى البلدية
الطابق األول ضمن الدوام الرسمي.
تقدم العروض بالظرف املختوم وباليد
الى قلم بلدية البترون في مهلة أقصاها
ال �س��اع��ة ال �ث��ان �ي��ة ع �ش��رة ظ �ه �رًا م��ن آخ��ر
يوم عمل يسبق موعد إج��راء املناقصة،
وي� ��رف� ��ض ك� ��ل ع� � ��رض ي� �ص ��ل ب� �ع ��د ه ��ذا
التاريخ.
يعلن عن املناقصة في الجريدة الرسمية
وث � �ل ��اث ص� �ح ��ف م �ح �ل �ي��ة ق� �ب ��ل خ �م �س��ة
عشر ي��وم��ًا على األق��ل م��ن ت��اري��خ إج��راء
املناقصة.
البترون في 2014/5/15
رئيس بلدية البترون
مرسلينو الحرك
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
ط �ل��ب م �ح �م��ود ه��ان��ي م �ن �ص��ور بصفته
ً
وكيال عن كل من حفيظة محمد درويش
بصفتها الشخصية ودان ��ي واب��راه�ي��م
حسني درويش بصفتهما مشتريني من
اب��راه�ي��م ح�س�ين دروي ��ش س�ن��دي ملكية
ب ��دل ض��ائ��ع ع��ن ح�ص��ة اب��راه �ي��م حسني
دروي � ��ش وح�ف�ي�ظ��ة م�ح�م��د دروي � ��ش في
العقار  311كيفون
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليلى الحويك
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلبت املحامية لودي غسان ضو وكيلة
سامر كامل الريشاني سندي ملكية بدل
ض��ائ��ع ع��ن حصته ف��ي ال�ع�ق��اري��ن 2048
و 2049مزرعة الشوف
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في
الشوف
راني حيدر
إعالن تلزيم (للمرة الثالثة)
ت�ع�ل��ن امل��دي��ري��ة ال�ع��ام��ة ل �ل �م��وارد امل��ائ�ي��ة
وال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة ،ع��ن إع� ��ادة اج� ��راء تلزيم
بطريقة اس �ت��دراج ع��روض على أس��اس
ت �ق��دي��م أس �ع��ار ل�ت�ن�ف�ي��ذ م �ش��روع إك �س��اء
وت��أه �ي��ل أق �ن �ي��ة ري ف��ي م�ن�ط�ق��ة ع��روب��ة
القزقلية التحتا ـــــ جرود الهرمل (للمرة
الثالثة).

ت � �ج ��ري ع �م �ل �ي��ة ال� �ت� �ل ��زي ��م ف� ��ي ال �س��اع��ة
ال �ع��اش��رة م��ن ي ��وم ال �ث�ل�اث��اء ال ��واق ��ع في
.2014/6/24
فعلى املتعهدين املصنفني ف��ي ال��درج��ة
ال ��راب� �ع ��ة ع �ل��ى األق� � ��ل ل �ت �ن �ف �ي��ذ ص �ف �ق��ات
األش� �غ ��ال امل��ائ �ي��ة ال��راغ �ب�ي�ن ب��االش �ت��راك
ب� �ه ��ذا ال �ت �ل��زي��م ت �ق��دي��م ع ��روض� �ه ��م ق�ب��ل
ال �س��اع��ة ال �ث��ان �ي��ة ع �ش ��رة م ��ن آخ� ��ر ي��وم
عمل يسبق ال�ي��وم امل�ح��دد لجلسة فض
العروض ـــــ وفق نصوص دفتر الشروط
الخاص الذي يمكن االط�لاع والحصول
عليه في املديرية العامة للموارد املائية
وال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة ـ �ـ �ـ �ـ �ـ م �ص �ل �ح��ة ال� ��دي� ��وان ـ�ـ�ـ�ـ�ـ
كورنيش النهر.
بيروت في 20 :أيار 2014
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 899
إعالن مزايدة عمومية
ل�ب�ي��ع س �ي��ارات ق��دي�م��ة مستهلكة وغير
ص ��ال �ح ��ة ل�ل�اس �ت �ع �م��ال ل� � ��زوم امل ��دي ��ري ��ة
العامة لرئاسة مجلس الوزراء
ال � �س� ��اع� ��ة ال� �ت ��اس� �ع ��ة م � ��ن ي � � ��وم االث� �ن�ي�ن
ال��واق��ع فيه الثالث والعشرون من شهر
ح��زي��ران  ،2014تجري إدارة املناقصات
ف��ي م��رك��زه��ا ال�ك��ائ��ن ف��ي ب�ن��اي��ة بيضون
ـــــ ش ��ارع ب ��وردو ـــــ ال�ص�ن��اي��ع ـــــ ب�ي��روت،
لحساب رئاسة مجلس الوزراء ـــــ مزايدة
عمومية لبيع سيارات قديمة مستهلكة
وغير صالحة لالستعمال.
ـــــ ال�ت��أم�ين امل��ؤق��ت :خمسماية ال��ف ليرة
لبنانية ال غير.
ـــــ س�ع��ر االف �ت �ت��اح :س�ب�ع��ة ع�ش��ر مليونًا
وث�ل�اث �م ��اي ��ة وس� �ت ��ة ث�ل�اث ��ون أل � ��ف ل �ي��رة
لبنانية ال غير.
ـــــ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
ت �ق ��دم ال � �ع� ��روض ،وف� ��ق ن �ص ��وص دف �ت��ر
ال �ش��روط ال �خ��اص ال ��ذي ي�م�ك��ن االط�ل�اع
وال�ح�ص��ول عليه م��ن قلم دي��وان رئاسة
مجلس الوزراء ـــــ السراي الكبير.
يجب أن تصل ال �ع��روض إل��ى قلم إدارة
املناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة
م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق ت��اري��خ جلسة
التلزيم.
املدير العام إلدارة املناقصات
ّ
العلية
جان
التكليف 898
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب املحامي محمود حسن حالل وكيل
ح�ن��ا س��ام��ي غ�ط��اس بصفته أح��د ورث��ة
س��ام��ي س�ل�ي��م غ �ط��اس أح��د ورث ��ة سليم
حنا غطاس سند ملكية بدل ضائع عن
حصته في العقار  231الرميلة
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في
الشوف
راني حيدر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلبت مي حلمي مراد وكيلة فارس فائز
راج ��ح س�ن��د م�ل�ك�ي��ة ب ��دل ض��ائ��ع للعقار
 7/507السمقانية
للمعترض مراجعة األمانة خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في
الشوف
راني حيدر
إعالن عن مناقصة عمومية
في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر من
ي��وم ال�ث�لاث��اء ال��واق��ع فيه 2014/06/10
ت �ج ��ري م��ؤس �س��ة م �ي ��اه ب� �ي ��روت وج �ب��ل
لبنان مناقصة عمومية بطريقة الظرف
امل �خ �ت��وم ع ��ائ ��دة ل� �ـ«ل� �ش ��راء م�ج�م��وع��ات
ضخ غاطسة لدى مؤسسة مياه بيروت
وجبل لبنان» وذلك في املكتب الرئيسي
الكائن ف��ي ش��ارع سامي الصلح ـــــ ملك
الشدراوي ـــــ بيروت.
ي �م �ك��ن مل� ��ن ي ��رغ ��ب االش� � �ت � ��راك ف� ��ي ه ��ذه
املناقصة االط�لاع والحصول على دفتر
ال� �ش ��روط ال �خ ��اص ف ��ي ال �ط��اب��ق ال�ث��ال��ث

ـ �ـ �ـ �ـ �ـ امل �ك �ت��ب ال��رئ �ي �س��ي ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ش � ��ارع س��ام��ي
ال �ص �ل��ح ـ�ـ�ـ�ـ�ـ م �ل��ك ال � �ش� ��دراوي ل �ق��اء مبلغ
/1.000.000/ل.ل .ي��دف��ع ف��ي ص �ن��دوق
املؤسسة لقاء إيصال يضم إلى العرض.
تقدم ال�ع��روض باليد إل��ى قلم املؤسسة
الطابق الرابع في مهلة أقصاها الساعة
الثانية عشرة من آخ��ر ي��وم عمل يسبق
م ��وع ��د إج � � ��راء امل �ن��اق �ص��ة وي ��رف ��ض ك��ل
عرض يصل بعد هذا املوعد.
رئيس مجلس اإلدارة
املدير العام
املهندس جوزف نصير
التكليف 895
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط �ل��ب ف ��ري ��د اس �ك �ن��در ال �ب �س �ت��ان��ي س�ن��د
ملكية بدل ضائع عن حصته في العقار
 640وسهام وديع البستاني بدل ضائع
للعقار  1338الدبية
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في
الشوف
راني حيدر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط � �ل� ��ب م� � � � � ��ارون أس� � �ع � ��د ط � ��اه � ��ا وك� �ي ��ل
أن �ط��وان��ات ،ج� ��وزاف ،م�خ��اي��ل ،ج��رج��س
ال� � �ي � ��اس ع� �ق ��ل ب �ص �ف �ت �ه��م ال �ش �خ �ص �ي��ة
وب�ص�ف�ت�ه��م ورث� ��ة ال �ي��اس ي��وس��ف عقل
ووك�ي��ل م�ي�ش��ال سعيد ن�ق��وال وسلفانا
م �ي �ش��ال ن� �ق ��وال ب �ص �ف �ت �ه �م��ا أح� ��د ورث ��ة
م ��اري ال �ي��اس ع�ق��ل س �ن��دات ملكية ب��دل
ضائع ع��ن حصصهم ف��ي العقار 1584
الدامور
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في
الشوف
راني حيدر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط �ل��ب رواد ج � ��وزاف ال �ح �ص��روت��ي أح��د
ورثة جوزاف هاني الحصروتي سندي
م�ل�ك�ي��ة ب ��دل ض��ائ��ع ل�ل�ع�ق��اري��ن  871دي��ر
دوريت و 922كفرحيم
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في
الشوف
راني حيدر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلبت نللي رزق الله موره وكيلة روجيه
أسعد الشدياق سند ملكية بدل ضائع
للعقار  978البيري
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في
الشوف
راني حيدر
إعالن
ي �ع �ل��ن رئ �ي��س ب �ل��دي��ة ش �م �س �ط��ار غ��رب��ي
ب �ع �ل �ب��ك ع� ��ن وض� � ��ع ج � � � ��داول ال �ت �ك �ل �ي��ف
ل�لأب�ن�ي��ة السكنية وغ�ي��ر السكنية على
اختالفها لعام  2011قيد التحصيل.
ف �ع �ل��ى ج �م �ي��ع امل �ك �ل �ف�ي�ن دف � ��ع ال ��رس ��وم
امل�ت��وج�ب��ة ع��ن ال �ع��ام امل ��ذك ��ور وم ��ا قبله
خ�ل��ال م �ه �ل��ة ش �ه��ري��ن م ��ن ت ��اري ��خ ن�ش��ر
ه��ذا اإلع�ل�ان ف��ي الجريدة الرسمية وإال
ت �ع��رض��وا ل �غ��رام��ة ق��دره��ا اث �ن��ان ب��امل�ئ��ة
ً
عن كل شهر تأخير وذل��ك عمال بأحكام
امل��ادت�ين  106و 109م��ن ق��ان��ون ال��رس��وم
البلدية رقم .88/60
ي �ع �ت �ب��ر ه � � ��ذا اإلع� � �ل� ��ان ب� �م� �ث ��اب ��ة إن � � ��ذار
شخصي قاطع مل��رور ال��زم��ن لكل مكلف
متخلف ع��ن تسديد جميع املستحقات
امل �ت��وج �ب��ة ل �ل �ب �ل��دي��ة ع ��ن ك ��ل ال �س �ن��وات
السابقة.
شمسطار في2012/4/25 :
رئيس بلدية شمسطار غربي بعلبك
سهيل شبلي الحاج حسن

