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قضية اليوم

«وينيي الدولة؟» ليست نكتة سمجة في الجرود المحتلة
ّ
حسن عليق
ي � � ��وم أم� � � ��س ،ك � � ��رر رئ � �ي� ��س ال �ح �ك��وم��ة
البريطانية ،ديفيد كاميرون ،تحذيره
من وصول تنظيم «الدولة اإلسالمية»
إل ��ى ش��واط��ئ ال�ب�ح��ر امل �ت��وس��ط .سبق
ل��ه أن ق��ال ال�ك�لام ذات��ه قبل أي��ام قليلة.
ه� � � ��ذه امل� � � � � ��رة ،خ� � ��ص ب � ��ال � ��ذك � ��ر ل �ب �ن ��ان
واألردن ،م �ح��ذرًا م��ن ت �م��دد «داع� ��ش»
إل �ي �ه �م��ا .ك�ل��ام امل � �س� ��ؤول ال �ب��ري �ط��ان��ي
األرف � ��ع م �س �ت��وى ل �ي��س ت��وق �ع��ات على
طريقة غالبية الساسة ف��ي لبنان .بل
إن ��ه م �ب �ن� ّ�ي ،ب�ل�ا ش ��ك ،ع � ّل��ى م�ع�ل��وم��ات
وتقديرات استخبارية وفرتها أجهزته
ووك��االت ال��دول الحليفة له .ولألمانة،
ف ��إن امل �س��ؤول�ين األم�ن�ي�ين اللبنانيني،
ال �ج��دي�ي�ن م �ن �ه��م ،ي �م �ل �ك��ون م�ع�ل��وم��ات
مشابهة .يقولون إن هدف «داعش» هو
الحصول على منفذ بحري :من عرسال
إل��ى عكار .املشروع ذات��ه ،لكن بصيغة
م�خ�ت�ل�ف��ة ،ك��ان��ت ق��د ب��اش��رت بتنفيذه
كتائب املعارضة السورية في منطقتي
ال �ق �ل �م��ون وري� � ��ف ح �م��ص ال �ج �ن��وب��ي،
قبل سنتني ت�م��ام��ًا .ف��ي خ��ري��ف ،2012
كانت عرسال املعبر الرئيسي للسالح
وامل� �س� �ل� �ح�ي�ن وا َمل � � � ��ؤن وال� ��ذخ� ��ائ� ��ر م��ن
ل �ب �ن��ان إل � ��ى ري ��ف ��ي ح �م��ص ودم� �ش ��ق.
وح � �ظ � �ي ��ت ،ب� �غ� �ط ��اء س� �ي ��اس ��ي ع��رب��ي
ودول��يّ ،أمنته ق��وى  14آذار ،من خالل
دعمها الخطوات التي ّأدت إلى تحويل
البلدة البقاعية إلى «محمية طبيعية»
للمعارضة السورية املسلحة .حينذاك،
ب � ��دأ امل �س �ل� �ح ��ون خ � ��وض م � �ع� ��ارك ف��ي
م �ن �ط �ق��ة ح � ��وض ال� �ع ��اص ��ي (ي�ق�ط�ن�ه��ا
لبنانيون ـــ داخ��ل األراض ��ي السورية)
لفتح طريق بني القصير وعكار .الهدف
هو طريق اإلم ��داد :البحر ـــ طرابلس ـــ
عكار ـــ القصير ـــ حمص وريف دمشق.
ل��م تكن ع��رس��ال «م�ق� ّ�ص��رة» .لكن فصل
ال�ش�ت��اء ك��ان ع�ل��ى األب � ��واب .وك ��ان أه��ل
امل�ن�ط�ق��ة ي �ن �ت �ظ��رون ،ك�م��ا ف��ي ك��ل ع��ام،
ثلوجًا تقطع طرقات الجرد بني البلدة
اللبنانية وال�ق�ل�م��ون .أراد املسلحون
السوريون استباق انسداد السبل بني
مناطق انتشارهم والبلدة اللبنانية،
ف� �ق ��رروا ف �ت��ح ط��ري��ق ج ��دي ��د .اخ �ت ��اروا
م�ن�ط�ق��ة ح� ��وض ال �ع��اص ��ي ،وارت �ك �ب��وا
مجزرة في بلدة «الحيدرية» ،فتدخل

ح��زب ال�ل��ه وأح �ب��ط م�ش��روع�ه��مّ .أم�ن��وا
الح�ق��ًا طريقًا «ف��رع �ي��ة» ،عبر مشاريع
ال�ق��اع ،كبديل مؤقت من ط��رق الجرود
املقطوعة.
حديث كاميرون ،بما يمثله من «وثيقة»
اس �ت �خ �ب��اري��ة س �ي��اس �ي��ة ،ي �ت �ق��اط��ع مع
الجغرافيا والطقس في منطقة الحدود
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ـ�ـ �ـ ال �س��وري��ة ،ل�ن��اح�ي��ة ك��ون��ه
جرس إنذار للبنان .فعلى أبواب فصل
الشتاء ،سيضطر محتلو جرود عرسال
إل��ى البحث ع��ن مالجئ تقيهم قساوة
ال�ط �ق��س غ �ي��ر امل�ح�ت�م�ل��ة .خ�ل�ال ال�ف�ت��رة
ذات �ه��ا م��ن ال �ع��ام امل��اض��ي ،ل��م يكترثوا
لهذا األمر ،ألنهم كانوا يسيطرون على
ب �ل��دات ال�ق�ل�م��ون ال �س��وري��ة .ح��ال�ي��ًا ،هم
أمام خيارين :إما إحداث اختراق كبير
ف��ي القلمون ،والسيطرة على ع��دد من
بلداتها؛ أو االحتماء في عرسال .على
ال�ج��ان��ب ال �س ��وري ،ي�خ��وض��ون م�ع��ارك
يومية ،من دون أن يتمكنوا من إحداث
أي خ��رق جغرافي ذي قيمة .ل��ن يكون
أمامهم سوى عرسال.
م � �س � ��ؤول � ��ون أم � �ن � �ي� ��ون وس� �ي ��اس� �ي ��ون
وع�س�ك��ري��ون ل�ب�ن��ان�ي��ون ُي ��درك ��ون ه��ذه
ال��وق��ائ��ع وخ �ط��ورت �ه��ا .بعضهم يبالغ
في التعبير عن هذه الخطورة ،نتيجة
إلم�ك��ان��ات ال�ج�م��اع��ات اإلره��اب �ي��ة التي
ت�ح�ت��ل ج� ��رود ع ��رس ��ال .ل �ك��ن ال�س�ل�ط��ة،
ّ
ك��وح��دة م�ت�ك��ام�ل��ة ،ت�خ��ل��ت ع��ن أي دور
يمكنها القيام به .ثمة تسليم بالعجز.
تأبى السلطة القول إن ج��رود عرسال
م�ح�ت�ل��ة .ج ��زء م��ن األراض � ��ي اللبنانية
ي �خ �ض��ع ل�ل�س�ل�ط��ة امل �ط �ل �ق��ة ل�ج�م��اع��ات
إرهابية راغبة في التمدد .هذا االحتالل
واختطاف أكثر من  36عسكريًا ودركيًا
واتخاذهم رهائن لم تدفع ال��دول��ة إلى
إع�ل�ان أي ش�ك��ل م��ن أش �ك��ال ال �ط��وارئ.
تستمر حياة املسؤولني بشكل طبيعي.
ن� �ش � ُ�ر ص � ��ور ذب � ��ح ع �س �ك��ري ل� ��م ي��دف��ع
أح�دًا من املسؤولني إل��ى التفكير بعقد
اجتماع استثنائي ملجلس ال��وزراء ،أو
ألعضاء املجلس األعلى للدفاع.
وع� �ن ��د ط � ��رح س � � ��ؤال ع �ل ��ى م �س��ؤول�ي�ن
معنيني عما ستقوم ب��ه ال��دول��ة ،يأتي
ج ��واب السلطة السياسية م�ف��رط��ًا في
ال �ع �ج��ز :ل �ي��س ل� ��دى ال �ج �ي��ش دب ��اب ��ات
وط � � ��ائ � � ��رات ل� �ل� �م ��واج� �ه ��ة .ي� �ج ��ب ع �ل��ى
ال �ل �ب �ن��ان �ي�ين أن ي �ت �ج��اه �ل��وا أداء ف��وج

امل �غ��اوي��ر وال �ف��وج امل�ج��وق��ل الس�ت�ع��ادة
مواقع الجيش التي احتلها املسلحون
ف� ��ي ع� ��رس� ��ال وم �ح �ي �ط �ه��ا .أح � ��د أب� ��رز
السياسيني املتابعني «عن قرب» للعمل
ال �ع �س �ك��ري ي��ؤك��د أن ج �ن��ود ال�ف��وج�ين
ق ��ات �ل ��وا ب �ط��ري �ق��ة الئ� �ق ��ة« .اس �ت �ب �س �ل��ت
بعض قطعات اللواء الثامن ،قبل تدخل
امل�ج��وق��ل وامل �غ��اوي��ر» .ل�ك��ن أداء ال �ل��واء
بشكل ع��ام شابته ثغر كبيرة ،إضافة
إلى األزم��ة البنيوية التي يعاني منها
ال �ج �ي��ش ع �ل��ى امل �س �ت��وى ال�ل��وج�س�ت��ي:
ً
ال��ذخ��ائ��ر ،ال�ن�ق��ل وال�ت�غ��ذي��ة ،ف�ض�لا عن
النقص الفادح في العديد.
م ��اذا ف�ع�ل��ت ال�س�ل�ط��ة ل�س��د ال�ث�غ��ر التي
يعاني منها الجيش؟ ال شيء.
ق� ��ررت ت �ط��وي��ع  5آالف ج �ن��دي .لكنها
رب �ط��ت ذل ��ك ب��إي �ج��اد ال �ت �م��وي��ل ال�ل��ازم.
ه � ��ل ب � � ��دأ أح � � ��د ب ��ال� �ب� �ح ��ث ع � ��ن م � � ��وارد
لتأمني التمويل؟ أال ُي��درك املسؤولون
ال �س �ي��اس �ي��ون أن ف �ت��ح ب � ��اب ال �ت �ط��وع
ف��ي الجيش ب��ال�ت��زام��ن م��ع ال�ت�ط��وع في
األمن الداخلي واألمن العام سيقلل من
نسبة املتقدمني للتطوع في املؤسسة

هل ثمة قرار سعودي باإلبقاء
على «التكفيريين» كقوة توازن
قوة حزب اهلل
ال �ع �س �ك��ري��ة؟ ه ��ل م ��ن خ �ط��ة ل�ت�ش�ج�ي��ع
ال� �ش� �ب ��اب ع� �ل ��ى االل � �ت � �ح� ��اق ب ��األس �ل�اك
ال �ع �س �ك��ري��ة واألم� �ن� �ي ��ة؟ ال � �ج� ��واب ه��و،
ببساطة ،ال.
هل ُ
سي َ
حاسب أحد بسبب منع تجهيز
ل �ب �ن��ان ب �ط ��ائ ��رات م��روح �ي��ة ودب ��اب ��ات
ً
(روسية مثال)؟ بالتأكيد ال.
ّ
ب �ع��ض ال � � ��وزراء ي �ف��ك��رون م�ل�ي��ًا ف ��ي ما
يمكن فعله الستباق أي هجوم جديد
الحتالل عرسال .لكن ما الذي يقوم به
مجلس ال ��وزراء مجتمعًا ،ورئيسه؟ ال
شيء.
ه��ل ج� ّ�رب أح��د ف��ي السلطة البحث عن
سبل للضغط على خاطفي الرهائن؟
ال �ج ��واب ه��و ال�ن�ف��ي ط�ب�ع��ًا .ل�ي��س أم��ام

رئيس الحكومة وبعض ال��وزراء سوى
التعويل على مبادرات قطر وتركيا.
أي� ��ن وزي � ��ر ال ��دف ��اع س �م �ي��ر م �ق �ب��ل؟ هل
ً
يهتم ،بصفته مسؤوال ،ال بصفته رجل
أع �م��ال ،بمتابعة إم �ك��ان ش ��راء أسلحة
لصالح الجيش؟
ه��ل ي ��درك امل�س��ؤول��ون السياسيون أن
الجيش ممنوع ،بحكم األمر الواقع ،من
دهم منازل اللبنانيني الذين قاتلوه في
عرسال؟
ه��ل س�ي�ك��ون م�ت��اح��ًا للجيش أن يعزل
ج� � ��رود ع� ��رس� ��ال ع� ��ن ال� �ب� �ل ��دة ،ب��ال �ق��در
امل �س �ت �ط��اع؟ امل �س ��ؤول ��ون ال�ع�س�ك��ري��ون
ي �ق��ول��ون إن «ه � ��ذا ب��ال �ت �ح��دي��د ه ��و ما
تسعى ال�ق�ط�ع��ات امل�ي��دان�ي��ة إل��ى فعله.
وردًا عليه ،اعتدى املسلحون على هذه
ال�ق�ط�ع��ات أول م��ن أم� ��س» .ل�ك��ن ب ��رودة
ال�س�ل�ط��ة ال�س�ي��اس�ي��ة ف��ي ال �ت �ع��ام��ل مع
ج��ري�م��ة أول م��ن أم��س ال تنبئ ب��أن ما
بعد معركة ع��رس��ال ص��ار غير م��ا كان
قبلها.
ي� ��ؤك� ��د ق� ��ائ� ��د ال� �ج� �ي ��ش ال � �ع � �م ��اد ج ��ان
ق �ه��وج��ي أن ال��رئ �ي��س س �ع��د ال �ح��ري��ري
ي�ق��ف إل��ى ج��ان��ب امل��ؤس�س��ة العسكرية
ف��ي معركتها .وف��ي  8آذار ،ي��ؤك��د ق��ادة
الصف األول أن الحريري صادق عندما
ي �ق��ول إن��ه ي �ع� ّ�ول ع�ل��ى ال�ج�ي��ش وح��ده.
ففي رأيهم أن الحريري فشل في تجربة
امليليشيات التي أنشأها قبل عام ،2008
وال ح�م��اي��ة ل��ه م��ن امل�ق��ات�ل�ين السلفيني
والقاعديني سوى الجيش .لكن السؤال
الذي يفرض نفسه هو عما إذا كان ثمة
ق��رار سعودي بمنع «داع��ش» وإخوته
م��ن اب�ت�لاع جمهور ال�ح��ري��ري ،لكن مع
اإلبقاء على «التكفيريني» كقوة توازن
قوة حزب الله .هبة املليار دوالر التي لم
تظهر بعد ،واختفاء الحريري مجددًا،
ال يبشران بالخير .فكيف إذا ما أضيف
إليهما «ال �ف��رم��ان امل�ل�ك��ي» ال ��ذي أعلنه
ّ
كتاب ذوو ش��أن في صحف آل سعود،
عن عدم الرضى من التوجه إلى ضرب
«داعش» وحده؟
خالصة القول ،إن ثمة خطرًا بأن تتكرر
تجربة معركة عرسال خالل األسابيع
املقبلة .فيما ال تبدو السلطة على دراية
باملاء الذي يسيل أنهارًا تحت قدميها،
أو أن ال��راع��ي ال �س �ع��ودي ي��ري��د ل�ه��ا أن
ً
تغض النظر قليال.

(هيثم املوسوي)

فنيدق تطالب الجيش بكشف مصير السيد
ساندي الحايك
تحتار عائلة العسكري الرهينة علي
السيد ( 28عامًا) ،بني تصديق الصور
ً
املسربة التي تظهر ابنهم مقتوال نحرًا
بالسكني على أيدي عناصر إرهابيني
ف ��ي ع� ��رس� ��ال ،وب �ي��ن ع � ��دم ت �ص��دي �ق �ه��ا،
بسبب استمرار صمت قيادة الجيش.
ه��ذا امل�ن��اخ دف��ع فاعليات بلدة فنيدق
ال�ع�ك��اري��ة ،إل��ى إل�ق��اء ال�ل��وم على قيادة
ال �ج �ي��ش وال �ح �ك��وم��ة م �ع��ًا ف ��ي ك ��ل م��ا
يحصل في بلدة عرسال ،وتحميلهما
م �س��ؤول �ي��ة ال �ت �ق �ص �ي��ر وع � ��دم اح� �ت ��رام
كرامة أهالي العسكريني املخطوفني.
االج�ت�م��اع ال ��ذي ع�ق��د ف��ي مبنى بلدية
فنيدق ،جاء بطلب من رئيسها خلدون
ط��ال��ب ،وم�خ�ت��ار ف�ن�ي��دق أح�م��د السيد
(وال ��د العسكري علي ال�س�ي��د) ،بعدما
شعر الرجالن بأن األم��ور في عكار قد
ت �خ��رج ع��ن ال�س�ي�ط��رة ،وال س�ي�م��ا بعد
ً
ق�ط��ع األه��ال��ي ل�ي�لا ك��اف��ة ال�ط��رق��ات في
س��اح��ة حلبا ،للمطالبة ب��اإلس��راع في
اإلفراج عن األسرى العسكريني.
وق ��ال ط��ال��ب ل �ـ«األخ �ب ��ار»« :ل �ي��س أم �رًا
ً
س �ه�لا أن ت ��رى أم ص ��ورة الب�ن�ه��ا وق��د

ف �ص��ل رأس � ��ه ع ��ن ج� �س ��ده .ن �ح��ن ب �ل��دة
ينتمي الكثير من شبانها إلى الجيش
وحصتها األكبر من بني األسرى ،وإلى
جانب السيد اثنان من شباب البلدة».
وخشية لألسوأ ،ارت��أى طالب ضرورة
م �ش��ارك��ة ك��ل األط �ي��اف ال�س�ي��اس�ي��ة في
ف �ن �ي��دق ب��االج �ت �م��اع ،ف �ج �ل��س ال �ن��ائ��ب
ً
خالد زهرمان ممثال قوى الرابع عشر
م��ن آذار ،إل ��ى ج��ان��ب ال �ن��ائ��ب ال�س��اب��ق
ً
وج �ي��ه ال�ب�ع��ري�ن��ي م�م�ث�لا ق��وى ال�ث��ام��ن
م��ن آذار ،وب�ع��د االج�ت�م��اع ص��در بيان
مشترك فيه «التضامن الكامل مع أهل
األسير الرقيب علي السيد ،وباقي أسر
عناصر الجيش» ،ومطالبة «الحكومة
اللبنانية وقيادة الجيش بالعمل على
تأكيد أو نفي تلك الصور» .كذلك رأوا
أنه «نظرًا إلى التضحيات التي يقدمها
أب�ن��اؤن��ا ف��ي امل��ؤس�س��ة ال�ع�س�ك��ري��ة ،وال
س �ي �م��ا أب � �ن ��اء ع � �ك ��ار ،ع �ل��ى ال �ح �ك��وم��ة
اللبنانية العمل بشكل جدي وصادق
إلط �ل ��اق س ��راح� �ه ��م ،ون �ح �م �ل �ه��ا ك��ام��ل
املسؤولية عن التقصير الحاصل بحق
األس��رى وع��دم احترام كرامة أهاليهم،
ونحذر من تداعيات التقصير املقصود
وعدم التجاوب من قبلهم».

من جهته ،أوضح زهرمان أن «هناك من
ي�غ��رد خ��ارج ال�س��رب وينشر شائعات
عن أن هدف االجتماع كان التخاذ قرار
جامع بطرد السوريني من كافة مناطق
عار من الصحة ،وهذا
عكار ،وهذا أمر ٍ
م��ا ن��رف�ض��ه ب��امل �ط �ل��ق» .وق ��ال زه��رم��ان
إن ه ��دف االج �ت �م��اع «ت��أك �ي��د ت�ض��ام��ن
أه��ال��ي فنيدق بعضهم م��ع بعض إلى
جانب عائلة السيد من جهة ،ولضبط
ال � �ش� ��ارع ح �ت��ى ال ت �ن �ف �ل��ت األم � � ��ور م��ن

قال أحد أعضاء هيئة العلماء
إن الصور التي تظهر العسكري
مركبة
السيد
مقتوال ّ
ً
عقالها م��ن ج�ه��ة ث��ان�ي��ة .وألن أح� �دًا ال
ي �ن �ك��ر ح��ال��ة ال �ت �م �ل �م��ل م ��ن م �م��ارس��ات
الحكومة وقيادة الجيش تجاه عكار،
ال ن� �ق ��ف ض � ��د ال� �ت� �ح ��رك ��ات ال �س �ل �م �ي��ة
والديموقراطية ،إال أننا مضطرون إلى
مراقبة الشباب املتحمسني في الشارع،
خوفًا من طابور خامس ،إلثارة نعرات

طائفية وإحداث الفوضى».
ف��ي م�ج��ال آخ��ر ،ش��دد خطباء الجمعة
ف ��ي م �س��اج��د ع� �ك ��ار أم� � ��س ،ع �ل��ى دع��م
ال� �ج� �ي ��ش ال �ل �ب �ن ��ان ��ي ف� ��ي ح ��رب ��ه ع�ل��ى
اإلره ��اب ،ونبذ أي ممارسات ال تمثل
ال��دي��ن اإلس�لام��ي ال�ح�ن�ي��ف .وق ��ال إم��ام
م�س�ج��د ف �ن �ي��دق ال �ك �ب �ي��ر ال �ش �ي��خ ول�ي��د
ف�ن�ي��ش إن «م ��ا ي�ه��م أب �ن��اء ف�ن�ي��دق في
ه ��ذه امل��رح�ل��ة ه��و ال�ت��وص��ل إل ��ى إن�ق��اذ
العسكريني ،وال سيما أبناؤها الثالثة
امل �ح �ت �ج��زون .وق��د أث�ب�ت��ت ال�ب�ل��دة أنها
بكل مكوناتها تقف إلى جانب الجيش،
وال تمثلها قلة ممن يغادرونها للقتال
إلى جانب املجموعات املسلحة .وهي
حاالت فردية منبوذة من قبل كل أبناء
ف�ن�ي��دق» .وط��ال��ب «ال�ح�ك��وم��ة باللجوء
إل� � ��ى ال � �ت � �ف� ��اوض م� ��ع امل �س �ل �ح�ي�ن ول ��و
اض �ط��رت إل��ى اط�ل�اق س ��راح امل��وق��وف�ين
ف��ي روم�ي��ة .فهذا األم��ر يحصل ف��ي كل
أن �ح ��اء ال �ع��ال��م ،وإس��رائ �ي��ل ال �ت��ي تعد
م��ن أك �ب��ر ال �ق��وى ف��ي ال �ش��رق األوس ��ط،
فاوضت حركة «حماس» مقابل إطالق
سراح جندي واحد من جنودها».
وك��ان��ت م �س��أل��ة ال �ت �ف��اوض ق��د شكلت
م � ��ادة ن �ق��اش ف ��ي االج� �ت� �م ��اع ،وف� ��ق ما

أك ��د أح ��د امل�ج�ت�م�ع�ين ل� �ـ«األخ� �ب ��ار» ،إذ
ط��رح��ت ف �ك��رة ت�ض�م�ين ال �ب �ي��ان إش ��ارة
إلى ضرورة مطالبة الحكومة باعتماد
أي وسيلة م��ن شأنها تسهيل عملية
التفاوض مع العسكريني ،كمقايضتهم
ب��امل��وق��وف�ين ف ��ي س �ج��ن روم� �ي ��ة ،األم ��ر
الذي القى اعتراضًا من قبل البعريني،
ال� � ��ذي ق� � ��ال« :ات � ��رك � ��وا ال� ��دول� ��ة ت �ش��وف
شغلها» ،ملمحًا إلى ضرورة التشديد
على إع�ط��اء ال�ض��وء األخ�ض��ر للجيش
اللبناني حتى يتمكن من حسم املعركة
في عرسال.
ك��ذل��ك علمت «األخ �ب��ار» أن املجتمعني
ً
ت�ل�ق��وا ات �ص��اال م��ن أح ��د أع �ض��اء هيئة
علماء املسلمني ،أش��ار إل��ى أن الصور
ً
ال�ت��ي تظهر ال�ع�س�ك��ري ال�س�ي��د مقتوال
ّ
م��رك �ب��ة ،م��ؤك �دًا أن «ال�ه�ي�ئ��ة ت��واص�ل��ت
مع أحد العناصر الخاطفة ،وأكد أن ال
عملية قتل أو تصفية ألحد العسكريني
جرت خالل اليومني املاضيني» .وطلب
املجتمعون زيارة قائد الجيش العماد
جان قهوجي ،للوقف منه على حقيقة
م��ا ح��دث ف��ي ع��رس��ال ،وم�ع��رف��ة نتائج
عمل اللجنة املكلفة دراسة الصور التي
ً
تظهر الرقيب السيد مقتوال.
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وبري قلق من فتنة
الرهائن...
بقتل
د
يهد
«داعش»
ّ
ّ
ال تزال األنظار مشدودة صوب ما يجري في عرسال
وجرودها .العمليات العسكرية قائمة وكذلك املساعي بشأن
املخطوفني العسكريني .املعنيون ينفون وجود «مفاوضات
ّ
جدية» ،وسط صدمة الجميع بالصور املسربة عن إعدام أحد
الجنود على يد تنظيم «داعش»
يرفع تنظيم «ال��دول��ة اإلسالمية»
(داع � � ��ش) م �ن �س��وب ض �غ �ط��ه ع�ل��ى
لبنان كله ،على الحكومة ،وعلى
الجيش وعلى أهالي العسكريني
ال ��ره ��ائ ��ن أي� �ض ��ًا .أع� �ل ��ن ال�ت�ن�ظ�ي��م
اإلره ��اب ��ي ذب ��ح أح ��د ال �ج �ن��ود ،ثم
ن�ش��ر م�ق�ط��ع ف�ي��دي��و ُي�ظ�ه��ر تسعة
ج �ن��ود آخ��ري��ن ي �ن��اش��دون ذوي �ه��م
ّ
التحرك لقطع الطرقات وإقفالها
ُ
ح� �ت ��ى ي� �خ� �ل ��ى س� �ب� �ي ��ل ال �س �ج �ن��اء
اإلس�ل�ام� �ي �ي�ن م� ��ن س� �ج ��ن روم� �ي ��ة،
ق ��ائ� �ل�ي�ن إن � �ه� ��م س � ُُ�ي ��ذ ّب� �ح ��ون ب �ع��د
ث�لاث��ة أي ��ام إن ل��م ت�ن��ف��ذ ال�ح�ك��وم��ة
ال � �ل � �ب � �ن ��ان � �ي ��ة امل � � �ط � ��ال � ��ب .ت � �ن� ��اوب
العسكريون التسعة على الكالم.
وه��م م��ن ال�ب�ق��اع ال�غ��رب��ي وال�ل�ب��وة
وحورتعال وال�ش��وف وفنيدق في
ع �ك��ار .ورغ ��م أن امل�ض�م��ون واح��د،
ٌّ
ّ
وج ��ه ك��ل م�ن�ه��م رس��ال��ة بطريقته.
غ��اب ع��ن الجنود رفيقهم الرقيب
ع � �ل� ��ي ال � �س � �ي� ��د ال � � � ��ذي س � ��رب � ��ت ل��ه
ص � � ��ورة ت� �ظ� �ه ��ره ج� �ث ��ة م �ق �ط��وع��ة
الرأس.
كما بقي مصير الجندي الحادي
ً
عشر م�ج�ه��وال ،علمًا ب��أن مصادر
«هيئة علماء املسلمني» كانت قد
ذكرت أن عدد األسرى املوجودين
لدى «داعش» يبلغ  11مخطوفًا.
وت� � � �ح � � � ّ�دث � � ��ت م � � � �ص� � � ��ادر وزاري � � � � � ��ة
ل � �ـ «األخ � �ب� ��ار» ع ��ن «م �ج �م��وع��ة م��ن
امل �ب��ادرات ال�ت��ي ي�ق��وم ب�ه��ا رئ�ي��س
الحكومة تمام س�لام ،بشأن ملف
امل � �خ � �ط ��وف �ي�ن ال � �ع � �س � �ك ��ري �ي�ن ،ب �م��ا
ّ
فيها م��ع ت��رك�ي��ا وق�ط��ر» .وشككت
امل ّ �ص ��ادر ب ��أن ي �ك��ون ال�ت�ن�ظ�ي��م قد
ن��ف��ذ ت�ه��دي��ده ب�ق�ت��ل أح��د ال�ج�ن��ود،

ص � ��ور امل� �س ��رب ��ة
م� �ع� �ت� �ب ��رة أن «ال� � � ّ
ُيمكن أن تكون ملفقة» .وتحدثت
امل � � �ص� � ��ادر ع � ��ن «ام � � �ت �ل ��اك ل� �ب� �ن ��ان
األوراق ال �ك��اف �ي��ة ل �ل �ض �غ��ط ع�ل��ى
ال �خ��اط �ف�ي�ن ،وه� ��ي أوراق ت�ت�ص��ل
أس� ��اس� ��ًا ب ��ال� �ن ��ازح�ي�ن ال� �س ��وري�ي�ن
امل ��وج ��ودي ��ن ف ��ي ل �ب �ن��ان ،وب�ي�ن�ه��م
عائالت للمسلحني».
وق��ال م�ق��رب��ون م��ن ال��رئ�ي��س س�لام
إنه «ال ُيمكن ألي جهة أن تضغط
علينا ،وما زال بني أيدينا الكثير
م��ن األوراق ال�ت��ي ل��م نستخدمها
بعد ،وإن الحكومة لن توافق أبدًا
ع �ل��ى ط �ل��ب اإلف � ��راج ع��ن م��وق��وف�ين
ف � � ��ي س� � �ج � ��ن روم � � � �ي� � � ��ة ،ألن ه � ��ذه
الخطوة تفتح الباب أم��ام كل من
ي��ري��د إخ ��راج م��وق��وف أن يخطف
عسكريًا ويفاوض عليه» .وأش��ار
امل�ق��رب��ون إل��ى أن «ك��ل ال��وس��اط��ات
الجارية اآلن ليست رسمية».
م � � ��ن ج � ��ان� � �ب� � �ه � ��ا ،أع� � �ل� � �ن � ��ت ه� �ي� �ئ ��ة
ال �ع �ل �م��اء امل �س �ل �م�ين ال �ت��ي ت��وق�ف��ت
ع � ��ن ال� ��وس� ��اط� ��ة م � ��ع ال� �خ ��اط� �ف�ي�ن،
أن� �ه ��ا «ال ت �س �ت �ط �ي��ع أن ت ��ؤك ��د أو
ت �ن �ف��ي ح �ق �ي �ق��ة ال� �ص ��ور امل �ن �ت �ش��رة
ل ��ذب ��ح ج� �ن ��دي ل �ب �ن ��ان ��ي» .ول �ف �ت��ت
ف��ي ب �ي��ان إل��ى أن «م��وق�ف�ه��ا ي�ع��ود
ل�ت��وق��ف امل�ف��اوض��ات وع��دم وج��ود
ات�ص��ال مباشر م��ع ال�ج�ه��ات التي
تحتجزهم».
م�ي��دان�ي��ًا ،اس�ت�م��رت ال �ت��وت��رات في
م �ن �ط �ق��ة ال � �ج� ��رود وع� �ل ��ى م ��داخ ��ل
ق� ��ري � �ب� ��ة م� � ��ن ع � � ��رس � � ��ال .وواص� � � ��ل
ال� �ج� �ي ��ش ن� �ش ��ر وح � ��دات � ��ه ه� �ن ��اك،
بينما كانت منطقة الطفيل تشهد
مواجهات قاسية مع املسلحني.

وأك��دت مصادر أمنية أن الجيش
ال � �س� ��وري وح � ��زب ال� �ل ��ه ي �ت �ق��دم��ان
م � ��ن ال� �ج� �ه ��ة ال� �ش� �م ��ال� �ي ��ة ل� �ج ��رود
الطفيل داخ��ل األراض ��ي ال�س��وري��ة
وي � �س � �ت � �ه� ��دف� ��ان ب ��ال� �ق� �ص ��ف أك� �ب ��ر
م� �ص� �ن ��ع ل� �ت� �ف� �خ� �ي ��خ ال� � �س� � �ي � ��ارات،
م ��ا أدى إل � ��ى ت��دم �ي��ر  5س� �ي ��ارات
ك��ان��ت م �ع��دة ل�ل�ت�ف�ج�ي��ر .ك�م��ا ت� ّ�م��ت
السيطرة على املنطقة ومصادرة
 3أطنان من املواد املتفجرة داخل
مغارة ،وعلى معمل يحتوي على
م� �خ ��رط� �ت�ي�ن ل �ت �ص �ن �ي��ع ال� �ق ��ذائ ��ف
وامل � � ��داف � � ��ع وال� � �ع� � �ب � ��وات وس � �ي� ��ارة
م�ف�ك�ك��ة .م��ع اإلش � ��ارة ه �ن��ا ال ��ى أن
ه ��ذا امل �ك��ان ت��رب �ط��ه ب �ل �ب �ن��ان ط��رق
ترابية.
وف��ي ال�س�ي��اق ،ع� ّ�ب��ر ال��رئ�ي��س نبيه
ب � ��ري ع� ��ن ق �ل �ق��ه م � ّ�م ��ا ي� �ج ��ري ف��ي
ع ��رس ��ال .واع �ت �ب��ر أم� ��ام زواره أن
«امل� ��رح � �ل� ��ة دق� �ي� �ق ��ة ل� �ل� �غ ��اي ��ة ،وأن
امل �ط �ل��وب ه��و ال ��وع ��ي ،ك��ي ال ت�ق��ع
ف�تن» .وأش��ار ب��ري إل��ى أن��ه تحدث

ال وساطات رسمية مع
تلوح
الخاطفين والحكومة ّ
بورقة النازحين
ب � �ص� ��راح� ��ة أم� � � ��ام س� � �ف � ��راء ال � � ��دول
ال� �خ� �م ��س ،وط� �ل ��ب م �ن �ه��م «ج �س ��رًا
ج��وي��ًا م��ن األس �ل �ح��ة ل��دع��م ل�ب�ن��ان
من مخازنهم املوجودة في الشرق
األوس� ��ط ،ل �خ��وض ه��ذه امل �ع��رك��ة».
وأع� � ��اد ب� ��ري ال �ت��ذك �ي��ر ب ��امل �ب ��ادرة
ال�ت��ي طرحها ف��ي مثل ه��ذه األي��ام
قبل عام ،في ذكرى تغييب اإلمام
م � ��وس � ��ى ال� � � �ص � � ��در ،ح �ي ��ن اق � �ت� ��رح
«االس �ت �ث �م��ار ب��األم��ن» .وق ��ال ب� ّ�ري
«اقترحت يومها أن ّ
نطوع خمسة
آالف ج� �ن ��دي ف� ��ي ال� �ج� �ي ��ش ،وه ��ا
ن �ح��ن ال � �ي ��وم ن� �ع ��ود إل � ��ى ال �ن �ق �ط��ة
نفسها .االستثمار ب��األم��ن يؤمن
االس �ت �ق��رار االق �ت �ص��ادي» .وأش ��ار

لو كان ابن واحد من السياسيين!
ذبلت الياسمينة الكبيرة في باحة
منزل أحمد غية منذ أن غادر بلدته
ت �ك��ري��ت ال �ع �ك��اري��ة م �ن��ذ  25ي��وم��ًا،
ملتحقًا بمركز خدمته في عرسال،
ُ
حيث أسر خالل املعارك التي دارت
بني إرهابيني والجيش.
زه��ور ال ��دار جميعها ذب�ل��ت ،كحال
أهله .نسيت أم عالء (أمه) أن تمد لها
«نبريش» املاء ّ
لريها .املرأة «عقلها
م��ان��و معها» ت�ق��ول أختها« .البيت
ما عم يفضى .كل أهالي تكريت عم
يزوروها ويجبروا بخاطرها .بس
هي ما طالع بإيدها غير تبكي على
أحمد» ابن الـ  24ربيعًا.
ت� �ن� �ت� �ف ��ض م � ��ن ب �ي��ن ال � �ح� ��اض� ��ري� ��ن.
وت �ت �ج��ه ن �ح��و ب� ��اب غ��رف �ت��ه« :ه �ي��ك
ت ��رك غ��رف �ت��و ،وت��رك �ن��ي ،وراح» .في
ال �ي��وم ال ��ذي غ ��ادر ف�ي��ه أح �م��د ،ك��ان
أب � �ن ��اء ت �ك��ري��ت ي �ح �ت �ف �ل��ون ب��زف��اف
صديقه ،ت��روي أخته «تأنق وذهب
م��ع خطيبته إل��ى ال �ع��رس .وم��ا هي
إال ل �ح �ظ��ات ح �ت��ى ع ��اد إل ��ى امل �ن��زل
وب � � ّ�دل م�ل�اب �س��ه .ق� ��ال إن �ه��م ط�ل�ب��وه
ل�ل�ال �ت �ح��اق ب� �م ��رك ��زه .ك� ��ان غ��اض�ب��ًا

وقلقًا» .بواسطة تطبيق «ال��وات��س
آب» ب � �ق ��ي ال� � �ت � ��واص � ��ل م � ��ع أح �م ��د
م�س�ت�م�رًا ح �ت��ى ل �ي��ل ال �س �ب��ت ،قبيل
امل�ع��رك��ة ب�ين ال�ج�ي��ش واإلره��اب �ي�ين.
ت��ؤك��د أخ �ت��ه «م� ��ا ك� ��ان ي�ق�ل�ن��ا غ�ي��ر:
أن��ا منيح .م��ا تخافو ع�ل� ّ�ي .قبل أن
ينقطع االتصال به» .تسأل أم عالء:
«ليش ما ح��دا عم يفهمنا شي عن
والدن��ا؟ ليش متكتم قائد الجيش
عليهم؟ أنا ّأم قلبي محروق وهني
إس� ��ا ب �ي �م��اط �ل��و ب��ال �ق �ص��ة .ل ��و ك��ان
إب��ن قائد الجيش أو إب��ن واح��د من
إنو
السياسيني الكذابني كان قبلوا ّ
ي�ض��ل  25ن �ه��ار م �خ �ط��وف؟ أم ألن��ا
فقرا معترين عم يبيعوا ويشتروا
فيهم؟ بدنا والدنا بأي ثمن .الدولة
فوتت املسلحني على البلد وهيي
ت �ط �ل �ع��ن وت ��ردل� �ن ��ا والدن � � � ��ا .ن�ح�ن��ا
ن ��اط ��ري ��ن ك� ��م ي � ��وم ب � ��س .م� ��ن ب �ع��دا
ب ��دن ��ا ن �ع �ت �ص��م ق� � ��دام ب �ي��ت رئ �ي��س
ال �ح �ك��وم��ة ووزارة ال ��دف ��اع وق��ائ��د
الجيش .والله ألح��رق حالي إذا ما
بيطلعولي إبني» .على بعد أمتار
م��ن م �ن��زل أح �م��د ،دك��ان��ة وال � ��ده .ال

يقوى الرجل الستيني على حبس
دموعه .يقول «أن��ا الوحيد يلي ما
ودعتو .كنت باملحل وما عرفت إنو
دق��ول��و م��ن ال �خ��دم��ة ب�ن�ف��س ال�ن�ه��ار
ي�ل��ي إج��ا ف�ي��ه عالبيت م��ن دون ما
ش��وف��و» .م�ن��ذ أن أس��ر اب �ن��ه ،أج��رى
ال�ك�ث�ي��ر م��ن االت � �ص ��االت ،م�ن�ه��ا مع
ض �ب ��اط ف ��ي ال �ج �ي��ش أك� � ��دوا ل ��ه أن
ابنه بخير ،ومنها مع أحد األسرى
الذين أطلقهم املسلحون .كما قابل
قائد الجيش العماد جان قهوجي.
«ق��ال لنا إن ق�ي��ادة الجيش تعتبر
العسكريني أوالده��ا ولن تهدأ قبل
أن ت�ع�ي��ده��م س��امل�ين .ل�ك��ن ك��ل هيدا
ال� �ك�ل�ام م ��ا ّ
ري �ح �ن ��ي .خ��اي��ف ت��اخ��د
ال�ق�ص��ة وق��ت م�ت��ل ق�ص��ة مخطوفي
أعزاز .ساعتها ما بضمن أنا إبقى
ع��اي��ش حتى ش��وف��و .ك��ل سياسيي
املنطقة داي��ري��ن ض�ه��رن علينا .ما
سمعنا كلمة الله يرجعو بخير من
واحد منهم».
ي �س �خ��ر أح� �م ��د ،اب� ��ن ع ��م ال�ع�س�ك��ري
املخطوف ،من «قصة هيبة الدولة.
ل � ��و ال� � ��دول� � ��ة ب� ��ده� ��ا ت� �ح ��اف ��ظ ع �ل��ى

ب��ري إل��ى أن��ه «ل��م ي�ع��رف تفاصيل
الحوار السعودي _ اإليراني بعد،
ل �ك �ن��ه ي� � ّ
�رج� ��ح ع � ��دم ال� �ح ��دي ��ث ع��ن
ل�ب�ن��ان ،وإن ت��م ال�ح��دي��ث ،ف��األم��ور
تحتاج إلى وقت».

املساعدات أالميركية
وق � ��د وص� �ل ��ت أم � ��س ال � ��ى ب �ي ��روت
ّ
محملة بالذخائر
طائرة أميركية
واﻷع �ت��دة ل��دع��م ال�ج�ي��ش ،وأش��رف
السفير األميركي ديفيد هيل على
تسليمها إل��ى ض�ب��اط عسكريني،
م�ع�ل�ن��ًا ع ��ن «امل ��زي ��د م ��ن األس �ل �ح��ة
التي ستسلم للجيش اللبناني».
وأوضح أنه ّ
«تم العمل على تأمني
ال�ن��وع�ي��ة وال�ك�م�ي��ة امل �م �ت��ازة ال�ت��ي
ي �ح �ت��اج إل �ي �ه��ا ال �ج �ي��ش مل��واج �ه��ة
اإلرهاب».
وف� �ي� �م ��ا أب� � � ��دى ن� � � ��واب ف � ��ي ل �ج �ن��ة
ال � ��دف � ��اع ال� �ن� �ي ��اب� �ي ��ة ل � �ـ «األخ � �ب� ��ار»
اس �ت �ي��اء ه��م م ��ن «ت �ق��اع��س ب�ع��ض
ال��دول ع��ن إرس��ال ال��دع��م للجيش،
وخ � �ص� ��وص� ��ًا ف� ��رن � �س� ��ا وامل� �م� �ل� �ك ��ة
ال�ع��رب�ي��ة ال�س�ع��ودي��ة» ،ل�ف��ت ه��ؤالء
ال� ��ى أن «امل � �س� ��اع� ��دات األم �ي��رك �ي��ة
تشير إلى أنه رغم خطورة الظرف
ال��ذي ّ
نمر ب��ه ،م��ا زال هناك وضع
إقليمي ودولي ال يريد لألوضاع
ف � ��ي ل� �ب� �ن ��ان أن ت � � ّف � �ل� ��ت» .وأش� � ��ار
هؤالء إلى أنهم تبلغوا من بعض
الوزراء ما قاله لهم الرئيس سالم
ّ
سيفك
ع��ن أن «امل �ل �ي��ارات ال�ث�لاث��ة
أسرها ّ
عما قريب».

جلسة «مالية» للحكومة
م� ��ن ج �ه ��ة ث ��ان� �ي ��ة ،ي �ع �ق��د م�ج�ل��س
الوزراء جلسة استثنائية الثالثاء
املقبل للبحث في األوضاع املالية.
وقال وزير املال علي حسن خليل
ف � ��ي ح� ��دي� ��ث إل� � ��ى «األخ � � �ب � � ��ار» إن
« س �ل��ام دع � ��ا إل � ��ى ع �ق��د ال �ج �ل �س��ة
ب� �ن � ً
�اء ع �ل��ى ط �ل �ب��ه م �ن��ذ ش �ه��ري��ن».
ّ
وأش � ��ار خ �ل �ي��ل إل� ��ى أن� ��ه «س �ي �ق��دم
ً
ع� ��رض� ��ًا م � �ف � �ص �ل�ا أم � � � ��ام ال� � � � ��وزراء
ي �ش��رح ف �ي��ه ال��وض��ع امل��ال��ي ال �ع��ام
ل�ل�ب�ل��د ،واالح �ت �م��االت ال �ت��ي يمكن
أن ن��واج �ه �ه��ا وك �ي �ف �ي��ة ال �ت �ع��اط��ي
م � �ع � �ه� ��ا» .ك� �م ��ا س� �ي� �ع ��رض خ �ل �ي��ل
«ت �ق��اري��ر ص �ن��دوق ال�ن�ق��د ال��دول��ي،
ويشدد على أهمية إصدار قانون
ل �س �ن��دات ال �ي��وروب��ون��د ف ��ي أق ��رب
وقت» .كما سيطلع خليل الوزراء
على «مشروع موازنة العام ،2014
ومشروع موازنة العام .»2015

املشنوق في الرابية
ه �ي �ب �ت �ه��ا م� ��ا ب �ت �س �م��ح إلره ��اب� �ي�ي�ن
ي �ف ��وت ��وا ع �ل��ى ح� ��دوده� ��ا وه � ��ي ع��م
تتفرج .السياسيون ضغطوا على
قائد الجيش ومنعوه من أن يحسم
املعركة ،يعني خلص ،قضيوا على
الهيبة م��ن أس��اس �ه��ا» .فيما يشير
خالد غية ،قريب أحمد ،الى أن صبر
األه ��ال ��ي ب ��دأ ي �ن �ف��د .ال ي ��رى ال��رج��ل
م�ش�ك�ل��ة ف ��ي م �ق��اي �ض��ة ال�ع�س�ك��ري�ين
بسجناء رومية« :الدولة أخطأت في
عدم محاكمتها لهؤالء .كل مكونات
السلطة تعلم أن سجن رومية مهدد
باالنفجار اآلن أو الحقًا ،فلماذا ال
ي��واف �ق��ون ع�ل��ى م�ق��اي�ض��ة السجناء
بالعسكريني؟».
ّ
ويحذر من أن ملفًا بحساسية ملف
العسكريني املخطوفني« ،ال ب��د من
بطريقة أكثر جدية ،ألن من
إدارت��ه ّ
شأنه شق مؤسسة الجيش .فما من
عسكري يرضى بأن يستمر في أداء
ك��ل واجباته تجاه وط�ن��ه ،بينما ال
تبذل ال��دول��ة جهدًا لحماية زمالئه
وإنقاذ حياتهم».
ساندي...

وق� � � � ��ام وزي� � � � ��ر ال � ��داخ� � �ل� � �ي � ��ة ن� �ه ��اد
املشنوق ب��زي��ارة مفاجئة لرئيس
ت� �ك� �ت ��ل «ال � �ت � �غ � �ي � �ي� ��ر واإلص� � �ل � ��اح»
ال� �ع� �م ��اد م �ي �ش��ال ع � ��ون .وع� �ل ��م أن
ّ
«ال � �ن � �ق� ��اش ت � ��رك � ��ز ح� � ��ول ال ��وض ��ع
اإلقليمي والتسوية التي حصلت
ف� � ��ي ال� � � �ع � � ��راق وت � ��أث� � �ي � ��ره � ��ا ع �ل��ى
ل �ب �ن��ان» ،ع�ل�م��ًا ب ��أن امل �ش �ن��وق ق��ال
ّ
إن «ال�ه��دف األس��اس��ي م��ن زي��ارت��ه
ك��ان ال�ب�ح��ث ف��ي ت �ط��ورات ع��رس��ال
السياسية واألمنية والعسكرية»،
ّ
م �ش �ي��رًا إل ��ى أن «األم � ��ور ل��م ت�ن�ت��ه
ّ
ب �ع��د ف ��ي ع� ��رس� ��ال» .وش� � ��دد ع�ل��ى
ّ
أن «ه � � � ��ذا امل� � ��وض� � ��وع ق � ��د ي� �ك ��ون
ق �ن �ب �ل��ة م ��وق ��وت ��ة ج� ��اه� ��زة دائ� �م ��ًا
لالنفجار».
ّ
وأش� � ��ار امل �ش �ن ��وق إل� ��ى أن «م �ل��ف
ال �ع �س �ك��ري�ين ال ��ره ��ائ ��ن أم ��ان ��ة ف��ي
أع � �ن� ��اق ك� ��ل ال� �ل� �ب� �ن ��ان� �ي�ي�ن» .وأك� ��د
أن� ��ه «ات� �ف ��ق م ��ع ع� ��ون ع �ل��ى م��زي��د
م � ��ن ال� � �ت� � �ش � ��اور وال� �ت� �ن� �س� �ي ��ق ف��ي
م��وض��وع ع��رس��ال ت �ح��دي��دًا» .كما
ش� �م ��ل ال� �ب� �ح ��ث اس � �ت � �م ��رار ال �ع �م��ل
لتفعيل العمل الحكومي وزي��ادة
اإلن �ت��اج �ي��ة ،وك ��ذل ��ك ت�ف�ع�ي��ل ع�م��ل
مجلس النواب.
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تقــرير
رسائل إلى المحرر
النقد شيء
والشتم شيء آخر
ت �ع �ل �ي �ق ��ًا ع � �ل� ��ى م � �ق ��ال ��ة م �ح �م��د
فضل الله («اإلخ��وان املسلمون
ال�ش�ي�ع��ة» ،ال �ع��دد  ٢٦ ،٢٣٧٧آب
 )٢٠١٤وردنا اآلتي:
 -1ل �ل �ك��ات��ب رأي خ � ��اص ف �ه��ذا
شأنه ،س��واء قبلته أو ال ،ولكن
أن يتطرق إلى القول بأن السيد
فضل الله رحمه الله ،ك��ان معه
مليارا دوالر وأورثهما ألبنائه،
ف�ي��ا ح�ب��ذا ل��و ي��دل�ن��ي ع�ل��ى ه��ذه
األموال ،وأنا واحد من أبنائه!
 -2ل�ق��د ُس�ج�ل��ت األم�ل�اك ال�ع��ام��ة
واألم� ��وال ال�ش��رع�ي��ة ال�ت��ي كانت
ب �ح ��وزة س �م��اح��ة ال �س �ي��د ُف�ض��ل
الله باسم جمعيات ول��م ت� َ�و ّرث
ألح � � � ��د ،وم � ��ؤس� � �س � ��ات ج �م �ع �ي��ة
امل� �ب ��رات وغ �ي��ره��ا ه ��ي ال��دل �ي��ل،
وي �م �ك��ن ل�ل�م�ه�ت��م االط �ل��اع ع�ل��ى
ذلك.
 -3إن ال� �ت� �ج� �ن ��ي ع� �ل ��ى ال �س �ي��د
وات� �ه ��ام ��ه ب �خ �ي��ان��ة امل � ��ال ال �ع��ام
أو األم� ��وال ال�ش��رع�ي��ة ب ��دون أي
دالئ��ل وإط�لاق التهم جزافًا هو
أم ��ر م �ع �ي��ب ،ف �ه��و أول م ��ن دع��ا
ال��ى إن �ش��اء امل��ؤس�س��ة املرجعية
ال �ض��ام �ن��ة ال��وح �ي��دة الس �ت �م��رار
أم �ل��اك وأم � � ��وال امل��رج �ع �ي��ة ب�ع��د
غ� � �ي � ��اب امل� � ��رج� � ��ع إل� � � ��ى امل� ��رج� ��ع
ُ
ال�لاح��ق ،وق��د انتقد كثيرًا لهذا
ال � �ط ��رح م ��ن ق �ب��ل رج� � ��ال ال��دي��ن
التقليديني.
 -4إن بعض هذا الكالم ّ
يعرض
صاحبه للمساء لة القانونية.
 -5ي� �ح ��ق ل� �ل� �ك ��ات ��ب أن ي �ن �ت �ق��د
أي م��ؤس �س��ة ت��اب �ع��ة ألي ف �ئ��ة.
ف� ��امل � �خ� ��ال � �ف� ��ات ،إن وج� � � � ��دت ،ال
تغطى وال يتحمل مسؤوليتها
السيد رحمه الله .ولكن التعميم
ف��ي ان �ت �ق��اد ت �ج��اوز امل��ؤس�س��ات
التابعة للسيد فضل الله ينبئ
ع��ن ن�ي��ة غ�ي��ر سليمة ،وأس�ل��وب
غير علمي بتاتًا.
 -6إن انتساب أي شخص لفئة
ما ،دينية أو غيرها ،ال يبرر أن
يلقي التهم جزافًا دون براهني.
ال شك أن االنتقاد يثري ،ولكن
ال �ت �ه �ج��م وال� �ش� �ت ��م ش � ��يء آخ� ��ر،
ف��ال�ك��ات��ب س�ي�ض��اف ال ��ى الئ�ح��ة
ال��ذي��ن تهجموا على السيد في
حياته وبعد وفاته ،ولن تتأثر
قامة السيد فضل الله.
نجيب محمد حسني فضل الله

توضيح من المحرر:
بشير وفواز
ن �ش��رت «األخ � �ب� ��ار» (ال� �ع ��دد ،٢٣٧٧
الثالثاء  ٢٦آب  )2014تقريرًا تحت
عنوان «هكذا اختلس ابراهيم بشير
أم��وال الهيئة العليا ل�لإغ��اث��ة!» ،وهو
ع �ب��ارة ع��ن ملخص مل�ح�ت��وى ال�ق��رار
الظني الصادر عن قاضي التحقيق
األول غ�س��ان ع��وي��دات ،بما ف��ي ذلك
ال�ف�ق��رة ال �ت��ي ورد ف�ي�ه��ا ع�ل��ى لسان
ب �ش �ي��ر «إن ح� �س�ي�ن ف� � ��واز أوق� �ف ��ت
عائلته ف��ي نيجيريا بتهم تبييض
األموال وتجارة األسلحة».
لذا اقتضى التوضيح

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

سالح «األمن الذاتي» وصل إلى وادي الــت
واجه شباب من بلدة عني عطا مجموعة مسلحني
سوريني حاولوا التسلل قادمني من األراضي السوري .كشف
الحادث عن تعاظم ظاهرة األمن الذاتي .هناك من يبرر
الخطوة قرب الحدود مع سوريا .لكن الجميع يخشى أن تخرج
عن إشراف وعني الجيش والقوى األمنية اللبنانية
فراس الشوفي
التوتر والقلق يسودان غالبية البلدات
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ع �ل��ى ال � �ح ��دود م ��ع س ��وري ��ا.
ف� ��ي م �ن �ط �ق��ة راش � �ي � ��ا ،ي ��رت �ف ��ع م �ن �س��وب
االس �ت �ن �ف��ار .األص � ��وات اآلت �ي��ة م��ن جهة
ج�ب��ل ال�ش�ي��خ تقلق أه��ال��ي وادي التيم،
وخ �ص��وص��ًا أن ال� �ح ��دود ب��ات��ت م�ع�ب�رًا
مل � �ج � �م� ��وع� ��ات امل� �س� �ل� �ح�ي�ن امل � �ع� ��ارض �ي�ن
ه �ن��اك .وب �ع��د ال� ��ذي ج ��رى ف��ي ع��رس��ال،
ي �ب��دو األه��ال��ي أق ��رب إل ��ى ن�ظ��ري��ة األم��ن
ال� ��ذات� ��ي ،وخ �ص��وص��ًا ف ��ي ال� �ق ��رى ال �ت��ي
تقع على ال�ح��دود املفتوحة .وب��ات أمرًا
ع��ادي��ًا م�ش��اه��دة أب �ن��اء ال�ب�ل��دة يحملون
السالح ،ومعهم شرطة بعض البلديات،
ويتجمعون في لجان ينقصها التنظيم.
ت� �ت ��داخ ��ل م� �ش ��اع ��ات ال � �ق ��رى ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة
وال �س ��وري ��ة ف ��ي م� �س ��ارب ج �ب��ل ال�ش�ي��خ،
ف �ي �ص �ي��ر ال� �ش ��ري ��ط ال� � �ح � ��دودي وه �م �ي��ًا
ب��امل�ع�ن��ى ال �ح��رف��ي ل�ل�ك�ل�م��ة ،وه ��و يمتد
ف��ي منطقة حاصبيا م��ن شبعا ـ�ـ شويا
ـ�ـ ال�خ�ل��وات ـ�ـ الكفير ،إل��ى ق��رى ع�ين عطا
ـ �ـ ع�ي�ن ح��رش��ا ـ �ـ ب�ك�ي�ف��ا ـ �ـ راش �ي��ا ـ �ـ عيحا
ـ �ـ ك �ف��رق��وق ـ �ـ دي ��ر ال �ع �ش��اي��ر ف ��ي منطقة
راش� �ي ��ا .وف ��ي ال �ج��ان��ب ال� �س ��وري ،يمتد
ّ
ال� �ش ��ري ��ط م ��ن ق � ��رى ح �ض��ر وب� �ي ��ت ج��ن
ـ�ـ ع��رن��ة ـ�ـ درب��ل ـ�ـ ال��ري�م��ة ـ�ـ بقعسم ـ�ـ قلعة
ً
جندل في القنيطرة ،وصوال إلى يعفور
في ري��ف دمشق ،م��رورًا بقطنا العميقة
داخل األراضي السورية.
ف � � ��ي األع � � � � � � ��وام امل� � ��اض � � �ي� � ��ة ،ت � �ص ��اع ��دت
االش � �ت � �ب ��اك ��ات ب�ي��ن ال� �ج� �ي ��ش ال � �س ��وري
وال �ل �ج��ان ال�ش�ع�ب�ي��ة ف��ي ال �ق��رى ال��درزي��ة
م ��ن ج� �ه ��ة ،وم �س �ل �ح��ي «ال �ج �ي ��ش ال �ح��ر
» و«ج �ب �ه��ة ال �ن �ص��رة» م��ن ج �ه��ة ث��ان�ي��ة.
ي�س�ي�ط��ر م �ع��ارض��و ال �ن �ظ��ام ع �ل��ى ب�ي��ت
ج ��ن وم��زرع �ت �ه��ا وع �ل��ى ب�ي�ت�ي�م��ا وب�ي��ت

س��اب��ر امل� �ج ��اورة ل �ل �ق��رى ال� ��درزي� ��ة .وق��د
دارت اش �ت �ب��اك��ات ك �ث �ي��رة ،ت��راف �ق��ت مع
أع � �م� ��ال خ� �ط ��ف وق � �ت ��ل ف� ��ي ق � ��رى ع��رن��ة
وحضر ال��درزي��ة ،التي تربطها عالقات
ق��رب��ى وم�ص��اه��رة م��ع ال�ق��رى اللبنانية.
اّ
إل أن األش �ه��ر ال�ث�لاث��ة األخ �ي��رة شهدت
ت �ص �ع �ي �دًا غ �ي��ر م �س �ب��وق ب �ع��د اح �ت�ل�ال
امل �س �ل �ح�ين ل �ق��ري��ة م �غ��ر امل �ي ��ر ال ��درزي ��ة،
وت �ص��اع��د ع �م �ل �ي��ات ال �ج �ي��ش ال �س��وري
ضد املسلحني ،وال سيما في بيت سابر
وبيتيما.
خ�ل�ال ال �س �ن��وات امل��اض �ي��ة ،اق�ت�ص��ر دور
ق� ��رى ج �ب��ل ال �ش �ي��خ ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ك�ش�ب�ع��ا
وع�ي�ن ع�ط��ا ،ع�ل��ى ك��ون�ه��ا م�م�رًا ل��وص��ول
ال �ج��رح��ى ال �س��وري�ي�ن إل ��ى مستشفيات
البقاع الغربي .وزاد األمر بالنسبة إلى

الموقوفون لم
يدخلوا لبنان لتنفيذ
أعمال إرهابية ،بل
لزيارة أسرهم
الفوضى تحكم حركة أبناء البلدة املسلحني وتربك األجهزة األمنية (أرشيف)
شبعا ،بوصفها البلدة األكثر اكتظاظًا
ّ
ل�ل�ن��ازح�ين اآلت�ي�ن م��ن ب�ي��ت ج ��ن ،ومكانًا
للنقاهة بالنسبة إلى جرحى املسلحني،
ال��ذي��ن يتلقون ال�ع�لاج ف��ي مستشفيات
البقاع الغربي ،ث��م ي�ع��ودون إل��ى القتال
بعد النقاهة ف��ي شبعا .إال أن عمليات

دخ��ول ال�ج��رح��ى وال�ن��ازح�ين ك��ان��ت على
م � ��رأى وم �س �م��ع م ��ن ال ��دول ��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة،
ال �ت��ي خ�ض�ع��ت م� ��رارًا إلص� ��رار الصليب
األحمر الدولي إلمرار الجرحى ،وبرضى
وت �س �ه �ي��ل م ��ن ج �ه��ات س �ي��اس �ي��ة ف��اع�ل��ة
ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ،وال س�ي�م��ا ت �ي��ار املستقبل

والجماعة اإلسالمية والحزب التقدمي
ً
االش �ت��راك��ي ،م�م�ث�لا ب��ال��وزي��ر وائ ��ل أب��و
فاعور.

اشتباك عني عطا
فجر الخميس املاضي ،اشتبه شبان من

سياسة
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كالم في السياسة

تيم

والتغرب والتقسيم ...من ينتخبون؟
المسيحيون بين التسلح
ّ
جان عزيز
ً
استخدام طريق بيت جن ــ عني عطا بدال
من شبعا بسبب املوقف األخير ألهالي
وفعاليات وبلدية شبعا ،برفض دخول
ُ
أي ن��ازح جديد ،وق��د طلب من عبد الله
عدم دخول البلدة.

فوضى السالح األهلي

ع�ين ع �ط��ا ،بينهم أع �ض��اء ف��ي ال�ح��زب�ين
االش � �ت� ��راك� ��ي وال � �ق� ��وم� ��ي ،ب� �س� �ي ��ارة ف ��ان
ب �ي �ض��اء ال �ل ��ون ت��رك��ن ف ��ي ب�ق�ع��ة ب�ع�ي��دة
ع��ن أع�ين ح��اج��ز الجيش اللبناني على
مفترق شبعا ـــ عني عطا ــ الكفير ،وتقف
على الطريق الذي يخترق «وادي جنعم»
ف��ي جبل الشيخ ب�ين ع�ين عطا وشبعا.
عمد الشبان إل��ى م�ط��اردة س�ي��ارة الفان
ح �ت��ى ن �ق �ط��ة ال �ج �ي��ش ،وح �ص � ُ�ل إط�ل�اق
للنار بعد محاولة الفان الفرار ،قتل على
أث��ره راك��ب وأصيب اثنان آخ��ران .وتبني
أن ال�ل�ب�ن��ان��ي مصطفى ع .م��وال�ي��د بلدة
الرفيد في راشيا ،يعمل في سياق مهنته
ك �م �ه��رب ،ع�ل��ى م �س��اع��دة ال �س��وري�ي�ن في
الدخول خلسة إل��ى األراض��ي اللبنانية.
وق ��د أوق �ف ��ه ال �ج �ي��ش إل ��ى ج��ان��ب رك ��اب
الفان وسائقه اللبناني أيضًا ،وهو من
أبناء بلدة البيرة ،ليتبني من التحقيقات
أن امل �ه ��رب ي ��راف ��ق ال �س��وري�ي�ن م ��ن ب�ل��دة
بيت جن ،ويسير بهم في مسارب جبل
الشيخ بعيدًا ع��ن عيون نقاط الجيش،
وك ��ان ال �ف��ان ب��ان�ت�ظ��اره��م .وت �ب�ّي�نّ أيضًا
أن امل��وق��وفي��ن ي�ن�ت�م��ون إل ��ى ك�ت��ائ��ب في
«ال �ج �ي��ش ال� �ح ��ر» ،م �ن �ه��ا «ل � ��واء ش �ه��داء
دروش � � ��ة» ال � ��ذي ي ��رأس ��ه امل ��دع ��و ح�س�ين
غازي محمد ،و«لواء مقداد العمر» الذي
ي��رأس��ه ع �م��ار ال �ب �ي��ش ،و«ك �ت �ي �ب��ة أح ��رار
داري � � ��ا» ،و«ك �ت �ب �ي��ة ب �ي��ت امل� �ق ��دس» ال�ت��ي
تعمل في ري��ف دمشق ويرأسها املدعو
حذيفة أبو حاتم ،باإلضافة إلى جندي
ف ��ار م ��ن «ال �ك �ت �ي �ب��ة  »1033ف ��ي ال�ج�ي��ش
السوري املرابطة في مطار الضبعة قرب
مدينة القصير.
وق��ال��ت م �ص��ادر أم �ن �ي��ة ل� �ـ«األخ� �ب ��ار» إن
امل ��وق ��وف�ي�ن ،ب��اإلض��اف��ة إل ��ى ال�ج��ري�ح�ين
ال�ل��ذي��ن نقال إل��ى مستشفى ف��رح��ات في
ك��ام��د ال�ل��وز« ،ل��م يدخلوا لبنان لتنفيذ
أع� �م ��ال إره ��اب� �ي ��ة ،ب ��ل ل� ��زي� ��ارة أس ��ره ��م،
ومن ّ
ثم العودة إلى القتال في سوريا».
وأض � ��اف � ��ت« :إن اس� �ت� �خ� �ب ��ارات ال�ج�ي��ش
ال �ل �ب �ن ��ان ��ي ك� ��ان� ��ت ع� �ل ��ى ع � �ل� � ٍ�م ب �ع �م�ل �ي��ة
ال�ت�ه��ري��ب ،وه��ي نصبت كمينًا محكمًا
ل �ل �ف��ان ،ق �ب��ل أن ي �ت��دخ��ل ال� �ش� �ب ��ان» .م��ع
اإلشارة إلى أن املهرب اضطر أخيرًا إلى

ق ��د ي� �ك ��ون ح �م��ل أب� �ن ��اء ال� �ق ��رى ال �س�ل�اح
إل ��ى ج��ان��ب األج� �ه ��زة ال��رس �م �ي��ة م �ب��ررًا،
وخ �ص��وص��ًا أن امل �س ��اح ��ات ال �ح��دودي��ة
وم �س��ارب ال�ت�ه��ري��ب تمتد إل��ى مسافات
ط��وي �ل��ة وت �ح �ت��اج إل� ��ى ع��دي��د ك �ب �ي��ر من
ال �ق��وى األم �ن �ي��ة مل�ن��ع ال �ت �ه��رب .وت�ع��اظ��م
القلق بعد أحداث عرسالّ .
وسبب التوتر
مشكالت غير مقصودة ،مثل حادث بلدة
ك �ف��رق��وق ق �ب��ل أس �ب��وع�ي�ن ،ح �ي��ث ت�ق��اب��ل
م�س�ل�ح��ون ي �ن��اص��رون ال �ن��ائ��ب ال�س��اب��ق
فيصل ال��داوود ومسلحون اشتراكيون،
ّ
ظ��ن��ًا م�ن�ه��م أن امل �ج �م��وع��ة امل �ق��اب �ل��ة هي
من املسلحني السوريني ،وليس انتهاء
بحادثة عني عطا.
لكن القلق األك�ب��ر يتعلق بفوضى عمل
ه� ��ذه امل �ج �م��وع��ات ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ،وت �ح��ذر
مصادر رسمية من أن طريقة عمل هذه
امل �ج �م��وع��ات ق ��د ت �ع��رق��ل ع �م��ل األج �ه��زة
األم�ن�ي��ة ،فيما ُي�ف�ت��رض أن ل�ج��ان القرى
ت�ق��ف خ�ل��ف األج �ه��زة األم�ن�ي��ة اللبنانية
عبر التنسيق الدائم مع البلديات.
ل�ك��ن «م ��وض ��ة» األم� ��ن ال ��ذات ��ي آخ� ��ذة في
االت � �س� ��اع ،ول� ��م ت �ع��د ح� �ك� �رًا ع �ل��ى ف��ري��ق
سياسي عند ال�ق��وى ال��درزي��ة ،إذ يسير
الحزب الديموقراطي اللبناني بزعامة
ط �ل�ال ارس �ل ��ان ،وأن� �ص ��ار ال ��وزي ��ر وئ ��ام
وه��اب على الخطى ذات�ه��ا .وبمعزل عن
ت �ج��ارب ي�ع�ت�ب��ره��ا ال�ب�ع��ض م�ق�ب��ول��ة في
منطقة حاصبيا لجهة التنسيق الكامل
لاّ
م��ع األج �ه ��زة األم �ن �ي��ة ،إ أن م��ا حصل
ف��ي ع�ين ع�ط��ا ،ي�ن��ذر بمشكلة ،م��ا يدفع
األه��ال��ي إل��ى طلب حصر املسؤولية في
يد الدولة اللبنانية وأجهزتها ،وتنظيم
أي ع �م��ل ش �ع �ب��ي ض �م��ن إط � ��ار رس �م��ي،
وخصوصًا عبر البلديات.
ويقول وكيل داخلية راشيا في الحزب
االش �ت��راك��ي رب ��اح ال�ق��اض��ي إن «ال �ح��زب
يقف خلف األجهزة األمنية ،والفوضى
ّ
غير مقبولة» .ب��دوره يؤكد املنفذ العام
للحزب القومي ف��ي راش�ي��ا زي��اد جمال،
األم ��ر ن�ف�س��ه ،م�ش�ي�رًا إل��ى أن «األم ��ن من
م�س��ؤول�ي��ة ال �ق��وى ال��رس�م�ي��ة ،واألح� ��زاب
واأله��ال��ي خلف الجيش اللبناني» .أما
رئ �ي��س ب�ل��دي��ة ع�ي�ن ع �ط��ا ،ط�ل�ي��ع خ�ض��ر،
ف� �ي� �ش ��دد ع� �ل ��ى ال �ت �ن �س �ي��ق ال � �ك ��ام ��ل م��ع
الجيش ،طالبًا م��ن قيادته «نشر ق��وات
أك�ب��ر ف��ي املنطقة بسبب وج ��ود ح��االت
ت �ه ��ري ��ب ع � ��دي � ��دة ،وه � �ن� ��اك ت ��وت ��ر ج� ��راء
الخوف».

قبل أيام ،استخدم أحد السياسيني ـــ من الذين يفكرون،
أي م��ن ه��ذا ال�ج�ن��س ال �ن��ادر امل �ه��دد ب��االن �ق��راض ـ�ـ�ـ ع�ب��ارة
«االعتالل السني» ،لتوصيف بعض من واقع الحال في
لبنان واملنطقة وبعض العالم .عبارة تدفعك أناقتها إلى
قلب اتجاهها وعكسها واستدخالها ذاتيًا ،بحيث تسأل:
وماذا عن االعتالل املسيحي األخطر ربما ،أقله لبنانيًا؟
صحيح أن كل البيئات اللبنانية م��أزوم��ة .كلها معتلة،
ح�ت��ى ف��ي ع�ل��ل وج��وده��ا ،وف��ي ع�ل��ة وج��وده��ا م�ع��ًا ،وف��ي
علة وج��ود ال��وط��ن .ف��ي ال �ش��ارع ،وف��ي ال��وس��ط الشبابي
خصوصًا ،ومن كل الجماعات اللبنانية ،تسمع هواجس
جدية دقيقة وعميقة .تجعلك تتساءل :كيف ألصحاب
م �ع��ان��اة إن�س��ان�ي��ة ك �ه��ذه ،أن ي�ن�ت�ج��وا ط�ب�ق��ات سياسية
ُ
تافهة وسطحية كتلك؟ أو كيف ملن تختزل كل ثقافتهم
السياسية والعامة ،بعدد «اليكات» مشتراة على صورة
مجملة في مجتمع «الفسابكة» ،أن يمثلوا شابًا واحدًا
من مستبطني تلك الهواجس الوجودية الجدية؟ هل هي
سكيزوفيرنيا الناس أينما كان؟ أم هو النظام السياسي
امل �ق �ف��ل وامل ��وص ��د ع �ل��ى أي ت �غ �ي �ي��ر ،رغ� ��م ن �ف �ق��ه ون �ف��اق��ه
وتكلسه؟ أم هو عامل امل��ال السياسي ال��ذي عقم كل فكر
في الحياة السياسية اللبنانية؟!
في ضوء التساؤالت تلك ،تدفعك مفردة «االعتالل» إلى
البحث في الذات املسيحية ،وإن باقتضاب ،وإن بمجرد
سرد أمثلة ونماذج .قبل أيام ،كان مسؤولو أحد األحزاب
امل�س�ي�ح�ي��ة ال�ح�ل�ي�ف��ة ل�ل�س�ن�ي��ة ال �س �ي��اس �ي��ة ف ��ي اج �ت �م��اع
م��ع رئيسهم ،وك��ان األخ�ي��ر ي�ك��رر على أدمغتهم نظرية
أن «داع� ��ش» ف��زاع��ة ف��ارس�ي��ة ـ�ـ�ـ أس��دي��ة ج��دي��دة« .راج ��ح»
ح��زب�ل�لاه��ي _ ع��ون��ي ج��دي��د ،ي �خ��دم ال�ح�ب�ك��ة امل�س��رح�ي��ة
نفسها ،ضمن ثنائية الحرامي الظريف واملختار الساذج.
طلب أحد حزبييه البقاعيني الكالم ،ليعلن رفضه نظرية
رئيسه برمتها .بكل بساطة ،قال له ولرفاقه ،نحن رأينا
«داع ��ش» ف��ي م �ح��اذاة بيوتنا وق��ران��ا .وق��د ق��ررن��ا حمل
السالح مع أبناء بلداتنا وج��واره��ا ،من كل االتجاهات
ال�س�ي��اس�ي��ة وامل��ذه �ب �ي��ة ،ك��ي ال ن��ذب��ح ع�ل��ى أرض� �ن ��ا ...إن��ه
نموذج أول من نماذج االعتالل املسيحي الخطير.
ح �ل �ق��ات ال �س �ه��ر ال �ف��اخ��ر م�ت�ق�ل�ص��ة ه ��ذه األي � ��ام ،يتجمع
روادها مثل آخر فسحات املاء في صحراء مجدبة .هناك
ت ��رى مجتمعًا ص�غ�ي�رًا م�غ�ل�ق��ًا ال ي�ش�ب��ه م��ا ح��ول��ه .ك��أن��ه
ُمسقط من كوكب آخر على آخر أحياء «املوندانيتي» في
الوطن املدقع .سيدات وجواهر وأموال وأثرياء وسيارات
ورق ��ص ...وك�ل�ام ع��ن «م�ع��ه ح��ق ل ��وران ف��اب�ي��وس .مل��اذا ال
يرحل مسيحيو ال�ع��راق إل��ى ف��رن�س��ا؟! أليس أفضل لهم
من ذلك الجحيم الذي باتوا فيه؟!» .عبارة تشي بموقف
لبناني أكثر مما هو ع��راق��ي .ثمة «مجتمع» فرنسي أو
غ��رب��ي خ ��اص ،يعيش ف��ي ق�ل��ب ال�ج�م��اع��ة املسيحية في
لبنان ،أو يعيش في لبنان ،كمكان ال غير ،كمجرد «موقع»
ل�ك�ب�س��ة «ت�ش�ي��ك إن» ( )check inأو «آد إي ل��وك��اي�ش��ن»
( ،)Add a locationع�ل��ى ح�س��اب��ات ال�ف�س��اب�ك��ة أنفسهم،
فيما الحسابات املصرفية غربًا ،والحسابات الحياتية
املستقبلية ه�ن��اك أي�ض��ًا ،م��ع الجنسيات املكتسبة منذ
ع�ق��ود ،أب��ًا ع��ن ج��د ،ول��و كانا م��ن أب�ط��ال االس�ت�ق�لال .ثمة
«م �ج �ت �م��ع» م ��ن امل �س �ي �ح �ي�ين ي �ع �ي �ش��ون ف ��ي ل �ب �ن��ان على
رؤوس أقدامهم وحسب .كما ب��رؤوس أقدامهم الراقصة
في تلك السهرات األخيرة في آخر زوايا لبنانهم املتغرب.
ج��اه��زون أب �دًا للتسلل م��ن ك��ذب��ة ال��وط��ن ،كما م��ن نهاية
سهرة أو بداية واح��دة فاشلة .متأهبون للسفر ،لهجرة

نهائية ،لعودة إلى مصادر وحي لبنانهم الذي كان ،على
ض�ف��اف «ال �ش��ان» وب�ع�ي�دًا ع��ن ه�م��وم ب �ي��روت وه��واج��س
م�ش��روع أف�ل��س ورئ�ي��س ـــ سنديك تفليسة .أم��ا املفارقة
املضحكة ،أن ب�ين ه��ؤالء املتغربني غالبية ساحقة من
الطبقة السياسية الحاكمة في زمن املارونية السياسية،
أبناء رؤس��اء ووزراء ون��واب وبيوتات سياسية كاملة.
ط��ري��ف أن ي�ت��م إح �ص��اؤه��م :م��ن م�ن�ه��م ه�ن��ا وم ��ن منهم
هناك ومن هنا ـــ هناك ،يعيش في حقيبة السفر وهويته
«بوردينغ باس»؟! ...نموذج ثان العتالل ثابت.
في أوس��اط بعض املسيحيني املعنيني حديثًا بالشأنني
السياسي والعام ،إع��ادة ق��راءة ونظرة استقصائية إلى
خريطة لبنان املتفجرة وامللتهبة هذه األيام .يقولون :هل
ه��ي مصادفة أن ك��ل املناطق املحتربة ه��ي تلك التي لم
تكن ضمن لبنان املتصرفية؟ ما هو ه��ذا السر الغريب
الذي جعل الحروب الراهنة تقع ضمن حدود «األقضية
األربعة»؟ كأن مئة عام من تاريخ لبنان الكبير لم تغير
«س��وري �ت �ه��ا»؟ أو ك ��أن ل�ب �ن��ان ال�ص�غ�ي��ر ظ��ل خ��ارج��ًا عن
وع�ي�ه��ا ووج��دان �ه��ا ،رغ��م ق��رن ـ�ـ�ـ يكتمل ب�ع��د أع ��وام ـ�ـ�ـ من
تكاذب العيش املشترك وأس�ط��ورة امليثاق وك��ل مفردات
املعزوفة .هل هي الجغرافيا السياسية ،أم الديموغرافيا
السياسية ،أم الجغرا ـــ ديموغرافيا الدينية ،األفعل من أي
مفهوم مجتمعي آخر ،في هذا الثقب األس��ود من كوكب
األرض ،املعمد باسم حروب اآللهة؟ ماذا لو كان روبرت
دوكيه على حق ،يسألون ،وهم يراقبون حروب الشمال
وط��راب�ل��س ال�ش��ام وال�ب�ق��اع ،وأخ�ي�رًا راش�ي��ا؟ ودوك�ي��ه هو
الفرنسي املنسوب إليه قوله لسيد بكركي يومها« :كنت
كبيرًا في لبنان الصغير ،وستتحول صغيرًا في لبنان
الكبير» .ماذا لو كان البطريرك الحويك نفسه على خطأ،
يرددون .فالبطريرك في النهاية إنسان ،وكل إنسان غير
م�ع�ص��وم ...اع�ت�لال ثالث يحفر ف��ي ال�ع��دم املسيحي هذه
األيام.
في بعض حلقات ما تبقى من طبقة وسطى ،عاشت حلم
الدولة اللبنانية وزمن غرامة «الزمور» وضبط مخالفة
عبور ال�ش��ارع خ��ارج مسامير ممر امل�ش��اة ،ثمة ك�لام عن
«نريد أن نعيش وحدنا .نريد المركزية ،فدرالية ،كانتونًا
أو دولة ال فرق  ...املهم نريد أن نعيش في ظل سلطة ندفع
لها ضرائبنا إراديًا ،ونقف أمام شرطي سيرها باحترام،
ونسدد فواتير كهربائها ومائها وماليتها وبلدياتها
قبل تعاميم املطالبة .ونحترم فيها القوانني وال نقيم
العشوائيات العمرانية وال نحتل امللك العام وال نستبيح
املشاعات وال نجتاح البيئة وال وال وال  .»...اعتالل رابع
ي�ق��ارب العنصرية امل�ك�ش��وف��ة ،إذا م��ا ك��ان��ت ف��ي م��ا سبق
مستورة.
ع � � ��وارض خ �ط �ي ��رة ،وإن ك��ام �ن��ة أو م �ك �ت��وم��ة ،الع �ت�ل�ال
ً
مسيحي كارثي .يزيده اعتالال وخطرًا كل ما يحصل في
البالد وحولها ،من عرسال إلى عنكاوة .فيما لم يسمع
من صوب «الشريك» إال صوت بليغ وحيد أطلقه محمد
السماك .اآلخرون في غياب .واملسيحيون في غيبوبة .كل
عوارضهم أمراض تعادل اعتاللهم خطورة وتفاقمه .من
يغير ه��ذا املناخ االنتحاري العدمي الكارثي املأسوي؟
ه�ن��ري ح�ل��و؟ روب�ي��ر غ��ان��م؟ ب�ش��ارة أب��ي ي��ون��س ،أن�ط��وان
ال��ري��ف ،كميل ال�ش��دي��اق« ،غ ��ورو» املسيح الثاني ج��ورج
ك�ي��وان  ...واح��د آخ��ر لصق ص��ورة ول��م نحفظ اسمه من
املرشحني رسميًا؟ فلننتخبه اآلن وف��ورًا .وليتحمل من
انتخبه مسؤولية أنه املنقذ ،أمام الناس والتاريخ ،عشية
كتابة آخر تاريخ ملن تبقى من ناس .ال وقت نضيعه .في
هذه املسألة البطريرك معه كل الحق!

تمدد الفتنة
إال أن امل� � �خ � ��اوف ال ت �ق �ت �ص��ر ع� �ل ��ى م��ا
ي��أت��ي م��ن ال �ح��دود م��ع س��وري��ا ،ب��ل على
االنعكاسات املحتملة م��ع ق��رى لبنانية
تحتضن املسلحني ال�س��وري�ين أو تقدم
ال��دع��م وال �ع��ون ل�ه��م .وق��د ب��رزت إش��ارات
اس �ت �ي��اء ل ��دى ح�ل�ف��اء ت �ي��ار «امل�س�ت�ق�ب��ل»،
وال س�ي�م��ا ال �ح��زب االش �ت��راك��ي ،م��ا دف��ع
فرع استخبارات الجيش في املنطقة إلى
ال�ع�م��ل م��ع ات�ح��اد ب�ل��دي��ات ج�ب��ل الشيخ،
لتخفيف ال�ت��وت��ر ،وخ�ص��وص��ًا ف��ي بلدة
الرفيد .وقد شاركت الجماعة اإلسالمية
مع تيار املستقبل في االتصاالت لحصر
األمر ضمن دوائر فردية ،وترك املعالجات
األمنية للقوى األمنية الرسمية.
ي �ش��ار إل ��ى أن األق �ط��اب ال�س�ي��اس�ي�ين في
ال�ع��اص�م��ة ،ق��د ب��اش��روا ق�ب��ل ن�ح��و ثالثة
أشهر باتصاالت شملت النائبني وليد
ج �ن �ب�لاط وط �ل��ال أرس �ل ��ان ،وال��رئ �ي �س�ين
س�ع��د ال �ح��ري��ري وف� ��ؤاد ال �س �ن �ي��ورة ،إل��ى
ج ��ان ��ب ق� � �ي � ��ادات أم� �ن� �ي ��ة ورج � � � ��ال دي� ��ن،
ه��دف��ت إل ��ى م�ن��ع ت �م��دد م�ن��اخ��ات الفتنة
ذات الخلفية ال�ط��ائ�ف�ي��ة امل��وج��ودة على
ال� �ح ��دود ال� �س ��وري ��ة .وذل � ��ك رب �ط��ًا ب�ك��ون
املقاتلني ينتمون إلى تنظيمات إسالمية
متشددة ،بينما يتركز ال��وج��ود ال��درزي
في القرى املقابلة لبنانيًا.

ما قل
ودل

علم
و خبر
«لبنان واملهجر» وأميركا

باشر النائب وليد
جنبالط سلسلة اتصاالت
ولقاءات مع مقربني منه من
فاعليات قرى إقليم الخروب،
وذلك في سياق برنامجه
الخاص بالتحذير من خطر
«داعش» .وعلى الرغم من
وجود تجاوب أهلي مع
خطابه ،إال أن هناك ترددًا
من تنظيم جولة له في قرى
اإلقليم خشية أن تؤدي الى
صدامات مع مناصرين
للجماعة اإلسالمية وبعض
التيارات السلفية املناصرة
للمعارضة السورية
املسلحة.

ّ
كشفت م�ص��ادر مصرفية مطلعة ع��ن وج��ود ملف يتضمن ع��دد غير قليل
م��ن ال�ح�س��اب��ات امل�ص��رف�ي��ة ال �ت��ي ت�خ��ص م��واط�ن�ين س��وري�ي�ن ،ق��د ت��م إط�لاع
السلطات األميركية عليها من قبل بنك لبنان واملهجر ،بعد لقاءات جمعت
أب��رز أصحابه م��ع مسؤولني غربيني ناقشوا معه احتمال أن يلعب دورًا
في املستقبل في السلطة السورية الجديدة .ونفت مصادر املصرف املركزي
أن تكون قد أصدرت أي مذكرة تلزم املصرف املذكور بأي إج��راءات خاصة
ورفضت املصادر التعليق على خبر إقفال املصرف نفسه لعدد من حسابات
تعود ألشخاص ،تقول الواليات املتحدة األميركية إنهم من حزب الله.

النازحون السوريون ...جنوبًا
سجل في أكثر من بلدة في منطقة صور وج��ود شعارات تهاجم الرئيس
ال �س��وري ب�ش��ار األس ��د وال�س�ي��د ح�س��ن ن�ص��ر ال �ل��ه .وق��ال��ت ج�ه��ات أم�ن�ي��ة إن
الفاعلني هم من النازحني السوريني .وجرت اتصاالت الحتواء ردود الفعل،
مع اإلشارة الى أن إحصاءات جمعيات تعنى باإلغاثة تفيد عن إقبال كثيف
من النازحني املعارضني عالنية للنظام السوري .وتقول مفوضية الالجئني
في األم��م املتحدة إن عدد النازحني املسجلني جنوبًا يفوق  136ألفًا حتى
األسبوع الثالث من الشهر الجاري.
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تحييد حماه عن عنف ريفها ...فاتورة الدم الـــ
ليس صدفة أن تعيش
مدينة حماه وسط ريف
مشتعل ،يتمدد العنف
فيه ،دون أن يبتلعها .جرح
املدينة متواصل منذ صراع
الثمانينيات ،حتى أحداث
 .2011تاريخ من املجازر طوته
ذاكرة املدينة ،وفق إرادة
تقاسمها الشعب والنظام معًا،
بعدما اكتفى الحمويون بما
قدموه من دماء في عهد سابق
حماه ـــ مرح ماشي
ال يمكن ت �ص� ّ�ور امل�ش�ه��د ّ
األول م��ن داخ��ل
م��دي �ن��ة ح� �م ��اه ،م �ج� ّ�س �دًا ب� �ه ��دوء م�خ�ي��ف
ٌ
أبواب
يسود مباني حي الشريعة الراقي.
مقفلة ع�ل��ى الكثير م��ن األس� ��رار ،واكبها
ال�ح��ي امل��ذك��ور بصمت دائ ��م م�ن��ذ أح��داث
ال�ث�م��ان�ي�ن�ي��ات ال��دام �ي��ة .ش��رف��ات خ��اوي��ة
ّ
�ان ت �ب��دو خ��ال �ي��ة م��ن س��ك��ان�ه��ا.
داخ� � ٌ�ل م �ب� ٍ
صمت كثيف ف��ي وض��ح النهار يثير في
امل� ��رء ت� �س ��اؤالت ع��ن أه��ال��ي ال �ح��ي .األم��ر
ب �ب �س��اط��ة ال ي� �ع ��دو ك� ��ون ش � � ��وارع ال �ح��ي

خ��ال�ي��ة م��ن امل��اري��ن خ�ل�ال ف �ت��رة الظهيرة
ً
َ
وح� ّ�ره��ا .يبتسم امل��راف��ق ق��ائ�لا م��ع بعض
امل �ب��ال �غ��ة« :ال �ح �م ��وي ��ون ال ي�س�ت�خ��دم��ون
ش��رف��ات منازلهم .وال يفتحون األب ��واب،
ال لسبب سوى ألنهم محافظون» .يمكن
ً
االب �ت �س��ام ق �ل �ي�ل�ا ،ف��ال �ن �ظ��ام ل ��م يختطف
ّ
أهالي الحي الحموي ،كما يحلو التندر
باالتهام األسهل.

حمويون خارج بركات «الربيع»
ي�ظ�ه��ر ن �ه��ر ال �ع��اص��ي ع �ن��د م �ش��ارف حي
ال� �ش ��رق� �ي ��ة .وي � �ت ��اب ��ع ام � � �ت� � ��داده ف � ��ي ح��ي
ً
ال�ب��ارودي��ة وص��وال إل��ى ال�ح��ارات القديمة
النهر تتوزع نواعير
والقلعة .على طول ّ
حماه ،التي لطاملا تغنى بها أهل املدينة،
ً
وص ��وال إل��ى تشكيلهم «ل� ��واء» باسمها،
ضمن تشكيالت «الجيش الحر» في بلدة
طيبة اإلمام ،في ريف حماه الشمالي19 .
ن��اع��ورة ت�ت��وزع على ام �ت��داد م�ج��رى نهر
العاصي داخ��ل املدينة وحدها ،من أصل
 40ن ��اع ��ورة م��وزع��ة ب�ي�ن ح �م��اه وري �ف�ه��ا.
الحمويون يستندون إل��ى أس��وار مجرى
ال �ن �ه ��ر ،وي �ت ��أم �ل ��ون ن ��واع �ي ��ره ��م ب �س�ل�ام.
االزدح� � ��ام ش��دي��د ع�ن��د م�ن�ت�ص��ف ال�ن�ه��ار.
ي �ت �ن��اوب األط� �ف ��ال الم �ت �ط��اء ج� َ�م��ل يسير
ق �ب��ال��ة ال � �ن � ��اع � ��ورة ...وي� �ت ��واص ��ل ال �ت �ق��اط
الصور التذكارية.
م�ش��اه��د ال�ح�ي��اة ال�ي��وم�ي��ة ال�ت��ي تعيشها
امل��دي �ن��ة ،ال ت��وح��ي ب�ت��اري��خ م��ن امل ��وت م� ّ�ر
ّ
اهتم
عليها .صورة غريبة ملدينة سورية
ال�ن�ظ��ام بتحييدها ع��ن ال �ح��رب القائمة،

قليل من ...المسيحيين
بالقرب م��ن القلعة يسكن مسيحيو حماه ف��ي ح� ّ�ي املدينة إل��ى الجنوب
الغربي من القلعة ،إضافة إلى الجزء الغربي من حارة املغيلة قرب القلعة
أيضًاّ .
يعد حيهم بمبانيه األثرية األق��دم في املدينة .بلغ عدد مسيحيي
ح�م��اه  80أل�ف��ًا قبل األح ��داث ،فيما ي �ق� ّ�درون ال�ي��وم ،بحسب إل�ي��اس ،وهو
مهندس من أبناء حي املدينة ،بقرابة  30ألفًا ،وال سيما بعد التعرض ألحد
رجال الدين املسيحيني بالقتل داخل كنيسته في بداية الحراك.
«اليوم ال نشهد سوى أحداث أمنية متفرقة ،يجري ضبطها سريعًا ،في
ً
حيي الحاضر وجنوب امللعب مثال .آخ��ر ال�ح��وادث األمنية منذ أق��ل من
شهر :حرق ناعورة الجعبرية ،في ظروف مجهولة» ،يقول إلياس .ويتابع:
«نعيش اليوم بسالم .األمور تغيرت إلى األفضل ،والكثير من املسيحيني
النازحني عادوا» .ويشرح مشاكل املدينة ،املتمثلة في كثافة عدد نازحي
الرقة وحلب وري��ف حماه ،إذ ك��ان ع��دد ّ سكان املدينة ال يتجاوز مليون
نسمة ،فتحولوا اليوم إلى  3ماليني ،ما أثر سلبًا على الخدمات.