إعالنات 727

الخميس  22أيار  2014العدد 2300

إعـــالن
ت ��دع ��و م��ؤس �س��ة م� �ي ��اه ب � �ي ��روت و ج�ب��ل
ل �ب �ن��ان م �ش �ت��رك �ي �ه��ا ال� � � ��واردة أس �م��اء ه��م
أدن ��اه ,التقدم م��ن ص�ن��دوق املؤسسة في
ب�ي��روت – ب��دارو – ش��ارع س��ام��ي الصلح
– ملك شدراوي ,لتسديد املبالغ املتوجبة
عليهم .
رقم
االشتراك
221906
221970
222078
222089
222090
222207
222230
222259
222468
222501
222904
223492
223795
225253
225372
225801
225806
226043
226773
226871
227545
227613
227737
227755
227819
228637
228843
229321
229807
230224
230306
230373
231211
231292
231582
231639
232133
232319
232371
232631
232659
232712
232901
232938
232975
233053
233102
233177
233241
233242
233302
233466
233600
233609

االسم
انعام حجار
اسمة عطية زرد
جورج الياس سلوم
الياس عباس جبرايل
منصور ناصيف زكور
فضول جورج خوري
نعيم يوسف صالح
سروبيان اخوان
سركيس صفريان
مرهج جرجس ناصيف
الياس ابو جودة
ستراك بغداصريان
فوزي بشواتي
انطوان حنا ابي صعب
نادين يوسف خازن
نسيم ابو حبيب
ميالد الدبس
كارابت كلفيان
انطوان شكيب حداد
سمعان الياس شاهني
روبير معلم و ابو انطوان
انترانيك كازانجيان
استير راشيد قراط
جوزف و طوني ابو غزل
جورج اسكندر اودكيان
يوسف فيليب بطحا
جان واروغ بليان
جورج صالح
سمير حداد
جوزف مخلوف
باتريسيا زوج��ة ريمون
سعادة
ماري فيدلي
يوسف طانيوس روكز
نبيل فؤاد جورج
شوقي سعيد عدوان
يوسف حسني حريري
نبحا عبد الحسان
جانيت طاشجيان
م��ؤس�س��ة داي �ل��ي ليبانون
ش.م.م
يحيى الفران
هالن استيان جاودريان
بطرس حنا ابي يونس
ج� � � ��وزف ص� �ب ��ق و ك��ات �ي��ا
وديه
نبيل الياس شكرالله
جورج انطوان مكرزل
الياس عطايا مارون
مهران وانيس
بهدانيان وساليت
ميالد فارس شحاده
هرمدايان رافي وطوار
كميل رشيد شاهني
ايلي و ليلى عطالله
امريكن اليف كومبدني
كمبيوتر اكو ش.م.ل

233641
233683
233707
233917
233940
234013
234056
234082
234109
234123
234275
234292
196
710
4039
5275
6691
7227
7304
7579
7722
12197
13192
14050
16028
16798
18589
19008
19491
20897
21033
22889
23000
23230
23323
24147
24290
24969
25089
25644
26455
28240
31174
32304
32511
33510
36092
37338
39902
40606
42022
42142
42625
42771
43134
43136
44719
46147
47394
48044
48150
48669
50339

مي نجيب توما و شركاه
جرجس حنا بشارة
س � � � ��رك� � � � �ي � � � ��س ك � � ��راب� � � �ي � � ��ت
كادسيان
جاك كرابت مانوشكيان
جميل جرجس حج
خليل بولس
جرجي خليل اندراوس
بسام حسن القزي
جورج بربر
لبيب خياب
سليم طانيوس فياض
منيف جلبوط
محمد علي محيو
احمد عواضة
محمد منيمنة
اميل برغوت
خالد بادي
محمد عبد القبيسي
نجيب مكاري
صبحي ايوب يونس
عبدي فرج
منيرة الذقاني
يوسف رضا عيساوي
محمد علي خليل
جوزف اندجيان
جورج عازار
منير حوت
فرنسوا بيك
منيب الطرابلسي
جبران محفوض
هاشم و توفيق فرة
عبد اللطيف حرب
كلود شيبان
مارون جبور
ساميا عبد القادر مبشر
انيسة قانييه
مصدر عبد القادر
جورج فرة
عمر مكوك
هكتور كندي صوفان
محمد شنف
نزارت توتجيان
شفيق حالق
ناجي تميم
روبني كابتليان
شيكب نديم راجي
خليل سمعان مسعد
احمد حسني جمعة
محمد تريكي
عبد الرحمن عليوان
احسان محمد جالب
خالد وزان
سعيد ابراهيم جنون
ابراهيم شعبان
حسني مكحل
حسني مكحل
كافاين نرسيس قسطا
خديج سليم دوغان
محمود شهاب
جميل قسيباتي
رشيد علي صيحاني
بسام حسان ابو حمينه
صبحي فرج

50438
52271
53506
54768
55813
56444
57326
58266
60123
63263
63428
63898
64180
64196
64898
65660
66016
66562
68711
68793
69422
70761
72391
72665
73554
74341

حسني مكحل
حليم فرنجي
محمد محفوظ
حسني علي طاهر
فاطمة ادلبه
مصطفى حريس
صابرعبدالحليم فتحي
نقوال زريق
انور علي ضيا
علي عالمة
مهتدي يوسف
سعدالدين حبطا
توفيق خطاب
احمد حداد
الشيخ محمد فرحات
عبد الحفيظ قنواتي
سالمة ديب الياس
علي عبد الرحمن قارووط
خضر الوند
محمد حسان مقدر
الشيخ موسى عمري
محمد شومان
فريدة صالح نصولي
خليل شاب
محمد زنتوت
عبد الغني حلواني

وف � ��ي ح� ��ال ع � ��دم ال �ت �س��دي��د خ �ل��ال م�ه�ل��ة
أس �ب��وع�ين م ��ن ت ��اري ��خ ال �ن �ش��ر ستضطر
امل��ؤس �س��ة ألخ� ��ذ اإلج � � � ��راءآت ال �ق��ان��ون �ي��ة
بحقهم.
رئيـس مجلـس االدارة
املديـر العـام
التكليف 889
إعــــــالن
ت ��دع ��و م��ؤس �س��ة م� �ي ��اه ب � �ي ��روت و ج�ب��ل
ل �ب �ن��ان م �ش �ت��رك �ي �ه��ا ال� � � ��واردة أس �م��اء ه��م
أدن ��اه ,التقدم م��ن ص�ن��دوق املؤسسة في
ب�ي��روت – ب��دارو – ش��ارع س��ام��ي الصلح
– ملك شدراوي ,لتسديد املبالغ املتوجبة
عليهم .
االسم
جبران و زعيتر و طعمه
أرز
ديب و يوسف سكر
يوسف شقير
غالب رباح
بسام حالوي
دياب
غالب رباح
غالب رباح
ادوارد دينوبديان
ناصيف خويري
الياس خازن شمعون
سعاد كرم فرحات
جميل روحانا
ايوب
ماري روز عيد
زوهراب تاملزيان
ميناس هاغوبيان
سركيس اباشيان
سركيس اباشيان
محمد حسني
علي رضا قانصو
فريد بعيني

رقم
االشتراك
168108
168813
172370
172500
172575
172642
173125
173806
174197
174483
175790
176129
176434
176666
176948
177201
177344
179146
179146
180278
180625
181177

قيصر لحام
اسحاق مكدوسيان
جوزف كوركيفي
مانوك كوبليان
سيروب أوهانيان
ميالكون موراديان
كريكور كيليشيان
باركيف مداروديان
وديع عطالله
بارج نازريان
توفيق جورج ضو
جميل رفايل مدور
يبريم ينكنيان
انترانيك اتيشيان
جوزف فارس نعمه
بوغوص علوان
ديكران ببزجيان
محمد ديب
الفرد لويس قاصوف
يوسف قوريه قوريه
شاهني خوري
اوهانس بالويان
جورجيت كريم حماوي
جوزف قاصوف
منصور ابي حيدر
يوسف و جورج املير
نجيب بولس عطالله
مركاريد سوكونيان
سركيس خوروزيان
وردة مخايل سعد
ابراهيم اوسكاردجيان
محمد محمود البريك
ناصيف ابو لوز
اميدو مرياني
سوسي شانليان
سعدالله نجار
مسيس نرسسيان
غريس جورج توفيق
عبد كريدلي
جورج يعقوب صايغ

182082
182212
182318
182600
182797
183257
183807
184512
185098
185458
185821
185855
185896
186292
186327
187321
187505
187792
188042
188063
188205
189192
189643
191121
191167
191600
191836
192033
192311
192664
192823
193027
193230
193285
193628
194143
194248
194368
194688
196335

مسيس توبوزيان

196404

محمد علي حميديان

196623

سليمان داوود ابو راس

197058

ماري قسطانيان

197116

سركيس حارمنداريان

197421

خليل فريد زغيب

197423

انترانيك برناسويان

197900

محمد محسن السيد

198009

ميسك تاسالكيان

198051

اوامي

199055

ادوارد ابراهيم عيشوه

199519

جورج مخايل صروف

199748

يعقوب دمردجيان

199912

زكي ازرق

200009

فيليب خوري

200015

كيفورك بتشكدجيان

200049

جورجيت قساطلي

200256

غازي نحاس

200277

ورطيوار سفليان

200542

وديع سمعان

200733

عايدة مسعد

201242

انطوان ابي يونس

201311

ناصيف هيكل

202616

راشد غول
هوسيب انتابليان
انجيال شيرنيان
فضول اخوان
جوزف ابو جوده
جميل فياض و اخوانه
فرتوك مناسيان
افلني كورد
حجة طوران ارسالنيان
نكتار غرابديان
ميشال نصراوي
رشيد ابو فيصل
سمعان كرم
سركيس صفريان
ايزابيل اراكليان
عبد حسن حجيلي
فوزي عقيقي
مانول كواليان
اوهانس اوهانسيان
جورج مطر
هاروتيان سركيس
مارديرسيان
ادوراد صادر
بفراد ورطانيان
سامي العقل
نزارات كيرومليان
ريمون ميناسيان
عزيز صباغ و شركاه
بوغوص اشخنيان
ميشال حجل
بدروس ميوليان
مسروب وانليان
الكسان اسكندريان
متيوس صغمنيان
ابراهيم ماتوسيان
اميل بويبس
دكتور الياس خيرالله
توفيق تاجر
انطوان الياس اسطفان
انطوان سوتو
ايلي توباليان
سيروات دشيركيان
اوهانس كشيشيان
هاكوب ديركالوستيان
سميرة اسكندر اوس
ابرام ميسك
صبحي عبود
سيروب خاتشادوريان
اسادور شاهنيان
سلطان مايد
ابكار حايك بوغوكيان
بدروس توروسيان
جورج صايغ
جورج ميالني عازار
غسان ابي نادر
ميشال عباس حداد
ايلي و جهان صيفي
مراد فؤاد كرم

202722
202730
202821
202965
203890
203906
204164
204300
205305
205611
207589
207599
207625
207729
207902
208037
208769
209964
210306
210326
210872
211673
212463
213328
214571
214575
214952
215025
215068
215207
215211
215213
215219
215359
215777
215920
216130
216192
216462
216669
217019
217022
217499
218063
218236
218426
218770
219249
219701
219822
220252
220522
221149
221474
221640
221668
221840

وف � ��ي ح � ��ال ع � ��دم ال �ت �س��دي��د خ �ل��ال م�ه�ل��ة
أس �ب��وع�ي�ن م ��ن ت ��اري ��خ ال �ن �ش��ر ستضطر
امل��ؤس �س��ة ألخ� ��ذ اإلج � � � ��راءآت ال �ق��ان��ون �ي��ة
بحقهم.
رئيـس مجلـس االدارة
املديـر العـام
التكليف 892
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الرياضة اللبنانية