ون � �ج� ��ح ف � ��ي اس� �ت� �ب� �ع ��اده ��ا ،ح� �ت ��ى اآلن.
تتشارك املدينة م��ع أخ��وات�ه��ا السوريات
ظاهرة أطفال الشوارع الذين يمألون كل
األم��اك��ن .سيستغل أح��د األط �ف��ال وج��ود
«س ��ائ ��ح» ي�ل�ت�ق��ط ال �ص��ور ال �ت��ذك��اري��ة في
مدينته ،ويطالب باملال مستعينًا بمالمح
ب��اك �ي��ة .ح� ��زن م�ص�ط�ن��ع م��ده��ش ي�ح��دث��ه
ال�ص�غ�ي��ر ،يجعل «ال �س��ائ��ح» ي �س��أل« :أي��ن
وال ��دك؟» ،وسيجيب بصبر على السؤال
املكرر ،بكلمة واحدة« :مات».
ال �ت �ح��رك ب��ات �ج��اه س��اح��ة ال �ع��اص��ي ،عبر
شارع البنوك ،يجعل حامل الكاميرا محط
أنظار القوى األمنية .لم تعد آلة التصوير
أداة محببة في يد أي كان على األراضي
ال � �س� ��وري� ��ة .وح� �ت� �م ��ًا اس� �ت� �خ ��دام� �ه ��ا ع�ل��ى
جبهات القتال ،أسهل من استخدامها في
الشوارع اآلمنة واملأهولة بالناس.
وحده شرطي املرور في ّ ساحة العاصي،
ً
س �ي �ل� ّ�وح ل�ل�ك��ام�ي��را ،م �م��ث�لا ه�ي�ب��ة ال��دول��ة
ال� �ق ��ائ� �م ��ة ف� ��ي ال � � �ش� � ��وارع .ال � �ن� ��اس أي �ض��ًا
ً
يتهربون من التصوير ،ويرتاحون قليال
َ
توقفت مع رجل يرتدي لباسًا
إن رأوك قد ّ
م�م� ّ�وه��ًا ،يمثل ،بالنسبة إليهم ،شخصًا
م��وك�ل��ة إل �ي��ه ح�م��اي��ة امل��دي �ن��ة وأه �ل �ه��ا من
«ب ��رك ��ات ال��رب �ي��ع ال �ع��رب��ي» ال �ت��ي ل��م تكن
تنقص املدينة .صبري ،طفل يبيع العلكة
بالقرب م��ن حديقة أم الحسن .يعمل كل
ي��وم ف��ي منطقة مختلفة .سمع م��ن أهله
الكثير عن أح��داث الثمانينيات الدامية،
غير أن��ه ال يتحدث إال بما رآه من «ث��ورة
 ،»2011إذ ي�ق��ول« :عانينا أش�ه�رًا طويلة
م� ��ن إغ� �ل ��اق ال � � �ش� � ��وارع ب� �ح ��واج ��ز ل �ج��ان
ال�ث��ورة وش�ب��اب التنسيقيات املسؤولني
ع��ن التظاهرات .توقفت أشغالنا وأجبر
املرحوم والدي على إغالق دكانه ،تماشيًا
مع إضراب الكرامة .إلى أن انتشر السالح
في الشوارع بوضوح».

«حصان طروادة» للشفاء

ف��ي ح� ّ�ي ج �ن��وب امل�ل�ع��ب ج�ن��وب��ًا ،وم�ش��اع
ً
األربعني شماال ،يلفت طيف الثورة الذي
ُ
م � ّ�ر م ��ن ه �ن ��ا .ال �ط �ي��ف ه ��ذا ي�ق�ت�ص��ر على
ك �ت��اب��ات م �ش �ط��وب��ة ع �ل��ى ال � �ج� ��دران ،قبل
أن ي�ت��وق��ف ك��ل ش��يء ف �ج��أة .ن��ام��ت حماه
«ث��ائ��رة» واس�ت�ف��اق��ت ص�ب��اح��ًا ،ف �ك��ان «أن
شفيت من ثورتها» .الناس يتحدثون عن
الضابط الشهير العقيد سهيل الحسن،
ودوره ف��ي ح�م��اه ،منذ أن ك��ان على رأس
ّ
يتحدث
ج�ه��از امل�خ��اب��رات ال�ج��وي��ة فيها.
كثيرون عما قام به الحسن ،وال سيما بعد
وصوله من حلب على رأس تعزيزات إلى
الريف الحموي الذي تزداد رقعة معاركه،
ح �ت��ى ت �ك ��اد ت �ح��اص��ر امل ��دي� �ن ��ة .ل�ل�ع�ق�ي��د،
ب �ن �ظ��ره��م ،خ �ب��رت��ه ف ��ي امل��دي �ن��ة وأه �ل �ه��ا.
ي � � ��روي م� �ص ��در م� �ي ��دان ��ي ع ��اص ��ر ب ��داي ��ة
األح � ��داث األم �ن �ي��ة ف��ي ح �م��اه ع��ن «خ��دع��ة

مضى السفير األميركي وجميع قادة اإلخوان وتركونا لقدرنا (األخبار)
الجيش الستعادة السيطرة على املدينة
من يد املسلحني ،حيث جرى اتباع خطة
حصان طروادة مع املسلحني ،بعد تظاهر
بعض العناصر باالنشقاق ضمن عربات
م ��درع ��ة دخ �ل��ت امل��دي �ن��ة ،ل�لان �ض �م��ام إل��ى
الثوار ،الذين سرعان ما جرى تطويقهم
وال�ق�ض��اء على أع��داد كبيرة منهم وف��رار
بعضهم اآلخ��ر ب��ات�ج��اه ال��ري��ف» .ال��رواي��ة
الشعبية مل��ا ج��رى ،يتحدث عنها ع��ادل،
وهو ّ
مدرس متقاعد ،إذ يقول« :كنا تحت
رح�م��ة أوالد التنسيقيات .ل��م ي�ك��ن األم��ر
يحتمل بالنسبة إل�ي�ن��ا ،أن يلعب ه��ؤالء
ال �ص �غ ��ار ال� �ح ��امل ��ون ب ��أع� �م ��ارن ��ا .امل��دي �ن��ة
بتاريخها ورمزيتها ،ال تحتمل ذلك أبدًا.
والنظام يعي حساسية األم��ر» .ويتابع:
«ل �ل �م��دي �ن��ة ت �ع��اط��ف ك �ب �ي��ر ف ��ي ال ��وج ��دان

اإلس�لام��ي ع�ل��ى خلفية ال �ص��راع ال��دم��وي
السابق ب�ين اإلخ ��وان املسلمني والنظام،
م��ا جعلها م�ح��ط أن �ظ��ار أن �ص��ار ال �ح��راك
وطالبي الدعم له».
وبحسب الرجل الستيني ،فقد كان ّ
يعول
على انتفاضة حماه باعتبارها «الشعرة
ال�ت��ي ستقصم ظهر البعير م��ن خ�لال ما
س�ت�ل�ق��اه م��ن ت��أي �ي��د وت �م��وي��ل ك��ل م �ت��ردد
ف��ي دع��م ال �ح ��راك» .ال ي�ث��ق ال��رج��ل كثيرًا،
بالقدرة على االستمرار في إمساك النظام
بالوضع األمني داخل حماه ،وسط ريف
ً
ي��زداد اشتعاال ليرسم طوقًا حول أحياء
املدينة.

مدينة إسالمية في دولة علمانية
ق �ب��ال��ة ن� ��اع� ��ورة امل ��أم ��وري ��ة ال �ق��ري �ب��ة م��ن

إسرائيل :عالقاتنا بجبهة النصرة آخذة بالتطور
يحيى دبوق

جنود من «االندوف» يراقبون االشتباكات في القنيطرة أمس (أ ف ب)

ال ت �خ �ف��ي إس ��رائ� �ي ��ل ق �ل �ق �ه��ا م ��ن ال �ق �ت��ال
ال� � ��دائ� � ��ر ف � ��ي ال� � � �ج � � ��والن ،واألن� � � �ب � � ��اء ع��ن
س�ي�ط��رة «ج�ب�ه��ة ال�ن�ص��رة» و«امل�ع��ارض��ة
السورية املعتدلة» على معبر القنيطرة
ومحيطه .إال أن قلق إس��رائ�ي��ل ال يصل
إل ��ى ح��د اس �ت �ن �ف��ار ج�ي�ش�ه��ا وال�ت�ح�س��ب
من اآلتي .فضل إسرائيل على املعارضة
ال� �س ��وري ��ة ،ب�م�خ�ت�ل��ف ت �ن��وع��ات �ه��ا ،وم��ن
بينها «النصرة» ،كبير ،إلى ّ
حد يجعلها
ّ
تقزم قلقها إل��ى أدن��اه ،من ب��اب الحيطة
والحذر ،ال أكثر.
أم � � ��س ،ك� �م ��ا ف� ��ي ال� �ي ��وم�ي�ن األخ� �ي ��ري ��ن،
زاحمت أنباء معبر القنيطرة ،وسيطرة
«ال� �ن� �ص ��رة» ع �ل �ي��ه ،ت �ق��اري��ر وت�ح�ل�ي�لات
فشل العدوان على قطاع غزة .فـ«تنظيم
ال�ق��اع��دة ي��دق أب ��واب ال�ش�م��ال» ،كما قال
أح��د املراسلني العسكريني من الجوالن

ّ
م �ح��ذرًا ،فيما يجيبه آخ��ر مطمئنًا ب��أن
«ال��وض��ع تحت السيطرة ،فحتى جبهة
ال �ن �ص��رة غ �ي��ر م�ع�ن�ي��ة ب �ق �ت��ال إس��رائ �ي��ل
والصهاينة».
م��ع ذل� ��ك ،أم ��ر ال �ج �ي��ش اإلس��رائ �ي �ل��ي كل
املستوطنني بعدم االقتراب من املناطق
القريبة من الحدود ،والبقاء بالقرب من
األم��اك��ن امل�ح�ص�ن��ة ،إذ ب�ح�س��ب م�ص��ادر
ع �س �ك��ري��ة إس��رائ �ي �ل �ي��ة ،ي �ن ��وي ال�ج�ي��ش
ال� �س ��وري إع � ��ادة ال �س �ي �ط��رة ع �ل��ى امل�ع�ب��ر
وامل�ن�ط�ق��ة امل�ح�ي�ط��ة ب��ه ،م��ا ي�ع�ن��ي م��زي�دًا
م��ن ال �ق��ذائ��ف وال ��رص ��اص ،ع��ن ق�ص��د أو
غير قصد ،باتجاه الجانب اإلسرائيلي
م� ��ن ال� � �ح � ��دود .ل �ك ��ن م � � ��اذا ع� ��ن س �ي �ط��رة
«النصرة» على املعبر وانتشارها على
ال�ح��دود وت��داع�ي��ات��ه؟ إج��اب��ات املراسلني
واملصادر العسكرية كانت كافية لطمأنة
مستوطني الشمال.
ص�ح�ي�ف��ة «ي��دي �ع��وت أح ��رون ��وت» ذك��رت

أن � �ه� ��م ف � ��ي ق � �ي � ��ادة امل �ن �ط �ق ��ة ال �ش �م��ال �ي��ة
يتابعون بحذر التطورات األخيرة على
الحدود ،بعد أن سيطرت «قوات متمردة
س ��وري ��ة» ،وم ��ن ب�ي�ن�ه��ا ع �ن��اص��ر ت��اب�ع��ة
ل �ـ«ج �ب �ه��ة ال� �ن� �ص ��رة» ،امل ��وال �ي ��ة لتنظيم
القاعدة ،على الجانب السوري من معبر
القنيطرة .و«ي�ن�ظ��رون ف��ي الجيش إلى
ه��ذا ال�ت�ط��ور امل�ي��دان��ي ال�ج��دي��د ع�ل��ى أن��ه
خسارة إضافية ملؤشر سيادة الجيش
السوري على الجوالن».
ب �ح �س ��ب ال� �ص� �ح� �ي� �ف ��ة ،ف� � ��إن ت ��داع� �ي ��ات
ف�ق��دان سيطرة النظام على املعبر هي
ف�ق��ط «ت�ج�م�ي��د ع �ب��ور ال �ن��ات��ج ال��زراع��ي
م��ن ال�ت�ف��اح ف��ي ال �ج��والن ،وم �ن��ع عبور
الشباب ال��درزي للدراسة في سوريا».
أم��ا م��ن جهة إس��رائ�ي��ل ،ف��إن «املؤسسة
األمنية تدير ات�ص��االت م��ع املتمردين،
وت�ق��دم املساعدة اإلنسانية لجرحاهم
وع�لاج �ه��م ف��ي م�س�ت�ش�ف�ي��ات�ه��ا ،إض��اف��ة

سوريا
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ـمدفوعة

ال�ق�ل�ع��ة وق �ص��ر ال�ع�ظ��م (امل �ت �ح��ف ح��ال�ي��ًا)،
يمكن م��راق�ب��ة امل��اري��ن م��ن س�ك��ان املدينة
الهادئة ،غير املعنيني أبدًا بأخبار القتال
معظم ج�ه��ات ال��ري��ف.
على الجبهات ف��ي
ّ
ُ
م�ع�ظ��م ال �ن �س��اء ه �ن��ا م �ن��ق �ب��ات ،وال��رج��ال
ملتحون ،وبجالبيب بيضاء .تبدو حماه
«مدينة إسالمية» تحيا بسالم في «دولة
علمانية» ،تمامًا ،كما أريد لها أن تكون.
ي�ق��ودك أح�م��د ،أح��د أق��ارب م��راف��ق الرحلة
إلى مدخل حي الحاضر .ال أحد يتشجع
على الدخول أكثر ،ليس لسبب إال بداعي
التحفظ ،فالحي ال ي� ّ
�رح��ب كثيرًا بنساء
غ��ري�ب��ات س ��اف ��رات .ي �ش��رح أح �م��د ،أهمية
الحريات الدينية بالنسبة إلى الحمويني،
ف�ه��ي ال�ح��ري��ة ال��وح �ي��دة امل�ك�ف��ول��ة بعناية
منذ ما بعد أحداث الثمانينيات .ويتابع:

إلى إرسال إمدادات أساسية لهم».
موقع «وال�لا» أك��د من جهته أن الجيش
اإلس��رائ �ي �ل��ي اس�ت�ع��د ل �ه��ذا ال��وض��ع منذ
أسابيع ،وكان يدرك مسبقًا ما سيحصل
من سقوط للمعبر بأيدي «املتمردين»،
ومن ضمن اإلج��راءات التي قد يتخذها
الح�ق��ًا للتعامل م��ع أح��داث أمنية ش��اذة
وغير متوقعة ق��د تحدث على ال�ح��دود،
ه � ��و ت� �ع ��زي ��ز امل� �ن� �ط� �ق ��ة ب� � �ق � ��وات ن��وع �ي��ة
وبآليات مدرعة.
أم��ا القناة األول��ى العبرية ،ف��أش��ارت في
تعليقها على «التطورات الدراماتيكية»
على ال�ح��دود إل��ى وج��ود جهتني عملتا
ع�ل��ى إس �ق��اط معبر القنيطرة واملنطقة
امل �ح �ي �ط��ة ب� ��ه :ال �ج �ي��ش ال� �س ��وري ال �ح��ر،
وجبهة النصرة .و«صحيح أن كليهما
غ �ي��ر ص �ه��اي �ن��ة ،ل�ك�ن�ه�م��ا غ �ي��ر م�ع�ن�ي�ين
ب��ال�ع�م��ل ض��د إس ��رائ� �ي ��ل ...م��ا يعنيهما
فقط هو (الرئيس السوري بشار) األسد،

«داعش» يستلهم  CIAفي التعذيب

«ك��ان��ت ح �م��اه ع��رض��ة ل�ح�م�لات إع�لام�ي��ة
ك�ب�ي��رة ج ��رى ال �ت��روي��ج ل�ه��ا ب�س�ه��ول��ة في
ف ��وض ��ى امل� �ن ��ا ُط ��ق ال� �ع� �ش ��وائ� �ي ��ة ،ك�ب�ق�ي��ة
امل �ح��اف �ظ��ات األخ � � ��رى» .وب �ح �س��ب أح �م��د،
فقد بدأ الحراك انطالقًا من أحياء :مشاع

يتحدث كثيرون عما قام
ّ
به الحسن بعد وصوله من
حلب إلى الريف الحموي

المؤسسة األمنية
ّ
تدير اتصاالت مع
المتمردين وترسل إمدادات
أساسية لهم
ّ

وهذه هي النقطة املهمة واالستراتيجية
في كل هذه املسألة».
م�ع�ل��ق ال� �ش ��ؤون ال �ع �س �ك��ري��ة ف ��ي ال�ق�ن��اة
العاشرة ،أل��ون بن ديفيد ،طمأن ب��دوره
اإلسرائيليني ،وقال إنه «ال يمكن الحديث
ع��ن جبهة إس��رائ�ي�ل�ي��ة ف��ي ال �ج��والن ،بل
مجرد فترة الاستقرار أمني» .وأضاف أن
«املسألة ليست محسومة ميدانيًا ،فهذه
ليست امل��رة األول��ى التي ينجحون فيها
(املعارضة) في احتالل املعبر ،والجيش
اإلس��رائ�ي�ل��ي ي �ق� ّ�در أن األس ��د ل��ن يتخلى

األربعني ،ومشاع الحميدية ،والجراجمة،
وب� � ��اب ق �ب �ل��ي ،ووادي ال � �ج� ��وز ،وم �ش��اع
الطيار ،وحي جنوب امللعب ،إضافة إلى
حي الحاضر ،فيما بقيت أحياء الشريعة
والبعث والبرناوي بعيدة عن أي مظهر
الخروج عن السلطة .ويضيف:
من مظاهر
ُ
«في تموز  2011خطف عناصر املخفر في
حي الحاضر ،وذبحوا بالسكاكني .فكان
ع �ل��ى ال �ع �ق�لاء ت�ح�ي�ي��د أن�ف�س�ه��م ع��ن رداء
الثورة ال��ذي يخفي وراءه ما يخفيه» .ال
ينفي أحمد ميول الكثير م��ن الحمويني
إل��ى ال�ع�ي��ش ف��ي دول ��ة إس�لام �ي��ة ،ف��ي ظل
ح��ال��ة ال �ع��داء ال��دائ��م م��ع ال�ن�ظ��ام ،وتغلغل
اإلخوان املسلمني في نشطاء املدينة .غير
أن نار «داعش» التي تمتد بجنون لتحرق
م��ا ي�ق��ف ف��ي ط��ري�ق�ه��ا ،تجعلهم يخشون
االح � �ت ��راق م �ج ��ددًا ف ��ي ح ��رب م�ق�ب�ل��ة بني
ّ
وعدوه الجديد ،بحسب تعبيره.
النظام
نرجس عصفور والدة لطبيب أصيب في
ت�ظ��اه��رة ح �م��اه امل� ّ
�رح �ب��ة ب��زي��ارة السفير
األم�ي��رك��ي السابق روب��رت ف��ورد .ك��ان كل
هم املرأة التي عادت مؤخرًا إلى حماه بعد
رحلة نزوح طويلة ،عالج ابنها بعيدًا عن
لعنة امل��دي�ن��ة .ع�ل��ق ف��ي ذاك��رت�ه��ا م��ن تلك
امل��رح �ل��ة ،م �ح��اوالت ع��دة للمصالحة من
قبل الحكومة ،م��ن خ�لال وزارة األوق��اف،
ل �ت��أت��ي زي� � ��ارة ف � ��ورد ف�ت�ق�ض��ي ع �ل��ى أم��ل
ّ
التوصل إلى حل ،إذ نال الحراك الشحن
امل �ع �ن��وي ال �ل ��ازم ل ��زي ��ادة ح� ��دة ال� �ص ��دام.
«ال�غ��رب يلعب فينا ط��اب��ة .وح�م��اه دفعت
كتير وبيكفي» ،تقول عصفور.
ال تخفي امل��رأة تعاطفها م��ع متظاهرين
ح� ��اول� ��وا ه � ��دم ت �م �ث��ال ال ��رئ �ي ��س ال ��راح ��ل
حافظ األسد ،في «جمعة أطفال الحرية»
في حزيران  .2011يومئذ ،حصلت أقوى
امل��واج�ه��ات ب�ين املتظاهرين وف��رع األم��ن
ال �ع �س �ك ��ري ال � � ��ذي ك � ��ان ب� �ق� �ي ��ادة رئ �ي �س��ه
ال �س��اب��ق م�ح�م��د م�ف�ل��ح ُ(ي� �ق ��ال إن ��ه ان�ش��ق
وه� ��رب إل ��ى ت��رك �ي��ا) .س �ق��وط ال �ع��دي��د من
ال �ق �ت �ل��ى امل ��دن �ي�ي�ن ،ب �ح �س��ب ن ��رج ��س ،زاد
ال�ت�ع��اط��ف م��ع ال�ض�ح��اي��ا ض��د ال�ح�ك��وم��ة
ورئ � �ي� ��س ف � ��رع األم � � ��ن ال� �ع� �س� �ك ��ري ،ال� ��ذي
«انشق الحقًا» ،ما اضطر السلطة إلى نقل
ال�ت�م�ث��ال م��ن ال�س��اح��ة ،للحد م��ن حصول
امل��زي��د م��ن امل��واج�ه��ات ال��دم��وي��ة .وم��ع بدء
ال�ع�م�ل�ي��ة ال �ع �س �ك��ري��ة ف ��ي ال �ش �ه��ر ال�ث��ام��ن
من ع��ام الثورة األول ،بالتزامن مع شهر
رمضان ،بدأت ميول السيدة والكثير من
ال�ح�م��وي�ين ي�ت�غ�ي��ر .ال ت�ت�ع��اط��ف عصفور
ال � �ي ��وم س � ��وى م ��ع امل ��دي� �ن ��ة وب �س �ط��ائ �ه��ا،
وت � �ق ��ول« :ل� ��ن ي �ع ��ود اب �ن ��ي ك �م��ا ك� ��ان ف��ي
السابق .انظري حولك ،لقد مضى السفير
األميركي وجميع قادة اإلخوان ،وتركونا
ل�ق��درن��ا بعد ت��وري��ط امل��دي�ن��ة بما ال طاقة
لها به» .تتحدث املرأة بلسان حال الكثير
من الحمويني.

عنه ،وسيعمل على استعادته الحقًا».
ولفت بن ديفيد إلى وجود عالقات تجمع
الجيش اإلسرائيلي و«املتمردين» ،وهي
بحسب تعبيره ليست «ج� ��دارًا طيبًا»،
لكنها ع�لاق��ات آخ ��ذة ب��ال�ت�ط��ور ،وليس
ف�ق��ط م��ع ال�ت�ن�ظ�ي�م��ات «ال�ع�ل�م��ان�ي��ة» ،بل
أي �ض��ًا م ��ع ال �ت �ن �ظ �ي �م��ات امل �ت �ط��رف��ة ،بما
ي �ش �م��ل «ج �ب �ه��ة ال �ن �ص ��رة ال� �ت ��ي س�ل�م��ت
إسرائيل قبل يومني أسيرًا أميركيًا كان
م��وج��ودًا ف��ي قبضتها» .وأض��اف أن ّكل
هذه التنظيمات ترسل عناصرها لتلقي
ال �ع�لاج ف��ي امل�س�ت�ش�ف�ي��ات اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة،
األم� � ��ر ال� � ��ذي أت� � ��اح ل �ل �ج �ي��ش ت�ش�خ�ي��ص
جيراننا ف��ي ال�ف�ت��رة امل�ق�ب�ل��ة ...أم��ا لجهة
داع��ش ،فهي غير موجودة في قطاعنا،
و«رغ ��م أن�ه��م ف��ي ال�ج��ان��ب ال�ث��ان��ي رفعوا
ع �ل �م �ه��ا ف � ��ي أم � ��اك � ��ن م �خ �ت �ل �ف��ة ،ي �ت��رك��ز
ن �ش��اط �ه��ا وح � �ض ��وره ��ا األس � ��اس � ��ي ف��ي
شمال ــ شرق سوريا».

قالت صحيفة «ذي واشنطن بوست» األميركية ،أمس،
ّإن أربع رهائن على األقل لدى تنظيم «الدولة اإلسالمية»،
بينهم الصحافي األميركي جيمس فولي الذي قتله
التنظيم أخيرًا ،تعرضوا لوسيلة «اإليهام بالغرق»
خالل تعذيبهم .وأكد قريب من فولي ،لم يشأ الكشف
عن هويته للصحيفة ،إن الصحافي األميركي أخضع
مرارًا لهذا األسلوب من التعذيب .وقالت الصحيفة إن
التنظيم على ما يبدو استلهم هذه الوسيلة من عمالء
«وكالة االستخبارات املركزية» (سي .آي .إي ).الذين
استخدموا تقنية «اإليهام بالغرق» أو waterboarding
لدى استجوابهم إرهابيني مفترضني في أعقاب أحداث
 11أيلول .2001
وتتضمن هذه الطريقة ربط الشخص على كرسي ممدد
وتغطية وجهه بقطعة قماش ،ثم إلقاء املاء البارد على
رأسه ،ما يعطيه إحساسًا بالغرق ،وخاصة أن قطعة
ّ
تصعب عمليه التنفس« .كانوا يعرفون جيدًا
القماش
كيف يمارسون وسيلة اإليهام بالغرق تلك» ،كما نقلت
«بوست» عن «أحد املطلعني على ما جرى مع األسرى».
(األخبار)

األمم املتحدة 3 :ماليني الجئ
ونصف سكان سوريا مشردون
قالت األمم املتحدة ّإن عدد الالجئني السوريني املسجلني
لدى الدول املجاورة بلغ ثالثة ماليني الجئ.
وذكرت مفوضية األمم املتحدة العليا لشؤون الالجئني
أن هذا العدد القياسي يمثل زيادة بمقدار مليون الجئ،
مقارنة بعام مضى ،باإلضافة
إلى نزوح  6.5ماليني داخل
سوريا ،وهو ما يعني أن «قرب
نصف السوريني جميعًا أجبروا
اآلن على ترك بيوتهم والنجاة
بأرواحهم» .وقال مفوض
األمم املتحدة السامي لشؤون
الالجئني ،أنطونيو غوتيريس
(الصورة) ،في بيان« ،إن األزمة
السورية أصبحت أكبر حالة طوارئ إنسانية في حقبتنا،
ومع ذلك فشل العالم في توفير احتياجات الالجئني.
(رويترز)

األمم املتحدة تحاول تحديد مكان
جنود حفظ السالم املحتجزين في الجوالن
ّ
تنقل مسؤولون من األمم املتحدة ،أمس ،عبر الحدود
الصخرية بني سوريا والجوالن املحتل في محاولة
لتحديد مكان  44جنديًا من قوة حفظ السالم التابعة
للمنظمة الدولية تحتجزهم «جبهة النصرة».
وقال مسؤولون من األمم املتحدة ومسؤولون عسكريون
في الفيليبني إن نحو  72جنديًا آخرين من قوة األمم
املتحدة ،جميعهم من الفيليبني ال يزالون محاصرين
في معسكرين على الجانب السوري من الحدود .وقال
املتحدث باسم األمم املتحدة ،ستيفان دوغاريتشّ ،إن
«األمم املتحدة تتواصل على نطاق واسع مع األطراف
داخل سوريا» ،مضيفًا إنها تتحدث أيضًا مع «عدد من
الدول التي قد يكون لها نفوذ على عناصر املعارضة
املسلحة لحثها على إطالق سراحهم ساملني».
وقال مسؤول في األمم املتحدة لوكالة «رويترز» ّإن قطر
كانت من الدول التي اتصلت بها األمم املتحدة لتحرير
أفراد قوة حفظ السالم.
وفي مانيال ،قال قائد مركز عملية بعثة حفظ السالم
الفيليبينية ،الكولونيل روبرتو انكانّ ،إن القوات
الفيليبينية املحاصرة على الجانب السوري لديها تسليح
جيد وتدريب جيد وليس لديها النية لالستسالم.
وأضاف ّإن جبهة النصرة استخدمت جنديًا من فيجي
ّ
لحث الفيليبينيني على االستسالم ،لكنهم لن يفعلوا ذلك.
(أ ف ب)
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تقرير

مهدد
المطار َّ
بانقطاع الكهرباء
بعد تجاوز مدة «احتالل» مياومي
«الكهرباء» السابقني ملبانيها  21يومًا،
وتفاقم أعطال الشبكة ،وكذلك معاناة
املواطنني ،أعلنت «كهرباء لبنان»
يوم أمس رسميًا «رفع مسؤوليتها» عن
تداعيات األزمة ،وذلك بعد التسليم
بعجز القوى األمنية عن استعادة
املؤسسة بقرار من النيابة العامة ،في
ظل مخاوف متزايدة من انقطاع التيار
الكهربائي عن مطار بيروت الدولي
فراس أبو مصلح
تقف األقطاب السياسية و«مسؤولو»
ال� ��دول� ��ة م ��وق ��ف امل� �ت� �ف ��رج م ��ن م �ع��ان��اة
امل� ��واط � �ن �ي�ن امل� �ت� �ف ��اق� �م ��ة ،ج � � ��راء زي � ��ادة
التقنني في التيار الكهربائي وأعطال
ال �ش �ب �ك��ة امل ��رش �ح ��ة ل �ل �ت �ف��اق��م ،ف ��ي ظ��ل
اس �ت �م��رار س �ي �ط��رة ع �م��ال «ال �ك �ه��رب��اء»
امل �ي��اوم�ي�ن س��اب �ق��ًا ع �ل��ى امل �ق��ر امل��رك��زي
للمؤسسة وال �ع��دي��د م��ن دوائ��ره��ا في
امل �ن ��اط ��ق ،ورف � ��ض إدارة «ال �ك �ه��رب��اء»
التسليم والتعامل مع هيمنة املياومني
كأمر واق��ع عبر دخ��ول ف��رق تابعة لها
امل�ق��ر امل��رك��زي ،ب � �ـ«إذن» م��ن امل�ي��اوم�ين،
للحصول على املعدات الالزمة إلصالح
األع �ط ��ال ف��ي ك��اب�ل�ات ال �ت��وت��ر ال�ع��ال��ي،
وال�ت��ي تسبب معاناة حقيقية ألحياء
واس �ع��ة م��ن ب �ي��روت اإلداري � � ��ة ،وت �ه��دد
ب��ان �ق �ط��اع ال �ت �ي ��ار ع ��ن م� �ط ��ار ب �ي��روت
الدولي.
ج��ددت «لجنة العمال امل�ي��اوم�ين» يوم
أمس استعدادها للتعاون مع مؤسسة

«ك� �ه ��رب ��اء ل� �ب� �ن ��ان» إلص� �ل��اح األع� �ط ��ال
ف��ي ك��اب�لات التوتر العالي ف��ي منطقة
األون �ي �س �ك��و (ص �ي��ان��ة ك��اب�ل�ات ال�ت��وت��ر
العالي من اختصاص مديرية النقل في
املؤسسة) ،والتي تسبب تقنينًا قاسيًا
في مناطق وطى املصيطبة وكورنيش
املزرعة وثكنة الحلو ومار الياس وتلة
الخياط وعائشة بكار ،وتهدد بانقطاع
ال �ت �ي��ار ال�ك�ه��رب��ائ��ي ع��ن م �ط��ار ب�ي��روت
ال��دول��ي ال��ذي يعتمد حاليًا على كابل
االح �ت �ي��اط .ق��ال��ت ال�ل�ج�ن��ة ف��ي ب�ي��ان إن
«املياومني في تصرف من يريد سحب
ال �ت �ج �ه �ي��زات امل �ط �ل��وب��ة ل �ل �ص �ي��ان��ة من
مستودعات (املبنى امل��رك��زي)» ،وإنهم
م �س �ت �ع��دون ل �ل �ق �ي��ام ب� ��أي ت�ص�ل�ي�ح��ات
تقع ف��ي ن�ط��اق عملهم واختصاصهم
َ
(أي ع �ل��ى ش �ب �ك��ت��ي ال �ت��وت��ر امل �ت��وس��ط
واملنخفض) ،وأبلغوا موقفهم هذا إلى
رئيس لجنة األشغال والطاقة النائب
م �ح �م��د ق� �ب ��ان ��ي ،ال� � ��ذي وض � ��ع خ �ط��وة
ال�ل�ج�ن��ة ه ��ذه «ب��رس��م إدارة امل��ؤس�س��ة،
ل�ل�ت�ص��رف ف� � ��ورًا» ،ع��ارض��ًا «االه �ت �م��ام
شخصيًا» بترتيب األمر.
غير أن مصدر في مؤسسة «الكهرباء»
يؤكد رفض اإلدارة القتراح املياومني
السابقني ،مشيرًا إل��ى تجربة سابقة
في هذا السياق منذ أيام ،حيث «وقف
املهندسون (املكلفون إحضار املعدات
الالزمة للصيانة) على أبواب املؤسسة
املقفلة بالجنازير واإلطارات املكدسة،
ول��م ي�ج��دوا م��ن يفتح لهم ال�ب��واب��ات».
«ال أحد مستعد لتكرار التجربة هذه»،
ي �ق��ول امل �ص��در ن�ف�س��ه ،م��ؤك �دًا «وح ��دة
كلمة» مجلس اإلدارة مجتمعًا وكذلك
ن�ق��اب��ة ع �م��ال وم�س�ت�خ��دم��ي امل��ؤس�س��ة
ع�ل��ى امل��وق��ف ال��راف��ض ل��دخ��ول أي من
امل��وظ �ف�ين ح ��رم امل��رك��ز ال��رئ�ي�س��ي قبل
فتح البوابات كافة ووص��ول الجميع
إل��ى م��راك��ز عملهم« ،م��ن امل��دي��ر ال�ع��ام

«كهرباء
لبنان» غير
مسؤولة عن
تداعيات
احتالل
مقرها (هيثم
املوسوي)

نقابة المستخدمين
أعلنت اإلضراب
 3أيام احتجاجًا على
احتالل المؤسسة

إلى آخر موظف من أدنى فئة».
وك ��ان ��ت م��ؤس �س��ة ك �ه ��رب ��اء ل �ب �ن��ان ق��د
أعلنت ي��وم أم��س أن م��دي��ري املؤسسة
ك� ��اف� ��ة ،إض� ��اف� ��ة إل � ��ى رئ� �ي ��س م�ص�ل�ح��ة

الديوان ورئيس لجنة االستالم ،رفعوا
ب�ت��اري��خ  25م��ن ال�ش�ه��ر ال �ج��اري كتابًا
س��ة
إل� ��ى رئ �ي ��س م �ج �ل��س إدارة امل��ؤس � ّ
ك� �م ��ال ح ��اي ��ك ،ي �ف �ي ��دون ف �ي��ه «ب �ت �ع��ذر
قيامهم بواجباتهم العمالنية لتأمني
استمرارية التغذية بالتيار الكهربائي
وخدمة زبائن املؤسسة ،في ظل منعهم
م��ن ال��دخ��ول إل��ى مكاتبهم ف��ي املبنى
امل ��رك ��زي» ،و«ب��رف��ع م�س��ؤول�ي�ت�ه��م» عن
ت ��داع �ي ��ات «اس� �ت� �م ��رار اح� �ت�ل�ال امل�ب�ن��ى
امل � ��رك � ��زي» .وق� ��د أح � ��ال م �ج �ل��س إدارة
امل��ؤس �س��ة ي ��وم أول م ��ن أم ��س ال�ك�ت��اب
َ
ووزيري
املذكور إلى الهيئات الرقابية
الطاقة واملياه واملالية.
ف ��ي م��وق��ف الف � ��ت ،رد «ات� �ح ��اد ال��وف��اء
ل�ن�ق��اب��ات ال �ع �م��ال وامل �س �ت �خ��دم�ين» في
ب� �ي ��ان ع �ل��ى ت �ل��وي��ح ش ��رك ��ات م �ق��دم��ي
ال �خ��دم��ات ب �ص��رف ال �ع �م��ال امل�ش��ارك�ين

ف��ي «االح �ت �ج��اج��ات» وامل�م�ت�ن�ع�ين عن
االلتحاق بمراكز عملهم ،مشيرًا إلى أن
«خطوات استفزاز العمال واستنفارهم
ع �ن �ص��ر غ �ي��ر م �س��اع��د ع �ل��ى امل �ع��ال �ج��ة
املسؤولة ملطالب مياومي الكهرباء»،
مضيفًا أنه «ما زال مع الحقوق العادلة
واملشروعة التي ّ
أقر بها ضمنًا املجلس
ال� �ن� �ي ��اب ��ي ل �ل �ع �م ��ال امل � �ي � ��اوم �ي��ن ،وم ��ع
ال �ت �ح��رك��ات ال�ن�ق��اب�ي��ة امل �ش��روع��ة ال�ت��ي
أقرتها شرعة وحقوق العمل النقابي».
وك� ��ان� ��ت ن� �ق ��اب ��ة ع� �م ��ال وم �س �ت �خ��دم��ي
م ��ؤس� �س ��ة ك� �ه ��رب ��اء ل� �ب� �ن ��ان ق� ��د ق� ��ررت
اإلض � � � � ��راب أي� � � ��ام االث� � �ن �ي��ن وال � �ث �ل�اث� ��اء
واألرب� � � � �ع � � � ��اء امل � �ق � �ب � �ل� ��ة« ،وال� � �ح� � �ض � ��ور
واالعتصام في كافة مراكز املؤسسة»
ّ
وع ��دم ت�س��ل��م وت�س�ل�ي��م امل �ح��روق��ات في
معامل اإلنتاج ،للمطالبة بفتح بوابات
امل��رك��ز ال��رئ �ي �س��ي ل�ل�م��ؤس�س��ة «ف � ��ورا»،

تحقيق

مغيـــب
القلعة الشهابية :التاريخ ملك خاص في دولة ّ
كان األمير منذر الشهابي يجلس
في «الفسدقية» ،مكان لقاء الزوار
قديمًا في القلعة الشهابية ،في
يده كتاب عن خالد بن الوليد الذي
يعتبر جد الشهابيني .لسنا في صدد
رواية قصة تاريخية ،إذ يمكن ألي
كان أن يذهب إلى القلعة املميزة
في حاصبيا ،أو السراي الشهابية
كما درجت تسميتها ،ويستكشفها
ويلتقي شخصيًا أمراءها الذين
يقطنون فيها حتى اليوم
إيفا الشوفي
ره�ب��ة امل�ك��ان التاريخية ال�ت��ي تفرض
ن �ف �س �ه��ا وم �ج ��ال �س ��ة أم� �ي ��ر ش �ه��اب��ي،
ت ��وح ��ي ب� ��أن ال� �ت ��اري ��خ ق� ��رر أن ي �ك��ون
ح� ّ�ي��ًا أم ��ام زواره املهتمني ب��ه .األك�ي��د
ليست زائ �رًا ولو
ف��ي األم��ر أن ال��دول��ة
ٌ
موقتًا لهذا التاريخ .غائبة عن أمجاد

تاريخها مثل غيابها ع��ن حاضرها
ومستقبلها.
ً
ي ��روي «امل �ي��ر» م�ن��ذر م �ب��اش��رة ت��اري��خ
ه� ��ذه ال �ق �ل �ع��ة م ��ن دون ال �ح��اج��ة إل��ى
ّ
السؤال حتى ،فال أحد يأتي إلى هنا
سوى ملعرفة أسرارها .يبدأ من مكان
جلوسنا ف��ي «ال�ف�س��دق�ي��ة» ال�ت��ي ك��ان
ي�ج�ل��س ف�ي�ه��ا األم �ي��ر م�ن�ص��ور ح��اك��م
جبل لبنان منذ  254سنة .نلتفت إلى
ال�ك�ن�ي�س��ة امل�ط�ل��ة م��ن ال �ن��اف��ذة فيعود
املير بالزمن إلى أبعد من ذلك «كانت
ه� ��ذه ال �ك �ن �ي �س��ة م �خ �ص �ص��ة ل�ل�ج�ن��ود
الصليبيني في عهد الكونت أورا دو
بربون» .كل حجر في هذه القلعة لديه
رواي��ة كاملة يحفظها املير ع��ن غيب
وال ي �ت��ردد ف��ي إخ �ب��اره��ا لجميع من
يرتاد ه��ذا امل�ك��ان .ال تقتصر ذكريات
«امل � �ي� ��ر» ع �ل��ى ت� ��اري� ��خ ال �ق �ل �ع��ة ،إن �م��ا
ل��ذك��ري��ات ط�ف��ول�ت��ه ج��زء م�ه��م مرتبط
ب �ه��ا ع �ن��دم��ا ك ��ان ي�س�ت�ك�ش��ف األن �ف��اق
املمتدة تحتها والتي كانت عبارة عن
منافذ للهرب ،هو ال��ذي ُول��د في هذه
القلعة .الكالم عن تاريخ القلعة يطول
ملدة  3500سنة .أنفاق الرومان ،شعار
آل ب� ��ورب� ��ون ،م �ب��ان��ي ال �ص �ل �ي �ب �ي�ين...
ُ
ج �م �ي �ع �ه ��ا ت � �خ � �ب� ��ر ق� �ص� �ص ��ًا ك �ث �ي��رة
ّ
ليتحول التاريخ من م��ادة جافة إلى
متعة ال تضاهى عندما ت��راه أمامك،

وتتنشق رائحته .ميزة القلعة ليست
ف��ي ت��اري�خ�ه��ا ف �ق��ط ،إن �م��ا لحاضرها
خ�ص��وص�ي�ت��ان ت�م� ّ�ي��زان�ه��ا ع��ن جميع
ً
األم��اك��ن التاريخية .ه��ذه القلعة أوال
ملك خ��اص ت�ت��وزع ملكيتها على ما
يقارب خمسني شخصًا معظمهم من
آل شهاب او اقاربهم .ميزتها الثانية
هي أنها القلعة التاريخية الوحيدة
امل��أه��ول��ة ف��ي ل�ب�ن��ان؛ نعم يعيش هنا
«مفيد ،عادل ،منذر».

ي�س�ت�م��ر م �ن��ذر ،ال �ب��ال��غ م��ن ال�ع�م��ر 81
س�ن��ة ،ب��رواي��ة ت��اري��خ القلعة م��ن دون
ً
أن يترك لنا م�ج��اال ك��ي ن�س��أل .يدخل
م��ن تلقاء نفسه ف��ي جوهر املوضوع
م ��ع ف �ت��ح ب� ��اب ق ��اع ��ة اب ��راه� �ي ��م ب��اش��ا

قلعة يروي
سكانها تاريخها هي
ميزة وليست عائقًا

املهملة« :ش��و بدنا نعمل بهالدولة؟
آخ� ��ر ه �م �ه��ا م ��ا ح� ��دا س� � � ��أالن» .ع��دن��ا
إل ��ى ال �ح��اض��ر ل �ن ��روي ق �ص��ة ج��دي��دة
م ��ن ق �ص��ص ال� ��دول� ��ة ال �ف ��اش �ل ��ة .ه��ذه
القلعة ،التي تعتبر ال�ج��زء الرئيسي
م ��ن امل �ج� ّ�م��ع ال �ش �ه��اب��ي ال � ��ذي يغطي
مساحة  20ألف متر مربع ،ال تعنيها
«فهي ملك خاص» .املرة األخيرة التي
ال�ت�ف�ت��ت ف�ي�ه��ا إل ��ى ال�ق�ل�ع��ة ك��ان��ت ع��ام
 2001عندما أرسلت وفدًا من املديرية
العامة ل�لآث��ار يضم  5اختصاصيني
ضمن م�ش��روع «ال��دراس��ة التفصيلية
إلعادة تأهيل سرايا حاصبيا» .وضع
مزر جدًا ،بعض األجنحة
القلعة اليوم ٍ
لالنهيار نتيجة ّ
ّ
تسرب املياه
معرضة
ّ
أسفلها ،واألب��راج تتصدع يومًا بعد

يوم ،إضافة إلى اإلهمال الكبير الذي
يسيطر عليها .باحة القلعة أصبحت
م ��وق� �ف ��ًا ل� �ل� �ش ��اح� �ن ��ات وال� � �س� � �ي � ��ارات،
والطابق الثاني يضم مركزًا للحزب
ّ
ال��دي�م�ق��راط��ي ال�ل�ب�ن��ان��ي ن �ظ �رًا لتملك
رئ �ي��س ال �ح��زب ط�ل�ال أرس�ل��ان ح� ّ�ص��ة
فيها نتيجة صلة القرابة مع آل شهاب.
حتى أن جدرانها تتحول ف��ي بعض
األحيان إلى لوحة ملصقات إعالنية!
فالقلعة تتوسط بلدة حاصبيا ويمر
بجانبها ط��ري��ق أس��اس��ي .ع��ام 2001
كانت تكلفة الترميم  6مليون دوالر

أما اليوم فالتكلفة أكبر بكثير.
ي�ت��أس��ف ال �ق��اط �ن��ون ه�ن��ا ع�ل��ى ال�ح��ال
وصلت إليها «قلعتهم» .يوضح
التي ّ
م�ن��ذر أن ��ه ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن أن «القلعة
لاّ
ملكية خ��اص��ة إ أن ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
اللبنانية لآلثار أدرجتها ع��ام 1962
ع �ل ��ى ق ��ائ �م ��ة األم � ��اك � ��ن ال �ت��اري �خ �ي��ة»
وبالتالي يصبح ترميمها والحفاظ
ع�ل�ي�ه��ا م �س��ؤول �ي��ة ع��ام��ة وت��اري �خ �ي��ة
للحفاظ على الذاكرة الجماعية ألبناء
ال��وط��ن .لكن م��ن ق��ال إن ال��دول��ة تهتم
ب ��ال ��ذاك ��رة ال �ج �م��اع �ي��ة؟ ع �ل��ى ال�ع�ك��س
هي تسعى بكل قوتها إل��ى تدميرها
وال �ق �ض��اء ع�ل��ى ال�ن�س�ي��ج االج�ت�م��اع��ي
ال� ��ذي ي�ك��ون�ه��ا وه� ��ذا م��ا ي�ح�ص��ل في
ّ
أماكن عديدة .يكمل أن «الدولة آنذاك
امتلكت حصة من كل عقار كي تقوم
بعمليات الترميم واإلصالح ،لكنها لم
ّ
تنفذ هذا االتفاق» .ترى كارال شهاب،
رئيسة املؤسسة اللبنانية للمحافظة
على السراي الشهابية ،أن «القلعة في
خطر كبير نتيجة التصدعات وتفتت
األح � �ج� ��ار وت �ف �ك��ك ال� �ع� �ق ��ود .ح��اول �ن��ا
كثيرًا إن�ق��اذه��ا لكن ل��م يستجب أحد
ال ال� ��دول� ��ة وال امل �ن �ظ �م ��ات ال ��دول� �ي ��ة.
اقترحنا ،نظرًا للتكلفة الكبيرة التي
يتطلبها ال�ت��رم�ي��م ال �ش��ام��ل ،أن ن�ب��دأ
ب��وق��ف ال� �خ ��راب وت��دع �ي��م األس��اس��ات

مجتمع واقتصاد

السبت  30آب  2014العدد 2381

9

إعالم

و«ت��رف�ي��ع م�لاك امل��ؤس�س��ة وف�ق��ًا للمادة
 116من املرسوم  ،»98/13537مستثنية
م ��ن اإلض� � � ��راب ع� �م ��ال االس �ت �ث �م ��ار ف��ي
معامل اإلنتاج ومناوبي التنسيق في
مديرية النقل واملناوبني في محطات
ال �ت �ح��وي��ل ال��رئ �ي �س �ي��ة .ورأت ال�ن�ق��اب��ة
أن «م ��ا ي �ح��دث ل�ل�م��ؤس�س��ة م�ن��ذ واح��د
وع� �ش ��ري ��ن ي ��وم ��ًا( ،ف � ��ي ظ � ��ل) ال �ص �م��ت
الرهيب والالمباالة لجميع املسؤولني
وال �س �ي��اس �ي�ي�ن»ُ ،ي �ح��دث ب��ال��غ ال �ض��رر
ب��امل��رف��ق ال �ع��ام ال �ح�ي��وي ،وي �ه��دد لقمة
عيش مستخدميه.
ف ��ي ظ ��ل «ال � �ن� ��أي ب��ال �ن �ف��س» ع ��ن أزم ��ة
ال �ك �ه��رب��اء ع �ل��ى امل �س �ت��وى ال �س �ي��اس��ي،
وت�س�ل�ي��م ال �ق��وى األم �ن �ي��ة ب��ال�ع�ج��ز عن
إنهاء تمرد املياومني السابقني ،و«رفع
امل�س��ؤول�ي��ة» م��ن ط��رف اإلدارة املعنية،
ي �ح��اول م�خ�ت��ار م�ح�ل��ة امل�ص�ي�ط�ب��ة في

ب �ي��روت ص��ائ��ب ك�ل��ش م�ت��اب�ع��ة مسألة
أع� � �ط � ��ال ال � �ك � �ه� ��رب� ��اء .ي � �ق� ��ول ك� �ل ��ش إن
ح��اي��ك ط�ل��ب م��ن ف��ري��ق ال�ص�ي��ان��ة ال��ذي
ت��وج��ه م�ن��ذ أي ��ام إل ��ى م�ب�ن��ى امل��ؤس�س��ة
ّ
ال��رئ�ي�س��ي ل�ت�س��ل��م امل �ع��دات وال�ب�ض��ائ��ع
ال� �ل��ازم� � ��ة ل� �ص� �ي ��ان ��ة خ � �ط� ��وط ال� �ت ��وت ��ر
ال �ع��ال��ي ف��ي األون �ي �س �ك��و ،أن ي �غ��ادروا
امل �ب �ن��ى إن ه ��م ُس �ئ �ل��وا ع ��ن أس�م��ائ�ه��م؛
ألن ال � ��دخ � ��ول وال � � �خ� � ��روج م � ��ن م �ب �ن��ى
املؤسسة هو مسؤولية اإلدارة ،وليس
م �س��ؤول �ي��ة امل� �ي ��اوم�ي�ن .وي� � ��روي ك�ل��ش
أن امل�ي��اوم�ين السابقني س��أل��وا بالفعل
�دات
أف ��راد ال� ُف��ري��ق ع��ن أس�م��ائ�ه��م وامل �ع� ّ
سيخرجونها من امل�خ��ازن ،فنفذ
التي
الفريق تعليمات املدير العام وانسحب
فورًا .يستنتج كلش أن «هناك من يريد
أن تتفاقم األع �ط��ال» ليفرض معالجة
ش��ام�ل��ة ل�ل�أزم��ة .وري�ث�م��ا ت�ص��ل األم��ور
إلى املرحلة تلك ،تنقطع الكهرباء ملدة
خمس ساعات في األح�ي��اء البيروتية
امل � ��ذك � ��ورة م �ق��اب��ل ك ��ل س ��اع ��ة ت �غ��ذي��ة،
بحسب كلش.
«ال ات� � �ص � ��االت س �ي��اس �ي��ة ل� �ح ��ل أزم� ��ة
ال � �ك � �ه� ��رب� ��اء» ح� �ت ��ى اآلن ،ي � �ق� ��ول أح ��د
الوسطاء العاملني لحل األزمة ،مشيرًا
إل ��ى أن إدارة امل��ؤس �س��ة ت��ري��د «زي� ��ادة
ال �ض �غ��ط ،م ��ن أج ��ل ال �ت��وص��ل إل ��ى حل
للمسألة ك�ل�ه��ا» .ي ��روي امل �ص��در نفسه
أنه عمل على حل عبر مجلس الخدمة
املدنية ،يقضي بتوصل إدارة املؤسسة
ول�ج�ن��ة امل �ي��اوم�ين ال�س��اب�ق�ين إل ��ى رق��م
تسووي للشواغر في م�لاك املؤسسة،
ب��دل ذاك ال��ذي ج��اء ف��ي م��ذك��رة اإلدارة
إل��ى «مجلس ال�خ��دم��ة» ،وال��ذي ح��ددت
ف �ي��ه امل��ؤس �س ��ة ح��اج �ت �ه��ا م ��ن ال �ع �م��ال
ف ��ي ال �ف �ئ��ات ال��راب �ع��ة وم ��ا دون ب � �ـ879
م��وظ �ف��ًا .وأب� ��دى ال��وس �ي��ط ت�خ��وف��ه من
وجود إرادة سياسية تمنع أي تسوية
ألسباب تتعلق بتناتش الحصص من
«التوظيف االنتخابي» ف��ي املؤسسة.
إال أن م�ص��ادر مؤسسة كهرباء لبنان
ك � � � ��ررت أن � �ه� ��ا ال ت� �س� �ع ��ى إل � � ��ى زي � � ��ادة
ُ
الضغط ،فهي وموظفوها ه� ِّ�ج��روا من
ّ
مقار عملهم بسبب احتاللها من عمال
شركات مقدمي الخدمات ،وبالتالي ال
يجوز مطالبة اإلدارة باملرونة ،في حني
أن املتعنت ه��و م��ن يمنع ه��ذه اإلدارة
م ��ن ال� �ع ��ودة إل ��ى م�ك��ات�ب�ه��ا وم �م��ارس��ة
أعمالها.

سلسلة الرواتب في «كالم الناس»
فاتن الحاج
ل��م تكن مكاشفة اقتصادية ـ�ـ سياسية
ع�ل��ى ط��اول��ة ب��رن��ام��ج ك�ل�ام ال �ن��اس بني
نواب وممثلني عن الهيئات االقتصادية
وهيئة التنسيق النقابية ،كما أراده��ا
مرسال غانم ،ألن أيًا من الفريقني لم يكن
منفتحًا على االقتناع برأي اآلخر ،فيما
كانت الحلقة تعيد عمليًا النقاش إلى
النقطة الصفر ،وكأنه لم تمر  3سنوات
على ال�ت�ح��رك .ربما كانت مكاشفة مع
ال �ج �م� �ه ��ور ،إذ ف �ض �ح��ت م � ��رة ج��دي��دة
سطوة تجمع أصحاب الرساميل الذي
ً
كان متمثال في الحلقة برئيس جمعية
ّ
تجار بيروت نقوال الشماس .فالتجمع
«ال � �ن ��اف ��ذ» أظ � �ه ��ر ،وإن غ � ��اب ال �ك �ب��اش
مع هيئة التنسيق في املرحلة
املباشر ّ
امليدان وال يزال
في
يزال
ال
ه
أن
األخيرة،
ُ
ّ
ُيعلن أن «األم ��ر ل��ي» وأن�ن��ا «ن�ط��اع وال
ً
ّ
نطيع» وينصب نفسه بديال من الدولة
واألك�ث��ر حرصًا على سالمة االقتصاد
اللبناني .استعادة الخطاب التهويلي
جعلت أحد املعلمني يعلق على مواقع
التواصل االجتماعي «يا جماعة والله
ّ
تسمية حيتان امل��ال قليلة عليهم ،ألن
الحيتان رحيمة .هؤالء أسماك قرش أو
أسماك بيرانا تنهش من لحم الشعب
اللبناني».
لم يتوقف الشماس ،على مدار الحلقة،
عن محاولة أخذ قضية سلسلة الرتب
وال ��روات ��ب إل ��ى ال�ت�ه��ري��ج ،ف��ي م�ح��اول��ة
للتهرب من اإلضاءة على وجع الناس،
وس ��اه ��م م ��ع ال �ض �ي��ف ال �ث��ان��ي ال �ن��ائ��ب
غ��ازي ي��وس��ف ف��ي «تسخيف» التحرك
أمام الرأي العام .األخير طلب من هيئة
التنسيق النقابية أن تكون واقعية في
التعاطي مع ملف السلسلة ،الفتًا إلى
أن وزير التربية الياس بو صعب ّ
جرها
ّ
إل��ى التصعيد .وح��ذر من إف�لاس البلد
إذا ل��م تعالج األرق��ام ف��ي السلسلة .في
الواقع ،حاول يوسف ،بحسب املعلمني،
تضليل امل�ش��اه��دي��ن ،وخ�ص��وص��ًا حني
ت �ح��دث ع��ن ال��رات��ب ال�ت �ق��اع��دي للمدير
العام وعن بداية راتب املعلم في املرحلة
«األس��اس�ي��ة» ال��ذي يعينّ ف��ي ال��درج��ة 9
بحسب السلسلة التي أعدتها اللجنة

ال �ن �ي��اب �ي��ة ال �ف��رع �ي��ة ال �ث��ان �ي��ة ب��رئ��اس��ة
النائب جورج عدوان وليس في الدرجة
ّ
 ،15كما ق��ال ي��وس��ف .وع��ل��ق املعلمون:
«م �ع �ل ��وم ��ات غ � ��ازي ي ��وس ��ف م�غ�ل��وط��ة
وال ت ��زال ه��ي ه ��ي ،رغ ��م ال�ت��وض�ي�ح��ات
السابقة التي أعطيت له».
ن�ج��ح ال�ش�م��اس وي��وس��ف ف��ي اس�ت�ف��زاز
ج� �م� �ه ��ور امل� �ع� �ل� �م�ي�ن ال � ��ذي � ��ن رأوا ف��ي
ال �ح �ل �ق��ة ف ��رص ��ة ل �ت �ص��وي��ب ال �ب��وص �ل��ة
عند بعض ال�ق��واع��د ال�ت��ي ف�ق��دت الثقة
بهيئة التنسيق ،عساها تعيد الزخم
إل��ى ال�ت�ح��رك ،وخ�ص��وص��ًا أن «ال�ص��راع
ت ��اري� �خ ��ي ب�ي��ن ال� �ش� �ع ��ب وال � �س� ��ارق�ي��ن،

التجمع «النافذ»
ال يزال في الميدان
بديال
وينصب نفسه ً
ّ
من الدولة

ول� � ��ن ي �ن �ت �ه��ي ب �ح �ل �ق��ة ت �ل �ف ��زي ��ون �ي ��ة».
وف� ��ي أث� �ن ��اء ع� ��رض ال �ب ��رن ��ام ��ج ،ان �ه��ال
«ال�ف��اي�س�ب��وك�ي��ون» ب �ع �ب��ارات ال�غ�ض��ب،
واص � � � �ف� �ي� ��ن ال � � �ش � � �م� � ��اس ب� � � �ـ«ال � � ��وق � � ��ح»
و«ال � � �ح � � �ق� � ��ود» و«امل � � � �ه � � � � ّ�رج» و«ف ��ال� �ت ��ة
أع �ص��اب��و» و«ي �ن��اق��ض ن�ف�س��ه» «وغ�ي��ر
متوازن».
استغربوا كيف يقول إن رئيس رابطة
أس��ات��ذة التعليم ال�ث��ان��وي ح�ن��ا غريب
ورئيس نقابة املعلمني نعمة محفوض
ّ
شوها سمعة األساتذة في لبنان ،وأن
ي��دع��و إل ��ى ت�ف�ع�ي��ل ال��رق��اب��ة ع�ل��ى أف ��راد
الهيئة التعليمية لكونهم ال يعملون
وال يذهبون إلى صفوفهم ،وأن يعطي
النقابيني دروسًا في التربية حني يقول
لهما إن «كالم التربويني يجب أن يكون
هادئًا».
الطامة الكبرى ،بالنسبة إليهم ،كانت
ف� ��ي آخ� � ��ر ال �ح �ل �ق ��ة ح�ي��ن رأى ي��وس��ف

ّ
وال� � �ش� � �م � ��اس أن � � � ��ه ال ي � �ج � ��وز ل �ل �ه �ي �ئ��ة
أن ت �ت �ك �ل��م ب� ��أرق� ��ام ت� �ت� �ج ��اوز امل �ط��ال��ب
امل �ب��اش��رة ب ��زي ��ادة ال ��رات ��ب .س ��أل ��وا :من
ي �ف �ع��ل ذل � ��ك؟ وي �ج �ي �ب��ون« :ن �ح��ن نملك
ال � �ص � ��ورة ال �ش ��ام �ل ��ة ل �ل �ه ��در وال �ف �س ��اد
واالن �ه �ي��ار االق�ت �ص��ادي ال ��ذي يوصلنا
إل �ي��ه ال�س�ي��اس�ي��ون ال �س��اع��ون للتمديد
ألنفسهم».
ف��ي امل �ق��اب��ل ،ب ��دا امل�ع�ل�م��ون راض�ي�ن عن
أداء غ��ري��ب وم�ح�ف��وض «ال �ل��ذي��ن عرفا
ك �ي��ف ي �س �ت �خ��دم��ان ال �ح �ج��ة ل �ل��رد على
أضاليل الهيئات االقتصادية وجميع
ال� �س� �ي ��اس� �ي�ي�ن ،ف ��ال� �ش� �ب ��اب ب� ّ�ي �ض��وه��ا
وم ��ا ق � ّ�ص ��روا» ،ب�ح�س��ب ت�ع�ب�ي��ر إح��دى
املعلمات الناشطات.
أث� �ن ��ى ال �ب �ع��ض ع �ل��ى م�ل�اح �ظ��ة غ��ري��ب
ف��ي ب��داي��ة ال�ح�ل�ق��ة ح�ي�ن رف ��ض الفصل
ب�ي�ن م �ج �ل��س ال� �ن ��واب ووزي� � ��ر ال�ت��رب�ي��ة
ردًا على س��ؤال« :مسؤولية م��ن إعطاء
اإلفادات املدرسية؟» ،إذ اقترح أن يكون
هناك خياران للجواب :هيئة التنسيق
وال�س�ل�ط��ة ال�س�ي��اس�ي��ة ،م��ا ي�ع�ن��ي جمع
ال �ن �س ��ب ال� �ت ��ي ن ��ال �ه ��ا ك� ��ل م� ��ن ال ��وزي ��ر
وم �ج �ل ��س ال� � �ن � ��واب ،ل �ت �ص �ب��ح %67.3
ي �ح� ّ�م �ل��ون ال�س�ل�ط��ة امل �س��ؤول �ي��ة م�ق��اب��ل
 %32.7ي �ح� ّ�م �ل��ون امل �س��ؤول �ي��ة ل�ه�ي�ئ��ة
التنسيق.
املعلقون من املعلمني لم يكن لهم مآخذ
كبيرة على إدارة غ��ان��م للحلقة ،إال أن
بعضهم أخذ عليه قبوله بإعالن موقف
أح��د املتعاقدين ال��ذي بعث ل��ه برسالة
يقول فيها ملحفوضّ :
«طهر نيعك قبل
أن تحكي ع��ن امل�ت�ع��اق��دي��ن» ،وج��اء ذلك
محفوض للمتعاقدين،
ردًا على تناول
ّ
ّ
إال أنه عاد وأوضح أنه قصد عدم جواز
اح �ت �س��اب امل �ت �ع��اق��دي��ن ض �م��ن ال�ه�ي�ئ��ة
ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ع �ن��د ال �ح��دي��ث ع ��ن ت��وزي��ع
ع��دد األس��ات��ذة إل��ى ع��دد التالمذة ،ففي
ذل ��ك ظ �ل��م ك �ب �ي��ر ،ال س�ي�م��ا أن ال�ب�ع��ض
لديه ساعة أو ساعتني .ورأى محفوض
أن ال �ط �ب �ق��ة ال �س �ي ��اس �ي ��ة ت �ت �ح �م��ل ك��ل
املسؤولية ،فهي التي ضحت بالطالب
وأخ��ذت البلد إلى الهاوية .وأش��ار الى
ً
أن هيئة التنسيق تعطي م�ث��اال راقيًا
ودي� �م ��وق ��راط� �ي ��ًا ل �ل �ط�ل�اب ،ل �ك��ون �ه��ا ل��م
تحرق دواليب ولم تقطع الطرقات.
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ألف مسافر

مل �ن��ع ان �ه �ي��ار ب �ع��ض ال � �ج � ��دران ،ع�ل��ى
أن ي�ص��ار الح�ق��ًا إل��ى تأهيل القاعات
ّ
والغرف إال أن األموال لم تتوفر» .من
جهتها تشكو مي زوجة منذر ،تعامل
الدولة مع أبسط األمور «طبعت وزارة
السياحة ملصقات عن بلدة حاصبيا
ت �ض��م ن �ب��ذة ع��ن ال �س��راي��ا ال�ش�ه��اب�ي��ة،
ع �ن��دم��ا اذه� ��ب إل ��ى ال� � ��وزارة ك��ل ف�ت��رة
ألخ ��ذ ك�م�ي��ة م��ن أج ��ل ت��وزي �ع �ه��ا على
ال �س �ي��اح ال��ذي��ن ي�ق�ص��دون�ه��ا ي�ت�ح� ّ�ول
األم � ��ر إل� ��ى ع �م �ل �ي��ة ش � �ح � ��اذة!» .ح�ج��ة
ال��دول��ة األساسية ه��ي أن القلعة ملك
خاص وبالتالي فإن عملية ترميمها
ت �ح �ت��اج إل� ��ى ات� �ف ��اق ��ات .ه� ��ذه ال�ح�ج��ة
ت�س�ق��ط ع �ن��دم��ا ت�ظ�ه��ر رغ �ب��ة امل��ال�ك�ين
الكبيرة بالحفاظ على تاريخ عائلتهم
ال� �خ ��اص وت ��اري ��خ ل �ب �ن��ان .ه � ��ؤالء ما
انفكوا يناشدون الدولة أن تنقذ هذا
ال�ص��رح وي�ع�ت��رف��ون أن دع��وت�ه��م هذه
ال تعني أنهم سيخرجون من القلعة
«عليهم أن يرمموها ونحن قاطنون
ف �ي �ه��ا ،ال ن��ري��د أن ن� �خ ��رج» ،ل�ت�ق��اط��ع
م ��ي ال �ح��دي��ث «م� �ن ��ذر روح � ��و م�ع�ل�ق��ة
ب��ال�س��راي مستحيل يطلع منها» .ما
تعتبره الدولة عائقًا هو على العكس
م �ي��زة ج ��اذب ��ة :أن ي � ��روي ل ��ك «أم �ي��ر»
ت��اري��خ «م�ن��زل��ه» وأج � ��داده ،م��ا يشكل
قيمة إضافية لتاريخية هذه القلعة،

كانت كلفة الترميم  6مليون دوالر أما اليوم فالكلفة أكبر بكثير (األخبار)
وهؤالء هم أفضل من يمكن أن يؤتمن
ل�ل�م�ح��اف�ظ��ة ع�ل�ي�ه��ا .ت�ش�ي��ر ك ��ارال إل��ى
«وج� � ��ود ح �ل ��ول ع� ��دة ي �م �ك��ن ط��رح�ه��ا
ف ��ي ه� ��ذا ال� �ص ��دد إذا وض� ��ع م �ش��روع
ج��دي للترميم والتأهيل» .كذلك فإن
تنظيم السياحة إلى القلعة يمكن ان

ً
ً
ّ
يشكل دخ�لا مقبوال .منذ سنتني قام
امل �غ �ت��رب وائ ��ل ش �ه��اب ب �ش��راء القسم
األك �ب ��ر م ��ن ال �ط��اب��ق ال �ث��ال��ث ليصبح
مالك الحصة الكبرى في هذه القلعة.
الهدف من الشراء بنظر القاطنني هو
ّ
الشروع في عملية ترميم إال أنه حتى

ال �ي��وم ال ي ��زال ال �ه��دف غ�ي��ر م �ح��دد .ال
ي�خ��اف��ون على القلعة ط��امل��ا أن�ه��ا بيد
أفراد العائلة الشهابية ،تقول مي« :ال
أحد من الغرباء يشتري هنا .تأتينا
ع��روض��ات من أج��ل البيع لكن ال أحد
يبيع ل�خ��ارج العائلة» .ه��ذا ال�ق��رار لم
ينتج م��ن ع�ب��ث إذ أن ال�ت��اري��خ نفسه
ّ
علمهم أن ال يكرروا الخطأ ذاته .تروي
ّ
سهى ش�ه��اب أن «قلعة راش�ي��ا كانت
م �ل �ك��ًا ل�ل�ش�ه��اب�ي�ين وك ��ان ��وا ي�ق�ط�ن��ون
فيها ل�ك��ن ع�ن��دم��ا غ��ادروه��ا ل��م يتبق
فيها أحد فأخذتها الدولة».
ت ��اري ��خ آل ش �ه ��اب وت� ��اري� ��خ امل�ن�ط�ق��ة
بكاملها ال�ت��ي ُحكمت ف�ت��رات طويلة
م ��ن ه� ��ذه ال �ق �ل �ع��ة ،ف ��ي خ �ط��ر .ال��دول��ة
مطالبة على وج��ه السرعة ب��أن تنقذ
ه ��ذا ال �ت��اري��خ ال �ب��ال��غ األه �م �ي��ة .س��واء
كان ملكًا خاصًا أم ملكًا عامًا تنتفي
امللكية هنا ليسيطر التاريخ من أجل
أن يحافظ على املكان وذاك��رت��ه« .كنا
ح �ك��ام ل �ب �ن��ان ،ال أزال أح�ت�ف��ظ بمجد
جدودنا بصفتي أمير شهابي» هكذا
ينهي م�ن��ذر ح��دي�ث��ه لكنه ي�ص��ر على
ذك��ر شعار الشهابيني (األس��د ّ
املقيد
واألرنب الطليق) املحفور على مدخل
القلعة« :عندما يحكم الشهابي يكون
القوي ّ
مقيد والضعيف طليق ،وهذا
يرمز إلى العدالة».

هو عدد املسافرين من مطار بيروت
الدولي وإلىه في اليوم الواحد ،بحسب
وزير السياحة ،ميشال فرعون ،الذي
قال إن «سعة املطار بلغت ذروتها
في العام الجاري» ،إذ «شهد املطار
في األشهر األخيرة نموًا واضحًا
في حركة املسافرين ،بالتزامن مع
إجراءات أمنية استثنائية ،ما ّأدى
الى بعض التأخير الذي اشتكى منه
املسافرون» .رأى فرعون أن الواقع
املذكور «يدفعنا الى ضرورة البدء
بالتخطيط لتوسيع املطار أو إلنشاء
مطار آخر»ّ ،
مقدرًا ما تقوم بها وزارتا
ٍ
الداخلية واألشغال ومديرية الطيران
املدني من إجراءات في هذه الفترة
التي تشهد «ضغطًا استثنائيًا».
أوضح فرعون أن «أشهر حزيران
وتموز وآب شهدت زيادة بأكثر من
 %25من نسبة الوافدين مقارنة
بالعام املاضي ،ما يعني أنه يستوجب
االهتمام ومبادرة الحكومة إلى إجراء
إصالحات» ذات صلة.
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تقرير

أموال البلديات
من الخلوي ضائعة!
لم ُيثر الخالف بشأن
مستحقات البلديات من
عائدات الخلوي ،اهتمام
أحد من «وجهاء» البلديات.
لم يخرج من هؤالء من
يطالب بحقه القانوني
في استحصالها ،أو ــ على
األقل ــ معرفة «مصير»
األموال الضائعة .وعلى
الرغم من تضارب املعلومات
عن مسؤولية الجهة التي
«أطاحت» ذاك املال العام،
ّ
إال أن ثمة حقيقة واحدة،
مفادها أن هناك «مؤامرة
حصلت للسطو على هذه
األموال»

هديل فرفور
ال� � �ق � ��ان � ��ون ي� � �ن � � ّ�ص ع � �ل� ��ى ج � �ب� ��اي� ��ة وزارة
االت� �ص ��االت  %10م��ن ف ��ات ��ورة خ �ل��وي كل
مشترك ملصلحة البلدية .إال أن هذا القانون
لم يطبق منذ عشرين عامًا .يحلو لكثيرين
أن ي�ل�ق��وا ال�ح�ج��ة ع�ل��ى ع��دم وج ��ود اآلل�ي��ة
الواضحة التي تحدد كيفية اقتطاع حصة
ال�ب�ل��دي��ات ،باعتبار أن ه��ذا ال�ق��ان��ون ال��ذي
ي�ع��ود ت��اري�خ��ه إل��ى م��ا ق�ب��ل ( 1994ت��اري��خ
إنشاء الخلوي في لبنان) كان يطبق على
ال�ه��وات��ف ال�ث��اب�ت��ة ،عبر آل�ي��ة ت�ح��دد حصة
ك��ل ب �ل��دي��ة ب�ح�س��ب ع ��دد االش �ت ��راك ��ات في
نطاقها ،وف��ق م��رس��وم واض��ح ،وه��و م��ا ال
يمكن تطبيقه على اشتراك الخلوي (نظرًا
إل� ��ى اس �ت �ح��ال��ة ت �ح��دي��د ال �ن �ط��اق ال �ب �ل��دي
للمشترك).
«ل ��م ُي� �ع � َّ�دل امل ��رس ��وم ال � ��ذي ي �ح��دد كيفية
ّ
االقتطاع املتعلقة بالخلوي عمدًا» ،يقول
وزير االتصاالت السابق شربل نحاس ،في
إش��ارة إل��ى وج��ود نية متعمدة الستمرار
«ال�غ�م��وض» ولجعله «م�ب�ه�م��ًا»« .ت� ّ
�ذرع��وا
ب �ت �ق �ص �ي��ره��م ف � ��ي ال� �س� �ل� �ط ��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة
ل�ي�ع�ط�ل��وا م�ف��اع�ي��ل ق��ان��ون ق��ائ��م م�س�ب��ق»،
ّ
يلمح نحاس إل��ى «تواطؤ مقصود» .ذلك
أن توضيح املرسوم ،عندما طالب به أثناء
توليه وزارة االت �ص��االت ،ل��م يكن يتطلب
آنذاك سوى تعاون بني ّ
ريا الحسن (وزيرة
امل ��ال �ي ��ة) وزي� � ��اد ب� � ��ارود (وزي� � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة

وزير املال :املبلغ الوحيد املوجود للبلديات هو  673مليار ليرة (هيثم املوسوي)
والبلديات) ،يضيف نحاس أن بارود أبدى
رغبة ف��ي ال�ت�ع��اون ،إال أن الحسن رفضت،
ما عرقل الوصول إلى خاتمة لهذا امللف.
ت �ع��ود «ال �ح �ك��اي��ة» إل ��ى ع ��ام  ،1994ت��اري��خ
إقامة شبكتي الهاتف الخلوي في لبنان،
عندها كان واجبًا أن تقوم وزارة االتصاالت
بجباية  %10من فواتير الخلوي ملصلحة
البلديات .حتى اليوم ،لم تحصل البلديات
على مستحقاتها من دون أي تبرير .قبل

ع��ام  2010ك��ان��ت امل�ب��ال��غ ت�ح� ّ�ول إل��ى وزارة
امل��ال�ي��ة ع�ل��ى أن�ه��ا كلها إي � ��رادات للخزينة
ال �ع� ّ�ام��ة م��ن دون ت�ح��دي��د ح�ص��ة ال�ب�ل��دي��ات
م �ن �ه��ا ،وب��ال �ت��ال��ي إن ه ��ذا ال �ع �م��ل ،ي��وض��ح
نحاس ،سواء أكان مقصودًا بدافع السرقة،
أم بفعل «الجهل» ،هو «عبارة عن تشويه
ل�ل�ح�س��اب��ات امل��ال�ي��ة ال�ف�ع�ل�ي��ة ،أي تضخيم
وه�م��ي إلي� ��رادات ال��دول��ة وخ�ف��ض ل�لأم��وال
التي تستحقها البلدية».

يشرح نحاس أنه اتخذ قرارًا في عام 2010
ي�ق�ض��ي ب��وق��ف ت �ح��وي��ل أم � ��وال م ��ن وزارة
االتصاالت إلى وزارة املالية «ألن األخيرة
ت �ق ��وم ب �س��رق��ة ال� �ب� �ل ��دي ��ات» ،وك � ��ون وزارة
املالية غير مستعدة ألن تعترف بالخطأ
ً
السابق ،فضال عن خطأ وزراء االتصاالت
املتعاقبني بتحويل األم ��وال إل��ى الخزينة
العامة ،بالرغم من أنها مدينة للبلديات.
ذلك أن ما يجب تحويله إليها هو الفائض

قضية

قوى األمن الداخلي« :روبن هود» في طرابلس
أول من أمس ،قررت
القوى األمنية أن تحدد
أولوياتها في تطبيق القانون
واملحافظة على النظام العام
في منطقة طرابلسُ .وضعت
جانبًا جميع املخالفات التي
ال تستطيع قمعها ،ألن
املخالف «مدعوم» ،وتجاهلت
شكاوى من املواطنني،
ألن «القدرات ال تسمح »،
وتوجهت دوريات الدرك
بطريقة « ميليشياوية»
ملصادرة «أشلميش بال بزر»
يبيعه بائع متجول ليعيل
أسرته الفقيرة

إيفا الشوفي  -حسين مهدي
وق � ��ف ب� �س ��ام ال � �ش ��وا ع �ن��د ت �ق��اط��ع ش ��ارع
ع��زم��ي ف��ي ط��راب�ل��س .وض��ع عربته املليئة
ً
بالعنب أم��ام��ه ،منتظرًا م��دخ��وال صغيرًا
ّ
ج � �دًا ي �م��ك �ن��ه م ��ن ش � ��راء ال �ط �ع ��ام ألوالده
ال�ع �ش��رة .ه��ذه ال�ع��رب��ة تشكل م�ص��در رزق
ال��رج��ل «الضعيف» ال��ذي ل��م تكفه معاناة
هروبه من حلب منذ ستة أشهر ،ليواجه
معاناة جديدة بالسعي وراء لقمة عيشه
ب�ع��رق جبينه .يشتري فاكهة بقيمة 250
أل �ف ��ًا ي��وم �ي��ًا ،ل �ي �ح �ص��ل ف ��ي ن �ه��اي��ة ال �ي��وم
على رب� ٍ�ح ال ي�ت�ع� ّ�دى  15أل��ف ل�ي��رة .فجأة،
ح �ض��رت س �ي��ارت��ان ل �ق��وى األم ��ن ال��داخ�ل��ي
وفرضتا طوقًا على الرجل .ظن الجالسون
في املقهى املجاور أن العربة مفخخة ،ألن
الطريقة ال�ت��ي ن��زل فيها العناصر أوح��ت
بذلك .املوضوع أبسط من ذلك بكثير .كيف
لعربة فاكهة أن ّ
تشوه املنظر العام لوسط
وخصوصًا إذا لم
مدينة طرابلس الفخم؟
ّ
يكن صاحبها مدعومًا .ان�ق��ض العناصر
ع �ل��ى ال �ع �ن��ب وس� ��ط إه� ��ان� ��ات واس �ت �ه ��زاء
بالرجل ال��ذي أجهش بالبكاء« .وليه شو
م��ا بتفهم؟ شكلك حمصي إن��ت» ،عبارات
وج �ه �ه��ا «ب �ل �ط �ج �ي��ة ق� ��وى األم� � ��ن» ل�ل��رج��ل
بينما ك��ان��وا مشغولني باختيار عناقيد
العنب األف�ض��ل وتوضيبها ف��ي األك�ي��اس
املوجودة على العربة ،وفق ما روى رواد
ٌ
املقهى امل �ج��اور .ع �ب��ارة وح�ي��دة نطق بها
ال��رج��ل ب��اك�ي��ًا« :ال �ل��ه يخليك س�ي��دن��ا ،ب��دي
طعمي والدي» .مشهد ال��رج��ل غ��ارق��ًا في
دموعه ،مترجيًا عناصر قوى األمن الرأفة
ٌ
ب�ل�ق�م��ة أوالده ك �ف �ي��ل ب� ��أن ي �ث �ي��ر ل� ��دى أي
ش�خ��ص م�ش��اع��ر ت�ع��اط��ف إن�س��ان��ي م��ع أب
فقير ي �ح��اول ك�س��ب رزق ��ه ،إال أن املخالفة
ال�ت��ي ارت�ك�ب�ه��ا ال��رج��ل ال يمكن التغاضي
ع �ن �ه��ا .ح �م��ل ال �ع �ن��اص��ر أك� �ي ��اس ال �ع �ن��ب،

قالوا لبائع العربة« :وليه شو ما بتفهم؟ شكلك حمصي إنت» (هيثم املوسوي)
تاركني ما لم يعجبهم من عناقيد ،ورحلوا
في سياراتهم ،ليبقى الرجل جالسًا على
الرصيف يشكو حاله .جميع الذين شهدوا
على الحادثة أقروا بأن ما حصل يدخل في
خانة االس�ت�ق��واء على الفقراء والضعفاء،
ل��ذل��ك ج�م��ع ب�ع��ض ال�ن��اس مبلغًا م��ن امل��ال
للتعويض على الرجل.
رواي��ة قوى األم��ن تختلف ،إذ يقول املقدم
ج��وزي��ف م�س�ل��م ،رئ�ي��س ش�ع�ب��ة ال�ع�لاق��ات
ّ
العامة في قوى األمن الداخلي ،إن القوى
ّ
األمنية أقدمت على حجز  25عربة جوالة،

الفقر يمأل طرابلس
والناس يبحثون عن أبسط
سبيل للعيش

إضافة الى بائع العنب الذي جرى تداول
صورته .الخطوة تأتي نتيجة للشكاوى
امل� �ت� �ك ��ررة م ��ن ت �ج ��ار امل ��دن� �ي ��ة ،ب �س �ب��ب م��ا
يتعرضون له من ضرر ناتج من املزاحمة
غير املشروعة ،إضافة إلى «عرقلة حركة
املرور في املدينة» ُ .وتبينّ بحسب مسلم أن
األشخاص الذين أوقفوا هم من التابعية
ال �س��وري��ة ،املسجلني ل��دى األم ��م امل�ت�ح��دة،
وي� �س� �ت� �ف� �ي ��دون م � ��ن امل � �س � ��اع � ��دات امل ��ال �ي ��ة
وال �ت �ق��دي �م��ات وم ��ن ب�ي�ن�ه��م ب��ائ��ع ال�ع�ن��ب.
ّ
يرفض مسلم أن تكون قد صودرت نصف
الكمية م��ن قبل عناصر ال ��درك ،ب��ل كامل
ّ
ال�ك�م�ي��ة ال �ت��ي ن��ظ��م ف�ي�ه��ا م�ح�ض��ر ضبط
وأرس �ل��ت إل��ى دار األي �ت��ام .أخ��ذ العناصر
ال�ع�ن��ب م��ن الفقير ليعطوه ل ��دار األي �ت��ام،
ت��ارك�ين أوالده ال�ع�ش��رة ي�ن�ت�ظ��رون ع��ودة
ً
أب�ي�ه��م ل �ي�لا م��ع ط �ع��ام ال �ع �ش��اء .ه �ك��ذا إذًا
ّ
تجسد «روب��ن ه��ود» ب��زي ق��وى األم��ن في
طرابلس.
ّ
ي�ع��ل��ق ال�ي��اس خ�ل�اط ،أح��د ال�ن��اش�ط�ين في
ً
ً
ط��راب�ل��س ،أن م��ا ح��دث م�خ� ٍ�ز ف�ع�لا ،ق��ائ�لا:
«إذا ك ��ان ت�ط�ب�ي��ق ال �ق��ان��ون ي�ح�ص��ل على
امل�س�ت��وى ال �ع��ام ،ف �ه��ذا أم��ر إي �ج��اب��ي ،لكن
ل��م ي �ج��دوا س ��وى ال�ض�ع�ي��ف ك��ي يطبقوا
ال�ق��ان��ون ع�ل�ي��ه؟» .وي�ض�ي��ف أن «ط��راب�ل��س
ت ��ري ��د ه �ي �ب��ة ال � ��دول � ��ة ،ش � ��رط أن ي�ح�ص��ل
ذل��ك ب�ع��دل وم �س��اواة» ،مبديًا ّ
تخوفه من
ح �ص��ول م �ث��ل ه ��ذه امل� �م ��ارس ��ات م ��ن دون
أن ي�ع��رف أح��د ب�ه��ا .وس ��أل خ�ل�اط« :مل��اذا
ال ت�ق��وم ال �ق��وى األم�ن�ي��ة ب�ف��رض سلطتها
عبر قمع مخالفات البسطات في منطقة
أب��و ع�ل��ي ال�ت��ي تحتل األرص �ف��ة واألم�ل�اك
العامة؟ ومل��اذا ال تقمع ال��دول��ة املخالفات
ال �ت��ي يرتكبها أص �ح��اب ال �ب��اص��ات بحق
األمالك العامة أيضًا؟».
امل �خ��ال �ف��ات م �ن �ت �ش��رة ف ��ي ط��راب �ل��س وك��ل
ل�ب�ن��ان ،وت��أث�ي��ره��ا ب��ال�ت��أك�ي��د ي�ت�ج��اوز ما
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أخبار
عن موازنة وزارة االتصاالت .فكيف لوزارة
مدينة (للبلديات) أن تستمر ف��ي إرس��ال
األم � ��وال إل ��ى ال�خ��زي�ن��ة ق�ب��ل إي �ف��اء ال��دي��ون
املستحقة عليها للبلديات؟
بالفعل ،ب��دأت وزارة االت �ص��االت حينها
بتجميد مبالغ (وصلت قيمتها الى 1200
مليار ليرة) في حساب لدى مصرف لبنان
لتغطية مستحقات البلديات عن الفترة
ما قبل عام  ،2010إال أن الحكومة رفضت
ح �ي �ن �ه��ا وض� ��ع آل� �ي ��ة ت �س �م��ح ب �ت��وزي �ع �ه��ا
ع �ل��ى م�س�ت�ح�ق�ي�ه��ا .ن��ام��ت ال�ق�ض�ي��ة ف�ت��رة
ط��وي �ل��ة ،ث��م ع� ��ادت إل ��ى ال��واج �ه��ة ال �ي��وم،
ووض�ع��ت لجنة امل��ال وامل��وازن��ة النيابية
يدها عليها ،وظهرت إشكاليات جديدة
ل��م تكن م�ط��روح��ة ف��ي ال�س��اب��ق .فالخالف
ال�ح��اص��ل حاليًا يكمن ف��ي تحديد حجم
األم � � � � ��وال امل � ��ودع � ��ة ع� �ن ��د وزارة امل ��ال �ي ��ة
مل�ص�ل�ح��ة ال �ب �ل��دي��ات ،وم �س��ؤول �ي��ة الجهة
التي حالت وتحول دون إعطاء البلديات
مستحقاتها .وهذا الخالف ليس عرضيًا،
فوزير االتصاالت السابق شربل نحاس
ي �ق��ول إن ��ه اح�ت�س��ب ح�ص��ة ال �ب �ل��دي��ات في
عهده ،وإنه ّ
جمد سابقًا نحو ألف ومئتي
م �ل �ي��ار ل �ي��رة ل �ه��ذه ال �غ ��اي ��ة! إال أن وزي ��ر
امل��ال الحالي علي حسن خليل ،يقول إن
املبلغ امل�ح��دد للبلديات امل�ت��راك��م بحسب
حسابات وزارة االتصاالت هو  673مليار
فقط ،فأين ذهبت األموال؟
ع �ق��د ال� ��وزي� ��ر خ �ل �ي��ل م ��ؤت� �م� �رًا ص �ح �ف �ي��ًا،
أم ��س ،وق� ��ال« :م �ن��ذ س�ن��ة  1994ل��م توثق
ف ��ي أي م�س�ت�ن��د امل �ب��ال��غ ال �ت��ي خصصت
للبلديات في لبنان ،ولم يحول في القيود
أي م�ب�ل��غ ب�ش�ك��ل ت�ف�ص�ي�ل��ي ي �ت �ح��دث عن
أم� ��وال م�خ�ص�ص��ة ل�ل�ب�ل��دي��ات .ك ��ان ه�ن��اك
ت��داول دائ��م في وسائل اإلع�ل�ام ،أن هناك
ً
أم ��واال م��ن ع��ائ��دات ال�خ�ل��وي ،وك��ان هناك
ت�ح��دي��د ألرق ��ام ،سمعنا حينًا ب��أك�ث��ر من
أل��ف ومئتي مليار ،وم��رة أخ��رى ع��ن ألف
وثمانمئة مليار ،لكن في وزارة املالية لم
يكن هناك أي وثيقة تقول إن هناك مبلغًا

م� �ح ��ددًا ل�ل�م�ج��ال��س ال �ب �ل��دي��ة» .وأض � ��اف:
«ك��ان��ت هناك تحويالت مالية تصل إلى
وزارة املالية من وزارة االتصاالت من دون
أي إش ��ارة إل��ى أن ج ��زءًا منها مخصص
للبلديات ،وبالتالي حصل تصرف بهذه
ً
األم��وال من دون أن تقيد أص��وال ملصلحة
هذه البلديات .واليوم ،في إطار معالجة
ك��ل املرحلة املالية امل��اض�ي��ة ،هناك س��ؤال
عن َمن هو املسؤول عن التصرف بأموال
ال�ب�ل��دي��ات م��ن ال�خ�ل��وي؟ وم��ا ه��ي املبالغ
التي حولت؟ وم��ا هي املبالغ التي يجب
أن ت�ح��ول أو ك��ان ي�ج��ب أن ت �ح��ول؟ وه��ل
ه�ن��اك اح�ت�س��اب دق�ي��ق ل�ه��ذه ال� ��واردات أم
ال؟».
وأش��ار الوزير خليل إلى أنه منذ تسلمه
ال � ��وزارة ،راس ��ل خطيًا وزارة االت �ص��االت