استعداد متواضع
لشباب لبنان
يواصل منتخب لبنان للشباب استعداده للمشاركة
في بطولة كأس العرب ،التي تستضيفها العاصمة
القطرية الدوحة ما بني  2حزيران و 15منه ،حيث خاض
املنتخب مباراة ودية أمس مع املنتخب األول وخسر أمامه
 1ـ  4قبل السفر غدًا الى اندونيسيا لخوض مباراة ودية
عبد القادر سعد
ينتقل االه �ت �م��ام ال �ك��روي اللبناني
من منتخبات الصاالت والشاطئية
واألول ال��ى منتخب ال�ش�ب��اب ،ال��ذي
س�ي�خ��وض م�ن��اف�س��ات ك ��أس ال�ع��رب
ضمن املجموعة الثانية إل��ى جانب
ال�س�ع��ودي��ة وق�ط��ر وال �س ��ودان ،فيما
ت� �ض ��م امل� �ج� �م ��وع ��ة األول � � � ��ى ال � �ع ��راق
وت��ون��س وم��وري �ت��ان �ي��ا وج�ي�ب��وت��ي.
وي �خ��وض م�ن�ت�خ��ب ل�ب�ن��ان م�ب��ارات��ه
األولى مع السعودية في  3حزيران،
قبل أن يلعب مع قطر في  6منه ،ومع
السودان في  9منه.
يقود املنتخب فنيًا امل��درب الوطني
باسم محمد ،ال��ذي واج��ه صعوبات
ف � ��ي إع � � � � ��داد امل� �ن� �ت� �خ ��ب ن� � �ظ� � �رًا إل� ��ى
ارتباطات عدد كبير من الالعبني مع
فرقهم ف��ي ال ��دوري وبطولة اآلم��ال،
اض��اف��ة ال ��ى االم �ت �ح��ان��ات امل��درس�ي��ة
وال�ج��ام�ع�ي��ة ،إذ ل��م يكتمل التمرين
ع �ل��ى ن �ح��و ن �ه��ائ��ي اال ي ��وم اإلث �ن�ين
املاضي ،كما اقتصرت االستعدادات
السابقة على حصتني تجريبيتني
( )TRY OUTSوأرب� � � � ��ع ح �ص��ص
ت��دري �ب �ي��ة ف �ق��ط ع �ل��ى م�ل�ع��ب ب �ي��روت
ال �ب �ل��دي ،وال �ص �ف��اء ي��وي��م الخميس
والسبت فقط كما قال املدرب محمد
لـ «األخبار».
أم� � � ��س خ� � � ��اض م� �ن� �ت� �خ ��ب ال� �ش� �ب ��اب
م �ب��ارات��ه ال�ت�ج��ري�ب�ي��ة ال �ث��ال �ث��ة ،فهو
ل �ع��ب م ��ع ال �ع �م��ال ط��راب �ل��س (درج ��ة
ث��ان �ي��ة) وف � ��از ع �ل �ي��ه  ،1 - 2وخ�س��ر
أمام األنصار  ،2 - 1كما خسر أمس
أم� � ��ام م �ن �ت �خ��ب ل �ب �ن��ان األول ال ��ذي
ي �ق��وده امل ��درب اإلي�ط��ال��ي جوسيبي
ج� �ي ��ان� �ي� �ن ��ي ع � �ل ��ى م� �ل� �ع ��ب امل ��دي� �ن ��ة
ال ��ري ��اض� �ي ��ة .وف� � ��از امل �ن �ت �خ��ب األول
 ،1 - 4وس� �ج ��ل األه � � � ��داف األرب� �ع ��ة
ح� �س�ي�ن ع� ��واض� ��ة وح � �س ��ن ش�ع�ي�ت��و
ونور منصور والحارس الري مهنا،
ال ��ذي ل�ع��ب م�ه��اج�م��ا ف��ي آخ ��ر عشر
دق��ائ��ق .أم��ا ه��دف منتخب الشباب،
فسجله عبد الله العلي.
ويوافق محمد على أن فترة االعداد
كانت قصيرة ،اال أن ه��ذا يعود الى

التكليف امل�ت��أخ��ر ال��ذي ج��اء ف��ي 24
نيسان امل��اض��ي ،أي قبل شهر فقط،
ما أثر في االستعدادات ،لكن محمد
ّ
يعول على جاهزية عدد من الالعبني
الذين كانوا يشاركون في البطوالت
ّ
امل �ح �ل �ي��ة ،إال أن م ��ا ه ��و م ��ؤك��د ع��دم
القدرة على الوصول الى الجاهزية
املطلوبة التي يؤمل أن تتحسن بعد
م�ع�س�ك��ر ان��دون�ي�س�ي��ا ،ال ��ذي سيبدأ
ي��وم االثنني ،حيث ستسافر البعثة
اللبنانية ليل السبت  -األح��د على
أن يخوض املنتخب مباراة ودية مع
اندونيسيا ي��وم األرب�ع��اء ،وسيبقى
ي��وم�ين اض��اف�ي�ين ف��ي ج��اك��ارت��ا على
أن يتوجه الى قطر في  31الجاري.
واختار محمد  23العبًا وهم:
ل� �ح ��راس ��ة امل � ��رم� ��ى :م �ص �ط �ف��ى م�ط��ر
(العمال طرابلس) ،ليفون كينويان
(الهومنمن) ،علي ضاهر (العهد).
للدفاع :خليل خميس وحسني الزين
(العهد) ،خالد العلي (طرابلس) ،علي
عيسى وج�ه��اد امل�ص��ري (األن �ص��ار)،
ع �ب��د ال �ل��ه م �غ��رب��ي وخ ��ال ��د ال �ج��اس��م
(طرابلس) وإيلي براضعي (الشرق).
ل �ل ��وس ��ط :ح �س��ن ك� ��وران� ��ي وم �ح �م��د
س ��ال ��م (ش � �ب� ��اب ال � �س� ��اح� ��ل) ،غ� ��ازي
ح �ن �ي �ن��ي وم �ح �م��د ق � ��دوح (ال �ع �ه��د)،
محمود ح��ول��ي (امل �ب��رة) ،أك��رم ط��راد
(اإلص�ل�اح ال�ب��رج ال�ش�م��ال��ي) ،حبيب
شويخ (التضامن صور) وعبد الله
ع �ل��ي (ط ��راب� �ل ��س) ،ح �س�ين م�ن�ص��ور
(النجمة).
للهجوم :حسني أيوب (العهد) ،علي
ك ��رك ��ي (ال� �ص� �ف ��اء) وف �ي �ل �ي��ب ب��اول��ي
(ليون الفرنسي).
وي�ض��م ال�ج�ه��از الفني أي�ض��ًا محمد
دي � ��اب م� ��درب� ��ًا ،ب�ل��ال ه ��اش ��م م��درب��ًا
لحراس املرمى ،حسن شغري مديرًا
إداريًا ،وشفيق فارس للتجهيزات.
وع� ��ن م � �ب ��اراة األم � ��س م ��ع امل�ن�ت�خ��ب
األول ،ي�ش�ي��ر م�ح�م��د ال ��ى أن ه�ن��اك
أكثر من ه��دف خلف اقامتها ،يأتي
في مقدمتهم االحتكاك مع فرق ذات
م�س�ت��وى أع �ل��ى ،اض��اف��ة ال ��ى اللعب
ع �ل��ى م �ل �ع��ب ك �ب �ي��ر ي �ك �ش��ف م�ك��ام��ن
القوة والضعف في الفريق.

صراع هوائي بني حسني الزين ( )6وحسني عواضة خالل لقاء منتخب الشباب مع املنتخب األول (عدنان الحاج علي)

السلة اللبنانية

الرياضي يواعد الحكمة في النهائي الكبير
نهائي كبير في
بطولة لبنان لكرة السلة
سيجمع بني القطبني
البيروتيني الرياضي
والحكمة ،في اعادة
ملواجهتهما على اللقب
قبل  8اعوام ،والتي
حسمها «ابناء املنارة»
بفوز نظيف  3ـ 0
ٍ
اسماعيل احمد صاعدًا للتسجيل (سركيس يرتسيان)

حذا الرياضي حذو غريمه الحكمة
وتخلص من عقبة ضيفه بيبلوس
م �ن �ه �ي��ًا ال �س �ل �س �ل ��ة واي� � � � ��اه ب �ث�ل�اث��ة
انتصارات نظيفة اثر فوزه الصعب
عليه بفارق  3نقاط ( 70-73األرب��اع
 ،)70-73 ،48-53 ،32-40 ،17-16في
املباراة التي اقيمت بينهما في قاعة
صائب سالم في املنارة.
ال� ��ري� ��اض� ��ي ال� �ع ��ائ ��د ال� � ��ى ال �ن �ه��ائ��ي
ب �ع��د غ �ي��اب��ه ع �ن��ه ف� ��ي آخ � ��ر م��وس� ٍ�م
م �ك �ت �م��ل (ب� �ل ��غ ال �ش��ان �ف �ي��ل وان �ي �ب��ال
زح �ل��ة ال �ن �ه��ائ��ي ف ��ي م��وس��م -2011
 ،2012وتوقفت البطولة في املوسم
خصم عنيد
امل��اض��ي) ،عليه تخطي
ٍ
ه ��و ال �ح �ك �م��ة ال � ��ذي ك� ��ان ق ��د اق�ص��ى
ع �م �ش �ي ��ت ف � ��ي امل � ��واج � �ه � ��ة األخ � � ��رى

ضمن الـ «بالي أوف» من دون عناء
( ،)0-3م��ا اك��د جهوزيته الستعادة
اعوام
اللقب الغائب عن خزائنه منذ
ٍ
ط��وي �ل��ة ،ع �ل �م��ًا ان� ��ه ول �ل �م��رة االول� ��ى
س� �ي� �ح ��رز ال� �ل� �ق ��ب ال� �ف ��ائ ��ز ف� ��ي ارب� ��ع
مباريات من اصل سبع.
وب � � ��دا ان الع� �ب ��ي ب �ي �ب �ل��وس ال ��ذي ��ن
دخلوا فترة التحمية وه��م يرتدون
ب �ش �ك� ٍ�ل م �س �ت �غ��رب ق �م �ص��ان ت�ح�م��ل
ص ��ورة رئ �ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة ميشال
س� �ل� �ي� �م ��ان ،ف � ��ي ط ��ري� �ق� �ه ��م الح � � ��راج
ّ
وجر السلسلة
الرياضي على ارضه
ال� � ��ى م� � �ب � ��اراة راب� � �ع � ��ة ،وخ �ص ��وص ��ًا
ب �ع ��دم ��ا ان � �ه� ��وا ال� ��رب� ��ع االول االول
مل �ص �ل �ح �ت �ه��م ( ،)16-17ث ��م اع �ل �ن��وا
حضورهم ال�ق��وي ف��ي ال��رب��ع االخير

ّ
بتقدمهم ق�ب��ل اق��ل م��ن ثل��اث دق��ائ��ق
ع�ل��ى ال �ن �ه��اي��ة .اال ان ال �ن �ق��اط ال� �ـ 31
التي سجلها نجم الفريق الجبيلي
االميركي جاي يونغبلود ومساهمة
زميله النيوزيلندي ميكا فوكونا بـ
 14اخ� ��رى ،ل��م ت�ك��ن ك��اف�ي��ة لتجنيب
فريقهم ال�خ�س��ارة ،وخصوصًا بعد
التألق الالفت للناشئ وائل عرقجي
الذي سجل  11نقطة لفريقه املعتمد
ك�ث�ي�رًا ع�ل��ى ال�ل�ع��ب ال�ج�م��اع��ي حيث
كان املصري اسماعيل احمد افضل
مسجليه بـ  15نقطة ،تاله االميركي
لورين وودز بـ  14نقطة ،بينما كان
نصيب علي حيدر  13نقطة ،واكتفى
جان عبد النور بـ  9نقاط.
(األخبار)
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الرياضة العربية