أك� �ث ��ر م ��ن م � � � ّ�رة ،وط� �ل ��ب م �ن �ه��ا أن ت �ح��دد
ب ��دق ��ة امل �ب ��ال ��غ امل �ت��راك �م��ة ل �ل �ب �ل��دي��ات م��ن
وزارة االت �ص��االت ،وق��ال« :املبلغ الوحيد
امل��وج��ود ف��ي ح��وزت�ن��ا كحصة للبلديات
من 2010/1/1حتى  ،2014/5/31هو 673
مليار ليرة ،في حني أن املرحلة املمتدة من
 1994وحتى  2002ال نعرف عنها شيئًا
وال عن تحويالتها ،وأصبح لدينا وثيقة
تقول إن حصة البلديات للفترة من 2003
حتى  2009هي  685مليارًا».
يرفض ّ
نحاس أي حديث عن ع��دم وجود

م�س�ت�ن��دات ،الف�ت��ًا إل��ى أن متابعة إي ��رادات
ال� � ��دول� � ��ة م � ��ن ح� �ص ��ة ال � � � � � �ـ %20م � ��ن ق �ط ��اع
االتصاالت (الفترة التي كانت فيها الدولة
شريكًا بنسبة  %20ف��ي الفترة ب�ين 1994
و )2002كانت من مهمة وزارة االتصاالت.
ويقول إن الشركتني حينها كانتا ترسالن
التقارير باألرقام ّ
املفصلة ،وكان (وال يزال)
ع�ب��د امل�ن�ع��م ي��وس��ف يشغل منصب مدير
االستثمار والصيانة في وزارة االتصاالت،
وب��ال�ت��ال��ي ي�ج��ب م�س��اء ل�ت��ه ع��ن ك�لام��ه في
لجنة امل��ال وامل��وازن��ة النيابية ال��ذي نفى
فيه أن يكون على علم بالحسابات! يقول
ن� �ح ��اس« :ع �ن��دم��ا ت �ك ��ون ف��وات �ي��ر ال� � �ـ%20
امل�س�ت�ح�ص�ل��ة م ��ن ش��رك �ت��ي ال �خ �ل��وي غير
موجودة ،فهذا ينذر بخطب ما م��رده إلى
احتمال سرقة هذه اإليرادات».
ي �ق��ول ال��وزي��ر خ�ل�ي��ل« :ن �ح��ن م�ل�ت��زم��ون أن
ن��وزع على البلديات حقوقها ف��ي املبالغ
املتراكمة ،وق��د أع��ددن��ا امل��رس��وم مع وزارة
ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ،وس� �ي ��راع ��ي امل� ��رس� ��وم ح �ق��وق
الدولة من البدالت التي تدفعها البلديات
ل�ق��اء عمليات التنظيف وج�م��ع النفايات
(سوكلني وشقيقاتها) ،والتي ترتب عنها
أعباء كبيرة خالل الفترة املاضية ،والتي
علينا لحظها ف��ي عملية ال�ت��وزي��ع ،فجزء
م��ن ه ��ذه امل �ب��ال��غ ي�ج��ب أن ت�ح�س��م خ��اص��ة
ع �ل��ى ال �ب �ل��دي��ات ال �ت��ي ل �ه��ا س �ي��ول��ة م��ال�ي��ة
كبيرة والتي تستفيد من أموال الصندوق
البلدي املستقل ،من دون أن تتحمل الجزء
املطلوب من األعباء».
كالم خليل في هذا الجانب ال يراه نحاس
م �ن �ط �ق �ي��ًا ،ذل� ��ك «أن ال� ��دول ��ة ت �ع��اق��دت م��ع
س��وك �لي��ن ع �ل��ى ح �س��اب ال �ب �ل��دي��ات ودون
علمها ،ف��ال�ص�ن��دوق ال�ب�ل��دي املستقل هو
ع �ب��ارة ع��ن «ق �ج��ة» إلي � ��رادات ال��دول��ة التي
تجبيها خ ��ارج ن�ط��اق وزارة االت �ص��االت،
فكيف لها أن تقتطع م��ن املجلس البلدي
ً
أمواال مستقلة ال تدري البلديات حجمها
الفعلي ،وه��ي غير مرتبطة بحصتها من
قطاع االتصاالت؟

يمكن أن تحدثه عربة فاكهة من إخالل في
نقابة البسطات
القانون العام .يرى رئيس ّ
ف ��ي ط��راب �ل��س ع �ل��ي ال �س �ل��و أن � ��ه «ف� ��ي ظل
ال��وض��ع األم �ن��ي واالق �ت �ص��ادي ال�ح��ال��ي ال
ينبغي االل �ت �ف��ات إل��ى ه��ذه األم� ��ور .الفقر
ي �م�ل�أ ط ��راب� �ل ��س ،وال � �ن� ��اس ي �ب �ح �ث��ون ع��ن
أب �س��ط س �ب �ي��ل ل�ل�ع�ي��ش ب �ك��رام �ت �ه��م .م ��اذا
س�ي��ؤث��ر عليهم إذا ت��رك��وه ي�ب�ي��ع؟ ال�ن��اس

ي �م��وت��ون م ��ن ال �ف �ق��ر ف ��ي ط ��راب �ل ��س ،وه��م
ي ��ري ��دون ت�ط�ب�ي��ق ال� �ق ��ان ��ون» .م �م��ارس��ات
ب �ع��ض ع �ن��اص��ر ق ��وى األم� ��ن ف��ي امل�ن��اط��ق
ّ
يعرفها ال�ج�م�ي��ع ،وت�ش��ك��ل ح��دي�ث��ًا يوميًا
يتداوله املواطنون .يروي علي ما يحصل
مع بعض أصحاب البسطات السوريني،
ً
ق��ائ�ل�ا« :ي �ف��رض أح ��د ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين إي �ج��ارًا
يوميًا على هؤالء تعسفًا ،وينسق مع أحد

عناصر الدرك من أجل التغاضي عن األمر
م�ق��اب��ل ح�ص��ة م�ع�ي�ن��ة» .ك��ذل��ك ف�ق��د ي��أخ��ذ
امل ��وض ��وع م �ن �ح� ً�ى م �غ��اي �رًا ،ك ��أن «ي�خ�ت��ار
عناصر دوري��ة منفردة إح��دى البسطات
وي�ص��ادروا بضاعتها ،تاركني البسطات
ُ
األخ��رى امل�ج��اورة .البضاعة التي تصادر
يتقاسمها العناصر أنفسهم».
ح��ادث��ة العنب فتحت نقاشًا ب�ين الجميع
ح � ��ول «إك� ��رام � �ي� ��ة» ق � ��وى األم � � ��ن ،ك �م��ا ه��و
م �ت��داول ب�ين األش �خ��اص ،ال�ت��ي ال تقتصر
فقط على البسطات ،بل تتعداها لتشمل
ّ
مخالفات البناء التي تشكل مربحًا جيدًا
مقاه
بالنسبة إل�ي�ه��م .ي�ق��ول ع�ل��ي« :ه�ن��اك
ٍ
وم �ح ��ال م ��وج ��ودة ع �ل��ى أراض � ��ي ال�ب�ل��دي��ة
وأراض��ي الغير ال أحد يقترب منها ،ملاذا؟
ألن� �ه ��م «م��زب �ط �ي �ن��ا» .ب �س �ط��ة ه� ��ذا ال��رج��ل
م�خ��ال�ف��ة ،وامل �ق��اه��ي امل ��وج ��ودة ف��ي ساحة
ال �ت��ل وم�ق�ه��ى ال��روك �س��ي غ�ي��ر م�خ��ال�ف��ة؟».
كذلك السيارات التي تحمل نمرًا بيضاء،
وتعمل كسيارات أجرة منتشرة في أرجاء
املدينة من دون أي رادع.
ي�ت� ّ
�وس��ع ال �ن��اس ب��رواي��ة م�خ��ال�ف��ات بعض
ّ
العناصر ،ليعلنوا أن «ك��ل بناء عشوائي
م�خ��ال��ف ب�ن�ح��و ف��اض��ح ي �ك��ون محميًا من
ع�ن��اص��ر ق ��وى األم ��ن ل �ق��اء م�ق��اب��ل م �ع�ّي�نّ ».
كذلك خرجوا من نطاق طرابلس ليرووا ما
كانوا يشاهدونه في بيروت من استغالل
ألص �ح��اب ال�ب�س�ط��ات ل �ق��اء ع ��دم م �ص��ادرة
بضاعتهم.
ل��م ينف مسلم وج��ود «أخ �ط��اء» ،فعنصر
ق��وى األم��ن «اب��ن املجتمع ال�ل�ب�ن��ان��ي» ،وال
ينكر أيضًا منطق «الواسطة» التي تعرقل
عمل قوى األم��ن أحيانًا .إال أن قوى األمن
ـ بحسب مسلم ـ ه��ي «امل��ؤس�س��ة الوحيدة
التي يستطيع املواطن أن يتقدم بشكوى
بحق عناصرها ،وهناك شهريًا عقوبات
مسلكية تتخذ بحق عناصر الدرك».

جمد
نحاس كان قد ّ
نحو  1200مليار ليرة
لتسديد حصة البلديات

إنجاز آخر لقوى األمن :االدعاء على غسان ريفي
ات����خ����ذت امل����دي����ري����ة ال���ع���ام���ة ل����ق����وى األم����ن
ال���داخ���ل���ي ص���ف���ة االدع��������اء أم������ام ال��ق��ض��اء
املختص ض��د غ��س��ان ري��ف��ي ك��ات��ب مقال
«عندما يسطو ال��درك على أم��وال الناس»
ال���ذي ن��ش��ر ف��ي ج��ري��دة «ال��س��ف��ي��ر» أم��س،
بجرم التشهير واالف��ت��راء .ورأت املديرية
املغالطات
أن املقال يحتوي على كثير من
ً
وال��ت��ج��ن��ي وال��ب��ع��د ع���ن ال����واق����ع ،م��وض��ح��ة
أن��ه��ا منذ ف��ت��رة ت��ق��وم بحملة على الباعة
امل��ت��ج��ول�ين م��ن دون ت��رخ��ي��ص ف��ي مدينة
ط��راب��ل��س وغ��ي��ره��ا م��ن امل��ن��اط��ق اللبنانية،
ملا يسببونه من عبء اقتصادي وضرر
ومزاحمة غير مشروعة للتجار املرخص
لهم .وبررت قوى األمن ما قام به عناصر
دوري����ة فصيلة ال��ت��ل ب���م���ؤازرة دوري����ة من
م��ف��رزة ط����وارئ ط��راب��ل��س ،ب���أن الشخص
امل���خ���ال���ف ه����و م����ن ال���ت���اب���ع���ي���ة ال���س���وري���ة،

ودخ��ل األراض��ي اللبنانية بصفة «ن��ازح»
واسمه مسجل على لوائح األم��م املتحدة
وي��س��ت��ف��ي��د م���ن امل���س���اع���دات وال��ت��ق��دي��م��ات
ال��ت��ي ت��ق��دم ل��ل��ن��ازح�ين ،وب��ال��ت��ال��ي ال يحق
ل���ه ال��ع��م��ل ع��ل��ى اإلط���ل��اق ع��ل��ى األراض�����ي
اللبنانية .كذلك أعلنت ّأن هذا الفعل يدخل
ف��ي صميم عملها ف��ي م��ج��ال الضابطة
ُ
اإلداري�����������ة ،وق�����د ض���ب���ط���ت ه�����ذه امل��خ��ال��ف��ة
وغيرها من املخالفات بموجب محاضر
ض���ب���ط رس���م���ي���ة .أخ����ي����رًا دع�����ت امل���دي���ري���ة
جميع وس��ائ��ل اإلع��ل�ام إل���ى ت��وخ��ي ال��دق��ة
لدى نقل أية معلومة تتعلق بها أو بعمل
عناصرها ،واستقاء املعلومات من شعبة
ال���ع�ل�اق���ات ال��ع��ام��ة ح��ف��اظ��ًا ع��ل��ى ص��دق��ي��ة
ال���وس���ي���ل���ة اإلع�ل�ام���ي���ة م����ن ج���ه���ة وص���ون���ًا
لكرامة مؤسسة قوى األم��ن الداخلي من
جهة ثانية.

اتفاقية بني األونروا وبرنامج الغذاء العاملي
وقعت وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني في
الشرق األدنى «األونروا» وبرنامج األغذية العاملي مذكرة تفاهم يضمنان
بموجبها املساعدات النقدية كبدل غذاء لالجئني الفلسطينيني من سوريا
في لبنان خالل عام  .2014بموجب هذه االتفاقية ،سيزود برنامج األغذية
العاملي األونروا بما يصل إلى  %50من األموال املطلوبة لضمان حصول
الالجئني الفلسطينيني من سوريا في لبنان على مساعدات غذائية حتى
شهر كانون األول  .2014ويساوي املبلغ املقدم من األونروا إلى األفراد
من الالجئني الفلسطينيني من سوريا النسبة املحددة بعمليات الطوارئ
اإلقليمية لبرنامج األغذية العاملي .ولفتت املديرة العامة لألونروا في لبنان
آن ديسمور إلى أن «الالجئني الفلسطينيني من سوريا يعتمدون كثيرًا
على خدمات األونروا ،ويزداد وضعهم سوءًا ،وال سيما منذ شهر أيار
عندما فرضت قيود إضافية ّ
تحد من حريتهم في التنقل .وعالوة على
ذلك ،إن فرص العمل لالجئني الفلسطينيني من سوريا محدودة في لبنان
وتشكل مساعدات األونروا النقدية مصدر الدخل الوحيد للعديد من
العائالت أو أغلبها».

عدد الالجئني السوريني بلغ  3ماليني ونصفًا
أعلنت األمم املتحدة أن عدد الالجئني السوريني املسجلني لدى الدول
املجاورة بلغ أمس ثالثة ماليني الجئ .وذكرت مفوضية األمم املتحدة العليا
لشؤون الالجئني أن هذا العدد القياسي يمثل زيادة بمقدار مليون الجئ،
مقارنة بالعام املاضي ،باإلضافة إلى نزوح  6.5ماليني داخل سوريا ،وهو
ما يعني أن قرابة «نصف السوريني جميعًا أجبروا اآلن على ترك بيوتهم
والنجاة بأرواحهم» .ويستضيف لبنان العدد األكبر من الالجئني بمعدل
 1.17مليون ،تليه تركيا واألردن .وذكرت املفوضية أنه إضافة إلى ذلك،
تقدر الدول املضيفة أن هناك مئات اآلالف من السوريني لجأوا إليها دون
تسجيل رسمي.

تراجع الحركة في قطاع املطاعم
أعلن رئيس نقابة أصحاب املطاعم واملقاهي واملالهي في بيروت ،بول
عريس ،أن الحركة الالفتة التي شهدتها املطاعم والفنادق واملؤسسات
السياحية في األسبوعني اللذين سبقا عيد انتقال السيدة العذراء ،ما
لبثت أن تراجعت ،وال سيما منذ الجمعة الفائت إلى اليوم ،حيث عاد الشلل
ّ
يخيم على القطاع .وعزا هذا التراجع إلى «عودة املغتربني اللبنانيني إلى
ً
بالد االغتراب أوال ،في ظل غياب السياح ،وثانيًا اقتراب العام الدراسي،
حيث يفرمل اللبنانيون مصاريفهمّ ،
تحسبًا لتسديد األقساط املدرسية
والجامعية وغيرها» .ولفت إلى أن خدمة الـ« »Delieveryإلى مكاتب العمل
واملنازل انخفضت  35في املئة ،ما يشير إلى االنكماش الحاد الذي يعاني
منه االقتصاد اللبناني.
(األخبار  -وطنية)
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سعدي يوسف ...شاهــ

في مناسبة صدور أعماله ذاهبون «إلى آخر المقبرة»
بقرط في ُأذنه اليسرى،
ٍ
وقالدة ذهبية تحمل خريطة
العراق ،بدا ّأن «الشيوعي األخير»
الذي احتفل أخيرًا بعيد ميالده
الثمانني ،هو آخر عمالقة «أرض
النبوءات» .طوال ستني عامًا
من املمارسة ،كانت قصيدته
مكهربة بالحياة ،ال تنفصل عن
ً
شخصه وسلوكه .قبل فترة،
قدم أمسية في لندن بمبادرة من
«موزاييك رومز» ومجلة «بانيبال»
فيما صدرت أخيرًا أعماله الكاملة
في سبعة مجلدات عن «دار الجمل»
تضم قصائده بني عامي 1952
و« .2014األخبار» التقته في لندن
للحديث عن روح صنعة الشعر،
ومغامرته في الحياة ،والحزب
الشيوعي وبدر شاكر السياب
والقصيدة اليومية واملشهد
الشعري اليوم من أوروبا إلى
العالم العربي

لندن ـــ مصطفى مصطفى
«ال�ش�ي��وع��ي األخ �ي��ر» احتفل أخ�ي�رًا بصدور
أعماله الشعرية الكاملة في سبعة مجلدات
عن «دار الجمل» تضم قصائده التي كتبها
بني عامي  1952و .2014سعدي يوسف الذي
ول ��د ف��ي ال �ب �ص��رة ع ��ام  ،1934غ ��ادر ال �ع��راق
ّ
ليشرع مغامرته الشعرية
نهائيًا عام ،1968
على جهات الريح األربع .الشاعر الهارب من
جحيم «ميسوبوتاميا» ،ستتمدد قصائده
ع �ل��ى خ ��رائ ��ط س ��وري ��ا ول� �ب� �ن ��ان وال� �ج ��زائ ��ر
وال �ي �م ��ن وف ��رن �س ��ا وب��ري �ط��ان �ي��ا ،وس�ت�ب �ق��ى
ال�ص�ب��وة ال�ش�ع��ري��ة شمعته األث �ي��رة ف��ي ليل
املنافي.
نظر إلى األسفل في بدايته الشعرية ،فوجد
أربعة عشر قرنًا من الشعر العربي .تساء ل:
«أين أنا بني هؤالء الشعراء؟» .تساؤل دفعه
إل� ��ى ب �ح��ث خ �ي �م �ي��ائ��ي ف ��ي ال �ل �غ��ة ال �ع��رب �ي��ة،
م� �ت� �م � ّ�ردًا ع �ل��ى ال� �ب�ل�اغ ��ة ال �ل �غ��وي��ة وال �ن �ب��رة
ض �ج �ي��ج ال �ل �ف �ظ��ي .ط ��وال ستني
ال �ع��ال �ي��ة وال � ّ
ع��ام��ًا ،راح ي�ق��ض معجمه الشعري الخاص
م��ن ص�خ��ر ال�ل�غ��ة ،بحثًا ع��ن ال�ج��وه��ر وروح
ّ
�ام
ال �ص �ن �ع��ة .وي� �م ��رن ح ��واس ��ه ع �ل��ى االرت� �ط � ً
بالواقع واملعيش .ج��اء ت قصيدته مكهربة
بالحياة ،وال تنفصل عن شخص شاعرها
وسلوكه ومزاجه.
«األخ � �ب� ��ار» ال �ت �ق �ت��ه ف ��ي ه ��ذه امل �ن��اس �ب��ة ،ول��م
تفتنا ُ كهرباء الشباب التي أشاعها الشاعر
رومز»
في األمسية التي نظمتها «موزاييك ُ
�رط ف��ي أذن��ه
ومجلة «بانيبال» ف��ي ل�ن��دن .ب�ق� ٍ
اليسرى ،وقالدة ذهب تحمل خريطة العراق،
ّ
ب��دا أن ال�ش��اع��ر ال�ع��راق��ي ال��ذي احتفل أخيرًا
ب �ع �ي��د م� �ي�ل�اده ال �ث �م��ان�ي�ن ،ه ��و آخ� ��ر ع�م��ال�ق��ة
«أرض ال �ن �ب��وءات» .س��أل�ن��اه ع��ن روح صنعة
ال �ش �ع��ر ،وم �غ��ام��رت��ه ف ��ي ال� �ح� �ي ��اة ،وال �ح ��زب

الشيوعي وب��در شاكر السياب وع��ن العراق
«الذاهب إلى آخر املقبرة».
 -1أخ��ي��رًا ،احتفلت بعيد م��ي�لادك الثمانني ،واليوم
ت��ح��ت��ف��ل ب����ص����دور س��ب��ع��ة م���ج���ل���دات ه����ي ح��ص��ي��ل��ة
ق��ص��ائ��دك ال��ت��ي كتبتها خ�ل�ال س��ت�ين ع��ام��ًا .كيف
تنظر إلى بدايتك الشعرية اليوم؟
ُ
األسلوبية اختلفت واألش �ك��ال ت�ع��ددت ،لكن
ص �ب��وة ال �ش �ع��ر ل ��م ت �ت �غ �ي��ر ،ب�م�ع�ن��ى ال�ب�ح��ث
ع ��ن ع��ال��م أف �ض��ل وع ��ن م �غ��ام��رة ف ��ي ال�ح�ي��اة
وم��ن أج��ل الجمال .الصبوة واملغامرة كانتا
موجودتني منذ بدايتي الشعرية .وأعتقد أن
ال�ف��ن ه��و ع�لاج مل�ح��دودي��ة اإلن �س��ان كإنسان،
ّ
ألن الفن يجعل امل��رء مختلفًا ،ويجعله أعلى
وأسمى من حقيقته البيولوجية.
كتابي الشعري األول صدر وأن��ا ما زلت في
ال�ج��ام�ع��ة ع��ام  ،1952وع�ن��وان��ه «ال �ق��رص��ان»،
وه��و ع�ب��ارة ع��ن قصيدة طويلة تتحدث عن
مغامرات بحرية .وموضوع الكتاب ذو عالقة
ب �ت��اري��خ ال �ب �ص��رة وم ��ا ي �ج��اوره��ا م��ن الهند
ّ
ويضم أيضًا استعادة رمزية
الخليج.
وبلدان
ُّ
ل�ج��دي ال��ذي ات�ه��م بجريمة قتل ف��ي ال�ع��راق،
ّ
ف��اض�ط��ر إل��ى ال �ه��رب إل��ى ال�ه�ن��د ،وظ ��ل هناك
سنوات ثم عاد ،حني انتهت مدة عقوبته.
 -2تجربتك في الحزب الشيوعي العراقي ومع بدر
شاكر السياب طبعت ج��زءًا من تجربتك ومزاجك
الشعري .كيف تستعيد هاتني التجربتني؟
بالتأكيد ،وما زالتا .عام  ،1949وكان عمري
الحزب
خمس ع�ش��رة س�ن��ة ،كنت ع�ض�وًا ف��ي ُ
الشيوعي العراقي .وأيضًا ع��ام  ،1949أع��دم
قادة الحزب الشيوعي :فهد ورفاقه وانتهى
التنظيم وتفكك .بعدها بفترة لم تكن طويلة،
ّ
بدأ التنظيم يعود تدريجًا .قيل لي إن رفيقًا
لي سيأتي ويعيد اتصالي بالتنظيم .ذهبت

إل ��ى امل ��وع ��د ،ف �ك��ان ب ��در ش��اك��ر ال �س �ي��اب ّهو
الذي أعاد صلتي بالحزب الشيوعي .وظلت
ع�لاق �ت��ي ب��ال��رج��ل م �س �ت �م��رة وس �ل �ي �م��ة ،رغ��م
ّ
تبدل الظروف السياسية .بعدما خرجت من
السجن ع��ام  ،1964ك��ان ب��در ف��ي «مستشفى
امل �ي �ن��اء» ف��ي ال �ب �ص��رة ،وك �ن��ت ت�ق��ري�ب��ًا أزوره
ي��وم�ي��ًا ف��ي امل�س�ت�ش�ف��ى ،وه ��و ك ��ان الشخص
الثاني الذي أخبرته بنيتي بمغادرة العراق
ع� ��ام  .1964ف ��ي ال �س �ن��ة ذات � �ه� ��ا ،ذه �ب ��ت إل��ى
الجزائر ،وكان بدر قد توفي.
وك �ت �ب��ت ع �ن��ه ق �ص �ي��دة ع �ن� ُ�وان �ه��ا «م��رث �ي��ة»،
فيها أسلوبه الشعري.
حاولت أن أستخدم
ّ
ّ
وم��ا زل��ت أعتبر ب��در معلمًا ،على األق ��ل لي،
ف ��ي ال �ف��ن ال �ش �ع ��ري .وأع �ت �ق��د أن ب� ��در ش��اك��ر

سمي قصيدة التفاصيل اليوم
ُأ ّ
بأ ّنها قصيدة الذات الخاوية ،وبتفاصيل
ال تعني شيئًا
السياب أثار أسئلة في الفن الشعري ال تزال
مثل «النهر واملوت»
تنتظر أجوبة .قصائده
ُ
و«امل�س�ي��ح بعد ال�ص�ل��ب» و«أن �ش��ودة امل�ط��ر»،
وغ �ي��ره��ا م �ن �ج��زات ع �ج �ي �ب��ة ف ��ي ف ��ن ال�ش�ع��ر
العربي.
 -3الشعر في عالم اليوم ص��ار مفتوحًا أكثر على
التجريب ،ومتشابكًا م��ع فنون ووس��ائ��ط متعددة.
كيف ّ
تقيم تجربة الحداثة الشعرية العربية؟
بدر ذهب إلى لبنان ،وعندما عاد من بيروت
ال�ت�ق�ي��ت ب ��ه .ق ��ال ل ��ي :ال �ن��اس ي�ت�ح��دث��ون عن
قصيدة «النسر» ،ويتحدثون عن «الحداسة»
(ال �ث ��اء ت �ح� ّ�ول��ت س �ي �ن��ًا) .وك� ��ان ب ��در ي�ت�ح��دث
ب �ن��وع م��ن امل � ��زاح أو ال �س �خ��ري��ة ع��ن ال�ن�ق��اش
ال ��دائ ��ر ف��ي ذل ��ك ال��وق��ت ف��ي ال�س�ت�ي�ن�ي��ات .لم
ي�س�ت�ط��ع ب� ��در أن ي��أخ��ذ م �س��أل��ة «ال �ح ��داث ��ة»
ّ
جديًا .وأن��ا حتى اآلن ،أعتقد أن ب��در له حق
ف��ي رأي��ه .لكن ب��رأي��ي ،إذا ك��ان ه�ن��اك اخ�ت��راق
حقيقي وع�م�ي��ق ف��ي ال�ف��ن ال�ش�ع��ري ال�ع��رب��ي،
سيكون عند ي��وس��ف ال�خ��ال وخليل ح��اوي.
هذان الرجالن لم تكن مغامرتيهما الشعرية
شكلية على اإلطالق .نعم ،هناك شكل واضح
ل�ق�ص�ي��دت�ي�ه�م��ا ،ل�ك��ن ل��م ي�ك��ن ع�ن��ده�م��ا ل�ع��ب.
ّ
متعمدة.
قصائدهما كانت من دون شكليات
وه�م��ا ك��ان��ا أك�ث��ر ط�لاق��ة ل�س��ان م��ن سواهما،
«البئر املهجورة» ليوسف الخال أثر
برأييّ .
شعري فذ .وخليل حاوي ليس قليل الشأن.
ال �خ��ال وح� ��اوي ل��دي�ه�م��ا ال�ع�م��ق ال ��وج ��ودي،
واالبتعاد عن الشكلية .طبعًا ،أنا أتحدث عن
جيل األساتذة ،وأتجنب الحديث عن الساحة
ّ
الحالية اآلن ،ألن فيها التباسات كثيرة.
 -4ما أبرز هذه االلتباسات؟ ّ
أبرز االلتباسات ُ عدم تمثل الروح الحقيقية
ً
لقصيدة النثر .أعطيك م�ث��اال ،بودلير كتب
ّ
دي � � ��وان «س� � ��أم ب� ��اري� ��س» ال� � ��ذي ي �ض��م أول � ��ى
قصائد النثر ،حتى يقترب من الناس .عندما
فتح البولفار األول في باريس ،قرر بودلير
أن يكتب للناس ،وقصيدته األول��ى تتحدث
ع� ��ن ش� �خ ��ص ف �ق �ي��ر ت� �ح ��ت ض � ��وء م �ص �ب��اح.
وه ��ذا يعتبر ت �ط��ورًا خ�ط�ي�رًا ف��ي ت��وج��ه الفن
الشعري .نحن عندنا فعلنا العكس .أخذنا
شكل قصيدة النثر لكي ننفصل عن الحياة
ونبتعد منها .هذا البعد من الحياة في الفن
الشعري ال�ع��رب��ي ،ال أدري م��ا سببه .خ��وف؟
عمل املثقف العربي وارت�ب��اط��ه ب��رب العمل؟
ّ
دول� ��ة وس �ل �ط��ات ت�م�ن�ع��ه م ��ن ال �ت �ع �ب �ي��ر؟ ك ��أن
لسانه منعقد .اآلن تقرأ ما يكتب من شعر،
لن تجد اإلشكاالت الكبرى التي ُّ
نمر بها .ال
أحد يكتب عن إبادة األمة هذه ،كأننا ما زلنا
في حفلة رقص مستمرة .وهذه كارثة.
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ـد على دورة الخراب

 -5السياسة ال تنفصل عن الشعر .هذا على األقل
ما نلمسه في قصائدك التي تناولت فيها العراق.
مل ��اذا ب��ات امل�ث�ق��ف ال�ع��رب��ي خ��ائ�ف��ًا م��ن ال �خ��وض في
السياسة؟
ال ،املثقف ال�ع��رب��ي يعمل ف��ي السياسة التي
ً
تدر م��اال .ويبتعد من السياسة التي تتطلب
ال�ت�ض�ح�ي��ة وال �ن �ض��ال وال �س � ُج��ن .ب��رأي��ي ،لقد
ُب �ن��ي ع �ن��دن��ا م �س��رح ن� �ق ��دي ،أس �م �ي��ه غ��زل �ي��ًا،
ضد مشاركة املبدع في القضايا امللحة .هذا
ّ
املسرح النقدي يقول لك إن الفن ال عالقة له
بالسياسة وباإلشكاليات االجتماعية.
 -6ما رأيك بقصيدة التفاصيل التي تلتقط العادي
واليومي ،وتكتب من ِقبل الشعراء الشباب اليوم؟
ُ
أن � � ��ا أس� �م� �ي� �ه ��ا ق� �ص� �ي ��دة ال� � � � ��ذات ال � �خ� ��اوي� ��ة،
وب�ت�ف��اص�ي��ل ال تعني ش�ي�ئ��ًا .م��ا دام ��ت ال��ذات
خاوية وغير عميقة ،فلن تجد فيها تفاصيل
ت�ش�ك��ل ع�ل�اق��ة م ��ع اآلخ � ��ر .ب ��رأي ��ي ،اس �ت �خ��دام
ال�ت�ف��اص�ي��ل ي�ن�ب�غ��ي أن ي�خ�ض��ع ل�ن�ظ��رة فنية
س�ل�ي�م��ة .يمكنك أن ت�ك�ت��ب ع�ش��ر ق�ص��ائ��د عن
الطاولة والكتب والسيدة الجالسة هنا وهذا
ال�ت�ط��ري��ز الفلسطيني .وه ��ذه م�س��أّل��ة مهمة.
ل�ك��ن ه�ن��اك أم��ر أس��اس��ي ف��ي ال�ف��ن أن��ه يعتمد
ع�ل��ى ال �ح��واس ،ول �ي��س ع�ل��ى ال �ت��أم��ل .إن ك��ان
ً
العمل في األساس تأمال فكريًا خاويًا ،فهذه
ّ
ليست من أخالقية الفن .وما أقصده هنا أن
الخصيصة األخ�لاق�ي��ة ف��ي ال�ف��ن ه��ي ارت�ط��ام
ال �ح��واس ب��ال��واق��ع وم ��ا ح��ول �ه��ا .وه ��ذه ال�ت��ي
تشكل الصورة الشعرية واملوسيقى ،وتشكل
عالقة بني الناس والفن والحياة.
ً
أخ�لاق �ي��ة ال �ف��ن ي�ن�ب�غ��ي أن ت�ع�ت�م��د أوال على
ً
ال �ح��واس .وال�ف�ك��ر ي��أت��ي ت��ال�ي��ًا .م�ث�لا ،املصدر
في اللغة العربية مجرد من ال��زم��ان واملكان.
ب�م�ع�ن��ى أن امل �ص��در ت �ج��ري��د .ل �ك��ن ال �ف��ن مثل
ال��رس��م والنحت يستخدم امل��ادة ال�خ��ام ،التي
يقابلها ف��ي ال�ع��رب�ي��ة ال�ف�ع��ل واالس ��م الجامد
مثل باب وشباك وكأس .كلما وجدت مصادر
أكثر في النص الشعري ،أشطب عليها .ألنه
ليس هناك تعامل مع الحقيقة .كثرة املصادر
تعني رداءة النص بمعنى استخدام املصدر
ككلمة مثل «الحب».
ال�ش��اع��ر ال ي�ق��ول «ال �ح��ب» .ول�ك��ن ي�ق��ول كيف
ت�ح��ب؟ ع�ن��دم��ا ت�ق��ول «ال �ح��ب» س�ي�ك��ون هناك
ت��وص��ل أول��ي ،وإل�غ��اء للعملية الفنية .وهنا
الشعر.
الصعوبة في
ُ
الحق أنني بقيت أج��رب طوال  20سنة حتى

اس�ت�ط�ع��ت اس�ت�ع�م��ال ال�ف�ع��ل واالس ��م ال�ج��ام��د
فقط في القصيدة .هذه حرفة صعبة .املصدر
ً
ال أستعمله .واملشتق أستعمله قليال .أستعمل
االس��م ال�ج��ام��د وال�ف�ع��ل ف�ق��ط .وه��ذا م��ا يخلق
الحياة ف��ي القصيدة .االس��م الجامد يتحرك
ويصير يفعل .البقية مثل التشبيه والنعت
ّ
تسمى الفضلة ،أي الزوائد في
والحال التي
ال�ل�غ��ة ال �ع��رب �ي��ة ،ال أس�ت�ع�م�ل�ه��ا أي �ض��ًا .االس��م
ال�ج��ام��د وال�ف�ع��ل ه�م��ا امل ��ادة ال �خ��ام ف��ي اللغة
العربية التي ينبغي للشاعر التعامل معها
مثل الحجر ال��ذي ه��و امل��ادة ال�خ��ام للنحات،
واأللوان التي هي املادة الخام للرسام.
 -7من تقرأ اليوم من الشعراء العرب ُواألجانب؟
ح��ال �ي��ًا ،أق� ��رأ ال �ش��اع��ر اإلي �ط��ال��ي أون �غ��اري �ت��ي،
وأق � ��رأ ال �ش �ع��راء ال �ق��ري �ب�ين م ��ن «ال �ك��ام �ب��وس»
األميركي (شعراء الجامعات األميركية) ،ألنه
في القصيدة األميركية.
جيل النبض الجديد ّ
املشكلة اآلن في العالم أنه مع تسليع كل شيء.
الشعر قائمًا كما كان ،خصوصًا
ولذلك لم يعد ُ
ف��ي أوروب � ��ا .أن ��ا أت��اب��ع ال �ش �ع��راء ال�ف��رن�س�ي�ين،
ل�ك�ن�ن��ي ال أس �ت �ط �ي��ع أن أق � ��ول أن� ��ه ي��وج��د في
ف��رن �س��ا ش� �ع ��راء .ي��وج��د ش �ع��ر ف��رن �س��ي يلعب
ب��ال�ك�ل�م��ات ،ل�ك��ن ال ش�ع��ر حقيقيًا ك�م��ا الجيل
العظيم لفرنسا مثل إي �ل��وار وأراغ� ��ون .وه��ذه
الحالة تصح على كثير من البلدان في أوروبا.
ق ��د ن �ب �ح��ث ع ��ن ال �ش �ع��ر ف ��ي ف�ي�ي�ت�ن��ام والوس
وروم ��ان� �ي ��ا .اإلي �ط��ال �ي��ون ال ي ��زال ��ون ي�ك�ت�ب��ون
شعرًا ،وه��ذا ش��يء مفرح في أوروب��ا .يا أخي،
ّ
إيطاليا لها خصوصية معينة ،ربما ألن %70
م ��ن ال �ن ��اس ف��اش �ي��ون ،وب �ق �ي��ة ال �ش �ع��ب تكتب
الشعر (يضحك).
حالة الشعر العربي ال تختلف كثيرًا عن حالة
الشعر األوروب��ي .املشهد ليس مغريًا إطالقًا.
وال أدري ماذا يحدث اآلن .ربما لوجود خوف
شامل ،انعقدت ألسنة الناس .حتى في بلدان
تتمتع بحرية نسبية مثل لبنان .كل الجرائم
التي ُّ
تمر علينا والجزمات العسكرية والقتل
ت �خ��رج م ��ن ال� �ت ��اري ��خ ،وال أح� ��د ي �ك �ت��ب ع�ن�ه��ا.
على األق��ل ،األوروب �ي��ون ال يكتبون شعرًا ألن
حياتهم ارتفعت إلى مستوى مريح ،ويمكنهم
االس�ت�غ�ن��اء ع��ن ف��ن م��ن ال�ف�ن��ون .ك��ل مصائبنا
في العالم العربي وال أح��د يكتب عنها حرفًا
واحدًا.
 -8أخيرًا ،ظهر تنظيم «داعش» كواقع على الخريطة

بدر شاكر السياب أثار أسئلة
شعرية ال تزال تنتظر أجوبة ،واالختراق
الحقيقي والعميق جاء من يوسف
الخال وخليل حاوي

السياسية العراقية والسورية ،أي مستقبل ينتظرنا؟
عندما احتل األميركيون ال�ع��راق ع��ام ،2003
ّ
قلت إن نصف قرن ال يكفي الستعادة العراق
كما كان .وهذا منذ حوالى عشر سنوات .أرى
ّ
أن دورة الخراب وتدمير النسيج االجتماعي
والثقافي وتاريخ البلد ستستمر .وما يحدث
اليوم هو تفاصيل عملية الخراب هذه.
www.saadiyousif.com
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سعدي يوسف ...شاهــ

زيارة خاصة

«شاعر شاب» في عامه الثمانين
حسين بن حمزة
ب � � ��دأت ت� �ج ��رب ��ة س� �ع ��دي ي ��وس ��ف وت� �ط ��ورت
ون �ض �ج ��ت واك �ت �م �ل ��ت م� ��ن دون أن ي�س�ع��ى
صاحبها إلى أن يوصف بـ «الشاعر الكبير».
سعدي يوسف شاعر كبير طبعًا ،ولكن هذا
ّ
الحي الذي
التوصيف ينطبق على التجريب
راف��ق رحلته الطويلة في الكتابة .التجريب
الذي منح الشاعر العراقي نوعًا من الشباب
ال��دائ��مّ ،
وأم ��ن ل��ه إق��ام��ة مستمرة ف��ي الشعر
الذي كتبه مجايلوه من ال��رواد ،وفي الشعر
األجيال التالية أيضًا .إنه – بهذا
الذي كتبته
ٌ
امل�ع�ن��ى – ص��دي��ق «ك�ب�ي��ر» مل��ا كتبه ال�ش�ع��راء
العرب في العقود املاضية ،وصاحب ورشة
بتطويب حقيقي
شعرية استحق أن يحظى
ٍ
قصيدته الحقيقية
وخ��اف��ت وملموس مثل
ّ
والخافتة وامللموسة .قصيدة يفضل صاحب
«ق �ص��ائ��د أق ��ل ص�م�ت��ًا» ( )1979أن يسميها
«ق�ص�ي��دة م��اد ّي��ة» مكتوبة بلغة محسوسة
وجزيئية تتجنب التهويم البالغي والتفجع
ٌ
القصيدة ال تخلو
صحيح أن هذه
العاطفي.
ُ
م��ن ال�غ�ن��ائ�ي��ة ،ل�ك��ن س��ردي�ت�ه��ا ت��ذي��ب الغناء
ً
(املنخفض األداء أص�ل�ا) وتدفنه ف��ي طيات
املعجم الواقعي ومفرداته العادية .لقد ذهب
س �ع��دي ي��وس��ف م �ن��ذ ب��داي��اتّ��ه إل ��ى تفعيلة
ق�ل�ق��ة وم �ج ��زوءة وت��أم�ل�ي��ة خ��ل�ص�ت��ه بسرعة
م��ن «إره� ��اب» ال ��وزن ال�ت�ق�ل�ي��دي ،وس� ّ�ه�ل��ت له
ال ��وص ��ول الح �ق ��ًا إل� ��ى ن �ب ��رة إي �ق��اع �ي��ة ت �ك��اد
تكون بال وزن تقريبًا .واألهم أنها َّ
نجته من
ّ
املتورمة التي سادت في حداثة
التوصيفات
ال��رواد ،والتي كانت نبوة الشاعر والعوالم
ّ
رهانات جوهرية
الكلية
األسطورية والرؤى
ٍ
فيها.
عاصر سعدي السياب وكانا معًا في الحزب
الشيوعي ال�ع��راق��ي ،ون�ش��رت مجلة «شعر»
قصيدة له في عددها األول عام  ،1957وتربت
قصائده املبكرة في بحور الشعر العمودي،
وف��ي قصيدة التفعيلة الناشئة ّ
لتوها لدى
رواده��ا العراقيني ،لكنه بدا كمن يضع قدمًا
في معجم الحداثة الطالعة ،وقدمًا أخرى في
ما ستقترحه الحقًا قصيدة النثر .كان هناك
ً
�اع ال يتعالى أص�لا على
م��زج مبكر ب�ين إي�ق� ٍ
املعاني التي تتألف ف��ي داخ�ل��ه ،وب�ين رغبة
في السرد واالسترسال والتصوير والتأمل.
ٌ
مزيج راح منسوبه اإليقاعي يتضاءل لصالح
حضور السرد والنثر .وبدا أن الشاعر يلعب
على الثغرات املتوفرة في تعاقده مع الوزن
إل� ��ى أن ت �ح��ول ذل� ��ك إل� ��ى أس� �ل ��وب شخصي

ٌ
ٌ
مزيج منخفض النبرة ومنجز
وف��ن خ��اص.
�واس «اإلن � �س � ��ان ال �ص �غ �ي��ر»،
�
�
�
ح
و
ب� �م� �ف ��ردات
َ َ
بحسب تسمية متقنة للناقد السوري محمد
ج�م��ال ب ��اروت .م��زي� ٌ�ج ج�ع��ل ال�ش��اع��ر مواطنًا
ٌ
مزيج
شعريًا ب��دل أن ي�ك��ون نبيًا أو زع�ي�م��ًا.
تخفف فيه اإليقاع إلى درجة أننا رحنا نقرأ
ٌ
شعر سعدي من دون أن ننتبه إلى أنه مدين
ٌ
مزيج امتدحه الراحل
للتفعيالت في تأليفه.
محمود درويش الحقًا حني كتب« :منذ قرأت
شعر س�ع��دي ي��وس��ف ،ص��ار ه��و األق ��رب إلى
ذائقتي الشعرية .في قصيدته الشفافة صفاء
اللوحة املائية ،وف��ي صوتها الخافت إيقاع
ّ
الحياة اليومية .وقد أجازف بالظن أنه ،ومن
دون أن يكتب قصيدة النثر السائدة اليوم،
أح ��د ال��ذي��ن أص �ب �ح��وا م��ن ملهميها ال�ك�ب��ار،
فهي تتحرك في املناخ التعبيري الذي أشاعه
شعر سعدي في الذائقة الجمالية ،منذ أتقن
ّ
ف��ن امل ��زج ب�ين ال�غ�ن��ائ�ي��ة وال �س��ردي��ة» .الغناء
(الخافت طبعًا) والسردية والنظر إلى العالم
بالحواس العادية ،كل ذلك جعل شعر سعدي
يوسف مكتوبًا بـ «لغة مادية» ،كما يسميها
ه��و ،مشيرًا إل��ى أن ج��زءًا أساسيًا من تحقق
ه ��ذه ال�ل�غ��ة ع��ائ��د الس �ت �خ��دام��ه «ل �غ��ة تعتمد
على االسم الجامد وعلى الفعل ،وتتحاشى
استعمال املصدر» .وصفة معجمية بسيطة
مثل ه��ذه تشير إل��ى م�م��ارس��ات واشتغاالت
وإصغاءات داخلية متعددة وعميقة تحدث
ف��ي ه��ذا ال�ش�ع��ر ق�ب��ل أن ي�ص��ل إل�ي�ن��ا .وصفة
ت�ش��رح لنا على األق��ل مل��اذا ت�ب��دو ه��ذه اللغة
نثرية أو ذاهبة إلى النثر املدسوس في قلب
اإليقاع.
الشاعر ال��ذي ب��دأ ب�ب��اك��ورة صغيرة بعنوان
«القرصان» ( ،)1952وضمت أبياتًا مكتوبة
بقواف متعددة ،ثم خلط األبيات مع تفعيالت
ٍ
ح��رة في مجموعته الثانية ِّ«أغنيات ليست
ل�لآخ��ري��ن» ( ،)1955ل��م ت��ؤخ��ره األوزان عن
االه �ت��داء إل��ى م�ع�ج��م ت�ح�ظ��ى م �ف��ردات��ه بقدر
م��ن ال�ت��أم��ل وال �ب��طء ال�ل��ذي��ن يجعالن الجملة
ً
ال �ش �ع��ري��ة أق� ��ل ض �ج �ي �ج��ًا ،وأك� �ث ��ر ت �ف �ص �ي�لا،
وأش��د عناية باملشاهد امل��رئ�ي��ة وجزئياتها
ً
امل�ه�م�ل��ة .م�ع�ج� ٌ�م سيحضر ك��ام�لا ف��ي ع�ن��وان
م �ج �م��وع �ت��ه ال� �خ ��ام� �س ��ة «ق� �ص ��ائ ��د م��رئ �ي��ة»
( ،)1965ح�ي��ث امل��رئ��ي ك ��ان ي�ع�ن��ي أن ت�ك��ون
ال�ق�ص�ي��دة م�ل�م��وس��ة أك �ث��ر وم��ؤل�ف��ة م��ن فكرة
لغو مجاني،
يمكن سردها من دون تهويم أو ٍ
تجربة شخصية واضحة
وأن تكون حصيلة
ً
أي� �ض ��ًا ،ول �ي �س��ت م��دي �ن��ة ل ��دن ��دن ��ات اإلي� �ق ��اع
البليدة وسيولته الهذيانية .ثم حضر هذا

امل�س�ع��ى ف��ي اس �ت �ه�لال م�ج�م��وع�ت��ه «ن�ه��اي��ات
ال�ش�م��ال األف��ري�ق��ي» ( )1972بمقطع للشاعر
اليوناني سيفيريس يبدو كتلخيص كثيف
ل �ط �م��وح��ات س� �ع ��دي«ُ :ال أري � ��د أك �ث ��ر م ��ن أن
أتحدث ببساطة /وأن أ َ
منح هذا املجد /فلقد
املوسيقى /حتى
أثقلنا أغنيتنا بالكثير ّمن
َّ
بدأت تغرق تدريجًا /ووشينا فننا بالكثير/
ُ
َ
الذهب بقسماته /لقد ّحان الوقت
ذهب
حتى
لنقول كلماتنا القليلة» .لقد تشفت قصيدة
سعدي يوسف من دي��وان إل��ى آخ��ر ،وتخلت
عن «التوشية» الزائدة التي تفسد القصيدة،
وع��ن املوسيقى العالية التي تفسد سكينة
ال �ق �ص �ي��دة وح ��رك ��ة م �ع��ان �ي �ه��ا ف ��ي األع� �م ��اق.
ل �ق��د ع� �ث ��رت ق �ص �ي��دت��ه ع �ل��ى ن �ف �س �ه��ا وع �ل��ى
س �ي �ن��اري��وه��ات �ه��ا وس �ي��اق��ات �ه��ا امل�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة
أي� �ض ��ًا .ق �ص �ي��دة «ال �ش �ي��وع��ي األخ � �ي� ��ر» ك�م��ا
ً
يسمي نفسه ،كانت قصيدة مستقبلية أصال.
ولعل ّ
خلوها املبكر من املغاالة امليتافيزيقية
وامليوعة الوجدانية والتفلسف الرؤيوي كان
ً
انطباعًا م��رس�لا إل��ى املستقبل بقدر م��ا كان
ّ
حاضر ج��رب الشاعر أن يكتبه
شهادة على
ٍ
بطريقة مختلفة حينذاك.

منذ بداياته ذهب إلى تفعيلة قلقة
خلصته من «إرهاب»
ومجزوءة وتأملية ّ
الوزن التقليدي
عاصر السياب وكانا معًا في الحزب
الشيوعي العراقي ،ونشرت مجلة «شعر»
قصيدة له في عددها األول عام 1957
س�ع��دي ي��وس��ف – ك�م��ا ن ��زار ق�ب��ان��ي وص�لاح
ع �ب��د ال �ص �ب��ور وم �ح �م��د امل ��اغ ��وط – اش�ت�غ��ل
استعارات وصور
على معجم صريح وعلى
ٍ
وع��وال��م م�ص�ن��وع��ة م��ن ه��ذه ال �ص��راح��ة التي
تسري على اللغة وعلى املخيلة وعلى الحدث
الحياتي وعلى املوقف السياسي أيضًا .ولذلك
ل��م ي�ك��ن م�س�ت�غ��رب��ًا أن ي�ج��د ش �ع��راء األج �ي��ال
التالية في شعر سعدي أفقًا لتجاربهم .ولو
ُ
عدنا إلى ما كتب من شعر عربي منذ نهاية
السبعينيات إلى اليوم ،لوجدنا أن الكثير من
التجارب تدين ،بشكل مباشر أو غير مباشر،
لقصيدته .ولعلنا ال نبالغ كثيرًا ل��و أعدنا
ج ��زءًا ك�ب�ي�رًا م��ن إن �ت��اج م�ح�م��ود دروي ��ش في

والمشاء
المنفي األبدي ...والرائي...
ّ
خليل صويلح
ال ي�ش�ب��ه س �ع��دي ي��وس��ف ال �ي��وم ،ص��ورت��ه في
األم ��س ،ف�م��ا ب�ين « األخ �ض��ر ب��ن ي��وس��ف» ،و»
الشيوعي األخير» عبرت مياه كثيرة ،ما وضع
قصيدته محل سجال صاخب .الشاعر الذي
ألقى بظالله على تجارب شعرية عربية كثيرة،
لجأ في تجاربه األخيرة إلى معجم آخر ،يكاد
يخلو من البريق النخراطه في اليومي املباشر،
وتاليًا صعوبة التقاط ايقاعه ،ما يجعلنا ننكفئ
بشغف أكبر .نحن أبناء»
إل��ى رصيده القديم
ٍ
الليالي كلها» ،و» تحت ج��داري��ة فائق حسن»،
ّ
و»خ ��ذ وردة ال �ث �ل��ج ،خ��ذ ال �ق �ي��روان �ي��ة» ،و»ج��ن��ة
املنسيات» .ربما كان علينا أن نفحص تحوالته
األخ �ي��رة بمبضع آخ��ر ك��ي نكتشف رحيقها
ال �س� ّ�ري ،وملمس عشبها ال�لام��رئ��ي ،ونبرتها

امل �خ �ت �ل �ف��ة .ل �ك��ن غ � ��زارة ال �ش��اع��ر ف ��ي س �ن��وات��ه
األخيرة ،لم تتح لنا مثل هذه الفضيلة النقدية،
إذ اشتبكت قصيدته ب�ك��ل م��ا ي�ص��ادف�ه��ا في
الطريق ب��ارت�ج��االت تمليها لحظة الكتابة ،في
امل �ق��ام األول ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى ان �خ��راط ال�ش��اع��ر
في الكتابة اليومية على موقعه في االنترنت،
أو ف��ي صفحته ال�ش�خ�ص�ي��ة ع�ل��ى ف��اي�س�ب��وك،
بما يعيشه أو يقلقه أو يشغله من ّ
تحوالت في
الخريطة العربية املشتعلة.
موقفه الهجائي م��ن «ال��رب�ي��ع ال�ع��رب��ي» وضعه
في ًمرمى مكشوف للنيران ،ودريئة للقنص.
وب ��دال م��ن ف�ح��ص أب �ع��اد ه��ذا امل��وق��ف وأس�ب��اب��ه
ومعطياته ،وتاليًا عزله عن رصيده الشعري،
أط��اح م�ن��اص��رو ال �ث��ورات بكل ت��اري�خ��ه ،وت�ج� ّ�رأ
شعراء ممن تربوا على منجزه الشعري على
ه �ج��ائ��ه ب �ج��رع��ات زائ � � ��دة ،ف �ي �م��ا خ� ��رج صبية

حفلة شتائم
ط��ارئ��ون م��ن أزق��ة فايسبوك ف��ي ّ
ورجم وتخوين ،من دون حتى أن يطلعوا على
شعره كما يجب .كان بإمكان سعدي يوسف
أن ي��ذه��ب إل��ى ال�ض�ف��ة األخ ��رى ،وي�ح�م��ل ال��راي��ة
ه��ات�ف��ًا ب�م��ا ي��رض��ي ال �ج �م��وع ال �ث��ائ��رة ،ويلتقط
صورًا تذكارية في الساحات ،لكنه آثر أن يعلن
شكوكه من أزه��ار ه��ذا الربيع ال��دم��وي ،متهمًا
أم�ي��رك��ا بصناعته ،فكانت ال�ق�ي��ام��ة .أكليروس
ثقافي أم ح��ال��ة دهمائية أم م �ب��ارزات بسيوف
خشبية ،تلك ال�ت��ي ال تتوقف ع��ن تحطيم كل
ما ال يشبهها ،من دون أن يكون لديها البالغة
البديلة ،أو النص املشتهى.
الختبار
أال ن�ح�ت��اج ف��ي ه��ذه ال�ل�ح�ظ��ة ال�ف��ارق��ة
ً
النصوص املتنافرة وإعالء شأن التعددية بدال
من نحر الرأي اآلخر؟ لم يدافع سعدي يوسف
ع��ن ال�ط�غ��اة م��ن أج��ل ك�ي��س م��ن ال��دن��ان�ي��ر ،ول��م

سنواته العشرين األخ�ي��رة إل��ى استثمارات
�اء واالبتكار في تجربة سعدي
شديدة ال��ذك� ّ
يوسف ،كما أننا نجد آثارًا مماثلة ومتنوعة
ف��ي ن�ت��اج ع��دد م��ن أه��م ش�ع��راء السبعينيات
العرب .ويمكن اقتفاء هذه اآلثار بسهولة في
أعمال :أمجد ناصر ،وزكريا محمد ،وغسان
زقطان ،ورياض الصالح الحسني ،إلى جانب
عشرات األسماء الشعرية العراقية .صحيح
ّأن العديد من هؤالء ّ
حولوا تأثيرات سعدي
إلى إنجازات فردية وخاصة ،إال أن بصمات
ص��اح��ب «ج �ن��ة امل �ن �س� ّ�ي��ات» ال ت ��زال واض�ح��ة
في أصواتهم .عالوة على ذلك ،فإن معظم ما
ُكتب ُ
ويكتب مما ُس ّ
مي بالشعر اليومي ،أو

ً
يشارك في والئمهم م ّ� ّ�رة واح��دة ،فهو املنفي
األب� ��دي ،وال��رائ��ي ،وامل��ش��اء ،وه��و م��ن أت ��اح لنا
قراءة «بانتظار البرابرة» لكافافيس بالعربية،
وك��ذل��ك ل��ورك��ا ،ووول ��ت وي�ت�م��ان ،وري�ت�س��وس،
وآ ّخ��ري��ن ،وق�ب��ل ك��ل ذل��ك ،ه��و البستاني ال��ذي
ش��ذب الشعرية العربية م��ن رنينها الفائض
وأعشابها
ّ
ّ
ال��ض��ارة .اآلن ،علينا أن نتذكر ص��ورة الشاعر
بالكاكي عائدًا إل��ى دمشق من بيروت ما بعد
ال� �غ ��زو اإلس��رائ �ي �ل��ي ( ،)1982وأن نستعيد
قصائد «مريم تأتي» التي كتبها تحت القصف،
وأن نستعيد تلك الشفافية األولى في «نهايات
الشمال األف��ري�ق��ي» ،ونضع هجائيات الشاعر
االن�ف�ع��ال�ي��ة ج��ان �ب��ًا ،ون�ح�ت�ف��ي ب �ص��دور أع�م��ال��ه
ال�ك��ام�ل��ة ب�م��ا ي�ل�ي��ق ب�م�ن�ج��زه امل �ت �ف� ّ�رد ،م��ن دون
ضغائن.
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ـد على دورة الخراب
الصوت الخفيض
والطريق الموحش
خالد المعالي *
م ��ع س �ع ��دي ي ��وس ��ف ات �خ ��ذ ال �ش �ع��ر ال �ع��رب��ي
ال � �ث� ��وب امل� �ح� �ل ��ي ،ال � �ث� ��وب ال �ش �ف �ي��ف ل �ل��واق��ع
ب�ت�ف��اص�ي�ل��ه ك�ُل�ه��ا ،ح�ي��ث ت�ب�ين ف�ي��ه األش �ك��ال
ال �ص �غ �ي��رة وت �س �م ��ع األص� � � ��وات ال �خ �ف �ي �ض��ة.
كما تالشت تلك البالغة الثقيلة التي كانت
ألع��وام طويلة ،وربما ما زال��ت ،تمنع الشعر
العربي من التماس مع الواقع.
الصغيرة
التفاصيل
س�ع��دي ي��وس��ف ش��اع��ر
ّ
ُّ
بامتياز .بهذا املعنى ،فهو شاعر ب��ن��اء ،كل
ُ
وتحسسته ُ
يداه.
في قصيدته رأته عيناه
ما ُ
َ
يسير من تلك القرية «حمدان»،
وقد ق ّدر له أن
م�ن��ذ أع� ��وام ط��وي �ل��ة ،ت �ج��اوزت ال�س�ت�ين ع��ام��ًا
رب�م��ا ،إل��ى م��دن كثيرة وأن ُيمسك الحصاة
ّ
يشم الزهرة الصفراء في
في قاع النهر ،وأن
«تيبازا» ،وأن يرقب «القنفذ في حبوته».
ال �ي ��وم وأن� ��ا أس �ت �ع �ي��د أع �م��ال��ه ال �ش �ع��ري��ة في
ُ
طالعت
طبعتها ال�ج��دي��دة ،ال�ت��ي رب�م��ا كنت

القصيدة كأنها سيرة ،أو جزء يسير
من سيرة ،وعند سعدي هي المشهد
الحاضر ،حسبما يراه مع مشهد ُمستعاد
شاعر التفاصيل الصغيرة بامتياز.
كل ما في
بهذا المعنى ،فهو شاعر ّبناءُّ ،
يداه
قصيدته رأته عيناه
وتحسسته ُ
ُ
قصيدة ال�ت�ف��اص�ي��ل ...يجد ج ��ذورًا وم��ذاق��ات
وروائح في لغة سعدي التي تميل إلى الدقة
وال�ت��وث�ي��ق ال��واق �ع��ي ،واإلي �م ��اءات البصرية،
وت��أم��ل األم�ك�ن��ة وال �ج �م��ادات وح��رك��ة الحياة
وتفاصيلها ال�ع��اب��رة .وه��ذه مناسبة لنقول
إن قصيدة سعدي يوسف التي تكاد تكون
ش �ف��وي��ة وم �ح �ك �ي��ة ،ه ��ي ق �ص �ي��دة ف�ص�ي�ح��ة
أيضًا .إنها ابنة كالسيكيات شعرية عريقة،
يجد للغته املحسوسة واملادية
ولذلك فهو ً
واليومية عالقة متينة تربطها مع لغة امرئ
القيس ال��ذي يحضر ،م��ع ش�ع��راء آخ��ري��ن من
ً
العصر الجاهلي والعباسي مثال ،في أكثر
من قصيدة له ،إلى درجة أنه ظهر في عنوان
مجموعة كاملة حملت عنوان «حفيد امرئ
القيس» (.)2006
ّ
ول �ك��ن ص��اح��ب «ال �ن �ب��رة ال�خ��اف�ت��ة ف��ي الشعر
ال� �ع ��رب ��ي ال � �ح ��دي ��ث» ،ب �ح �س��ب ع � �ن ��وان ك �ت��اب
أنجزته الناقدة العراقية فاطمة املحسن عنه،
ال يقيم في الخفوت دومًا ،بل إنه أثار سجاالت
كثيرة في مواقفه التي حضرت في شعره أو
ف ��ي م �ق��االت��ه وت �ص��ري �ح��ات��ه ،وخ �ص��وص��ًا في
م��ا ي�خ��ص ال �ع��راق ب�ع��د االح �ت�ل�ال األم �ي��رك��ي،
ومؤخرًا في انتقاده الساخر ملا ُس ّمي بالربيع
ال �ع��رب��ي« .ف� ��ي ف �ت��رة ال �ت �ح��والت ال �ك �ب��رى ،أو
م��ا ت�ب��دو ت �ح��والت ك �ب��رى ،ال يتخلى الشاعر
ع ��ن امل �س��ؤول �ي��ة ال� �ع ��ام ��ة ،ف �ي��دخ��ل امل�ع�م�ع�م��ة
ب��ال �ص��وت ال �ع��ال��ي ،وب �ج �م��ال �ي��ات م�خ�ت�ل�ف��ة»،
يقول الشاعر في واحد من حواراته األخيرة.
إنه «الشيوعي األخير» كما يصف نفسه في
ٌ
وعراقي
دي��وان كامل .شيوعي على طريقته،
ع �ل��ى ط��ري�ق�ت��ه أي �ض ��ًا ،ول ��م ي�ف�ص��ل ي��وم��ًا بني
ٌ
جزء
ممارسته الشعرية ومواقفه السياسية.
كبير م��ن شعر سعدي يمكن أن ُي�ق��رأ كسيرة
ذات� �ي ��ة ،أو ش � ��ذرات م��ن ح �ي��ات��ه ال �ت��ي انتقلت
ً
إل��ى ق�ص�ي��دت��ه ألن�ه��ا م�ه� َّ�ي��أة أص�ل�ا الستقبال
حياة شخصية تحدث داخ��ل نثريات الحياة
اليومية .كما أن الشاعر نفسه ح� ّ�ول إقاماته
املتعددة ف��ي املنافي العربية واألجنبية إلى
م��ادة شعرية ،وب��رع ف��ي اس�ت��دراج التفاصيل

وامل�ش�ه��دي��ات املستجدة إل��ى ف�ض��اء قصيدته
التي باتت قصيرة ومضغوطة ف��ي العقدين
األخيرين ،وغالبًا ما تنتهي بقفلة أو خاتمة
تضيء السطور التي تتألف منها القصيدة.
ال �ق �ص �ي��دة ذات �ه ��ا ال �ت��ي ت�ن�ق��ل خ �ب��رة ال�ش��اع��ر
وده � �ش � �ت ��ه وع ��زل � �ت ��ه وه� ��واج � �س� ��ه ورغ� �ب ��ات ��ه
وم��واق �ف��ه اإلي��دي��ول��وج�ي��ة ،بينما ت�ت��وال��ى في
أس �ف �ل �ه��ا أس �م ��اء م ��دن م �ث��ل دم �ش��ق وب �ي��روت
وع � �م� ��ان وط� �ن� �ج ��ة وع � � ��دن وت� ��ون� ��س وب��ات �ن��ة
وسيدي بلعباس ولندن ونيويورك وباريس
ون �ي �ق��وس �ي��ا وم��وس �ك��و .ول �ك��ن ذل ��ك ك �ل��ه ك��ان
بانطباعات ورؤى ًسياسية ،وكانت
محكومًا
ٍ
تلك املدن والفضاءات مساحة ملزج املشهديات
واألف� � �ك � ��ار وامل � ��وض � ��وع � ��ات ال � �ح ��اض ��رة ف�ي�ه��ا
بذكريات وحيوات سابقة في مسقط رأسه في
قرية «حمدان» جنوب العراق ،أو في البصرة
التي درس فيها فترة قبل انتقاله إلى بغداد،
تغريبته الطويلة ف��ي املنافي جعلت
كما أن
ً
�ات ع��دي��دة تختلط
م��دن��ًا وأم ��زج ��ة وم �ش �ه��دي� ٍ
ف��ي ق�ص�ي��دة واح� ��دة أح �ي��ان��ًا ،ب��ل إن خصص
ً
ً
ديوانًا كامال لطنجة املغربية مثال .وال ننسى
في هذا السياق ترجماته الشعرية التي كأن
أغ�ل�ب�ه��ا ت �ج��ارب أح �ب �ه��ا أو أراد أن يكتبها،
وه ��و م��ا ي�م�ك��ن م�ع��اي�ن�ت��ه ف��ي ت��أث �ي��رات ق��وي��ة
ً
من ريتسوس ولوركا وكافافيس مثال .ولعل
الترجمة نفسها كشفت له كيف أن النصوص
التي فيها بالغة وجماليات وإيقاعات عالية
لغات أخرى،
تفقد الكثير أثناء انتقالها إلى
ٍ
وه� ��و م ��ا اس �ت �ث �م��ره ف ��ي ش� �ع ��ره وخ �ص��وص��ًا
ف��ي دواوي �ن��ه األخ �ي��رة امل�ك�ت��وب��ة بلغة مسننة
ومادية «ال تفقد قيمتها األساسية في اللغات
األخرى» ،بحسب تعبيره هو.
لقد وصل سعدي يوسف إلى عامه الثمانني،
وه��ا ه��ي أعماله الشعرية الكاملة تصدر في
س�ب�ع��ة م �ج �ل��دات ،ب�ي�ن�م��ا ق�ص�ي��دت��ه ن�ف�س�ه��ا ال
ت��زال تحتفظ بعافيتها وحيويتها من جهة،
وبانخراطها في ما يكتب اليوم من شعر راهن
م��ن ج�ه��ة أخ� ��رى .ل�ق��د ب�ل��غ ال �ش��اع��ر ال�ث�م��ان�ين،
ولكنه ال يزال «شاعرًا شابًا».

بعضها ق�ص�ي��دة ق�ص�ي��دة ف��ي السبعينيات
وفي ما بعد بأشكال مختلفة ومتفرقة ،كأنها
وط��ن ب��دي��ل ،خريطة لعالم وهمي استطعت
مواصلة العيش بفضله.
آن� ��ذاك ل��م أت�م��ال��ك ن�ف�س��ي ح�ين ك�ن��ت م��ع عبد
اللطيف اللعبي ف��ي برلني قبل أع��وام خلت،
ح �ت��ى ق� ��رأت ل��ه ع��ن ظ �ه��ر ق �ل��ب ق �ص �ي��دة «ع��ن
األخضر أيضًا» أمام دهشة الزميل األملاني...
وأن أس�ي��ر بعد أع ��وام ف��ي ط��رق امل�غ��رب وأن��ا
أق� ��رأ ي��اف �ط��ات ال �ط��ري��ق وأس� �م ��اء امل� ��دن ال�ت��ي
أع��رف�ه��ا م��ن ق�ص��ائ��د س�ع��دي ي��وس��ف ،أو في
الجزائر العاصمة كأني ُ
كنت فيها واألبيات
ترد على لساني« :تيبازا ،آه تيبازا! ».

كم يحتاج املرء من الشعر حتى تكون حياته
كأنها ُبنيت عليه أو من أدوات��ه؟ لكل شاعر
ُ
ُ
ٌ
دل�ي��ل ف��ي خ�ي��ال��ي ،دل�ي��ل ح�ي��اة ودل �ي��ل أوه��ام
ُمنجية من املضائق واملطبات .ليست بمعنى
ال�ط�لاس��م  -وإن ك��ان��ت ه�ن��ا ك��أن�ه��ا ك��ذل��ك من
ب �ع �ي��د  -ف��ال �ق �ص �ي��دة ل �ي �س��ت ع� �ك ��ازًا ،ب ��ل هي
ج�ن��اح ،ينمو ف��ي اللحظة املناسبة ،ويرتفع
بنا ،كأننا في األحالم نطير .القصيدة كأنها
سيرة ،أو جزء يسير من سيرة ،وعند سعدي
يوسف هي املشهد الحاضر ،حسبما يراه مع
مشهد ُمستعاد.
ّ
ال ت��وه��م هنا أب �دًا ،إال توهم الحياة ،الحياة
التي تضج أو تبدو طبيعة صامتة ولكنها
ُ
الصخر
مألى كأي طبيعة حية ،حيث ينبض
ّ
وال� �ح� �ج � ُ�ر ب��ال �ح �ي��اة وت� � ��رن األص � � ��داء م��ال�ئ��ة
سمعنا.
أعماله الشعرية،
من
األول
للجزء
مقدمته
في
ُ
ي �ت��ذك��ر ال �ش��اع��ر ال �ق �ب��ض ع �ل �ي��ه« :أخ� � ��ذت من
ليال هناك،
املنزل ،إلى مركز الشرطة ،وبعد
ٍ
ذه��ب ب��ي ش��رط��ي ،وأن ��ا م�غ�ل��ول ،إل��ى محطة
ال �ق �ط��ار ،ال �ق �ط��ار ال �ص��اع��د م��ن ال �ب �ص��رة إل��ى
بغداد حيث سأحاكم.
ُ
نْ
راجلي ،أنا والشرطي ،والطريق بني مركز
كنا
ّ
ال�ش��رط��ة وم�ح�ط��ة ال�ق�ط��ار ي�م��ر ب�ك��ل األم��اك��ن
ُ
الناس فيها :السوق،
التي أعرفها ،ويعرفني
امل �ق��اه��ي ،امل �ك �ت �ب��ة ،ك ��ان ال �ن ��اس ي�ض�ط��رب��ون
م �ض �ط��رب �ه��م ال� �ي ��وم ��ي ...وأن � ��ا أس� �ي � ُ�ر بينهم
ً
مغلوال .لم يقل لي أحد :سالمًا ،لم تطرف ملرآي
عينان ،كان الناس مشغولني بشؤونهم ،وما
أن��ا م��ن ه��ذه ال �ش��ؤون ،ي��ا لوحشة املسعى!».
ه �ن��ا ي�ت�ب�ين م�ص�ي��ر ال �ش��اع��ر ووح ��دت ��ه ،فهو
ّ
ع �ل��ى ط ��ري ��ق ق� ��ل س��ال �ك��وه��ا ،إن� �ه ��ا ال �ط��ري��ق
املوحشة.
ناشئة ،وآخر قرية
قرية
من
أكون
أن
قدري
شاء
ُ
عند ت�خ��وم ال�ص�ح��راء ،وال�ط��ري��ق م��ن املدينة
إلى السجن الصحراوي «نقرة السلمان» ّ
تمر
بهاُ ،
كنت أرق��ب في الصغر سيارات السجن
ال� �خ� �ض ��راء وه� ��ي ت � ��روح غ ��ادي ��ة م ��ن امل��دي �ن��ة
إل��ى السجن وبالعكس ،حيث ه�ن��اك أمضى
ال �ش��اع��ر أي ��ام ��ه س �ج �ي �ن��ًا ...وف �ي �م��ا ب �ع��د منذ
ع��ام  2009وأن��ا ألتزم زي��ارة خرابة السجن...
ً
أج�ل��س م�ت��أم�لا رده ��ات ال�س�ج��ن امل�ت�ه��اوي��ة...
فيما ابني الشاب يلهو بخراطيش الطلقات
الصدئة وبقايا حديد املدافع.
* شاعر عراقي وناشر «الجمل»
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العودة إلى عبد الناصر :خطاب النكسة
أسعد أبو خليل*
أن �ت �ج��ت االن� �ت� �ف ��اض ��ة امل� �ص � ّ
�ري ��ة وم � ��ا ت�ل�اه ��ا م��ن
ت�ح� ّ�والت ك�ب��رى وص�غ��رى حنينًا إل��ى زم��ن جمال
ّ
ع�ب��د ال �ن��اص��ر .وع�ب��د ال�ف��ت��اح ال�س�ي�س��ي ،الباحث
ّ
ّ
شرعيته السياسية بعد أن
ع��ن عنصر لتعزيز
ّ
ّ
ّ
الرئاسية وف��رض ديكتاتورية
االنتخابات
زور ّ
ّ
غير مقنعة على م�ص��ر ،ق��رر أن يستعني بذكرى
ّ
للتشبه .ل�ك��ن ال �ف��ارق بني
وص ��ورة ع�ب��د ال�ن��اص��ر
ال �س �ي �س��ي وع �ب��د ال �ن��اص��ر ه ��و م �ث��ل ال� �ف ��ارق بني
الضفدع والغزال ،أو بني سعد الحريري وهيغل.
ّ
والعدو
السيسي أسير (طوعي) ألنظمة الخليج
اإلسرائيلي ،فيما كان عبد الناصر يحارب على
أكثر من جبهة ضد أنظمة الخليج (حتى الهزيمة
ف��ي  )1967وض � ّ�د ال �ع � ّ
�دو اإلس��رائ �ي �ل��ي وح�ل�ف��ائ��ه
ح ��ول ال �ع��ال��م .ع�ب��د ال�ن��اص��ر ك ��ان ن�ص�ي��ر ال�ف�ق��راء،
فيما السيسي ال ي�ن��اص��ر إال أص�ح��اب امل�ل�ي��ارات
ّ
وآب��ار النفط .عبد الناصر ك��ان يتمتع بكاريزما
ّ
لم يتمتع بها زعيم عربي منذ ق��رون ،وللسيسي
ّ
من الكاريزما ما لدى محمود عباس منها .عبد
ّ
الناصر دعم وسلح حركة مقاومة في غزة ،فيما
ّ
يضيق السيسي الحصار على أهل غزة ّباالشتراك
ّ
اإلسرائيلي .عبد الناصر مثل القطاع
العدو
ّ
مع ُ
العام املنتج ،فيما يمثل السيسي القطاع الخاص
ّ
االنتخابية .الحديث عن عبد
ال��ذي يدعم حملته
ّ
الناصر صعب في الثقافة العربية ألن آل سعود
من دفن أحقادهم ضد الرجل ،وال
لم ينتهوا بعد ّ
تصفي الحسابات مع َمن ّ
تجرأ على
تزال أبواقهم
فضح أنظمة الخليج وتعبئة الرأي العام ّ
ضدها.
ولوال دعم االستعمار القوي ألنظمة الخليج ،ملا
ّ
الناصرية .سمير عطالله
صمدت بوجه الحمالت
ي�ت�خ� ّ�ص��ص ف��ي ال �ك �ت��اب��ة ال � ّ
�دوري ��ة ض��د األن�ظ�م��ة
ّ
الشيوعية والنظام الناصري :تسديد حسابات
ألول �ي��اء األم� ��ر .ك�م��ا أن ن �ظ��ام ك��ام��ب دي�ف�ي��د ال� ّ�ذي
ّ
فرضته أميركا في مصر شن حمالت لم تتوقف
ض��د امل��رح�ل��ة ال �ن��اص� ّ
�ري��ة ت�ح��ت ع �ن��وان «م�ح��ارب��ة
ُ
ال��دي�ك�ت��ات� ّ
�وري��ة» .ل�ك��ن م��ع ك��ل م��ا ي�ك��ن ان ي �ق��ال ان
ّ
ّ
الحريات في الحقبة الناصرية  -ألسباب
تقييد
ّ
م �ش��روع��ة وظ��امل��ة م�ع��ًا  -ف ��إن ال�ح�ق�ب��ة ال�ن��اص��ري��ة
ت�ف� ّ�وق��ت ع�ل� ّ�ى ح�ق�ب��ات م �ب��ارك وال �س ��ادات م�ع��ًا في
اإلنتاج الفني والثقافي والصناعي والعسكري.
ك��ان��ت م �ص��ر س�ت�ص�ب��ح م �ث��ل ك ��وري ��ا ال �ج �ن��وب� ّ�ي��ة،
ّ
فحولها كامب ديفيد إل��ى دول��ة باهتة فاشلة ال
ّ
تنتج حتى مشروباتها .ان الكثير م��م��ا التصق
ب��ال�ح�ق�ب��ة ال �ن��اص� ّ
�ري��ة م ��ن ص �ن��ع خ �ي��ال األن�ظ�م��ة
ّ
ّ
الخليجية واالستخبارات األميركية.

تحضيرًا
لقد أنتج النظام الساداتي األميركي -
ّ
ّ
يمينية ضخت
ل�ـ«ك��ام��ب دي�ف�ي��د» ث�ق��اف��ة رج�ع� ّ�ي��ة
ً
ك� ّ�م��ًا ه��ائ�ل�ا م��ن األك ��اذي ��ب ع��ن ال �ن �ظ��ام ال�ن��اص��ري
ْ
ال ��ذي أع ��دم ف��ي ع�ق��دي��ن م��ن ال��زم��ن أق��ل م�م��ا يعدم
آل س�ع��ود ف��ي أس�ب��وع�ْي�نْ  .إن كتب مصطفى أمني
ّ
األميركية خبر عمالته
(وال��ذي ثبت في امل��راج��ع
ل�لاس�ت�خ�ب��ارات األم�ي��رك� ّ�ي��ة ب�ع��د ان ك��ان��ت الثقافة
ال �س��ادات� ّ�ي��ة وال �خ �ل �ي �ج� ّ�ي��ة ت�ع�ت�ب��ر أم ��ر م�ح��اك�م�ت��ه
وإدان�ت��ه من ج� ْ�ور النظام الناصري) عن سنواته
ف��ي السجن ك��ان��ت ج��زءًا م��ن الثقافة ال�ت��ي ّ
مهدت
ّ
العدو .من يعود إلى
الطريق إلى االستسالم مع
«سنة أولى سجن» يدرك ان كل ما رواه أمني كان
من صنع الخيال وبعضه ُمستقى من أفالم الرعب
ّ
األميركي (نسي ان ّ
البوليسية كانت
قصة الكالب
ّ
ّ
أميركية) .إن ه��ذا السياق صعب من
ف��ي حينها
ّ
عملية تقييم عبد ال�ن��اص��ر ب��ال��رغ��م م��ن ُ املراجعة
ّ
الجديدة التي تلت االنتفاضة املصرية املجهضة.
يمكن اعتبار خطاب النكسة م��ن أفضل الخطب
ال�ع��رب� ّ�ي��ة امل�ع��اص��رة بمعيار األدب ال�س�ي��اس��ي .لم
ّ
الخطابية مسألة
يكن تقييم موهبة عبد الناصر
ّ
تقنية :ك��ان هناك من هو أفصح منه وأب�ل��غ ،بما
فيهم أحمد الشقيري وأمني الحافظ وحتى امللك
الحسن الثاني .لكن أداء عبد الناصر وإلقاءه ّ
نم
عن صدق وإخ�لاص لم ّ
يتبينه الجمهور العربي
ّ
ال��واس��ع عند غيره من الحكام .ك��ان عبد الناصر
ً
ي�ب��دو ملستمعيه أص ��دق م��ن غ �ي��ره :ت�ق��ارن��ه مثال
ّ
وبهلوانيات السادات وعرفات ومحمود
بأالعيب
ّ
ع� ّ�ب��اس ف��ي ال�ح��دي��ث ،أو ف��ي ت��أت��أة األم��ي�ين م��ن آل
سعود .استطاع عبد الناصر أن يكسب ثقة الناس
ب��ه ،كما أن��ه كبر م��ن دون غ��رور أو دع��ة .ل��و أتيح
لواحد من جهلة آل سعود ربع ما كان لدى عبد
الناصر من قدرات وعناصر جذب جماهيري ،ملا
اتسعت األرض لغروره.
ل�ك��ن خ�ط��اب النكسة م�ه��م ع�ل��ى أك�ث��ر م��ن صعيد.
ّ
ّ
شخصية زعيم له من
تاريخية تعكس
هو وثيقة
الفضائل الكثير وم��ن النواقص املعلوم .هزيمة
 1967ع�ن��دي (وع �ن��د غ �ي��ري) ك��ان��ت أك�ب��ر خطيئة
للنظام الناصري على أكثر م��ن صعيد (بالرغم
ّ
التخفيفية):
من األسباب
ّ
 )1ل��م ي�ك��ن ه��ذا ال�ق��ائ��د ،م�ث��ل ال �ق��ادة التاريخيني
ّ
انفعاليًا أبدًا لكنه سمح لنفسه بأن يكون
الكبار،
ّ
انفعاليًا نتيجة مل��زاي��دات ن�ظ��ام البعث ال�س��وري
الصهيونية العربي ّ
ّ
األول ،امللك
ومزايدات حليف
حسني األردني.
 )2ك��ان عبد ال�ن��اص��ر ق��د اع�ت��رف قبل أش�ه��ر فقط
ان ل�ي��س ب �م �ق��دوره م �ح��ارب��ة ال �ع� ّ
�دو اإلس��رائ�ي�ل��ي

ّ
بعد ،فكيف ال يتجنب معركة يعرف مسبقًا أنه
سيخسرها؟
ّ
العسكرية
 )3أوك��ل ع�ب��د ال�ن��اص��ر م�ه� ّ�م��ة ال�ق�ي��ادة
ّ
العربية
 وبالنيابة ع��ن امل�لاي�ين م��ن الجماهيرّ
تاريخية وف��اص�ل��ة  -إل��ى واح��د (عبد
ف��ي معركة
الحكيم عامر) ال يصلح لقيادة مخفر شرطة ،فقط
ّ
الشخصية التي جمعتهما.
بسبب الصداقة
 )4ارت �ك��ب ع�ب��د ال�ن��اص��ر خ�ط��أ جسيمًا ف��ي الثقة
ب� �ع � ّ
�دوه األم �ي��رك��ي خ �ص��وص��ًا ف��ي ع ��دم م �ب��ادرت��ه
ّ
ّ
إل��ى ش��ن ال�ح��رب استباقيًا ،حتى ل��و ك��ان النصر
ً
مستحيال (يجب الرجوع إلى مساهمة الصديق
كمال خلف الطويل عن هذا املوضوع).
 )5كيف يدخل عبد الناصر حربًا إلى جانب امللك
ّ
العدو؟ كيف يمكن أن يثق به؟
حسني ،حليف

أحسن عبد الناصر
في إفهام الجماهير
أن مشكلة الغرب ليست
شخصيًا
معه هو
ّ
ّ
التخفيفية لعبد الناصر فهي:
أما األسباب
أـ �ـ ك��ان عبد ال�ن��اص��ر ي��واج��ه األع ��داء م��ن ك��ل حدب
وصوب.
ّ
ب ـ�ـ حليفه السوفياتي ك��ان أق��ل إخ�لاص��ًا ل��ه من
إخالص اميركا لحليفتها.
ج ــ لم ُيخلص أقرب الناس له ملشروعه.
ّ
�ري��ًا أو ع�ش��ائ� ّ
دـ �ـ ل��م ي�ك��ن ي�ف� ّ�ك��ر ق�ط� ّ
طائفيًا
�ري��ًا أو
ب��ل ق��وم� ّ�ي��ًا .ه��ب ل �ن �ج��دة س��وري��ا ع �ن��دم��ا أخ �ط��ره
السوفيات بخطر داهم أمامها.
ه ــ كانت قيادة عبد الناصر كبيرة إلى درج��ة ان
ّ
ّ
والتنظيمية لم يتسع لها وقته
الداخلية
األم��ور
الضاغط.
و ـ�ـ ف� ّ�ض��ل عبد ال�ن��اص��ر أن ي�ج��ازف بنظامه ف� ً
�داء
لسوريا بعد أن اخطره السوفيات بعدوان داهم
عليها.
�ان ال ت��زال
ل�ك��ن ال �خ �ط��اب ي�ح�ت�ف��ظ ب �م �غ��ازي وم �ع� ٍ
ص��ال �ح��ة ف ��ي دالالت � �ه� ��ا وم �ع��ان �ي �ه��ا إل � ��ى ال� �ي ��وم.
ف��ي ب��داي��ة ت�ح�ل�ي�ل��ه ل�ل�أزم��ة ي �ش��رح ع�ب��د ال�ن��اص��ر
ُم ّ
سبباتها وي �ب��دأ ب��أن�ب��اء م��ا أح ��اط ب�س��وري��ا من
ً
ّ
م�خ��اط��ر وت �ه��دي��دات م��ن ال �ع��دو ،ون �ق�لا ع��ن لسان

ح�ل�ي�ف��ه ف ��ي م��وس �ك��و ،وي �ض �ي��ف« :ول �ق ��د وج��دن��ا
ً
واج�ب��ًا علينا أال نقبل ذل��ك ساكتني ،وف�ض�لا عن
ّ
واجب
أن ذلك واج��ب األخ��وة العربية ،فهو أيضًا ّ
األمن القومي ،فإن البادئ بسوريا سويف يثني
بمصر» .قد يكون هذا املقطع من الخطاب أفضل
توصيف ملفهوم األمن القومي من منظور جمال
ع�ب��د ال�ن��اص��ر .إن ال�ع�لاق��ة ب�ين دوائ ��ر ال�ه� ّ
�وي��ة في
«ف�ل�س�ف��ة ال� �ث ��ورة» ل��م ت �ك��ن ج��ام��دة أو ث��اب �ت��ة ،بل
ُم�ت�ح� ّ�رك��ة وج��دل� ّ�ي��ة :ال تتناقض وش��ائ��ج ال��دوائ��ر
ع �ن��ده .ي�ع�ت��رف ع�ب��د ال�ن��اص��ر ه�ن��ا أن داف ��ع نجدة
س ��وري ��ا ه ��و ال � ��ذي دف� �ع ��ه إل� ��ى ت �ص �ع �ي��د امل��وق��ف
امل �ص��ري ل�ك��ن ي��رب��ط م��ن واج ��ب األخ� � ّ�وة ال�ع��رب� ّ�ي��ة
(ب��امل�ف�ه��وم ال�ن��اص��ري الحقيقي ال��ذي يدفعه إلى
ن�ج��دة ال �ث� ّ�وار ف��ي مختلف ان�ح��اء ال�ع��ال��م العربي
وليس بمفهوم التدليس الطائفي الخبيث لدى
النظام السعودي) وب�ين األم��ن الوطني املصري.
ّ
الدولية وعرف
عرف عبد الناصر طبيعة العالقات
طبيعة املعركة التي ك��ان التحالف اإلسرائيلي ــ
األم�ي��رك��ي يخوضها ض��د ك��ل أع��داء إس��رائ�ي��ل في
العالم العربي .واملرحلة كانت غير ما هي عليه
االن :ك��ان التنافس (الحقيقي واملصطنع) ي��دور
بني األنظمة حول أفضل وأجدى الخطط ملواجهة
إس��رائ�ي��ل وت�ح��ري��ر فلسطني .وم�ع��ادل��ة َ
«م��ن يبدأ
ّ
بسوريا يثني بمصر» ال تزال سارية اليوم وهو
تصلح لتفسير طبيعة التفجيرات والحروب في
ّ
العربية .إن ال��ذي يبدأ بسوريا ال ب� ّ�د ان
املنطقة
ّ
بمصر ،والعكس صحيح .والذي يبدأ بغزة
يثنى
ّ
ّ
ال بد ان يثني بلبنان.
ّ
ويتحدث عبد الناصر بصراحة مطلقة عن دوافع
إغالق خليج العقبة فيقول« :ولقد كان مرور علم
ً
العدو أمام ّ
ّ
قواتنا أمرًا ال ُيحتمل ،فضال عن ّدواع
ّ
ّ
أماني األمة العربية» .تلخص
أخرى تتصل بأعز ُ
ه��ذه ال�ج�م�ل��ة م��رح�ل��ة أري ��د ل�ه��ا ان ت �م��وت .إن كل
الكالم السائد في إعالم النفط والغاز عن السخرية
ّ
الخشبية انطلق من قرار بالتطبيع مع
من اللغة
ال �ع� ّ
�دو اإلس��رائ�ي�ل��ي وب��دف��ن ك��ل ش �ع��ارات وثقافة
ّ
ّ
ّ
املرحلة الناصرية التي أقلقت العدو والتي عبأت
ً
وأفريقية وآس�ي� ّ
ّ
ّ
�وي��ة ض��د ال�ع��دوان
عربية
أج�ي��اال
َ
ّ
ّ
اإلسرائيلي واإلمبريالية األميركية .العلم الذي لم
يتق عبد الناصر رؤيته بات يرفرف في املؤتمرات
ال�ع��رب� ّ�ي��ة وف��ي ال �ع��واص��م ال�ع��رب� ّ�ي��ة وف��ي امل��راق��ص
ّ
العربية .ل��م تعد رؤي�ت��ه تزعج ال��راع��ي السعودي
ّ
ّ
«للحوار ّ بني األديان» الذي ضم إسرائيليًا ملركزه
ف��ي ف�ي�ي��ن��ا ،وم��ن دون اع �ت��راض م��ن ال��ذي��ن ك��ان��وا
باألمس ّ
يغردون ضد «أحفاد القردة والخنازير».
انتقل الخطاب ال�س�ع��ودي الرسمي (ل�ي��س هناك

ترعة البلهارسيا واإلخوان المجاهدين
عبدالمعين زريق*
ها هو الشيخ الجليل يستعرض اآليات املحكمات
م��ن ال�ق��رآن ال�ك��ري��م ويتبعها ب��أح��ادي��ث صحيحة
م��ؤث��رة ت�ت�ح��دث ع��ن ال��دي��ن وم �ق��اص��ده ف��ي حفظ
النفس وحفظ الدين والعرض واملال .بقي يتحدث
ط ��وال أك�ث��ر م��ن ن�ص��ف س��اع��ة ب�ك�لام ج��ام��ع مانع
من صلب اإلس�لام السمح املعتدل ال يأتيه الزلل
والوهن مطلقًا.
بعد قليل بدأ الرجل يتحدث عن قضية السلطان
ً
ِّ
امل�ت�غ��ل��ب وأح�ك��ام��ه ف��ي اإلس�ل�ام ف��وض��ح م�ب��اش��رة
أنه من معارضي ما حدث لإلخوان املسلمني في
م�ص��ر وك ��ل ال �ف �ت��اوى اإلس�لام �ي��ة ال �ت��ي دع ��ت إل��ى
ال �ع��ودة للسلم األه�ل��ي وح�ق��ن ال��دم��اء بعد تغلب
نظام الدولة الجديد في مصر على حكم اإلخوان
فيها.
ال�ش��يء الغريب ال��ذي استعرضه الشيخ الجليل