الصفاء يجدد لفاليريو

الجزائري حيمودي أفضل حكام العرب
اح �ت �ف��ظ ال �ح �ك��م ال� ��دول� ��ي ال �ج ��زائ ��ري
ج �م��ال ح �ي �م��ودي ب �ج��ائ��زة ال �ص��اف��رة
الذهبية (جائزة الشيخ الشهيد فهد
األحمد الصباح) ألفضل حكم ساحة
عربي بحسب استفتاء مجلة «الحدث
الرياضي» لعام .2013
وش � � � � � ��ارك ف� � ��ي االس � �ت � �ف � �ت � ��اء  38م��ن
خ �ب��راء ال�ت�ح�ك�ي��م وال �ح �ك��ام ال��دول�ي�ين
املتقاعدين ،الذين سبق لهم أن قادوا
م �ب��اري��ات ف ��ي ك ��أس ال �ع��ال��م ،وب��ات��وا
م�ح��اض��ري��ن دول �ي�ي�ن ورؤس � ��اء ل�ج��ان
ال� �ح� �ك ��ام ف ��ي االت� � �ح � ��ادات اآلس �ي��وي��ة
واألف ��ري � �ق � �ي ��ة وال� �ع ��رب� �ي ��ة واالت � �ح� ��اد
الدولي «فيفا».
وحصل حيمودي الذي حل ثالثا في
 2011واول في  ،2012على  146نقطة
متقدما على الحكم الدولي البحريني
ن��واف شكر الله ( 119نقطة) والحكم
ال� � ��دول� � ��ي ال� � �س� � �ع � ��ودي خ� �ل� �ي ��ل ج �ل�ال
ال� �غ ��ام ��دي ص ��اح ��ب ال� �ج ��ائ ��زة ع��ام��ي
 2006و ،2010ال � ��ذي ح ��ل ث��ان �ي��ا في
 2011وثالثا في  87( 2012نقطة).
وب � � � ��ات ح � �ي � �م� ��ودي ال � � � ��ذي ك � � ��ان أول
ج� ��زائ� ��ري ي� �ن ��ال ال� �ص ��اف ��رة ال��ذه �ب �ي��ة
العربية ،ثالث حكم يفوز بها مرتني
م �ت �ت��ال �ي �ت�ي�ن ب� �ع ��د االم � � ��ارات � � ��ي ع �ل��ي
بوجسيم صاحب الرقم القياسي في
عدد مرات الحصول على الجائزة (7
م��ن  1995ال ��ى  1997وم��ن  1999ال��ى

أخبار رياضية
 11ميدالية للبنان
في الكيك بوكسينغ
أح � � � � ��رزت ب� �ع� �ث ��ة االت � � �ح� � ��اد ال �ل �ب �ن��ان��ي
للكيك بوكسينغ  11ميدالية (ذهبية
وفضيتني و 8برونزيات) ضمن بطولة
العالم ،التي نظمتها الجمعية العاملية
«وورل� ��د ب��ان أم��ات��ور ك�ي��ك بوكسينغ»
( ،)WPKAب ��االش � �ت ��راك م ��ع االت� �ح ��اد
ال �ع��امل��ي ل �ق��وة ال ��رم ��ي ،م ��ا ب�ي�ن  6أي ��ار
الجاري و 11منه في اليونان.
وت��أل �ف��ت ال �ب �ع �ث��ة م ��ن ال�ل�اع �ب�ي�ن ف ��ادي
الحاج وبالل موسى وأبو بكر الشهال
وع � ��ارف ح� �م ��ادي .وخ � ��اض ال�لاع �ب��ون
أي�ض��ًا م�ب��اري��ات ق��وة ال��رم��ي ،وأح ��رزوا
ال �ع��دي��د م ��ن امل� �ي ��دال� �ي ��ات .وش� � ��ارك ف��ي
البطولة نحو  400الع��ب من  30دول��ة،
وفي نتائج الالعبني اللبنانيني :خالد
ق � �ص ��اص :ذه �ب �ي��ة ال �ل�اي ��ت ك��ون �ت��اك��ت
ل � ��وزن 75-ك � �ل� ��غ .ال �ع �م �ي��د ف � ��ؤاد ح�م�ي��د
خ� � � � ��وري (ف� � �ئ � ��ة ف� � � ��وق  40س � �ن� ��ة وزن
80ك� �ل ��غ) :ف�ض�ي��ة ال�س�ي�م��ي ك��ون�ت��اك��ت،وبرونزية الاليت كونتاكت – دفاع عن
النفس – واكستريم دف��اع عن النفس.
ف ��ادي ال �ح��اج (ف�ئ��ة ف��وق  40س�ن��ة وزن
80+ك�ل��غ) :برونزية السيمي كونتاكت
وال�لاي��ت ك��ون�ت��اك��ت .أب��و ب�ك��ر ال�ش�ه��ال:
ف �ض �ي��ة ال� �ل ��و ك �ي �ك��س ل� � ��وزن 85-ك � �ل� ��غ.
ب�لال م��وس��ى :ب��رون��زي��ة ال�ف��ل كونتاكت
والاليت كونتاكت لوزن 90-كلغ .عارف
حمادي :برونزية الكاتا.

الحقوق بطل دوري
الـ «ميني فوتبول»
أحرز فريق كلية الحقوق لقب بطولة الـ
«ميني فوتبول» في الجامعة اللبنانية
– الفرع الثاني ،التي انطلقت بمشاركة
 6ك �ل �ي��ات ف ��ي آذار امل ��اض ��ي ،وأج��ري��ت
ب�ط��ري�ق��ة ال � ��دوري ع �ل��ى م�ل�اع��ب ب�ل��دي��ة
بيروت – جسر الواطي.
وت� � �ص � � ّ�در ال � �ح � �ق ��وق ال� �ت ��رت� �ي ��ب ال� �ع ��ام
ح��اص�دًا  12نقطة ف��ي مقابل  11نقطة
ل�ل�ه�ن��دس��ة ،و 9ن �ق��اط إلدارة األع �م��ال،
و 7ن �ق��اط ل�ل�ع�ل��وم ،وال ��زراع ��ة  4ن�ق��اط،
واآلداب ال شيء.
وأح��رز إليو أبو ج��ودة (الحقوق) لقب
الهداف ب�ـ 9إص��اب��ات .واختير معروف
ح�س�ين (إدارة األع �م ��ال) أف �ض��ل الع��ب،
وإيلي باسيل (العلوم) أفضل حارس
مرمى.

 ،)2002والكويتي سعد كميل (-2007
 ،)2008الذي كان فاز بالجائزة للمرة
األول� � ��ى ف ��ي  .2003ون � ��ال االم ��ارات ��ي
االخ��ر علي حمد وال�غ��ام��دي الجائزة
مرتني ايضا ،لكن ليس على التوالي
االول ف��ي  2009و 2011وال�ث��ان��ي في
 2006و.2010
واختير ح�ي�م��ودي ،ال��ذي ب��ات يحمل
الجائزة الرقم  ،19ضمن أطقم حكام

م ��ون ��دي ��ال  ،2014وق � ��اد ن �ه��ائ��ي أم��م
أفريقيا  2013في جوهانسبورغ بني
ن�ي�ج�ي��ري��ا وب��ورك �ي �ن��اف��اس��و ،إض��اف��ة
إل��ى  3مباريات أخ��رى ،بينها واح��دة
ف� ��ي رب � ��ع ال �ن �ه��ائ ��ي ون� �ه ��ائ ��ي دوري
أب �ط��ال أف��ري�ق�ي��ا ب�ين األه �ل��ي امل�ص��ري
وأورالن � � � � � � � ��دو ب� ��اي� ��ري � �ت� ��س ال� �ج� �ن ��وب
أفريقي ،إضافة إلى مباراتني في دور
املجموعات .وق��اد مباراتني في كأس

تواصل الجزائر تألقها رياضيًا على أكثر من صعيد خصوصًا تأهلها الى املونديال

عقدت الهيئة اإلدارية لنادي الصفاء الرياضي
جلسة مخصصة لتقويم أداء الفريق األول،
ب �ح �ض��ور ال �ج �ه��از ال �ف �ن��ي ،ح �ي��ث ق ��دم امل��دي��ر
ال �ف �ن��ي ال��روم��ان��ي ت�ي�ت��ا ف��ال �ي��ري��و (ال� �ص ��ورة)
ً
ً
تقريرًا ش��ام�لا ومفصال ع��ن امل��وس��م امل��اض��ي،
وت � � � �ص� � � ��ورًا ل� �ل� �م ��وس ��م
املقبل .واتخذت الهيئة
االداري � � � � � � � � ��ة امل� � � �ق � � ��ررات
اآلتية:
– ش�ك��ر ال�ج�ه��از الفني
ل�ل�ف��ري��ق األول ب�ق�ي��ادة
فاليريو ،على جهوده
ال � �ج � �ب ��ارة ،ف ��ي م��وس��م
صعب واجه فيه فريق
ال� � �ص� � �ف � ��اء ص� �ع ��وب ��ات
ع � ��دة ،أب� ��رزه� ��ا إص� ��اب� ��ات ال�ل�اع �ب�ي�ن امل �ت �ك��ررة
ً
وغ�ي��ر املسبوقة ،ف�ض�لا ع��ن ضغط امل�ب��اري��ات
بفعل املشاركات املحلية والخارجية .وشكر
رابطة جمهور النادي على مواكبتها الفريق
بطريقة حضارية.
– تجديد عقد املدرب الروماني تيتا فاليريو
ملوسم  ،2015 - 2014وتجديد الثقة ب��ه على
رأس الجهاز الفني للفريق األول.
– م�ن��ح الع �ب��ي ال �ف��ري��ق األول إج� ��ازة تستمر
حتى العاشر من تموز املقبل ،موعد االلتحاق
بالتمارين استعدادًا للموسم الجديد.
– االستغناء عن بعض الالعبني في الفريق،
على أن ي�ص��ار إل��ى تدعيم صفوفه بعناصر
جديدةً ،
بناء على توصية الجهاز الفني.

ال�ق��ارات ف��ي ال�ب��رازي��ل ،وم�ب��ارات�ين في
تصفيات م��ون��دي��ال  ،2014إحداهما
ف ��ي امل �ل �ح��ق ب�ي�ن ال �س �ن �غ��ال وس��اح��ل
ال� �ع ��اج .وم � �ب� ��اراة ف ��ي ن �ص��ف ن�ه��ائ��ي
كأس االتحاد االفريقي.
وع� �ل ��ى ص �ع �ي��د ال �ح �ك ��ام امل �س��اع��دي��ن
دخ��ل الحكم الدولي املغربي رض��وان
عشيق نادي الفائزين بجائزة الراية
الذهبية السادسة عشرة الفضل حكم
مساعد.
وج� �م ��ع ع �ش �ي��ق ال� �ث ��ال ��ث ع � ��ام 2010
وال� �ث ��ان ��ي ال� �ع ��ام ق �ب��ل امل� ��اض� ��ي146 ،
نقطة وب��ات اول مغربي ي�ن��ال ال��راي��ة
ال��ذه �ب �ي��ة ،م �ت �ق��دم��ا ع �ل��ى ال�ب�ح��ري�ن��ي
اب ��راه� �ي ��م س �ب��ت ( )109وال� �ج ��زائ ��ري
عبد الحق اتشيعلي ( ،)81فيما جاء
ال �ت��ون �س��ي ال �ب �ش �ي��ر ال �ح �س��ان��ي بطل
 2012رابعا رصيد  47نقطة.
واخ�ت�ي��ر ع�ش�ي��ق ض�م��ن أط �ق��م حكام
م � ��ون � ��دي � ��ال  ،2014وش � � � � ��ارك ع �ل��ى
ال �خ �ص��وص ف��ي ق �ي��ادة ن �ه��ائ��ي أم��م
أف��ري �ق �ي��ا  2013إض��اف��ة إل ��ى م �ب��اراة
ف��ي نصف النهائي ،ونهائي دوري
أب � �ط� ��ال أف ��ري� �ق� �ي ��ا ،وم� � �ب � ��اراة امل ��رك ��ز
الثالث في كأس القارات ،وشارك في
ق�ي��ادة م �ب��اراة امللحق ل�ك��أس العالم
 2014وم�ب��ارات�ين ف��ي ك��أس االت�ح��اد
االف � ��ري� � �ق � ��ي إح � ��داه� � �م � ��ا ف � ��ي ن �ص��ف
النهائي.