بعد أن كشف عن ميوله اإلخوانية بعد النصف
س��اع��ة األول� ��ى أن ط ��رح م�ث��ال��ه امل�ف�ح��م ف��ي قضية
السلطان املتغلب واملتحكم ال��ذي قذفه في عيون
جمهور املشاهدين كدليل دام� ٍ�غ لحجته وناقض
لكل التراث اإلسالمي عن السلطان املتغلب بكل
أدل �ت��ه ال �ت��ي ُي�ش�ت�ب��ه ب �ه��ا أن اإلس �ل��ام ي��دع��و إل��ى
م ��واالة ال�ظ�ل�م��ة وع ��دم ال��وق��وف ف��ي وج��ه الطغاة
ً
ن �ص��رة ال �ح��ق ،ف �ق��ال :لنفترض أن نتنياهو ج��اء
واحتل مصر وأصبح سلطانًا متغلبًا ،فهل نقبل
به كمصريني ومسلمني كما يقول مفتونًا وكثير
م��ن رج ��ال األزه ��ر م��ن م�ش��اي��خ السلطة ف��ي مصر
وأن النقوم عليه خوفًا من الفتنة وحفظًا للدماء
واألعراض واألموال والديار؟!
الشيخ اإلخواني على ما يعلمه من حفظ اآليات
واألح��ادي��ث الصحيحة وعندما ت��دخ��ل مصلحة
األح� ��زاب وال �ف��رق ي �ت��وه وي�ت�خ�ب��ط وي��دخ��ل رأس��ه
بعمته الحمراء في إسقاطات وتطبيقات أحكام
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في أمور ال ينبغي أن يقع فيها مبتدئ في دراسة
ال ��دي ��ن اإلس �ل�ام� ��ي ،ف�ي�ص�ب��ح ن �ت �ن �ي��اه��و س�ل�ط��ان��ًا
حاكم من أهل مصر قام
مسلمًا متغلبًا في مقابل
ٍ
إل��ى حكم اإلخ ��وان فنقضه عبر ث��ور ٍة كتلك التي
أسقطت حاكمهم األول.
ُ
جهاد الدفع
ومثاله
الشيخ
لسان
ويصبح على
ِ
ِ
امل �ف��روض م��ن صحيح ال��دي��ن اإلس�لام��ي ف��ي بالد
املسلمني ض��د ال �ع��دو ال�ج��ائ��ر املغتصب ل�لأرض
وال � �ع� ��رض م �ش��اب �ه��ًا ل ��وق ��وف ال � �ن ��اس امل�س�ل�م�ين
واملساملني وأهل البلد الواحد في جبهات متقاتلة
متقابلة بحجة إسقاط «الطاغية» وتداول الحكم،
بل يعتبر أمرًا واحدًا يدلل على فكرة واحدة.
ُّ
ُ
سفك الدماء بديار اإلسالم
كلمات ُيحلل
ببضعة
ٍ
ُ
وال�س�لام ويتحول ق�ت��ال الفتنة ب�ين أه��ال��ي البلد
الواحد إل��ى جهاد دف� ٍ�ع وفريضةٍ واجبةٍ على كل
ُّ
ش �خ��ص وي �ت �ح��ول امل �ح �ت��ل ال �غ ��ازي إل ��ى س�ل�ط��ان
ِّ
م�س�ل��م م �ت �غ��ل��ب .وت�ن�ت�ه��ك م�ق��اص��د ال��دي��ن ذات�ه��ا
وي �ص �ي��ر ن�ق�ض�ه��ا وت�م��ري�غ�ه��ا ب��ال��وح��ل وال ��دم��اء
فرضًا إسالميًا واجبًا.
■■■
وه�ن��ا ي�ت��دف��ق ك�ل ٌ
�ام ك�ث�ي� ٌ�ر ك �ش�لاالت ال ت��وق��ف عن
ُ
ُ
الهدير وكبراكني حسرة حارة التلجم عن إطالق
حممها ال�ن��اري��ة امل�س�ت�م��رة مل��ا ح��دث وي�ح��دث في
بالد العرب واملسلمني:
ف�ي�ص�ب��ح إس� �ق ��اط ح��اك��م [ح �ت��ى وإن ك� ��ان ك��اف �رًا
وظ��امل��ًا] ُم�ب� َّ�ررًا شرعيًا حتى ل��و ل��م يبق ش� ٌ
�يء من
مقاصد الشرع ،فتقتل األنفس ،وتنتهك األعراض،
ُ
وي �خ��رج ال�ن��اس م��ن بيوتهم وأرزاق �ه��م ،ويضيق
على شعائر الدين أو تعطل .وهنا مجال واس��عٌ
َ
مآس تقع
الحصر لها من بلداننا،
مآس
لوصف
ٍ
َّ ٍ
َّ
يوم بل كل ساعةٍ بل في كل دقيقة فتطرح لنا
كل ٍ
جريمة هنا أو مجزرة هناك ،مظلمة هنا وكارثة

ُ ّ
ويكفر املسلمون ألسباب مختلفة (تكفير
هناك.
ب��ال�ظ��ن وال�ش�ب�ه��ة وال�ت�ك�ف�ي��ر ب��ال �ح��دود وغ�ي��ره��ا)
حتى أصبح أخطرها وأصعبها وأشدها تعقيدًا
وانتشارًا في هذه األوق��ات هو التكفير بالوقوف
[أي ح ��ق ُّ
م��ع ال �ظ��ال��م وم �ع��ان��دة ال �ح��ق ُّ
وأي ظ�ل� ٍ�م
ٍ
ُ
ُ
وظلمه ال�خ��اص ف��ي زم��ن الفنت
فلكل واح� ٌ�د ح��ق��ه
ِ
ُوال � �ح ��روب ب�ي�ن ال �ج �م ��وع] .وم � ��اذا ع ��ن ت��اري�خ�ن��ا
�روس ت��رس��ًا ب��ال��وق��وف م��ع الظاملني،
امل�ت�خ��م وامل � ُت�
ِ
ْ
وم��اذا عن املل ُك العضوض الذي يستثني ثالثني

سنة فقط من تاريخنا هي فترة الخالفة الراشدة،
وبعدها تحول إرثنا وتاريخنا  -نحن املسلمني -
َ ٌ
ملك أو يدفنه قبل
ملكًا عضوضًا ،م ِلك يتسلم عن ِ
ذل��ك ويغتصب الحكم منه ،وه��ل ت��وارث السلطة
ً
ٌ
ملك هي من صلب اإلسالم أصال!
ملك عن ِ
ِ
ُ
�اذا ال ي�ع�ت� ًب��ر ت� ��وارث ال�س�ل�ط��ة ب �ه��ذه الطريقة
ومل� �
ً
ّ
ْ
ُ
�ض ��ل ��ة وأم � � �رًا ُ ٌم �ح� َ�دث��ًا ف ��ي ال ��دي ��ن ت��دخ��ل
ب ��دع ��ة م � ِ
َ
أصحابها النار ،وأسئلة كثيرة أخرى (راجع مقال
الشيخ ماهر حمود« ،الشعار اإلس�لام��ي الكبير:
ُ
يطرحها معذورًا يجب
ملاذا وكيف؟») ُتجعل من ُ
أن تشمله رح �م��ة وس�م��اح��ة ال��دي��ن اإلس�ل�ام��ي ،ال
فهمًا حزبيًا قاصرًا يناقض منهج اإلس�لام ذاته
إن ت��اري�خ�ي��ًا أو منهجيًا أو اج �ت �ه��ادي��ًا ،فينتقل
اإلس�لام من رحابة البحر الواسع ال��ذي يقبل كل
االجتهادات العقلية باإلضافة إلى مفهوم النقل
النصي وعلوم الظاهر إلى دين جديد ال نعرفه،
ُ ّ
مشابه ِّ
يتسع إال
لحد السيف أو بدقة الشعرة ،ال
مل��ن ُي�ع��رف��ون بأشكالهم وهيئاتهم ف�ق��ط ،وبفهم
واح � ٍ�د أوح ��د ،بشكل ي�ت�ع��ارض م��ع ت�ع��دد أش�ك��ال
ال �ب �ش��ر واخ �ت�ل�اف �ه��م ظ��اه��ري��ًا وب��اط �ن �ي��ًا وب�ش�ك��ل
ي �ع��ارض اخ �ت�ل�اف م��داخ��ل ال �ه��داي��ة وال �ت��رق��ي في
اإليمان إلى أرواحهم املتفردة.
ّ
فمن ذا ال��ذي ق��رر أن ال�ل��ه ي�ه��دي ك��ل البشر ب��ذات
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من خطاب خاص في مملكة القهر) من الكراهية
ّ
املعادية لليهود ُ -كيهود ،وه��ي ُمستنكرة  -إلى
�ازل ،وال� ��ذي ل��م ي�ق��ض في
خ �ط��اب ال�ت�ط�ب�ي��ع امل �ت �ن� ِ
منهاج العقيدة والتعليم على فكر الكراهية .ما
ُي�س� ّ�م��ى ال �ي��وم ب��ال�خ�ط��اب ال�خ�ش�ب��ي ه��و الخطاب
ال ��ذي ي�ع� ّ�ب��ر ع�ن��ه ع�ب��د ال�ن��اص��ر ف��ي ه��ذا ال�خ�ط��اب
وال��ذي أخ��رج املاليني من منازلهم ب��أث��واب النوم
ُمطالبينه بالعودة عن استقالته (أنا شهدت على
ذلك في ّ
حي املزرعة في بيروت في سن السابعة).
َ
ّ
ّ
إن مسألة العلم ليست تفصيلية او عاطفية فقط
ّ
العدو .ومن
بل هي تعبير عن رفض لوجود دولة
امل�ن�ط�ق��ي ان ي� � ّ
�ؤدي ف�ك��ر ال�ت�ط�ب�ي��ع ال ��ذي ق ��اد إل��ى
زي��ارة ال�س��ادات وتالها إل��ى قبول فكرة إسرائيل
ّ
العربية
وإلى اعتبار رفرفة علمها على األراضي
ّ
الواقعية تقابل فكرة
مسألة «واق�ع� ّ�ي��ة» .وفلسفة
املقاومة في التعاطي مع االحتالل .واجمعت كل
ّ
ّ
الواقعية منذ مبادرة األمير
العربية على
ال��دول
ّ
فهد (وم�ث��ل ك��ل امل �ب��ادرات ال�س�ع��ودي��ة للسالم مع
ال �ع��دو ،ك��ان��ت امل �ب��ادرة م�ش��روع��ًا أم�ي��رك� ّ�ي��ًا يحمل
ّ
ّ
ّ
الشرعية) .أم��ا ما
ا-إسالميًا إلس�ب��اغ
عربي
اسمًا
ّ
ّ
يتصل ب �ـ«أع��ز أم��ان��ي األم ��ة ال�ع��رب��ي��ة» ف�ك��ان عبد
ّ
ّ
الناصرية ،كمال
يتحدث هنا (وفق خبير
الناصر
خ�ل��ف ال �ط��وي��ل) ع��ن إزال ��ة آث ��ار ال �ع��دوان ال�ث�لاث��ي
ّ
الفلسطينيني عبر تطبيق
وإحقاق الحق لالجئني
قرار األمم املتحدة بشأنه.
وقد سخر ص��ادق جالل العظم ،كما سخر غيره،
م ��ن ح��دي��ث ع �ب��د ال �ن��اص��ر ع ��ن ق ��وى أخ� ��رى وراء
ّ
ّ
العدو،
العدو عندما ّقال« :هناك قوى أخرى وراء
ّ
ج ��اءت ل�ت�ص��ف��ي ح�س��اب��ات�ه��ا م��ع ح��رك��ة ال�ق��وم��ي��ة
ّ
العربية» .إن م��رور السنوات على هزيمة ،1967
ّ
ون�ش��ر وث��ائ��ق متعلقة بتلك ال�ف�ت��رة يثبت بما ال
يقبل ال�ش� ّ�ك ان ع�ب��د ال�ن��اص��ر ل��م ي�ك��ن ي�ب��ال��غ أب �دًا،
ّ
األميركية كانت وراء العدوان .هذا
وأن الحكومة
ّ
ال يعفي النظام من عدم التحس ّب وسوء التقدير،
طبعًا .وع�ب��د ال�ن��اص��ر ك��ان ُم�ح��ق��ًا ان ق��وى الغرب
ك��ان��ت ُم ّ
صممة منذ الخمسينيات على تصفية
حساباتها مع النظام املصري .كان عبد الناصر
ال �ع � ّ
�دو ع�ن��د اإلدارات األم �ي��رك� ّ�ي��ة ب�م�ث��اب��ة ال �ق��ادة
ّ
ّ
ال �ش �ي��وع��ي�ين ،وك ��ان ال �ق �ض��اء ع�ل�ي��ه م��ن أول��وي��ات
اإلدارات األم �ي��رك� ّ�ي��ة م�ن��ذ ّأي� ��ام األخ � ْ
�وي ��ن داالس،
ّ
وقد تكشف السنوات أنه لم يمت ميتة طبيعية.
والرئيس األميركي ليندن جونسون ك��ان ينظر
إلى الصراع العربي ــ األميركي بمنظور يجمع بني
ّ
تاريخية الصراع
الفهم اإلنجيلي للصراع ،وبني
ّ
املكسيكيني .هذه
�ين
بني البيض في تكساس وب
ّ
كانت ح��دود معرفة جونسون ال��ذي دش��ن لعهد

امل�س��اع��دات العمالقة ل��دول��ة ال�ع� ّ
�دو (وال�ت��ي فاقت
الـ100مليار دوالر بمجموعه منذ تلك السنة).
وب��ال��رغ��م م��ن الهزيمة ف��إن إص��رار عبد الناصر
على ترسيخ فكر رف��ض االح �ت�لال اإلسرائيلي
قوة وساهم في البناء ّ
كان عنصر ّ
الجدي للقوة
ّ
ّ
امل�س��ل�ح��ة امل �ص��ري��ة إذ ي �ق��ول« :إن ال�ق�ض��اء على
االس�ت�ع�م��ار ف��ي ال�ع��ال��م ال�ع��رب��ي ي�ت��رك إس��رائ�ي��ل
بقواها ال��ذات� ّ�ي��ة ،ومهما كانت ال�ظ��روف ومهما
ط ��ال امل� ��دى ،ف ��إن ال �ق��وى ال��ذات� ّ�ي��ة ال �ع��رب� ّ�ي��ة أك�ث��ر
وأق ��در ع�ل��ى ال�ف�ع��ل» .م��ن ه�ن��ا ف��إن ع�ب��د الناصر
وع ��ى ل � ��دوره ف��ي ت�ب�ع�ئ��ة ال � ��رأي ال �ع��ال��م ال�ع��رب��ي
ض��د االستعمار الغربي ألكثر م��ن سبب .ولقد
ث�ب��ت ب�ع��د وف��ات��ه ان االس �ت �ع �م��ار ك ��ان ي�ت� ّ
�رب��ص
ب��ال �ن �ظ��ام امل �ص��ري م��ن أج ��ل ال �ق �ض��اء ع �ل��ى عبد
ّ
ّ
العدو
ديكتاتورية متحالفة مع
الناصر وإنشاء
اإلسرائيلي .إن نظام كامب ديفيد ما كان يمكن
يمر لو ان عبد الناصر بقي ّ
ان ّ
حيًا .هناك خطاب
ل�ع�ب��د ال �ن��اص��ر ع�ل��ى «ي��وت �ي��وب» م��ن ع ��ام 1970
وف �ي��ه ي �ش��رح ع�ب��د ال �ن��اص��ر رف �ض��ه ال �ق��اط��ع ألي
ّ
ّ
ّ
العدو عن كل
العدو حتى لو تخلى
تسوية مع
سيناء .والخطاب املذكور يصل إلى ذروت��ه في
ّ
ّ
املسؤولية «كلها» (لم
بتحمل
قرار عبد الناصر
ّ
ّ
يكن مشروع خطاب هيكل يتضمن تحمل كامل
ّ
املسؤولية م��ن قبل عبد الناصر) ع��ن الهزيمة.
ه��ذا ال �ق��رار ك��ان ن� ��ادرًا ،وال ي ��زال ،ف��ي السياسة
ّ
ّ
ّ
يتحملون
العربية .عهدنا بالحكام العرب انهم
ُ
ّ
ّ
ّ
ك��ل امل�س��ؤول��ي��ة ع��ن الخير  -ل��و ع��م  -ويحملون
ّ
امل�س��ؤول� ّ�ي��ة ك��ل�ه��ا ألدوات �ه��م ع��ن ق��رارات �ه��م فيما
ّ
ل��و س ��ادت ن�ق�م��ة ض��ده��ا .ل�ك��ن ع�ب��د ال �ن��اص��ر لم
ّ
بتحمل امل�س��ؤول� ّ�ي��ة األدب� ّ�ي��ة واألخ�لاق� ّ�ي��ة
يكتف
ِ
ّ
ّ
ّ
والسياسية والعسكرية ،ب��ل ه��و تخلى  -وفي
ع� ّ�ز ّ
ّ
وشعبيته  -طوعًا عن السلطة .حاول
قوته
ّ
يصور االستقالة
إع�لام آل سعود فيما بعد ان
َ
ّ
ّ
مسرحية وهناك بني الساداتيني من
على أنها
ّ
ّ
روج ل�ف�ك��رة ان امل �خ��اب��رات امل�ص��ري��ة ك��ان��ت وراء
ح �ش��د امل �ت �ظ��اه��ري��ن (ف� ��ي س ��اع ��ات ال �ل �ي��ل) ل�ك��ن
م��ن ع��اش تلك الفترة وش��اه��د ب��أم العني الناس
ت� �خ ��رج م ��ن م �ن��ازل �ه��ا غ��اض �ب��ة وت �ه �ت��ف «ع �ب��د
الناصر يا حبيب ،بدنا ّ
نحرر تل أبيب» ،يعلم
ّ
أن اس�ت�ق��ال��ة ع�ب��د ال �ن��اص��ر ك��ان��ت ح�ق�ي�ق��ي��ة وأن
ّ
ّ
حقيقية
الشعبية بالعودة عنها كانت
املطالبة
أي�ض��ًا .طبعًا ،إن إص��رار ال�ن��اس على إب�ق��اء عبد
ال�ن��اص��ر ف��ي س � ّ�دة امل�س��ؤول� ّ�ي��ة ه��و تسليم منها
ً
ب �ض��رورة ان ُي�ص�ل��ح ه��و م��ا ك��ان م �س��ؤوال عنه،
م��ن إف �س��اد لنظامه أو ت�س� ّ�ي��ب ف��ي وض��ع خطط
ّ
عسكرية وع��دم إع ��داد ج � ّ�دي .وق��د أح�س��ن عبد

األس �ل��وب وال �ط��ري �ق� ِّ�ة! وق ��د ق�ي��ل أن ط ��رق اإلي �م��ان
وال �ه��داي��ة إل ��ى ال �ح��ق ب �ع��دد أن �ف��اس ال �ب �ش��ر ،وق��د
ّ
يخص ُربنا املبدع الحكيم املصور طريقًا خاصًا
ّ
ّ
ُ
يثبته
لكل روح وأسلوبًا مميزًا لكل نفس وهذا ما
ّ
ال��واق��ع ك��ل ي��وم ،فللعالم املفكر ط��ري��ق وللشاعر
ّ
َ
بحسب عمله وعقله
طريق ولكل طريقه الخاص
ومهنته واختصاصه وبحسب ع��وام��ل متعددة
ليس لها أول وليس لها آخر.
■■■
اليوم بالذات يقف اإلخ��وان املسلمون مع صمود
غزة ودفاعها البطولي األسطوري الشريف ضد
ع � ��دوان ال �ك �ي��ان ال �ص �ه �ي��ون��ي ع �ل �ي �ه��ا .ال ش ��ك في
أن ��ه م��وق��ف ت�ش��ارك�ه��م ف�ي��ه ك��ل ج�م��اه�ي��ر وش�ع��ب
األم ��ة وامل�ن�ط�ق��ة ع ��دا أول �ئ��ك ال�ص�ه��اي�ن��ة «ال �ع��رب»
م��ن ال �ح �ك��ام واألن �ظ �م��ة وب �ع��ض ال�ن�خ��ب ال�ف�ك��ري��ة
الغاطسة في براميل النفط العربي والتي دوخت
ُ
انبعاثات الغاز.
عقولها
ّ
ُ
ّ
ال ش � ّ�ك أن م��وق �ف��ًا ك � ًه��ذا ي� �ش ��رف ك ��ل م ��ن يحمله
وي�ج�ع�ل��ه أك �ث��ر ق �ي �م��ة ،ل�ك��ن أن ت�ت�ح��ول غ ��زة وم��ن
أم��ام �ه��ا وخ �ل �ف �ه��ا ف�ل�س�ط�ين إل� ��ى ط �ق��وس ت�ب��رئ��ة
وتطهير ،وتصبح ش��واط��ئ غ��زة الدامية املتعبة
ح�م��ام��ات اغ�ت�س��ال ذم��م وتبيض س�ي��ر ،ف��ذل��ك أم� ٌ�ر
غير مقبول ،فلطاملا اع�ت��ادت فلسطني املسكينة
ه ��ذا ال ��زي ��ف وك ��ان ��ت ط�ق�س��ًا ش �ع��ارت �ي��ًا ح�م��اس�ي��ًا
مربحًا للدول واألنظمة واألحزاب والنخب وحتى
ُّ
لشعوب املنطقة من ْدون أن يحقق كل هؤالء شيئًا
مهمًا ُيسجل في سف ِر فلسطني.
ُ
َ
الظلم الفادح الواقع على غزة
يستعرض اإلخوان
[وه��و بالفعل واق��ع مهني لكل األم��م ولإلنسانية
جمعاء] ،لكنهم وفي تصويرهم الظلم والعدوان
الواقع عليها ،ك��ادوا يستخدمون أسلوب الشيخ
اإلخ� ��وان� ��ي ذات� � ��ه ،ف�ل�ا ي�ه�م�ه��م م ��ن ت �ل��ك ال �ص��ورة

ال �ك��ارث �ي��ة ال �ت ��ي ي �ن �ق �ل��وه��ا م ��ن س ��اح ��ات ال �ق �ت��ال
امل �ح��اص��رة وامل �ق��اوم��ة ال�ب�ط��ول�ي��ة ف��ي غ ��زة س��وى
توجيه االتهام والعداء للحكم الجديد في مصر،
ول�ق�ط��اع��ات ال�ش�ع��ب امل �س��ان��دة ل ��ه ،وه ��ي ك�م��ا ب��دا
وي�ب��دو خ�لال ال�ف�ت��رة امل��اض�ي��ة بعد ع��زل الرئيس
ُ
وت ُّ
عد باملاليني من
السابق ليست بالقليلة مطلقًا
املصريني.
■■■
وهنا يجب االعتراف أني ُ
لست مغرمًا بهذا الحكم
ال �ج��دي��د ،ول ��ن أك ��ون أح � َ�د امل�ط�ب�ل�ين ل ��ه ،ط��امل��ا أن��ه
يشكل امتدادًا
لثورات مشبوهةٍ ناقصةٍ مشوهةٍ
ٍ
م�ت�ن��اق�ض��ة ،اح �ت��رم��ت ك�ل�ه��ا م��ن دون اس �ت �ث �ن��اء -
بما فيها حكومة اإلخ��وان  -املواثيق الدولية في
املعاهدات اإلقليمية خاصة معاهدة كامب ديفيد
وبقاء السفارة اإلسرائيلية في القاهرة.
ً
�رة س� ��ؤال ي� � ّ
�دب في
وه �ن��ا ي �ت �ب��ادر ل �ل��ذه��ن م �ب��اش�
َ
دبيب النمل حتى ال يترك تلفيفًا دماغيًا
ال��رأس
ف��ي ف �ص��وص ال ��دم ��اغ إال وي��دخً�ل��ه وي �س��اف��ر فيه
رحلة تمسح كل تضاريسه جيئة وذهابًا ،السؤال
صغير وبسيط وهو يتراقص بأحرفه أمامي بعد
أن خرج ِّ
للتو من الفص الجبهي:
مل��اذا ل��م تكن ث��ورات مصر األخ�ي��رة ف��ي السنوات
ً
ال�ث�لاث��ة ق� ��ادرة ع�ل��ى إل �غ��اء ات�ف��اق�ي��ة ك��ام��ب ديفيد
وإغالق السفارة اإلسرائيلية؟!
وإذا كانت ثورتان متضادتان استخدمتا الذرائع
ن�ف�س�ه��ا ف��ي اح �ت��رام ال �ق��وان�ين ال��دول �ي��ة بالنسبة
للمعاهدات اإلقليمية ،فما ال��ذي تحتاجه مصر
حتى تلغي اتفاقية كامب ديفيد ولتغلق سفارة
الكيان؟!
ً
هل تحتاج زلزال أم طوفانًا كطوفان نوح أو ربما
ت�ن�ت�ظ��ر خ��وف��ًا م ��ن ان �ش �ق��اق ال �ب �ح��ر وع � ��ودة بني
إسرائيل إليهم ثانية.

الناصر في إفهام الجماهير بأن مشكلة الغرب
ّ
شخصيًا وإن�م��ا
االس�ت�ع�م��اري ليست م�ع��ه ه��و
م��ع م�ج�م��ل ال�ع��ال��م ال �ع��رب��ي .ل�ك��ن األن�ظ�م��ة التي
دجنت ّ
الناصرية ّ
ّ
وطوعت وقولبت
تلت الحقبة
ّ
ّ
وسيرت الجماهير العربية على مسار مختلف
م��ن امل�س��ار ال��ذي رس�م��ه ج�م��ال عبد ال�ن��اص��ر .إن
الزمن األميركي تناقض مع وجود عبد الناصر،
ّ
وه�ي�م�ن��ة امل �ش��روع األم �ي��رك��ي ت�ط��ل��ب إزال� ��ة عبد
الناصر وثقافته وشعاراته من العالم العربي.
أع �ت��رف ان �ن��ي ف��ي م��وض��ع خ �ط��اب ال�ن�ك�س��ة أع�ي� ُ�د
النظر .أع�ت��رف أنني ن�ش� ُ
�رت مقالة ع��ام  1994في
ّ
ّ
مجلة «العالم اإلس�لام��ي» ع��ن النزعات الجبرية
ّ
ف ��ي خ �ط��ب ع �ب��د ال �ن��اص��ر وص � � ��دام ب �ع��د ال �ه��زائ��م
ال �ع �س �ك� ّ
�ري��ة .وأع� �ت ��رف أن �ن��ي اس �ت �ش �ف� ّ�ي� ُ�ت آن ��ذاك

خطاب النكسة
شخصية زعيم له
يعكس
ّ
من الفضائل الكثير ومن
النواقص المعلوم
ّ
ّ
الجهمية في الخطاب املصري
الجبرية
مالمح من
الرسمي بعد  1967في محاولة لتسويغ الهزيمة
ّ
املسؤولية عنها على كاهل «القدر» ،الذي
وإللقاء
ال يغني عنه ح��ذر .وأع�ت��رف ان ال�ع��ودة إل��ى ذلك
ّ
الخطاب في ّ
الحالية أت��اح لي إع��ادة قراءة
األي��ام
ّ
متأنية مع ان هناك الكثير في الخطاب من الذي
ال يمكن الدفاع عنه ،مثل:
 )1انتقال عبد الناصر من اللوم الصريح ألنظمة
الخليج (قبل الهزيمة) ،وآل سعود تحديدًا ،إلى
تحييدهم (بعد الهزيمة).
 )2االنتقال م��ن تقسيم العالم العربي إل��ى فئات
من األنظمة إلى فرض توحيد غير منطقي بينهم،
واإليحاء أن االستعمار يستعمل «قسرًا» مطارات
ّ
عربية.
دول
ّ )3اإلفراط في الثناء على األداء العسكري لجيش
ت�ل��ق��ى واح� ��دة م��ن أش �ن��ع ال �ه��زائ��م ال�ع�س�ك� ّ
�ري��ة في
التاريخ.
 )4اإلي �ح ��اء ان األن �ظ �م��ة ال �ع��رب� ّ�ي��ة م �ت� ّ�وح��دة ضد
العدوان اإلسرائيلي.
ّ
 )5التستر على التواطؤ الذي شاب تلك الحرب

ِّ
ه��ذه مشكلة مصر كلها و تحديها على ال��دوام،
ل� ��م ي �ف �ل��ح م �ن �ه��ا ح� � � ٌ
�زب وي� �ض ��م ال� ��رك� ��ب ال �ف��اش��ل
الجميع ،اإلسالميني أصحاب الشعارات الكبيرة
وس �ي ��اس ��ات ال �ت �م �ك�ين وال �ل �ي �ب��رال �يي��ن وال �ح��زب�ي�ن
ّ
التقليديني ّوفئات كثيرة إال من رحم ربي ودعم
املقاومة الحقة املرابطة حول بيت املقدس.
م �ص��ر ال� �ح ��اض ��رة ي ��ا اخ ��وت ��ي ت �ف �ض��ل ال�ت�ن�م�ي��ة
وال�ع�ي��ش ع�ل��ى ق�ض��اي��ا األم ��ة ال�ك�ب�ي��رة وفلسطني
ً
وه��ي ستأخذ وقتًا ط��وي�لا لالستفاقة م��ن جديد
للحفاظ على أمنها ال�ق��وم��ي ومل��واج�ه��ة أعدائها
القاطنني على تخومها القريبة.
■■■
إن تحويل جهة النقد واالتهام ثم الحقد والكره

إن تحويل جهة
النقد والحقد من الكيان
الصهيوني إلى مصر
كارثة سلوكية
يعد
ً
ّ
واالس�ت�ع��داء م��ن الكيان الصهيوني [ال��ذي يقوم
ب��ال�ع��دوان على غ��زة وفلسطني] إل��ى داخ��ل مصر
وتخصيصها ه��ذا ال�ح�ق��د واالس �ت �ع��داء ال�ش��دي��د
امل �ك �ث��ف أله �ل �ه��م ًامل �ص��ري�ي�ن م ��ن ق �ط��اع��ات داع �م��ة
للحكم ُّ
يعد كارثة سلوكية وعمى فكريًا منهجيًا
ُ
يكاد ال يصدق وال يعقل يصيب إخوانجية مصر
فيحتار امل��رء في وصفهم بني الخيانة واملؤامرة
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م ��ن ِق �ب��ل ح�ل�ي�ف��ه األردن � � ��ي ،وغ �ي ��ره م ��ن األن�ظ�م��ة
ّ
العربية.
 )6اإلف��راط في اختالق األع��ذار لتسويغ الهزيمة
ّ
العسكرية.
 )7االع �ت��راف ب��أن عبد الناصر وض��ع ثقته ليس
ف �ق��ط ب��ال �ق �ي��ادة ال �س��وف �ي��ات� ّ�ي��ة ق �ب��ل ال �ح��رب ال بل
ّ
األميركية ،وه��ذه الثقة كانت قاتلة -
بالحكومة
ّ
حرفيًا  -طبعًا.
 )8إن مصطلح «إزال��ة آثار العدوان» كان محدود
ٍّ
السقف وم�ت��دن ج �دًا بالقياس م��ع ش�ع��ار تحرير
ّ
األراضي العربية ،وفلسطني تحديدًا.
ّ
تستطيع ان ت�خ��ط��ئ ع�ب��د ال�ن��اص��ر ع�ل��ى م��واق��ف
ّ
ّ
عدة وق��رارات بالنسبة للقضية الفلسطينية :من
ّ
ّ
الفلسطينية» ،ال بل من
«منظمة التحرير
وضع
تأسيسيها ،تحت سلطة ال�ن�ظ��ام امل�ص��ري لقطع
ّ
الطريق على ظهور حركة مقاومة مستقلة ،إلى
ال�ق�ب��ول ب�ـ«م�ب��ادرة روج ��رز» إل��ى امل��وق��ف املصري
الضعيف في «أيلول األسود» إلى القبول بالقرار
 ،242لكن تقارن خطاب املرحلة ومواقف النظام
ال �ن��اص��ري ب �م��واق��ف امل��رح �ل��ة ال �ح��ال� ّ�ي��ة وم��واق��ف
ً
األن �ظ �م��ة ال�ع��رب� ّ�ي��ة ف�ت�ج��د ف��ارق��ًا م �ه��وال .ال �ع��دوان
ّ
اإلس��رائ �ي �ل��ي ع �ل��ى غ ��زة ك ��ان ع ��دوان ��ًا ع��رب��ي��ًا في
جانب منه ،شاركت فيه كل األنظمة ،أو ّ
تفرجت
 من دون استثناء .الزمن الناصري رفع شعاراتكثيرة ويحلو ألب��واق آل س�ع��ود السخرية منها
ل �ك��ن ص �ح��ة ش� �ع ��ارات ت �ل��ك امل��رح �ل��ة ي �ث �ب� ُ�ت ي��وم��ًا
ّ
التنحي،
بعد ي��وم .إن خطاب النكسة ،أو خطاب
ّ
يمثل أرفع نموذج من الخطاب السياسي العربي
الحاكم ،ال من حيث الصياغة البارعة (وهذا فضل
ه�ي�ك��ل) وإن �م��ا م��ن ح�ي��ث امل �ص� ّ�ارح��ة .ع�ل��ى عكس
م��ا ُي� ّ�ص��ور خصومه م��ن املتطفلني على حاشية
أم��راء آل س�ع��ود ،ف��إن الخطاب ال�ن��اص��ري ل��م يكن
مليئًا بالحشو وال�ل�غ��و ال��ذي يتسم ب��ه الخطاب
الرسمي الخليجي والبعثي واألردن��ي واملغربي.
ّ
ّ
خشبية من كل هؤالء،
كان الخطاب الناصري أقل
وأك �ث��ر م �ص��ارح��ة .ي�ك�ف��ي ع�ب��د ال�ن��اص��ر ف �خ �رًا ان��ه
ّ
الشرعية
ال��زع�ي��م ال�ع��رب��ي ال��وح�ي��د ال ��ذي ن��ال م��ن
ال �ش �ع �ب� ّ�ي��ة وال �س �ي��اس� ّ�ي��ة م ��ا ل ��م َي �ن �ل��ه ال �ف��ائ��زون
ب��االن�ت�خ��اب��ات ال �ت��ي ت�ح�ظ��ى ب��ال��رض��ى األم�ي��رك��ي
ف ��ي ع��امل �ن��ا ال� �ع ��رب ��ي .ل �ك�ن �ن��ا ن ��دخ ��ل ف ��ي م��رح�ل��ة
ّ
عربية جديدة والعودة إلى املاضي  -السحيق او
ّ
املعاصر  -ال تفيد .املهمة هي في خلق مستقبل
ثوري جديد زاهر يجعل من الحنني الى املاضي
عقمًا.
* كاتب عربي (موقعه على اإلنترنت:
)angryarab.blogspot.com

أم ب�ين الكفر وال �ض�لال ،غير أن�ن��ا ال نعمل وك�لاء
وقضاة لربنا في ملكوته بل نقتصر على ما قد
علم .يشبه هذا استخدام نصوص القرآن املحكمة
ِ
في القتال مع املشركني الكفرة في ساحات املعارك
وتطبيقها بني جموع املسلمني واألمينني بينهم
في حاراتهم ومدنهم وبلدانهم املساملة.
شيء مكرر من العبث والفوضى الفكرية املذهلة
وال �ت��ي ت�ج�ت��اح ال�ع��ال��م ال�ع��رب��ي واإلس�ل�ام ��ي ه��ذه
الخالقة».
سنوات «الفوضى
السنوات،
ِ
َ
ُ
تصرف اإلخوان يشبه كثيرًا تصرف «الجهاديني
الجدد» في فشلهم في فهم فقه األول��وي��ات وسدِّ
ال ��ذرائ ��ع وال �خ �ط��أ امل �ب�ين ف��ي ت�م�ي�ي��ز أع � ��داء األم��ة
والدين ووجهات وج��وده��م ،هل هم في فلسطني
واألراض � � � ��ي امل �غ �ت �ص �ب��ة أم ه ��م ف ��ي دي � ��ار ال �ع��رب
وامل �س �ل �م�ين! خ �ل��ل ال �ت��وج��ه واالت� �ج ��اه ه ��ذا ط��امل��ا
ً
سمعت عنه مثاال طريفًا إذ أن أهل مصر منذ زمن
طويل ابتليوا بداء البلهارسيا وكانت النصيحة
الطبية الذهبية للقضاء على ه��ذا امل��رض ال��ذي
ينتقل ع�ب��ر م��اء املستنقعات وال �ت��رع��ات امللوثة
ببول املصابني باملرض ،هي الطلب من املصريني
ال��ذي��ن ي��ري��دون أن ي �ب��ول��وا أن ي �غ �ي��روا وجهتهم
َ
وب ��دل أن يتجهوا إل��ى ال�ت��رع��ة لقضاء ال�ب��ول أنه
ي�ج��ب عليهم أن ي�س�ت��دي��روا ع�ك��س ج�ه��ة ال�ت��رع��ة
ويفرغوا ثمالتهم بعيدًا من املاء.
ال �ش��يء ال� ��ذي ال ي �ح��دث ف��ي م �ص��ر وي�س�ت�م��ر داء
البلهارسيا مستنزفًا الدماء من أجساد املصريني
وي�ق�ض��ي ع�ل��ى الكثير منهم وت�ظ��ل ًاملستنقعات
ً
وال� � �ت � ��رع امل� �ص ��ري ��ة م � ��وب � ��ؤة وم� �ل� �ي� �ئ ��ة ب �ب �ي��وض
البلهارسيا .وتستمر نصيحة تطلق في الفضاء
ُّ
َّ
ك � ��ل ي � ��وم ي �ع��رف �ه��ا ك � ��ل امل �ص ��ري�ي�ن «دي� � ��ر ض �ه��رك
للترعة» وال من مستجيب.
* كاتب سوري
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الشيعية :فضل اللــه
ة
المرجعي
في
والفقه
الفكر
صراع
ّ
ّ
ُ
علي عباس*
ّ ً
ً
معرفية تثري القيمة
لطاملا كان «النقد» ظاهرة
ّ
ال �ع �ل �م� ّ�ي��ة وت �ض �ب��ط إي �ق ��اع �ه ��ا .غ �ي��ر أن ض �ي��اع
ّ
ّ
ّ
و«السردية
املعرفية»
«املنهجية
البوصلة ما بني
ٌ
ّ
ّ
عملية النقد؛ كفيل بإيصال البحث
املعرفية» في
ّ
إل��ى وج �ه��ةٍ خ��اط�ئ��ة .ك�م��ا أن االرت �ك��از إل��ى مبدأ
ّ
ّ
«املنهجية» يودي بنا إلى
«السردية» عوضًا عن
ّ
ّ
ّ
قيم علمية ومعرفيةٍ ارتكزت
ٍ
خلل جدي في فهم ٍ
ف��ي ج��وه��ره��ا إل ��ى م�ن�ه�ج� ّ�ي��ات ،ن�ح��اك�م�ه��ا بغير
املنطق املعرفي الذي اعتمدته في صناعة الفكرة
ودليلها.
ُ
الناقد
ومهما بلغت الجزئيات ال�ت��ي يستطيع
املتقصي ّ
ّ
تلمسها ،تصبح استحالة الرؤية في
ح� ّ�ال ك��ان��ت ه��ذه ال�ج��زئ�ي��ات امل�ع�ت�م��دة م�ح��دودة
ال��دق��ة أو منقوصة الفهم ،وي�ك��ون البناء عليها
ن �ق� ّ
�دي��ًا ض��رب��ًا م ��ن م��راه �ق��ة ال�ت�ح�ل�ي��ل أو ال ��ذوق
ّ
الشخصي ال غير.
ّ ٌ
ٌ
ّ
ّ
صحية ،ال
معرفية
خالصة األمر ،أن النقد ظاهرة
ّ
معرفية
شيء أبلغ في إفسادها من اعتماد آليات
ّ
�ات تجانب
غير م��وائ�م��ة ،أو االرت �ك��از إل��ى ج��زئ��ي� ٍ
ّ
الدقة والفهم الصحيح.
ٍّ
فكري
السيد محمد حسني فضل الله كنموذج
ّ
فقهي ع��اش مبدأ النقد ،م��ارس� ُ�ه تجاه الظاهرة
ّ
ونمطيتها امل�ف��رط��ة ،وم��ارس��ه اآلخ��رون
الدينية
ّ
_عرفي أكثر منه
ملوروث
عليه في الغالب انتقامًا
ٍ
ُ ُ
رأة نقده َ
قداسته.
دينيًا_ انتهكت ج
ِ

بني العلم و«ما يريده الجمهور»

ٌ
هذه املسألة َح ِرجة في أصل طرحها ،وأسلوبه،
ٌ
ّ
غ�ي��ر أن ال �ج��رأة ف��ي ت�ن��اول�ه��ا ض� ��رورة يفرضها
مبدأ النقد.
ّ
لعل أعقد ما يجده الفقيه من ّ
تحديات صناعة
الفقه ه��و ال��رأي الجماهيري السائد ف��ي البيئة
امللتزمة ،هذه البيئة تعاني انغالقًا قاسيًا ،وهي
ّ
الشيعية ت�ح��دي�دًا ت�ك��اد تفاخر (في
ف��ي ال�ح��ال��ة
ّ
القرنني املاضيني على األق��ل) بالنمطية الحادة
التي تعيشها.
النمطي يعيش هوسًا ج� ّ
ّ
�دي��ًا بتوجهات
الفقيه
ال � ��رأي ال �ع ��ام ل�ل�م�ج�ت�م��ع ،ال� ��ذي ي �ك��اد ف ��ي أغ�ل��ب
حاالته ال يعي من الدين أبعد من عاطفة الدين،
وه ��ذا نقيض االع�ت�ق��اد واالل �ت��زام ال ��ذي يؤسس
ع �ل��ى ق �ن ��اع ��ةٍ ُ
وي� �ن� �ت � ُ�ج س �ل��وك��ًا ن��اض �ج��ًا وف�ه�م��ًا
ّ
ّ
للتدين.
حقيقيًا
ُ
املجددون غرباء بالفعل في هذه البيئة ،بيئتهم
وج �م �ه� ُ
�وره��م ّ ه ��و ّأول م��ن ي�ل�ف�ظ�ه��م ،وه� ��ذه من
املفارقات املعقدة التي يتسم بها العقل الجمعي
العام (هذه
للطوائف ً
في مراحل انحطاط الوعي ٌ
ليست ُس� ّ�ب��ة اج�ت�م��اع� ّ�ي��ة ،إن�ه��ا ت��وص�ي��ف ص��رف
للمرحلة).
بطريقةٍ ما ،يصبح املجتمع هو من يقود الفقيه،
أو ه ��ذا م��ا ُي �خ� ّ�ي��ل ل �ل �ط��رف�ين ،وه ��و ت �ح� ٍّ�د ُي��ره��ق
ّ
ّ
ويضطره في
املعرفي لدى صانع الفقه،
املنهج
ُ ّ
ُ
�االت كثيرة العتماد «فقهٍ معلق»؛ يرجع فيه
ح� ٍ
ّ
تحديد م��واض�ي��ع األح �ك��ام إل��ى تقييم «امل�ك��ل��ف»

وذوق��ه ال� ُ�ع��رف� ّ�ي (وينجو ف��ي اآلن ذات��ه م��ن ج��رأة
ً
ّ
جزئياته مباشرة).
مواجهة الواقع وتناول
معرفي ،وال ُينكرُ
ٍّ
ضعف
ال يخلو هذا األم� ُ�ر من
ٍ
ً
وج� � ��وده ف ��ي ب �ي �ئ��ة ال �ف �ق �ه��اء أص �ل��ا (ال� �ي ��وم كما
ّ
سابقًا) ،غير أن ط��رح ه��ذا امل��وض��وع لطاملا كان
م�ح�ظ��ورًا ّإم ��ا ب��ال�ت�ق��دي��س امل�ص�ط�ن��ع أو التنزيه
األف�ل�اط��ون��ي ل �ق��ادة ال�ف�ق��ه ع�ب��ر ت�ع��وي��م ال�ق��اع��دة
الشهيرة «من اجتهد فأخطأ؛ ُ
فله أجر».
فضل الله كان أحد القالئل الذين امتلكوا الجرأة
ع �ل��ى م�ج��اب�ه��ة ه ��ذا ال ��واق ��ع ،واإلص� � ��رار ع �ل��ى أن
يكون الفقيه قائدًا ّ
جديًا للمجتمع ،وهو ما دفع
ّ
ض��ري�ب�ت��ه ب��اه�ظ��ًا إن ف��ي أص ��ل ص�ف��ة امل��رج�ع��ي��ة،
ّ
للمرجعية
أو ف��ي ان�ح�ص��ار ال �ق��اع��دة ال�ش�ع�ب� ّ�ي��ة
بالطبقة املثقفة النهمة إلى لغة الحداثة ،واألكثر
ّ
النمطية القاسية التي تعيشها
تحررًا من عقد
الشريحة العريضة من جمهور االلتزام.
والالفت في األمر ...أنه كان يبتسمّ لضريبةٍ بهذا
الحجمُ ،
وي ّ
موضع أن� ُ�ه «لن يجامل
صر في غير
ٍ
الخرافيني والنمطيني» وغيرهم.
ّ
الداخلية أعنف مما
لربما كانت البيئة الشيعية
رسم الرجل مخططاته ملشروع الوعي الذي كان
ُ
يحسب له ذاك الثبات الفريد الذي
يهدف ،لكن
ُ
ُ
ب��ذل��ه ج ��اه� �دًا ح�ي�ن اس��ت �ه� ِ�ل��ك اس ��م ��ه وح �ض��وره
وحتى أصل انتمائه للدين أو املذهب على املنابر
قبل ألسن «عوام» الناس.
ّ
ك��ان فضل ال�ل��ه يعي تمامًا أن جمهور امل��ذاه��ب
ُ
ُ
يصدر
ويراقب ،ويستمع إلى ما
األخرى ينصت
مقوالت
عن «علماء» هذا املذهب «املنافس» ومن
ٍ
ّ
ات.
ونظري ٍ
ولذا انطلق في خطابه من لغةٍ هي بالفعل أقرب
إل��ى مشتركات ال�ط��وائ��ف اإلس�لام� ّ�ي��ة املتشظية؛
ّ
اليمينية التي تتحمس لها
منها إلى الشعارات
ّ
البيئة الشيعية (كغيرها من البيئات اإلسالمية؛
ّ
ّ
لخصوصياتها
بسطحيةٍ غريبة
التي تتحمس
ّ
املذهبية أكثر من حماسها لإلسالم نفسه ،وهذا
ٌ
ٌ
وجع آخر له مثار آخر).
من هنا كان فضل الله ملتزمًا لذاك الخطاب الذي
ي��أل�ف� ُ�ه الجميع ،ويفهمه الجميع ،وي�ك��اد يقبله
الجميع (عدا اليمينيينّ آنفي الذكر طبعًا).
هذا النمط من الخطاب املتوازن ال يروق مطلقًا
لصقور امل��ذاه��ب ،سذاجة الفكرة الدينية لديهم
أبعد ما تكون عن خطاب االعتدال ،ولنكن أكثر
هدفًا
وضوحًاّ ،سيكون صاحب الخطاب املعتدل ّ ً
سوقية
مباشرًا لكل أنواع االستهداف ،وأكثرها
َ
استلزم األمر.
إن
ّ
ب �ش �ك� ٍ�ل ش �ب��ه م ��ؤك ��د ،ي �ع��ي ال� �ع ��ال ��م امل �ت �ح��م��س
ّ
ّ
ل �ل �ت �ج��دي��د أن ب �ي �ئ �ت��ه االج �ت �م ��اع � ّ�ي ��ة امل �ت �خ��ل �ف��ة
ّ
واملرحلة الزمنية غير املواتية التي يجيء فيها،
ل��ن ت�ق� ّ�دم��ا ل� ُ�ه امل �ن��اخ امل�لائ��م ل�ج��رأت��ه ف��ي ت�ن��اول
«امل� �ق � ّ�دس» م��ن األف �ك��ار واأل ّش �خ��اص وال �ع��ادات
ُ
�وح
ال �ت��ي أل �ص �ق��ت ب��ال��دي��ن .ل �ك��ن��ه ي �ع��ي وب��وض� ٍ
لجيل أو أجيال
ت��ام ،أن مستقبل الفهم الديني
ٍ
ّ
ّ
سيقدر حتمًا قيمة الفكرة والخطاب ،وأن
الحقة
ُ
ضجيج مخالفيه سيسهم حكمًا ف��ي استدامة
حضور جديده املخالف.