استراحة
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كلمات متقاطعة 1 7 0 9

أفقيا

 -1رئيس عراقي راحل –  -2من األعداد – مدينة سورية –  -3تجارب شديدة مؤملة – ما أسدل
ُ
على نوافذ البيت ْ
حجبًا للنظر –  -4يجيب على السؤال – من أشجار البلوط تستعمل أقماع
ثماره في الدباغة –  -5ثوابهم عند الله – عاصفة بحرية –  -6عاصمة دولة أميركية واملركز
الثقافي واإلقتصادي والصناعي للبالد ومحور املواصالت – جراد صغير يقفز ويطير – -7
ليلة ال�ع��رس – م�ك��ان مخصص إلستقبال ال�ض�ي��وف أم��ام البيت –  ّ -8أع�ل�ام وب�ي��ارق – حرف
نصب –  -9من أعضاء الجسم – سائل غليظ لزج قابل لإلشتعال يتخلف بعد استقطار الزيوت
األخرى من البترول –  -10نهر لبناني من روافد نهر الحاصباني يصب في بحيرة طبرية

عموديًا

شروط اللعبة

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

 -1ممثلة إيطالية حائزة على جائزة األوسكار كانت تعتبر املمثلة األكثر شعبية ورمز من
رموز اإلغ��راء –  -2نعم باللغة الروسية – عائلة مطرب لبناني راحل – عائلة زعيم لبناني
راح��ل –  -3ممثل م�ص��ري راح��ل إشتهر ب ��أدوار ال�ش��اب ال��وس�ي��م والخفيف ال�ظ��ل –  -4ع� ّ�دد
محاسن الشخص – عاصمة دولة أميركية –  -5رقد في فراشه – قادم –  -6حاجز مائي –
ّ
نرنم
نشف الحبر أو يبس العود – رخو باألجنبية –  -7من األزهار – من مشتقات النفط – -8
األناشيد الدينية – إحدى جزر البليار اإلسبانية عرفها العرب بإسم يابسة –  -9عاصمة
أفريقية – واحد باألجنبية –  -10منتج ومخرج إيطالي سينمائي شهير راحل

مشاهير

حلول الشبكة السابقة

1

أفقيا
ّ
 -1همس الجفون –  -2األخبار – ما –  -3رفح – ّ
نم – كسل –  -4يورك – عيد –  -5تف – رش –
فا –  -6إصالح –  -7وليلي – هر –  -8ميول – كم – اي –  -9أم – لحد – فلو –  -10ناو ليبانون
عموديًا

 -1هاري ترومان –  -2ملفوف – ليما –  -3ساحر – ريو –  -4أخ – كر – ل ل ل ل –  -5لنب – شاي –
ّ
يجلهم –  -8كد – آر – فن –  -9نمس – ّ
فح – الو –  -10إلبا – ليون
حي –  -6جامع – ْكدب –  -7فر –
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الرياضة الدولية

مونديال البرازيل محطة مفصلية في مسيرة ميســي
ّ
حط ليونيل ميسي رحاله في األرجنتني لبدء اإلعداد للمونديال
موسم هو األصعب ،ال بل األتعس له في مسيرته مع برشلونة.
بعد
ٍ
األنظار ستكون شاخصة في البرازيل إلى ميسي أكثر من غيره ،فهناك
سترتسم معالم بقية مسيرة «ليو» مع الساحرة املستديرة
حسن زين الدين
وص � � ��ل ل� �ي ��ون� �ي ��ل م �ي �س ��ي إل � � ��ى ب �ل��اده
األرج�ن�ت�ين .ه��و اآلن ف��ي مسقط رأس��ه
روزاري��و ،ال شك في أنه يقضي معظم
وق� �ت ��ه ب � �ه� ��دوء ،وه � ��و ي �ت��أم��ل.
يتأمل حينًا في موسمه الذي
م�ض��ى م��ع ب��رش �ل��ون��ة ،وحينًا
آخ ��ر ف ��ي ال �ب ��رازي ��ل ب �ع��د أي ��ام.
تعب كثيرًا «ليو» هذا املوسم.
ال بأس ،أو ال مناص ،من بعض
ال��راح��ة قبل أن يلتحق مطلع
األس � � �ب � ��وع امل� �ق� �ب ��ل ب �م �ن �ت�خ��ب
ب �ل��اده ف ��ي ب��وي �ن��وس أي��ري��س
لالستعداد ملونديال البرازيل.
«ال� �ب ��رغ ��وث» ب ��أم � ّ�س ال�ح��اج��ة
ل� �ه ��ذه ال � ��راح � ��ة والس �ت �ج �م��اع
أف� �ك ��اره وت��رت �ي��ب م�خ�ط�ط��ات��ه،
فما ّ
مر به في املوسم املنتهي
ً
لم يكن سهال على االطالق.
ال ي �خ �ت �ل ��ف اث� � �ن � ��ان ع� �ل ��ى أن
م�ي�س��ي خ ��اض أص �ع��ب ،ال بل
أت�ع��س م��وس��م ل��ه ف��ي مسيرته
أكد ميسي أنه يريد
م� � ��ع ب� ��رش � �ل� ��ون� ��ة .امل � �س� ��أل� ��ة ال
تغيير «الرقائق
تتعلق ب�ف�ق��دان��ه ج��ائ��زة ال�ك��رة
اإللكترونية» الخاصة
ال ��ذه� �ب� �ي ��ة ألف � �ض ��ل الع� � ��ب ف��ي
ال �ع��ال��م ،ال �ت��ي اح �ت �ك��ره��ا منذ
ببرشلونة املوجودة
ع � ��ام  2009مل �ص �ل �ح��ة غ��ري �م��ه
في رأسه ووضع رقائق
ف� � � ��ي امل � �ل ��اع� � � ��ب ال � �ب� ��رت � �غ� ��ال� ��ي
مماثلة ملنتخب
كريستيانو رونالدو ،أو لعدم
األرجنتني لتقديم
إح ��راز برشلونة أي لقب هذا
عروض جيدة في كأس
املوسم ،بل في نقطة غاية في
العالم .وقال ميسي:
األه �م �ي��ة ،وه ��ي ب ��دء جماهير
«اآلن يجب أن أفكر في
«ال �ب�ل�اوغ��ران��ا» ب �ف �ق��دان الثقة
املنتخب الوطني .في
ب�ن�ج�م�ه��ا امل �ل �ه��م ،وه� ��و م ��ا لم
يكن أح��د ليتجرأ على مجرد
العديد من املرات،
التفكير في حصوله ،ليصبح
كانت األمور معكوسة.
حقيقة وواقعًا.
كنت أذهب إلى
في مطلع املوسم وعند ظهور
برشلونة وأقدم مستوى
«ل� � �ي � ��و» ب� �م� �س� �ت ��وى ض �ع �ي��ف،
أفضل ،أتمنى أن يحدث
وم � � ��ن ث � ��م اص� ��اب � �ت� ��ه وغ� �ي ��اب ��ه
العكس هذه املرة».
ح��وال��ى ش�ه��ري��ن ع��ن امل�لاع��ب،
ت� ��داول� ��ت ال �ص �ح ��ف وامل� ��واق� ��ع
ال ��ري ��اض� �ي ��ة ش ��ري� �ط ��ًا مل�ش�ج��ع
برشلوني يحث فيه إدارة فريقه على
بيع ميسي ،وكان االستغراب ،حينها،
كبيرًا ،ملا تجرأ هذا املشجع الكاتالوني

على ق��ول��ه .اال أن��ه ،ف��ي نهاية امل��وس��م،
وتحديدًا عند فقدان لقب «الليغا» في
املباراة الحاسمة أمام أتلتيكو مدريد،
كان جمهور «كامب نو» بأكمله ُيطلق
ص ��اف ��رات االس �ت �ه �ج��ان ب��وج��ه ميسي

ف ��ي ل �ق �ط��ة ل ��م ي �ك��ن ل�ي �ت �خ �ي�ل �ه��ا ع �ق��ل.
ب ��ات ��ت ال �ث �ق��ة ف ��ي ب��رش �ل��ون��ة ت �ت��راج��ع
ب �م �ي �س��ي ،ال� � ��ذي ل ��م ي �ع��د ق � � ��ادرًا ع�ل��ى
الحسم في اللحظات التي يكون فيها
«البرسا» بحاجة إلى سحره ولدغاته
امل ��اك ��رة ال �ت��ي اش�ت�ه��ر ب �ه��ا .ب ��دا «ل�ي��و»
ف ��ي أوق� � ��ات ك �ث �ي��رة ب �م��وق��ف ال �ع��اج��ز،
وص��ل األم��ر بالجماهير حتى إل��ى أن
تمنح االرجنتيني النسبة األك�ب��ر من
ت �ص��وي �ت �ه��ا ف ��ي ص�ح�ي�ف��ة «س� �ب ��ورت»
الشهيرة ح��ول م��ن تفضل ب�ين العبي
الكاتالوني الرحيل عن صفوفه!

ه � �ك � ��ذا ،وص� � ��ل ال � �ح � ��ال ب �م �ي �س��ي ف��ي
برشلونة إل��ى أن ي�ت�ح� ّ�ول م��ن النجم
الذي تقوم له املدينة وال تقعد إذا ما
رمقه أحد الخصوم بنظرة ،أو اذا ما
انتقدته اح��دى الصحف ،ومن الطفل
املدلل وسط كل نجوم «البرسا» بمن
فيهم ابناء املدينة تحديدًا ،الى مدافع
َ
عن نفسه ،حيث لم يتوان عن االعتذار
ّ
السيئ ،طالبًا الصفح من
عن املوسم
انصار فريقه ،وحتى وص��ل به األمر
الى إعالن استعداده للرحيل عن قلعة
«كامب نو» إذا أرادت الجماهير ذلك.

اال ان ثمة من يرى في كل ما حصل مع
َّ
ميسي في هذا املوسم مخططًا له من
ِق� َ�ب��ل األرج�ن�ت�ي�ن��ي ل�ض�م��ان مشاركته
ف��ي امل��ون��دي��ال ب��ال��درج��ة االول ��ى ،وألن
ي � ّ�دخ ��ر م �ج �ه��وده ل�ل�ح�ل��م ال �ب��رازي �ل��ي
ت��ال �ي��ًا .ح �ل��م ج� ��دد م �ي �س��ي ق �ب��ل أي ��ام
التأكيد عليه ،حني رفض مرة جديدة
تشبيهه بمواطنه األس�ط��ورة دييغو
أرماندو م��ارادون��ا ،وذل��ك بسبب عدم
قيادته األرجنتني بعد إلى إحراز لقب
ك ��أس ال �ع��ال��م ،م��ؤك �دًا ان ه ��ذا ال�ه��دف
سيسعى اليه في مونديال البرازيل،

هل ّادخر ميسي ّ
قوته لكأس العالم؟ (أ ف ب)

التركيز
على
األرجنتين

سوق االنتقاالت

أول أهداف فان غال إبقاء إيفرا في مانشستر يونايتد
ي �س �ع��ى م� � � ��درب م ��ان �ش �س ��ر ي��ون��اي �ت��د
ال �ج��دي��د ال �ه��ول �ن��دي ل��وي��س ف� ��ان غ��ال
ل�ل�م�ح��اف�ظ��ة ع �ل��ى ال �ف��رن �س��ي ب��ات��ري��س
إي�ف��را ف��ي صفوف «الشياطن الحمر»،
ب� �ح� �س ��ب م � ��ا ذك � � � ��رت وس � ��ائ � ��ل إع �ل��ام
ان �ك �ل �ي��زي��ة .وخ� �ض ��ع إي � �ف ��را األس� �ب ��وع
امل ��اض ��ي ل �ل �ف �ح��وص ال �ط �ب �ي��ة ت�م�ه�ي�دًا
لالنتقال إلى يوفنتوس ،لكن فان غال
ّ
سيقدم عرضًا جديدًا يمدد فيه لالعب
عقده ملدة سنة إضافية.
ب � � ��دوره ،ص� ��رح ن �ج��م ش��ال �ك��ه األمل��ان��ي
ج��ول �ي��ان دراك �س �ل��ر لصحيفة «ب�ي�ل��د»
األمل��ان�ي��ة إن��ه يسعى إل��ى ال�ب�ق��اء ضمن
صفوف فريقه مل��وس� ٍ�م آخ��ر على األق��ل،
فريق آخر
مؤكدًا أنه لن ينتقل إلى أي
ٍ
هذا الصيف .وأوضح دراكسلر« :ما من
شيء سيحدث هذا الصيف ،سأظل في
شالكه ملوسم آخر على األقل» .ويرتبط
دراكسلر بعقد مع شالكه حتى صيف
 ،2018ل �ك��ن ال � �ع ��روض ال ��رائ �ع ��ة ال�ت��ي

خضع إيفرا األسبوع املاضي للفحوص الطبية تمهيدًا لالنتقال إلى يوفنتوس (أ ف ب)

يقدمها مع الفريق جذبت إليه انتباه
واهتمام فرق أخرى في أوروبا.
وعلى صعيد املدربني ،أكد م��درب انتر
ميالنو والتر ماتزاري أنه ملتزم البقاء
مع النادي بعدما طمأنه الرئيس إيريك
ت��وه �ي��ر إل ��ى م�ن�ص�ب��ه ف��ي وق ��ت س��اب��ق
ه��ذا الشهر .وق��ال م��ات��زاري ف��ي مؤتمر
ص �ح��اف��ي« :س��أب �ق��ى ب��ال �ت��أك �ي��د ألن�ن��ي
امتلك عقدًا .تحدثت بالفعل حول عقدي
مع املدير الفني بييرو اوسيليو ،لذلك
ال ضرورة إلى مواصلة الحديث عن هذا
األمر» .كذلك أعلن اينتراخت فرانكفورت
األمل��ان��ي ان��ه ع�ين ت��وم��اس ش��اف مدربًا
ج ��دي �دًا ل�ف��ري�ق��ه ح �ت��ى ن �ه��اي��ة ح��زي��ران
 .2016وسبق لشاف ( 53عامًا) أن درب
ف�ي��ردر بريمن األمل��ان��ي ،وسيخلف هو
مواطنه أرم�ين فيه ،ال��ذي ك��ان ق��د أعلن
ق �ب��ل ن �ه��اي��ة امل ��وس ��م أن� ��ه ال ي��رغ��ب في
م��واص�ل��ة عمله ف��ي ف��ران�ك�ف��ورت ،حيث
انتقل لإلشراف على شتوتغارت.
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«يويفا» يفاجئ العبي اتلتيكو بفحص للمنشطات

ي
ال � ��ذي ُي� �ع � ّ�د ،م�ن�ط�ق�ي��ًا ،االم � ��ل األخ �ي��ر
ل��ه (س�ي�ك��ون ف��ي ال �ـ  31م��ن ع �م��ره في
مونديال روسيا عام .)2018
على أي األحوال ،فإن مالعب البرازيل
ُ
بعد أيام ستظهر الحقيقة .بالتأكيد
َ
سيكون ميسي أكثر املتابعني في هذا
املونديال .وبالتأكيد أيضًا ،ومن دون
م �ب��ال�غ��ة ،أن ه ��ذا امل��ون��دي��ال س�ي�ك��ون
محطة فاصلة في مسيرة «ليو» :فإما
أن يربح التحدي ،او يخسر كل شيء.
كل شيء تمامًا من بوينوس أيريس
إلى برشلونة.

أجرى االتحاد األوروبي لكرة القدم «يويفا» ،على
نحو مفاجئ ،اختبارًا للمنشطات لنحو عشرة من
العبي أتلتيكو مدريد في مقر النادي اإلسباني.
وتم اختيار الالعبني عشوائيًا قبل ثالثة أي��ام من
مواجهتهم الجار الغريم ريال مدريد
ف��ي ن�ه��ائ��ي دوري أب �ط��ال أوروب ��ا في
العاصمة البرتغالية لشبونة.
وع � � � � �ق � � � � ��ب ان � � � � �ت � � � � �ه� � � � ��اء ت� � � ��دري � � � �ب� � � ��ات
«ال��روخ �ي �ب�ل�ان �ك��وس» ،زار ف��ري��ق من
«ي��وي �ف��ا» م�ع�ق��ل أت�ل�ت�ي�ك��و ف��ي مدينة
ماخاداوندا الرياضية إلخضاع عدد
من الالعبني الختبار املنشطات ،علمًا

ُ
خضع فيها «يويفا»
بأنها امل��رة الخامسة
التي ي ِ
ً
العبي الفريق َّ
املتوج بطال للدوري االسباني لهذا
االختبار في األشهر األخيرة.
من جهة أخرىّ ،
توجه نجم اتلتيكو ،دييغو كوستا،
ّ
برفقة املعد البدني املختص بتعافي
العبي الفريق ،أوسكار بيتياس ،إلى
ال �ع��اص �م��ة ال �ص��رب �ي��ة ب �ل �غ��راد لتلقي
ع �ل�اج ت�ك�م�ي�ل��ي ،ف ��ي م �ح��اول��ة أخ �ي��رة
لتسريع وت �ي��رة تعافيه م��ن اإلص��اب��ة
ال�ت��ي ت�ع��رض لها ف��ي الفخذ اليمنى،
لكي يتمكن من اللحاق بنهائي دوري
األبطال.

ميامي هيت يعادل إنديانا بايسرز  1ـ 1
سجل ليبرون
جيمس  22نقطة
ودواين وايد
 23نقطة

واي��د ،وخصوصًا في الربع األخير
م ��ن امل � �ب� ��اراة ،ح �ي��ث س �ج�لا ف �ي��ه 12
و 11نقطة تواليًا ليقودا فريقهما
ال ��ى ال �ف��وز ب �ف��ارق أرب� ��ع ن �ق��اط -87
 .83وس �ج��ل ج�ي�م��س  22ن�ق�ط��ة مع
 7متابعات و 6ت�م��ري��رات حاسمة،
ودواي � � � � ��ن واي � � ��د  23ن� �ق� �ط ��ة .وك � ��ان
الن ��س س�ت�ي�ف�ن�س��ن أب� ��رز امل�س�ج�ل�ين
ف ��ي ص �ف ��وف إن ��دي ��ان ��ا ب��رص �ي��د 25
نقطة م��ع  6متابعات و 7تمريرات
ح� ��اس � �م� ��ة ،وأض � � � � ��اف زم � �ي � �ل ��ه ب ��ول
جورج  14نقطة مع  5متابعات و6
تمريرات حاسمة.
وت �ح��دث واي ��د ع��ن االن �س �ج��ام بينه
وب �ي��ن ج �ي �م��س ف� ��ي ه � ��ذه امل � �ب� ��اراة،
ً
ق��ائ�لا« :م��ا ك��ان علينا ت �ص��وره في
ه � ��ذه امل� � �ب � ��اراة ه� ��و وج� � ��ود الع �ب�ين
ق��ادري��ن على ال�لاع��ب بديناميكية،
ل �ق ��د ح �ق �ق �ن��ا امل� �ط� �ل ��وب ب��ال �ط��ري �ق��ة
الصحيحة».
من جهته ،ق��ال جيمس« :ل��ن نرتاح
قبل أن نحسم سلسلة مواجهاتنا
مع إنديانا برغم أننا لعبنا مباراة
رائ � �ع ��ة ،ل �ك �ن �ن��ي أش �ع ��ر ب ��أن ��ه ي�ج��ب
علينا م�ع��ال�ج��ة ب�ع��ض األم ��ور قبل
املباريات املقبلة».
ويلعب اليوم سان أنطونيو سبرز
مع أوكالهوما سيتي ثاندر.
ً
وايد مسجال احدى سالته
(أندي ليونس ــ أ ف ب)

الفورموال 1

سيطرة هاميلتون أمام اختبار المنعطفات الضيّقة في موناكو
ي� �ش� �ك ��ل س� � �ب � ��اق ج � ��ائ � ��زة م ��ون ��اك ��و
الكبرى ،وهو املرحلة السادسة من
بطولة العالم للفورموال  ،1اختبارًا
ح�ق�ي�ق�ي��ًا ل �ق��درة ال�ب��ري�ط��ان��ي ل��وي��س
ه ��ام� �ي� �ل� �ت ��ون ،س� ��ائ� ��ق «م ��رس� �ي ��دس
ج��ي ب� ��ي» ،ع �ل��ى م��واص �ل��ة هيمنته
وت� �ح� �ق� �ي ��ق ف � � � ��وزه ال � �خ� ��ام� ��س ه� ��ذا
امل � ��وس � ��م ،ن � �ظ � �رًا ل� �خ� �ص ��ائ ��ص ه ��ذه
الحلبة.
واح�ت�ك��ر ه��ام�ي�ل�ت��ون م��ع زم�ي�ل��ه في
ال� �ف ��ري ��ق االمل � ��ان � ��ي ن �ي �ك��و روزب � � ��رغ
الجوالت الخمس االولى ،حيث ّ
توج
ال �ب��ري �ط��ان��ي ف��ي س �ب��اق��ات م��ال�ي��زي��ا
وال �ب �ح��ري��ن وال �ص�ي�ن وك��ات��ال��ون �ي��ا،
واالمل ��ان ��ي ف��ي ال �س �ب��اق االف�ت�ت��اح��ي
في اوستراليا ،ما جعل مرسيدس
�ارق ش ��اس ��ع ع ��ن ب��اق��ي
ي �ب �ت �ع��د ب � �ف� � ٍ
الفرق.
ويؤكد الفريق االملاني ّ
تفوقه التام
في بداية هذا املوسم بسبب ّ
تقدمه

ع �ل��ى م �ن��اف �س �ي��ه ف ��ي ال� �ت� �ح � ّ�ول ال��ى
محرك االسطوانات الست سعة 1,6
ليتر م��ع ش��اح��ن ه��وائ��ي «ت��ورب��و»،
فحقق الثنائية الرابعة حتى اآلن.
ويتصدر مرسيدس ترتيب بطولة
ال� �ع ��ال ��م ل �ل �ص��ان �ع�ي�ن ب ��رص �ي ��د 197
�ارق ش��اس��ع ع��ن «ري ��د ُب��ل
ن�ق�ط��ة ،ب �ف� ٍ
ري �ن��و» ب�ط��ل امل��وس��م امل��اض��ي ال��ذي
يملك  84نقطة ،ويأتي فيراري ثالثًا
وله  66نقطة.
وت�م�ت��از حلبة م��ون��اك��و ب�ع��دم ق��درة
ال� �س ��ائ� �ق�ي�ن ك� �ث� �ي� �رًا ع� �ل ��ى ال� �ت� �ج ��اوز
ب �س �ب��ب امل �ن �ع �ط �ف ��ات ال� �ض� �ي� �ق ��ة ،إذ
غالبًا ما يحقق الفوز السائق الذي
ينطلق من املركز االول في ح��ال لم
تتعرض سيارته ألي حادث.
وك��ان��ت ن�ت��ائ��ج ه��ام�ي�ل�ت��ون م�م�ت��ازة
ح� �ت ��ى اآلن ف� ��ي ال � �ت � �ج� ��ارب ال� �ح ��رة
والرسمية ،إذ إنه انطلق من املركز
االول ف��ي أرب�ع��ة س�ب��اق��ات م��ن أص��ل

خ�م�س��ة م�ن��ذ ان �ط�ل�اق امل��وس��م ،وف��ي
ّ
سجله  35انطالقًا من املركز االول.
ُ
وف�ش��ل ف��ري��ق ري��د ب��ل ب�ط��ل امل��واس��م
امل��اض�ي��ة م��ع االمل��ان��ي سيباستيان
ف �ي �ت �ي��ل ف� ��ي ال� �ل� �ح ��اق ب �م��رس �ي��دس،
ح �ي��ث أك ��د م��ال��ك ال �ف��ري��ق دي�ت��ري��ش
م��ات �ي �ش �ي �ت��ز ق� �ب ��ل أي � � � ��ام« :ل� � ��م ي �ع��د
ف � � � ��ي م � � � �ق� � � ��دورن� � � ��ا ع � � �ل� � ��ى االرج� � � � � ��ح
ت �ع ��وي ��ض ال � �ف� ��ارق ال� � ��ذي ي�ف�ص�ل�ن��ا

حقق هاميلتون
الفوز في السباقات
األربعة األخيرة

أعلن االتحاد األملاني غياب قائد املنتخب
فيليب الم وحارس املرمى مانويل نوير عن
املعسكر االول ملنتخب بالدهما استعدادًا
لكأس العالم لكرة القدم  2014بسبب
اإلصابة .وأصيب الم بكاحله ونوير بكتفه
اليمنى مع بايرن ميونيخ في نهائي كأس
املانيا ضد بوروسيا دورتموند ( )0-2السبت
املاضي ،فاستبدل األول في الشوط االول،
وأنهى الثاني املباراة برغم أمله .وشرح ينس
غريتنر املتحدث باسم االتحاد أن القرار اتخذ
«بالتوافق مع الجهاز الطبي وبعد نصائح
الطبيب» .وأكد الم في مقابلة مع صحيفة
«بيلد» أنه سيكون بلياقة كاملة في املونديال.

ريبيري يخوض آخر مونديال له

الدوري األميركي للمحترفين
ع��ادل ميامي هيت بطل املوسمني
امل ��اض� �ي�ي�ن ال �ن �ت �ي �ج��ة م� ��ع إن ��دي ��ان ��ا
ب ��اي� �س ��رز  1-1ب� �ع ��د ت �غ �ل �ب��ه ع�ل�ي��ه
ف� ��ي امل� � �ب � ��اراة ال� �ث ��ان� �ي ��ة  83-87ف��ي
ال��دور النهائي للمنطقة الشرقية،
ضمن ال ��دوري األم�ي��رك��ي الشمالي
للمحترفني في كرة السلة.
ويتأهل إل��ى نهائي ال��دوري الفائز
ف � ��ي أرب � � � ��ع م � ��واج� � �ه � ��ات م � ��ن أص� ��ل
سبع .وك��ان إنديانا قد تغلب على
ميامي في امل�ب��اراة األول��ى .96-107
والتقى الفريقان في الدور النهائي
ل�ل�م�ن�ط�ق��ة ال �ش��رق �ي��ة ال �ع��ام امل��اض��ي
أي�ض��ًا ،وك��ان��ت الغلبة مل�ي��ام��ي ،لكن
ب�ع��د  7م �ب��اري��ات  .3-4وال �ف��ائ��ز من
مواجهة بايسرز وميامي سيالقي
ف ��ي ال � ��دور ال �ن �ه��ائ��ي ب �ط��ل امل�ن�ط�ق��ة
ال � �غ� ��رب � �ي� ��ة ،امل� �ن� �ح� �ص ��ر ب� �ي��ن س� ��ان
انطونيو سبرز ،وصيف بطل العام
املاضي وأوكالهوما سيتي ثاندر،
حيث ّ
يتقدم سان انطونيو .0-1
وب ��دأ م�ي� ّ�ام��ي امل �ب��اراة ب�ق��وة ساعيًا
ال� ��ى ت �ج��ن��ب ت �ل �ق��ي خ� �س ��ارة ث��ان�ي��ة
ع �ل��ى ال �ت ��وال ��ي ل �ل �م��رة األول� � ��ى منذ
ال � ��دور األول ل �ل �ـ «ب�ل��اي أوف» ع��ام
 ،2010ف �ت �ق� ّ�دم ب�س��رع��ة  2-12منها
 6ن �ق��اط ل�ن�ج�م��ه ل �ي �ب��رون ج�ي�م��س.
وت� ��أل� ��ق ج �ي �م��س وزم� �ي� �ل ��ه دواي � ��ت

الم ونوير لم يلتحقا باملنتخب

ع��ن م��رس�ي��دس ،إذ ح�ت��ى ل��و حققنا
انتصارات ،فسيحصد اآلخرون في
الوقت عينه الكثير من النقاط التي
ستمنعنا من اللحاق بهم».
ورأى م��ات �ي �ش �ي �ت��ز أن ف ��ري� �ق ��ه «ل ��م
يستعد ج�ي�دًا للموسم مثلما فعل
فريق مرسيدس» ،وأضاف« :ال بد أن
ً
اعترف بأنهم أنجزوا عمال ممتازًا»،
واضعًا في الوقت عينه مدير الفريق
ك��ري�س�ت�ي��ان ه��ورن��ر وامل��دي��ر التقني
ادري� ��ان ن�ي��وي أم ��ام مسؤولياتهما
«ك ��ل س �ي��ارة ق��اب�ل��ة دائ �م��ًا للتطوير
والتحسن ،وعلينا أن نكون قادرين
على الفوز من جديد».
وت � �ق� ��ام ال � �ت � �ج� ��ارب ال � �ح� ��رة األول� � ��ى
ل� �ل� �س� �ب ��اق ال� � �ي � ��وم ال � �س� ��اع� ��ة 11,00
صباحًا بتوقيت ب�ي��روت ،والثانية
الساعة  ،15,00والتجارب الرسمية
ال � �س � �ب ��ت ال � �س� ��اع� ��ة  15,00أي � �ض ��ًا،
والسباق األحد في التوقيت عينه.

فاجأ مهاجم بايرن ميونيخ الفرنسي فرانك
ريبيري متابعي كرة القدم بتصريحه أن
مونديال  2014سيكون األخير له ،بحسب
ما صرح به إلذاعة «أر تي أل» .وقال ريبيري:
«ستكون آخر مشاركة لي بكأس العالم.
بكل بساطة يجب أن نذهب الى البرازيل
لتحقيق نتائج جيدة ومحاولة الفوز بكأس
العالم» .وإذا كان ريبيري ( 31عامًا) ال ينوي
املشاركة في كأس العالم املقبلة في روسيا،
حيث سيكون عمره  35عامًا ،فإنه سيكون
جاهزًا للمشاركة في نهائيات كأس أوروبا
املقررة في فرنسا عام  ،2016طاملا لم يعلن
اعتزاله اللعب دوليًا.

الشرطة البرازيلية تعلن اإلضراب!
نشرت السلطات البرازيلية نحو  20ألف
شرطي وعسكري لضمان األمن في
مدينة ريو دي جانيرو ،إحدى املدن التي
ستستضيف كأس العالم في البرازيل،
بحسب ما أفادت مصادر رسمية .وتبدأ
السلطات في اعتماد هذه الخطة األمنية
اعتبارًا من يوم الجمعة املقبل حتى  31تموز
املقبل .وأوضح مفوض الشرطة اندرسون
بيشارا بأن هناك أربع خطط طوارئ في
حالة التظاهرات واإلضرابات والتهديدات
الكيميائية والبيولوجية والنووية والحوادث
ً
والحاجة إلى اإلخالء ،فضال عن الطوارئ
الطبية بملعب «ماراكانا» املونديالي.
في املقابل ،دعا رجال الشرطة في  14والية
في البرازيل ،بينها  6تستضيف النهائيات
إلى إضراب ملدة  24ساعة للمطالبة بتحسني
الرواتب .ومن بني الواليات الـ (14من أصل
 27في البرازيل) التي اعلنت االضراب هناك
ريو دي جانيرو وساو باولو وميناس
جيرايس وباهيا وبرنامبوك وامازوناس،
وجميعها تستضيف العديد من املباريات.

انريكه يعد بإعادة «البرسا»
إلى سابق عهده
يحدو مدرب برشلونة الجديد لويس انريكه
األمل بالعودة بالنادي الكاتالوني الى
سابق عهده ،بعد موسم لم يحصل فيه
على أي لقب .وقال انريكه« :هذا يوم مليء
باألمل وخاص جدًا ،نبدأ فيه بناء فريق
جديد يستطيع الحصول على كل النتائج
املطلوبة» .ويعود انريكه الى النادي الذي دافع
عن ألوانه من عام  1996الى  ،2004ولديه
النية في إجراء تغييرات جدية في الفريق،
لوضعه على طريق النجاح .وأضاف« :أتوقع
ً
ً
أداء جذابًا وفعاال جدًا ،ولهذا أنا موجود هنا.
أشعر بأنني قادر ،وأعتقد بأنني أستطيع
إعطاء أشياء إيجابية لالعبني وللنادي ،وهذا
هو التحدي امامي».
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رسالة كان

األخوان داردين ...نحو سعفة ثالثة؟
كان ـ عثمان تزغارت
ف����ي ال����ع����ام  ،٢٠١١ح�ين
ق ّ
������������دم ال����س����ي����ن����م����ائ����ي����ان
ال�����ب�����ل�����ج�����ي�����ك�����ي�����ان ج������ان
ب�����ي�����ار ول��������وك داردي����������ن،
رائ��ع��ت��ه��م��ا «ص��ب��ي ال����دراج����ة» ف���ي «م��ه��رج��ان
ُ
ك������ان ال���س���ي���ن���م���ائ���ي» ،ط�������رح ال�����س�����ؤال ل���ل���م���رة
األول����ى ع��ل��ى ال���ك���روازي���ت :ه���ل س��ت��م��ن��ح لهما
ال��س��ع��ف��ة ال��ذه��ب��ي��ة ل��ل��م��رة ال��ث��ال��ث��ة ،وه����و أم��ر
غير مسبوق في تاريخ مهرجان؟ لكن لجنة
ال��ت��ح��ك��ي��م اك��ت��ف��ت آن�����ذاك ب��م��ن��ح��ه��م��ا ال��ج��ائ��زة
الكبرى ،ثاني أهم جوائز املهرجان .وها هو
السؤال ذاته يعود الى الواجهة ،بعدما أبهر
جديدهما «يومان وليلة» رواد الدورة الـ 67
م��ن امل��ه��رج��ان ،ب��ب��ن��ت��ي��ه االخ��راج��ي��ة ال��ج��ري��ئ��ة
وامل��ح��ك��م��ة ال���ت���ي ج��ع��ل��ت ال��ف��ي��ل��م ت��ح��ف��ة ف��ن��ي��ة
تضاهي السهل املمتنع!
ي������روي ال���ف���ي���ل���م ق���ص���ة ع���ام���ل���ة م��ص��ن��ع ت��ق��ض��ي
��ي ط��رق أب���واب بيوت
ي��وم��ي نهاية االس��ب��وع ف ً
زمالئها في العمل ،ساعية القناعهم بالتخلي
ع��ن ع�لاوات��ه��م السنوية ،كما يشترط صاحب
امل��ص��ن��ع ،ل��ل��س��م��اح ل��ه��ا ب��ال��ح��ف��اظ ع��ل��ى عملها
ومورد زرقها .ومن خالل هذه الرحلة املطولة،
ي���غ���وص ال���ت���وأم األش���ه���ر ف���ي ت���اري���خ السينما
األوروب���ي���ة عميقًا ف��ي ع��وال��م ال��ع ّ��م��ال البسطاء
ال���ذي���ن ي���واج���ه���ون ص��غ��وط��ًا م���ت���زاي���دة م���ن قبل
س��ل��ط��ة امل�������ال ،وق�����د ش ّ����رع����ت ال���ع���ومل���ة ال���زاح���ف���ة
األب����������واب أم����ام����ه����ا ل���ل���ع���ب���ث ب���م���ص���ائ���ر ال���ن���اس
وم��ص��ال��ح ال��ط��ب��ق��ات ال��ع��ام��ل��ة ،إرض ً
������اء لجشع
امل��س��ت��ث��م��ري��ن .ه����ؤالء ال ي��ت��ورع��ون ع���ن تدمير
البينة الصناعية وتمزيق النسيج االجتماعي
ّ
ال��ذي يشكل عماد السلم وال��ت��وازن ب�ين ال��دول

ماريون كوتيار في مشهد من فيلم «يومان وليلة»

وداخ�����ل ال���دول���ة ال����واح����دة ،وذل����ك ب���داف���ع وح��ي��د
هو الركض املستمر والالمحدود وراء مراكمة
الثروات وتحقيق املكسب السهل والسريع.
هذه املرافعة االجتماعية ذات النفس اليساري
ّ
ت��ح��ت��ل م��ك��ان��ة م���رك���زي���ة ف���ي االف���ل��ام امل��ش��ارك��ة
ه���ذه ال��س��ن��ة (راج�����ع «االخ����ب����ار»  -ع���دد االث��ن�ين

ّ
 ،)2014/5/١٩ل��ك��ن��ه��ا ت���أت���ي ه��ن��ا م��غ��ل��ف��ة في
ق��ال��ب ف��ن��ي وح��ب��ك��ة اخ��راج��ي��ة س��اح��ري��ن .على
م���دى ش��ه��ري��ن ،أخ��ض��ع االخ����وان داردي����ن فريق
امل��م��ث��ل�ين ل��س��ل��س��ل��ة م����ن ال���ت���م���ري���ن���ات ال���ش���اق���ة،
كأنهم يستعدون للتمثيل في عمل مسرحي،
ث��م ت��م التصوير خ�لال نهاية اس��ب��وع واح���دة،

ب���أدوات مينمالية منحت الفيلم تميزه الفني
وبنيته امل��غ��اي��رة .ه��ك��ذا ،ي��ب��دو ال��ش��ري��ط أشبه
ّ
تصور املشاهد
ببرامج تلفزيون الواقع حيث
م��ب��اش��رة م��ن دون أي «رت����وش" أو م��ؤث��رات أو
خدع بصرية أو جمالية ،ما سمح للفيلم بأن
يمسك بتفاصيل الحياة وأشيائها الصغيرة،
ويعكسها على ال��ش��اش��ة بلغة بصرية أخ��اذة
وبواقعية وع��ف��وي��ة ل��م يسبق أن شاهدناهما
ف��ي أي عمل سينمائي آخ���ر ،باستثناء رائعة
املعلم االيراني عباس كياروستامي املينمالية
«عشرة» (.)٢٠٠٢
ك����ال����ع����ادة ف����ي أع����م����ال األخ�����وي�����ن داردي����������ن ،م��ن
«روزي������ت������ا" (ال���س���ع���ف���ة ال���ذه���ب���ي���ة  )١٩٩٩ -ال���ى
«ص��ب��ي ال���دراج���ة" (ال��ج��ائ��زة ال��ك��ب��رى ،)٢٠١١ -
م���رورًا ب��ـ «ال��ط��ف��ل» (السعفة الذهبية ،)٢٠٠٥ -
و"ص���م���ت ل���ورن���ا» (ج���ائ���زة أف��ض��ل س��ي��ن��اري��و -
 ،)٢٠٠٨ي��ه��دي ال���ت���وأم ل��ب��ط��ل��ة ال��ف��ي��ل��م ال��ج��دي��د
ّ
كوتيار ،دورًا ساحرًا يضعها
النجمة ماريون
ف��ي م��وق��ع ال���ص���دارة ف��ي ال��س��ب��اق ن��ح��و ج��ائ��زة
أفضل ممثلة .وك��ان��ت ه��ذه الجائزة ق��د أفلتت
م��ن بطلة  La Mômeف��ي ال��ع��ام امل��اض��ي ،خالفًا
ل��ك��ل ال��ت��وق��ع��ات ،ب��ع��د أدائ���ه���ا امل��ب��ه��ر ف���ي فيلم
ّ
«ع��ن ال��ص��دأ وال��ع��ظ��ام» لجاك أودي���ار .وتتطلع
كوتيار لهذه الجائزة بعدما ح��ازت األوسكار
عام  ،٢٠٠٨عن دور البطولة الذي تقصمت فيه
شخصية املغنية الفرنسية الراحلة إديت بياف
تحت ادارة املخرج أوليفييه داهان .واذا حازت
جائزة أفضل ممثلة في ك��ان ه��ذه السنة ،كما
ه��و م��رج��ح م��ن ق��ب��ل غ��ال��ب��ي��ة ال��ن��ق��اد ،فسيكون
ذل���ك تتويجًا طبيعيًا ومستحقًا ل��واح��دة من
أبرز نجمات الجيل الجديد اللواتي قفزن الى
واج��ه��ة السينما الفرنسية م��ع مطلع األلفية
الجديدة.

بانوراما

«مزيكا» في سوليدير
ّ
ودقي يا ّ
روان عزالدين

صحافة الغرب قلبها
… على «سعادة» إيران

العدالة والعيش المشترك
على أجندة راغب

أعلن قائد شرطة طهران ،حسني
ساجدينيا ،لوكالة «إيسنا»
اعتقال  6إيرانيني الشتراكهم في
تصوير فيديو يؤدون فيه أغنية
( happyسعيد) لفاريل وليامز
(الصورة) ،بتهمة «خدش الحياء
العام» .الفيديو املنشور على
يوتيوب ( 4:43دقائق) ،يظهر3
رجال و 3نساء غير محجبات
يغنون ويرقصون في الشوارع،
وعلى سطوح مبان في طهران
على موسيقى مغني البوب
األميركي ،على غرار ما فعل
كثيرون في دول عدة .الفيديو
أثار حفيظة املحافظني ،الذين
ّ
رأوا أنه يجسد «انحرافًا عن القيم
اإلسالمية ،ملصلحة أسلوب حياة
ّ
غربي» .بدوره ،علق وليامز على
ً
صفحته الفايسبوكية ،قائال إن
ّ
«اعتقال الشباب ألنهم ينشرون
ّ
الفرح ،أمر محزن جدًا» .يذكر أن
وسائل إعالم غربية ّ
عدة منحت
الخبر هامشًا كبيرًا في تغطيتها.

زار الـ«سوبر ستار» راغب
عالمة (الصورة) سجن
رومية (شرقي بيروت) أمس،
حيث التقى بعض املساجني
وخصوصًا الذين يقبعون
هناك منذ فترة طويلة،
مستطلعًا مطالبهم ،ومستمعًا
إلى مشاكلهم .زيارة الفنان
اللبناني لم تكن «أول مهمة له
تتعلق بقضايا حقوق اإلنسان»
كما ّ
روجت بعض املواقع ،بل
ّ
جاءت كخطوة فردية ملحاولة
مساعدة املساجني .وأوضح
خضر عالمة ،مدير أعمال
املغني اللبناني ،لـ«األخبار»
ّ
أن مشروعه يستكمل نشاطه
االجتماعي في األيام املقبلة ،إذ
سيطلق اليوم في وسط بيروت
حملة توعية تحت شعار
«اختالفنا حق ،اتفاقنا أحق»،
بالتعاون مع مؤسسة «أديان».
وهي تلقي الضوء على العيش
املشترك بني اللبنانيني.

في نادي اليخوت في «الزيتونة باي» ،أعلن أمس برنامج «عيد املوسيقى »2014
خالل مؤتمر صحافي .للسنة الرابعة عشرة ،يدعو «املركز الثقافي الفرنسي»
و«سوليدير» املوسيقى إلى بيروت ،في احتفال ينطلق عند السابعة من مساء
السبت في  21حزيران (يونيو) ،ويستمر حتى آخر الليل .املؤتمر جرى بمشاركة
املدير العام لـ«سوليدير» منير دويدي ،والسفير الفرنسي في لبنان باتريس باولي،
وممثل وزارة الثقافة اللبنانية ميشال دوشاداريفيان ،واملستشار ّ
األول في السفارة
السويسرية بوريس ريشار ،وسفير رومانيا في لبنان فيكتور ميرسياّ .
عرج السفير
الفرنسي على ّ
أهم محطات هذا العيد ،الذي انطلق في فرنسا عام  ،1982وانتقل
بعدها إلى العالم ،حتى وصل إلى لبنان في .2001
لكن هل يمكننا القول إنه وصل إلى لبنان ،أم إلى بيروت أو سوليدير تحديدًا؟ على
مدى هذه السنوات ،استطاع املهرجان االنتقال بخجل إلى مدن خارج العاصمة،
وإلى شوارع ّ
عدة في بيروت ،قبل أن ينحصر أخيرًا في وسط بيروت!
ّ
مدعو هذا العام للخروج إلى «حديقة سمير قصير» ،وساحة الشهداء،
إذًا ،الكل
والحمامات الرومانية ،وأسواق بيروت ،وكنائس العاصمة ،و«الزيتونة باي» ،لالستماع
إلى أكثر من  60فرقة عاملية وعربية ومحلية ،وكما يحرص املنظمون دائمًا ،تحاكي
هذه الفرق مختلف األنماط املوسيقية ،من الروك والراب والهيب هوب إلى املوسيقى
الكالسيكية والجاز والبلوز وموسيقى الشعوب ،والتكنو واملوسيقى اإللكترونية.
على هامش املهرجان ،ستقام حفالت وحوارات
موسيقية في املعاهد الفرنسية في كل من
كفرذبيان ( ،)6/20والنبطية ،وزحلة (،)5/23
وبعلبك ( ،)5/25وطرابلس (،)5/21 ،20 ،19
وصيدا ( ،)5/20ودير القمر ( ،)5/20فيما
تقام حفلة للـ  DJ Estepheفي حانة Yukunkun
(الجميزة ـ بيروت) مساء الجمعة  20حزيران
(يونيو) املقبل.

ّ
ستقدم «أماديوس» حفلة «الزيتونة باي»

«عيد املوسيقى» :السابعة من مساء السبت 21
حزيران ـ وسط بيروت .لالستعالم:
www.institutfrancais-liban.com

تنظم السير
دبي ّ
بعيون غوغل
كشفت شرطة دبي عن عزمها
على استخدام نظارات غوغل
الذكية في إصدار الغرامات
ً
املرورية ،فضال عن تحديد
السيارات املطلوبة والتعرف
عليها ،وفق ما أفاد املدير العام
لقسم الخدمات الذكية في
الشرطة ،خالد ناصر الرزوقي،
ّأول من أمس.
ويعمل القسم حاليًا على اختبار
نظارة «غوغل غالس» بغية
استخدامها« ،وإذا اجتازت
ّ
اختباراتنا ووجدنا أنها جهاز
مفيد ،فإننا قد نقرر إطالقها
وشراء املزيد منها» ،بحسب
الرزوقي.
وكانت شركة غوغل قد اعترفت
ّ
أخيرًا بأن نظاراتها الذكية
ّ
تسبب «أضرارًا صحية» ،وذلك
بعد شكاوى ملستخدمني عدة،
قالوا ّإنها ّ
سببت لهم آالمًا في
ً
الرأس ،وصداعًا متواصال عند
استخدامها.