ّ
املرجعية
النموذج الحزبي في تجربة

ُ
شاء املنتمون للمجتمعات الدينية أم أبوا ،نحن
ن�ع�ي��ش ف��ي ب�ي�ئ��ة ي �ق��وده��ا ال��دي��ن .وش�ئ�ن��ا نحن
الديني قاصرًا
جميعًا أم أبينا ،ال يزال الخطاب ّ ُ
ليست ترفًا
�ة
ع��ن امل��رح�ل��ة .و ال�ف�ج��وة ال�ح� ٌض��اري� ّ ٌ
ّ
تتجسد
حقيقية
ف��ي التنظير ب��ل ه��ي م �ف��ردات
ّ
في كل زوايا تفكيرنا وخطابنا ،وحتى تفاصيل
ال �ح �ي��اة ال �ي��وم� ّ�ي��ة وال� �ظ ��روف امل �ع �ي �ش� ّ�ي��ة .وع ��دم
ُإدراك �ن��ا امل�س�ت��دي��م ل�هّ��ا ل�ي��س أك�ث��ر م��ن اعتيادنا
ّ
ً
املخجل على كل التأخر الحضاري ،وصوال إلى
تصالحنا مع هذا الواقع املعيب!
االجتماعي
التنظيم
من هنا يكون الحديث عن
ً
ّ
ّ
ّ
جدية،
حداثية قيمة
فكرية
امل��ؤس��س على ُبنى
ُ
م �ه �م��ا ب �ل��غ م �ن �س��وب ال �ن �ج��اح ،إال أن �ه��ا ت ��درس
ّ
م ��وض ��وع � ّ�ي ��ًا ع �ل��ى أق � ��ل ت �ق ��دي ��ر .ول �ط ��امل ��ا ك��ان��ت
َ
ّ
الشيعية أم �ي��ل إل��ى ن �م��وذج ال�ق�ي��ادة،
امل��رج�ع� ّ�ي��ة
اإلمام القائد ،الفقيه القائد.

ٌ
ٌ
ّ
ل�ع��ل�ه��ا َم�ل�ك� ّ�ي��ة دي �ن� ّ�ي��ة ب�ط��ري�ق��ة م ��ا ،ه �ك��ذا ي��راه� ً�ا
ّ
البعض على األق��ل ،وق��د ت�ك��ون ض��رورة قيادية
ّ
لبيئةٍ هي أقل بكثير من القدرة على دمج القيادة
ّ
ال��دي�ن�ي��ة وف� ��رادة ال�ب�ي�ئ��ات االج�ت�م��اع��ي��ة ك��ل على
حدة.
ّ
ُ
يستطيع «مفكر دي�ن� ّ�ي» ناضج أن يتعامى
وال
ع��ن ض� ��رورة ق��ول�ب��ة امل �ش��ارك��ة دي�ن�ي��ة ف��ي ق�ي��ادة
ّ
شكل جديد (لعل
مجتمع ال�ي��وم املتعدد ضمن
ٍ
ال �ح��ال��ة ال�ح��زب�ي��ة ق��ال� ٌ�ب ال م �ف� ّ�ر م�ن�ه��ا ف��ي األم��د
املنظور على األقل).
ّ
غير أن التنظيم الحزبي (بمعناه الحقيقي) أبعد
ّ
ما يكون عن أصل البنية املعرفية املوروثة تحت
ّ
مسمى الدين (وإن كانت أقرب إلى أذواق الفقهاء
ّ
منها إلى الدين فعليًا).
ّ
حرفية النصوص ال تشي أبدًا بما ّ
يمس التنظيم
التركيبي أو الحزبي ،ب��ل حتى حالة التعددية
ً
االج�ت�ه� ّ
�ادي��ة ال�ت��ي ينبغي أن ت�ك��ون ن��اف��ذة على

كان فضل الله
يعي تمامًا
ّ
أن جمهور
املذاهب
األخرى يستمع
ُ
يصدر
إلى ما
عن «علماء»
هذا املذهب
«املنافس»
(مروان
طحطح)

الغرب و«القرعة» التركية ــ القطرية :طربوش «الدولـــة
أكثم سليمان *
ت�س�ي� ُ�ر س��اع��ات اإلع�ل�ام وال�س�ي��اس��ة ف��ي ال�غ��رب
ب��دق��ةٍ وتناغم ن��ادري��ن منذ بضعة أسابيع في
م ��ا ي �خ � ّ�ص امل �ل ��ف ال � �س� ��وري .ف �م �ق��ال ص�ح�ي�ف��ة
«واشنطن بوست» األميركية على سبيل املثال
وال ��ذي استشهد ب��ه وزي��ر الخارجية ال�س��وري
ول �ي ��د امل �ع �ل��م ف ��ي م��ؤت �م��ره ال �ص �ح��اف��ي أخ �ي �رًا
ليثبت تورط تركيا في دعم «داع��ش» هو ،وإن
ً
ك��ان م�ق��اال صحافيًا ف��ي نهاية امل�ط��اف ،إال أنه
ً
يعكس أج� ��واء س�ي��اس�ي��ة م�ت�غ�ي��رة ف��ي ع��واص��م
ٌ
وزير
القرار العاملي ،جعلت من املمكن أن يجد
مقال في صحيفة أميركية
س��وري ضالته في
ٍ
ل�ت��وج�ي��ه االت �ه��ام��ات إل ��ى أن �ق��رة ب��ال�ت�غ��اض��ي -
ع�ل��ى األق ��ل – ع��ن أن�ش�ط��ة ت�ن�ظ�ي��م «داع � � ُ�ش» أو
«الدولة اإلسالمية» فوق أراضيها .بل نقل عن
مصادر مقربة من مراكز القرار التحريري في
ّ
الصحيفة املذكورة أن املقال كان جاهزًا للطبع
قبل عشرين يومًا على األق��ل من تاريخ نشره
الفعلي في الثاني عشر من أغسطس /آب ،لكن
النشر ل��م يجر ف��ي ت�م��وز /يوليو «الع�ت�ب��ارات
ت�ح��ري��ري��ة ،ك�ط�غ�ي��ان ال �ح��رب ف��ي غ��زة وح��ادث��ة

سقوط الطائرة املاليزية ف��وق ش��رق أوكرانيا
على عناوين األخبار في مختلف أنحاء العالم».
ولكن تبقى محاولة البحث عما هو ربما أبعد
ً
من مجرد «قرار تحريري» وصوال إلى تأويالت
سياسية محتملة ملوعد النشر أمرًا مغريًا ،وإن
بقيت في إطار التكهنات عن «تناغم» العنصر
اإلع �ل��ام � ��ي م� ��ع ذاك ال� �س� �ي ��اس ��ي ف� ��ي األج � � ��واء
الجديدة .فمن جهة جاء نشر املقال بعد يومني
من ظهور نتائج االنتخابات الرئاسية التركية
وفوز رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان فيها،
ً
بحيث ال ي�ب��دو امل �ق��ال ت��دخ�لا ف��ي االن�ت�خ��اب��ات
ضد أردوغ��ان بهدف اإلس��اءة إل��ى ف��رص فوزه
ل��و ت� ّ�م نشره قبل موعد التصويت .وم��ن جهة
أخ��رى ج��اء نشر امل�ق��ال قبل ي��وم�ين م��ن ص��دور
قرار مجلس األمن الدولي  2170القاضي بمنع
دع��م وتمويل تنظيمي «ال��دول��ة» و«ال�ن�ص��رة»،
ب�ح�ي��ث ال ت��وح��ي ال�ت�ف��اص�ي��ل ال � ��واردة ف�ي��ه عن
نشاطات التنظيمات املذكورة  -لو جاء موعد
النشر بعد ص��دور ال�ق��رار  -بعدم ال�ت��زام تركيا
ب �ق��رار ص� ��ادر ع��ن أع �ل��ى ه�ي�ئ��ة دول� �ي ��ة .ليبقى
املقال في توقيته الفعلي أشبه بتنبيه هادئ
ألنقرة بأن م��دارات إعالمية وسياسية جديدة

ق��د ب��دأت تتبلور باتجاه خ��ط أميركي ودول��ي
ع�ن��وان��ه م �ج��ددًا «م�ك��اف�ح��ة اإلره � ��اب» ،وال� ُ�ح�ك��م
ع �ل��ى س �ل��وك ال �ع��اص �م��ة ال �ت��رك �ي��ة وغ �ي��ره��ا في
امل �س �ت �ق �ب��ل س �ي �ك��ون ب �م ��دى ال �ت��زام �ه��ا ب��ال�خ��ط
ال�ج��دي��د للحليفة واش�ن�ط��ن» .وه��و م��ا التقطه
الوزير السوري ليعلن رغبة بالده في «محاربة
اإلره ��اب» ،س��واء ف��ي إط��ار جبهة إقليمية (مع
تركيا) أو دولية (مع لندن وواشنطن) أو غير
ذل��ك (م��ن خ�ل�ال ت�ح��ال�ف��ات س��وري��ة داخ�ل�ي��ة ب��دأ
الحديث عنها).
ُ
«ف��رك��ة أذن» ذات م �غ��زى ل�ع�ض��و ح�ل��ف ش�م��ال
األط�ل�س��ي ت��رك�ي��ا ،ل��م تسلم منها ق�ط��ر ،حليفة
الوحيدة في العالم العربي ،خاصة وأن
أنقرة
ً
«للفركة» عالقة بإعادة حسابات دولية ال مكان
فيها ملشاغبني إقليميني ،ال األص��دق��اء منهم
وال األعداء .فجأة ومن دون سابق إنذار كشفت
مجلة «دير شبيغل» األملانية العريقة في عددها
ي ��وم االث �ن�ي�ن ف��ي ال �ث��ام��ن ع�ش��ر م��ن أغ�س�ط��س/
آب ع��ن م��راق�ب��ة ج �ه��از االس �ت �خ �ب��ارات األمل��ان�ي��ة
الخارجية «ب��ي إن دي» للحليف التركي منذ
ع��ام  .2009وبعيدًا من الجدل السياسي حول
«شرعية» مراقبة الحلفاء (تباكى األملان كثيرًا

ف��ي األش �ه��ر امل��اض�ي��ة ع�ل��ى م��راق�ب��ة األميركيني
لهم) وع��ن ال�خ�ط��وات الدبلوماسية التقليدية
كاستدعاء السفير األملاني في أنقرة إلى وزارة
ال �خ��ارج �ي��ة ل�لاح �ت �ج��اج ،ف ��إن ث�م��ة آث� ��ارًا أمنية
لألمر :من راقب األت��راك قد ال يموت ّ
همًا ،لكنه
سيلتقط بكل تأكيد هنا أو هناك في املنطقة
امل�م�ت��دة ع�ل��ى ط��ول ال �ح��دود ال�ت��رك�ي��ة ال�س��وري��ة
(أك � �ث ��ر م ��ن ث �م��ان �م �ئ��ة ك �ي �ل��وم �ت��ر) إح� � ��دى ت�ل��ك
الحقائب اآلتية من الخليج واملليئة باألموال
وال�ت��ي تنتقل منذ ان � ُ�دالع األزم ��ة ال�س��وري��ة ّمن
فيصل بعضها إلى هدفه ،ويتبخر
يد إلى يد،
ِ
بعضها اآلخر في حرارة اللقاءات بني املانحني
وامل�م�ن��وح�ين (ك �ش��ف رئ �ي��س امل�ج�ل��س ال��وط�ن��ي
االن�ت�ق��ال��ي ال�ل�ي�ب��ي مصطفى ع�ب��د ال�ج�ل�ي��ل في
تصريح قبل عامني أن «الثورة الليبية» كلفت
قطر أكثر من ملياري دوالر .وبالنظر إلى طول
املدة وحجم البالد والسكان يمكن افتراض أن
«املصروفات التشغيلية» للمجموعات املسلحة
املقبلة من تركيا إلى سوريا هي أضعاف هذا
�ض إال ي��وم��ان حتى ك��ان وزي��ر
امل�ب�ل��غ) .ول��م ي�م� ِ
التنمية األملاني غيرد موللر يربط في برنامج
تلفزيوني على املحطة الثانية «زي دي إف»
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ه نموذجًا
ّ
التطور التنظيمي م��ن ه��ذا الجانب ل��م تتجاوز
ّ
�رد
م�س��أل��ة ال�ت��رك�ي��ز ع�ل��ى ال �ف��رد ،وم �ح��اول��ة ك��ل ف� ٍ
(وح��اش�ي�ت��ه ال��وف� ّ�ي��ة) س�ح��ب ال �ب �س��اط م��ن تحت
ّ
العامة.
«اآلخر» وجماعته ،وإن بعنوان املصلحة
ّ
«املرجعية املؤسسة» بدورها لم تكن لتلقى
فكرة
ّ
ّ
ن�ج��اح��ًا ف��ي ب�ي�ئ��ةٍ ن�م�ط��ي��ةٍ ح ��د ال�ف�ج�ي�ع��ة ك�ه��ذه.
ّ
ّ
العصري لم يكن بدوره ليجد
الحزبي
والتنظيم
ً
�دم ه�ه�ن��ا ،ف �ض�لا ع��ن أن ينطلق منها
م��وط��ئ ق � ٍ
ويبني مشروعه ضمنها.
ّ
غ�ي��ر ّأن ال�ق�ي�م��ة ال�ف�ك� ّ
�ري��ة ال �ف��ري��دة ال �ت��ي عشقها
ال �س �ي��دان ف�ض��ل ال �ل��ه وم�ح�م��د ب��اق��ر ال �ص��در ،مع
روح الفكرة الدينية ونصوصها ،كانت أقرب إلى
جديد كـ«حزب الدعوة».
مشروع
إطالق
ٍ
ّ ٍ
ٍ
بغض النظر عن واقع الحزب اليوم ،أو أشخاصه،
ّ
أو تدهور خطابه ،أو فقدانه الحالي للمتنورين
املفكرين الذين ال يقوم العمل الحزبي إال بهم ..إال
ّ
ّ
أن إطالق بادر ٍة
تنظيميةٍ حديثة كهذه في بيئةٍ

ّ
ّ
التنظيمية كتلكّ ،
ينم بالفعل عن
الرجعية
بالغة
ٍّ
ٍّ
نوعي بالواقع ّوحاجات املستقبل.
وعي
ال يمكن للمنصف أن��ى انتمى أن يتجاهل هذه
ّ
الفكرية_الدينية،
البادرة الخالقة في منطلقاتها
فمأسسة نشاط الجمهور «الشيعي» امللتزم في
ٌ
قالب سياسي معاصر خطوة غير مسبوقةٍ على
أقل توصيف.
ّ
وه��ي ب�ك��ل ت��أك�ي��د ال تشبه أخ��وات�ه��ا م��ن ح��االت
ّ
التنظيم ل��دى امل ��دارس املذهبية األخ ��رى ،ال في
منطلقات امل �ش��روع وال ش�ك�ل��ه وال ح�ت��ى بنيته
ّ
الداخلية ونظام انتقال القيادة فيه (ولذا يكون
ّ
ح ��االت ال�ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة اإلس�لام��ي��ة
ال�ت�ش�ب�ي��ه ب�ي�ن ال � ً
بساطة في فهمها ال أكثر).
تبسيطًا أو ّ ٌ
أن ُت ِّ
ّ
ّ
ّ
حزبية،
تنظيمية
دينية حالة
مرجعية
قدم
ّ
راق من حيث املنطلقات
بل وتنظر لها
بمستوى ٍ
ً
والشعارات ...وصوال إلى الشكل التنظيمي ،هذا
ّ
يعني شيئًا واح� �دًا ،أن ه��ذه العقول استطاعت

ّ
أن تهضم امل �ش��روع ال��دي�ن��ي إل��ى درج ��ةٍ تمكنها
م��ن ق��ول�ب�ت��ه ف��ي أع �ق��د أط ��ر ال �ن �ش��اط وال�ت�ن�ظ�ي��م،
وت�ح��دي�دًا ف��ي اإلط ��ار ال�ح��زب��ي ال��ذي يحكم واق��ع
السياسة اليوم.

ّ
تحدي الخطاب الحداثي

م َن الصعوبة البالغة أن يجمع عالم ّ
ّ
الدينية
املادة
ِ
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ٌ
حداثة اللغة إلى تخصصه املعرفي ،هذه حقيقة
ُ
تنكسر تدريجيًا في العقود األخيرة فقط
بدأت
الدينية.
املعرفة
من
َ
َمن ُيقارب املعرفة الدينية في مواردها األصيلة،
ُي � ��درك ت �م��ام��ًا ص �ع��وب��ة ال� �خ ��روج م ��ن ت�ع�ق�ي��ده��ا
ً
ش�ك�لا وم�ض�م��ون��ًا .وق��د وص��ل األ ّم ��ر ف��ي مرحلةٍ
ّ
من امل��راح��ل إل��ى التفاخر ب��أن املثقف (حتى ذاك
امللتزم) ال يمكن ُله فهم نصوص املعرفة الدينية
ّ
ما لم يتخصص بها تعلمًا .ما يجعل «العبارة

َت ّأك َد ّأن الحاجة
الحقيقية لقيادة بيئة
ّ
الحداثة ليست نظام
الفقاهة التقليدي
ّ
امل�ق�ف�ل��ة» ح �ك �رًا ع�ل��ى ط�ب�ق��ة امل�ت�ع��ل�م�ين ،وتصبح
ً
ّ
ال �ع��ودة إل��ى «امل�خ�ت�ص�ين» ض� ��رورة ُم �ل��زم��ةٍ لكل
الجمهور في الصغيرة قبل الكبيرة.
هذا املشهد على بساطته ُيناقض جوهر الدعوة
ّ
حاجاتهم
الدينية في تمكني جميع امللتزمني من ً
ّ
العلمية ،وخالف ذلك ال يعدو كونه خيانة لهذا
املقصد الديني السامي.
ّ
ولعل الصعوبة األبلغ في مشروع تعميم املعرفة
هي أن تحفظ للمادة الدينية العميقة غناها في
ُ ّ
تحد ال
ذات اآلن الذي تبسط لها قالبها فيه؛ هذا ٍ
هوادة فيه بالفعل.
ّ
ّ
ن � �ح� ��ن ه � �ن� ��ا ال ن� �ت� �ك ��ل ��م ع � ��ن ض � � � � � �ّ�رورات ت �ع ��ل ��م
إغالق
مصطلحات العلوم وامل�ع��ارف ،وإنما عن
ٍ
م �ق �ص��ود ُ
وم� �ح� �ك � ٍ�م ألب� � ��واب امل �ع��رف��ة ال��دي �ن �ي��ة...
ٍ
وت��دري �ج� ّ�ي��ًا ف�ص�ل��ه ع��ن واق ��ع ال �ن��اس وتفاصيل
حياتهم امل�س�ت�ج��دة ،ب��ل وت�ط� ّ�رق��ه أح�ي��ان��ًا لباقةٍ
ّ
النمطية ال�ت��ي ان�ق��رض��ت وان�ق��رض
م��ن امل�س��ائ��ل
م��ن يعنيهم أم��ره��ا (ع �ل��ى س�ب�ي��ل امل �ث��ال م��ا زال
الكثير من حلقات التعليم الديني العالي يتناول
فقه العبيد واإلم ��اء ف��ي أح�ك��ام ال ��زواج والطالق
ّ
والتملك ...وغيرها من األبواب!).
والشهادات
ٌ
ٌ
ه��ذه تهمة غ��اي��ة ف��ي ال�خ�ط��ورة ملنظومة تهدف
ل�ق�ي��ادة ال�ح�ي��اة وامل�ج�ت�م�ع��ات ف��ي زم��ن ال�ح��داث��ة،
ّ
وينبغي أن ُت َ
تستحق.
بالجدية التي
درس
ً
ُيمكن أن ّ
ّ
معرفية،
نعد مثل هذه الظاهرة جريمة
ّ
وبطريقةٍ أخرى يمكن أن نسميها «ربطًا للناس
بالعلماء وطلبة العلم» ،وأي��ًا يكن التوصيف ال

ّ ّ
خالف على أن أقل ضريبةٍ لهذا الخطأ هي فصل
ّ
أولويات العلم عن أولويات املرحلة الحضارية
التي يعيشها الناس.
ه� ��ذه ال �ت �ق��دي��م ال ي �ه��دف س� ��وى ل�ل�إض ��اءة على
صعوبة تحديث املعرفة الدينية والفكر الديني،
ضمن بيئةٍ ع��اش��ت ه��ذا ال�ح� ّ�د م��ن االن �غ�لاق في
بعض مراحلها ،القريبة.
ّ
ت�م��ك��ن ال�س�ي��د ف�ض��ل ال�ل��ه (وه ��و اب��ن ه��ذا البيئة
ّ
ُ
ق �ه �رًا) أن ي �ق��دم ل��ون��ًا ح��دي�ث��ًا م��ن ال�ل�غ��ة الدينية؛
ّ
االجتماعية
خطابًا يمزج قيمة الفقه إلى القيمة
لحياة الناس.
ُيقارب واقع اإلنسان املعاصر في لغته ،ويحكي
ه �م ��وم ��ه ف� ��ي ت �ع��اط �ي��ه م� ��ع ال� �ح� �ي ��اة ال �ح��دي �ث��ة،
ت�ح��دي��ات�ه��ا ،م �ف��ردات �ه��ا ،م�س�ت�ل��زم��ات ان�ف�ت��اح�ه��ا
ال �ع �ص� ّ
�ري ع�ل��ى ال�ب�ي�ئ��ات وال �ح �ض��ارات األخ ��رى،
ّ
وكل ما ّ
يمس إنسان القرن الواحد والعشرين...
امللتزم.
ه��ذا ل�ي��س ض��رب��ًا م��ن امل ��دح ل�ل��رج��ل وإن استلزم
ذلك ،هو أقرب ما يكون إلى درس ّ
تحديات البيئة
املعاصرة وض��رورات�ه��ا ،وقيمة التغيير الفعليّ
فيها.
ّإن ح��داث��ة ال �خ �ط��اب ال��دي �ن��ي ه��ي ت �م��ام��ًا ض� ٌ
�رب
ّ
م��ن ال�س�ه��ل ال��دي �ن� ّ�ي امل�م�ت�ن�ع�ـ م��ث�ل�ه��ا ف�ض��ل ال�ل��ه
وأن �س �ب��اؤه م�م��ن ح�م�ل��وا ف �ك��رة ال�ت�ج��دي��د ِلشكل
ّ
الدينية ،على ندرتهم طبعًا.
ومضمون املعرفة
ّ
مفردة «االنفتاح» التي مارسها ونظر لها باتت
ّ
الحداثي
منهجًا متناميًاُ ،يقارب ما بني اإلنسان
وفكرته ال��دي�ن� ّ�ي��ة ،تمامًا كما ُي�ق��ارب ب�ين الفكرة
الدينية واألفكار األخ��رى التي تهدف إلى قيادة
ّ
اإلنسانية على هذا الكوكب
الحياة والحضارة
امل�ث�ق��ل بمنظومات التنظير وم�ش��اري��ع ال�ق�ي��ادة
ّ
ال�ح�ض� ّ
ّ
استمرت
�اري��ة .ول�ع��ل م�لام��ح ه��ذا املنهج
ّ
بالتكامل حتى بعد رحيل «السيد» عن ساحته.
َ ّ ّ
ّ
الحقيقية لقيادة بيئة
من هنا تأك َد أن الحاجة
ال�ح��داث��ة ليس نظام الفقاهة التقليدي ،وب��رزت
ّ
ّ
الفقهية
الفكرية قبل
ضرورة إطالق نظام القيادة
لجمهور املعاصرة واالنفتاح على الفكر املتعدد.
ّ
الجدي بني قيادة الفكر وقيادة
لقد بدأ الصراع
ّ
ال�ف�ق��ه ،وه��و م��ا سيتجلى ب�ق�س��و ٍة ووض �ّ�وح في
الساحة اإلسالمية ،وربما أقرب مما نتوقع.
م��ن امل �ه��م م�ع��رف� ّ�ي��ًا ت �ن��اول ال�ش�خ�ص�ي��ات ال��رائ��دة
ّ
وتفاصيل تجربتها بالنقد الهادف ،غير أن األهم
ه��و ق��راء ت �ه��ا ض�م��ن س�ي��اق�ه��ا ال��زم �ن��ي وامل��رح�ل��ة
التاريخية ،والبناء املوضوعي على إيجابيات
ٍّ
حضاري
تراكم
التجربة في سبيل الوصول إلى
ٍ
ّ
اإلنسانية
ق��اب� ٍ�ل للمنافسة ف��ي س��وق الحضارة
امل��زدح�م��ة .ألن البيئة ال�ت��ي ال تنتج م�ج��ددًا (أو
ً
م �ج��ددي� ُ�ن) ال ت�م�ل��ك م�س�ت�ق�ب�لاّ ،أم ��ا ال�ب�ي�ئ��ة التي
ت�س�ت�ن��زف م�ج��ددي�ه��ا ،ف�ه��ي ال تستحق واق�ع�ه��ا
ً
فضال عن جدارة حمل ماض عريق.
ّ
السيد محمد حسني فضل ٍالله ،كنموذج فكريٍّ
ٍ
ً
ّ َ ّ
ف�ق�ه��ي ،م��ث��ل ع�لام��ة ف��ارق��ة ف��ي م �ش��روع ال�ح��داث��ة
والتجديد ،وهو بالفعل ال يزال أبعد من خطاب
املعرفة الدينية الذي نعيش.
* باحث ومدرس حوزوي

ة اإلسالمية» يبحث عن رأس
بني قطر وتنظيم «الدولة» من ناحية التمويل
(يوم األربعاء العشرين من أغسطس /آب) .في
األثناء كانت األنباء تأكدت أن «تنظيم الدولة»
أعدم الصحافي األميركي جيمس فولي ذبحًا،
كما أظهر شريط فيديو بثته م��واق��ع جهادية
م�س��اء ال�ث�لاث��اء التاسع عشر م��ن أغسسطس/
آب .وهكذا ظهر تصريح الوزير األملاني كما لو
كان تعبيرًا عن الغضب ملقتل الرهينة األميركي
وت� �ع� �ب� �ي� �رًا ع � ��ن م� �ع� �ل ��وم ��ات رس� �م� �ي ��ة أو ش �ب��ه
رسمية بخصوص تمويل «ال��دول��ة» يتداولها
املسؤولون األملان على خلفية ما كشفته مراقبة
األتراك.
ليست ث�م��ة أن �غ��ام أمل��ان�ي��ة خ��ال�ص��ة بخصوص
الشرق األوس��ط س��واء بوجود مراقبة لألتراك
أو م��ن دون �ه��ا ،وس� ��واء أش ��ار ب�ع��ض امل��راق�ب�ين
إلى االستثمارات القطرية الكبيرة في شركات
وم ��ؤس � �س ��ات أمل ��ان� �ي ��ة م� �ث ��ل «دوي � �ت � �ش ��ه ب �ن��ك»
«ف��ول�ك��س ف��اغ��ن» و«ه ��وخ ت�ي��ف» و«سيمنس»
أو ل��م يفعلوا .ف��األن�غ��ام األمل��ان�ي��ة تبقى أص��داء
لعزف بعيد مصدره الضفة الغربية للمحيط
األط� �ل� �س ��ي .ه � ��ذا م ��ا ح ��اول ��ت «دي� � ��ر ش �ب �ي �غ��ل»
توضيحه في شرحها عن الخالفات األميركية

ــ األميركية حول سوريا ومحاربة «الدولة» في
ال�ث��ان��ي وال�ع�ش��ري��ن م��ن أغ�س�ط��س /آب (ي��وم��ان
ً
ب�ع��د ت�ص��ري�ح��ات ال��وزي��ر األمل��ان��ي) م�م�ي��زة بني
خ ��ط ي�م�ث�ل��ه آخ� ��ر س �ف �ي��ر أم �ي��رك��ي ف ��ي س��وري��ا
روب � ��رت ف � ��ورد ،وف� �ح ��واه أن ��ه ي �ت��وج��ب تسليح
«املعارضة السورية املعتدلة» ملحاربة «الدولة
اإلس�لام�ي��ة» وال �ق��وات الحكومية ال�س��وري��ة في
�ط آخ��ر يمثله أول سفير أميركي
آن م�ع��ًا ،وخ � ٍ
في دمشق في عهد الرئيس بشار األس��د ريان
ك ��روك ��ر ،وف� �ح ��واه أن ��ه ورغ� ��م م �س ��اوئ ال�ن�ظ��ام
ال � �س� ��وري ب��ال �ن �س �ب��ة ل ��واش �ن �ط ��ن ف � ��إن ت�ن�ظ�ي��م
«ال ��دول ��ة» ي�ب�ق��ى ال�ت�ه��دي��د األك �ب��ر .وم � ّ�ر ي��وم��ان
آخ ��ران .كتب بعدها وزي��ر ال�خ��ارج�ي��ة القطري
ً
خ��ال��د ب��ن م�ح�م��د ال�ع�ط�ي��ة م �ق��اال ف��ي صحيفة
«هاندلز بالت» االقتصادية األملانية في عددها
ليوم االثنني الخامس والعشرين من أغسطس/
آب ،يدافع فيه عن بالده وينفي عنها تهم دعم
اإلره� � ��اب م �ع �ي �دًا أس �ب��اب ان �ت �ش��ار األخ �ي��ر إل��ى
سياسات خاطئة في سوريا والعراقّ .
رد نائب
رئيس الحزب الديمقراطي املسيحي الحاكم،
توماس شتروبل ،في اليوم التالي (الثالثاء 26
أغسطس /آب) وف��ي الصحيفة نفسها« :إنها

ملشكلة ك�ب�ي��رة أن ي�ق��وم أول �ئ��ك ال��ذي��ن يملكون
أسهمًا في الشركات األملانية بدعم اإلره��اب».
وب �ي �ن �م��ا اخ � �ت ��ار األت� � � ��راك «ال� �س� �م ��ع وال �ص �م��ت
وال�ط��اع��ة» و«ت��رت�ي��ب البيت ال��داخ �ل��ي» ،واص��ل
القطريون حملة عالقات عامة منقطعة النظير
وأعلنوا فجأة نجاح مساعيهم في إطالق سراح

ليست ثمة أنغام
ألمانية خالصة بخصوص
الشرق األوسط
األميركي بيتر ثيو كيرتس الذي كان محتجزًا
ل��دى «جبهة النصرة» في سوريا منذ عامني،
مع اإلشارة إلى جهود قطرية مستمرة لإلفراج
ع��ن أرب �ع��ة أم�ي��رك�ي�ين آخ��ري��ن م�ح�ت�ج��زي��ن ل��دى
ّ
«ف�ص��ائ��ل» مختلفة ف��ي س��وري��ا .ول�ع��ل السبب
أن قطر تورطت أكثر من تركيا في اللعب على
اخ�ت�لاف��ات امل�ع�س�ك��رات داخ ��ل واش�ن�ط��ن :فقطر

تعتبر نفسها ج��زءًا م��ن املعسكر ال��ذي يمثله
روبيرت فورد (مع الشيطان ضد األسد) والذي
خسر املعركة مبدئيًا مع املعسكر ال��ذي يمثله
ريان كروكر (مع األسد ضد الشيطان).
ك��ان��ت آخ��ر ال��ذخ��ائ��ر ال�ت��ي استخدمها معسكر
روبرت فورد من دون أن تلقى صدى ذا بال هو
دبلوماسي س��وري س��اب��ق ف��ي واش�ن�ط��ن ح��اول
في مقال له في نهاية يوليو /تموز املاضي على
صفحة االنترنت الخاصة بـ«مؤسسة أتالنتيك
كونسيل» ( )Atlanticcouncil.orgاملثيرة للجدل
أن يثبت  -باستخدام ما اعتبره خبرته وتاريخه
الدبلوماسيني  -مرة أخرى أن داعش أو «الدولة»
ال يمكن إال أن تكون «اختراعًا» آلل األسد الذين
«ال ي�ت��رك��ون شيئًا ل�ل�ص��دف��ة» .ل�ك��ن س�ب��ق سيف
ً
دولة داعش العذل ،معمال القتل في اإليزيديني
واملسيحيني والشيعة والسنة والعرب واألكراد،
ّ
بينما ينقل األم�ي��رك��ي نظراته ذات امل�غ��زى بني
ط��رب��وش «ال��دول��ة اإلس�لام�ي��ة» و«ق��رع��ةٍ » تركية
ـ�ـ ق�ط��ري��ة ،ت�ب��دو مناسبة ك��ي يستقر الطربوش
ع�ل�ي�ه��ا ،إي ��ذان ��ًا ب��ان�ت�ه��اء م��رح�ل��ة ف��ي س�ي��اس��ات
البيت األبيض الشرق أوسطية ...وبدء أخرى.
* صحافي سوري ـ برلني
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المقاومة الفلسطينية :من الحجر إلى الصاروخ
ّ
ما بعد تراجع دور النضال الفلسطيني ومنظمة التحرير واليسار ،تمكنت املقاومة
الفلسطينية ،مطلع الثمانينيات ،من بدء حالة نضال جديدة ،انتقلت من املجموعات املغلقة
والصغيرة إلى حالة مؤسسية تحاكي إلى ٍّ
حد ما مزيجًا بني حرب العصابات واملنظومة الرسمية
للجيوش النظامية .وصاغ هذه الحالة ّ
تنوع عمالني سار على نحو تصاعدي يمكن رصده

بين انتفاضتين وثالث حروب

تغيرت
التكتيكات
ّ

غزة ـ عروبة عثمان
منذ اللحظة األولى النتهاء الحرب الثانية
ع��ل��ى غ����زة ع����ام ( 2012ع���م���ود ال���س���ح���اب)،
اه���ت���م���ت ف���ص���ائ���ل امل���ق���اوم���ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة
ّ
الكمية
بالتركيز عسكريًا على الناحيتني
وال����ن����وع ّ����ي����ة ،وت�����راف�����ق ذل������ك م�����ع خ���ط���وات
لتحصني الجبهة الداخلية والحفاظ على
تماسكها .وفي مراحل فاصلة ،برزت ّ
الندية
ّ
على املستوى املعلوماتي واألمني ،ما قلل
منسوب الخسائر لديها بصورة ملحوظة.
ً
وأمس مثال ،أعلنت سرايا القدس ،الجناح
ال��ع��س��ك��ري ل��ح��رك��ة «ال���ج���ه���اد اإلس�ل�ام���ي»،
ً
نعيها نحو  120مقاتال قضوا في خمسني
ي���وم���ًا ،ب���ل إن ع����ددًا م��ن��ه��م اس��ت��ش��ه��د وه��و
موجود في بيته خالل قصفه مع العائلة،
أي خارج ساعات الخدمة.
حتى على مستوى الحرب النفسية الذي
يحتاج النجاح فيه إل��ى العمل وف��ق علوم
عسكرية حديثة ،عملت سرايا القدس عام
 2012ع��ل��ى إرس����ال رس��ائ��ل ع��ب��ر ال��ه��وات��ف
املحمولة إلى خمسة آالف جندي وضابط
إسرائيلي باللغة العبرية ،ما شكل سابقة
ج����دي����دة ،وأي����ض����ًا س������ارت ك���ت���ائ���ب ال��ق��س��ام
(ح�����م�����اس) ع���ل���ى ال���ن���ح���و ن���ف���س���ه ف����ي ه���ذه
الحرب ،لكن باستثمار الطاقة الصاروخية
عبر دعوتها العلنية لالحتالل إلى تفعيل
منظومة القبة الحديدية بأقصى طاقاتها،
م��ع إع��ط��اء م��وع��د ال��ت��اس��ع��ة م��س ً
��اء لقصف
عشرة صواريخ لم تستطع املنظومة ،رغم
الغطاء ال��ج��وي للطيران ال��ح��رب��ي ،منعها
م����ن االن����ط��ل�اق أو إس���ق���اط���ه���ا ك���ل���ه���ا ،علمًا
ب����أن ال��ك��ت��ائ��ب دع����ت وس���ائ���ل اإلع���ل��ام إل��ى
تستطع امل��ق��اوم��ة
تغطية ه���ذا ال��ح��دث .ل��م
ّ
فعل كل ذلك إال بإتقانها التخفي البشري
لعناصر امل��ق��اوم��ة ،وال��ت��م��وي��ه على مواقع

ّ
إط��ل�اق ال���ص���واري���خ .ه���ذا ع��ل��ى ك���ف م��ي��زان،
وع����ل����ى ال����ك����ف اآلخ�������ر ك�����ان ال���ت���س���ل���ل خ��ل��ف
خ��ط��وط ال���ع ّ
���دو م���دع���اة إل����ى ق��ل��ق ال��ج��ن��ود
واملستوطنني من العمليات املفاجئة ،وهو
م��ا استفادت املقاومة منه ف��ي ب��ث رسائل
رع����ب أخ������رى .م���ن ه���ن���ا ،ي��م��ك��ن ال��ب��ح��ث في
كيفية انتقال املقاومة من ال���دور الدفاعي
إلى آخر مبادر عبر  28سنة من االنتفاضة
والحروب.

االنتفاضتان األولى والثانية
ل���م ي��ك��ن ال��ت��م��اي��ز ف���ي االن���ت���ف���اض���ة األول����ى
( )1993 1987-واض���ح���ًا ،ألن ال��ب��ي��ئ��ة التي
أطلقت ش���رارة االنتفاضة كانت شعبوية
ّ
بحتة ،ولم تتصل بحالة منظمة تدير دفتها
أي م��ن ح��رك��ات ال��ت��ح ّ��رر الوطني بالدرجة
األساسيةّ .
تدرجت هذه االنتفاضة في أداء

عملت المقاومة
على تصغير حجم
العبوات مع الحفاظ على
تأثير قوي لها

الفعل امل��ق��اوم على ث�لاث م��راح��ل مركزية:
األولى مرحلة انتفاضة الحجارة ،والثانية
ح����رب ال��ع��ص��اب��ات وال���س���ك���اك�ي�ن ،وال��ث��ال��ث��ة
العمليات االستشهادية.
مع ه��ذا العمل ال��ف��ردي والجماعي ،ارتقت

ف���ص���ائ���ل امل�����ق�����اوم�����ة ،وخ�����اص�����ة «ح����م����اس»
و«ال��ج��ه��اد اإلس�ل�ام���ي» ،إل���ى وض���ع جديد
م���ن ال��ت��ك��ث��ي��ف ال��ك��م ّ��ي وال���ن���وع ّ���ي ل�لأع��م��ال
ال��ع��س��ك��ري��ة .ك��ان��ت ال��ك��ت��اب��ة ع��ل��ى ال���ج���دران
ف����ي ت���ل���ك األي���������ام ج���ري���م���ة ي���ع���اق���ب ع��ل��ي��ه��ا
االح����ت��ل�ال ،وش���م���ل ال���ج���رم ب��ال��ت��أك��ي��د عمل
الفصائل والناس على املقاومة بالحجارة
واملقالع والزجاجات الحارقة حتى السالح
األب��ي��ض .رغ��م ال��ه ّ��وة الكبيرة ب�ين أسلحة
املقاومة واالح��ت�لال ،ف��إن الفصائل ّ
تنبهت
إل��ى ض����رورة تفعيل ال����ذراع اإلع�لام��ي��ة ّ في
م����وازاة امل��ق��اوم��ة امل���ح���دودة ،فخلق ملثمو
ال��ف��ص��ائ��ل ظ���اه���رة ال��ك��ت��اب��ة ع��ل��ى ال���ج���دران
ل���ت���وج���ي���ه رس����ائ����ل ت���ع���ب ّ
���وي���ة إل�����ى ال��ش��ع��ب
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي وت���رس���ي���خ ال����ج����دار ال��ن��ف��س��ي
الفاصل بينه وبني ّ
عدوه.
أم��ا األجنحة العسكرية ،ف��ب��دأت تبدع في
ح��رب العصابات مع دق��ة إصابة األه��داف
العسكرية على وج���ه ال��ت��ح��دي��د ،م��ا أسهم
ف���ي اس��ت��ن��زاف امل���ك ّ���ون ال��ب��ش��ري األس��اس��ي
في جيش االحتالل ال��ذي ك��ان منتشرًا في
شوارع القطاع ومخيماته.
وك��ان��ت ال��ع��م��ل��ي��ات آن�����ذاك ُت�����دار ع��ل��ى ٍّ
نحو
ف����������ردي .ومل�������ع ن����ج����م م�����درس�����ة ع����م����اد ع��ق��ل
ال��ع��س��ك��ري��ة (ح����م����اس) وم��ح��م��د ال���ص���وري
(سرايا القدس) ،ثم بدأ استحداث وحدات
ه��ن��دس��ة خ���اص���ة ب���امل���ت���ف ّ���ج���رات واألح���زم���ة
ال��ن��اس��ف��ة ل����ي ّ
����دوي م��ع��ه��ا زم�����ن ال��ع��م��ل��ي��ات
االس��ت��ش��ه��ادي��ة ال����ذي ب��ق��ي م��س��ت��م��رًا خ�لال
األع�������وام األول������ى م���ن االن��ت��ف��اض��ة ال��ث��ان��ي��ة،
ّ
قبل أن تفكك السلطة ال��خ�لاي��ا العسكرية
ل��ل��ت��ن��ظ��ي��م��ات ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ف����ي ال��ض��ف��ة
امل��ح��ت��ل��ة ،إض��اف��ة إل���ى رف���ع ال��ع ّ
��دو منسوب
اإلجراءات األمنية.
وت��اب��ع��ت امل��ق��اوم��ة ف��ي االن��ت��ف��اض��ة الثانية
االس���ت���م���رار ب��ن��ه��ج ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ع��س��ك��ري��ة

مسافة أربع سنوات كافية لتقوي املقاومة ذراعها وتطور مداها الصاروخي (أشرف عمرة ـ آي بي ايه)

واالستشهادية ،لكن عملية السور الواقي
ال���ت���ي ن��ف��ذه��ا ج��ي��ش االح���ت�ل�ال ع����ام 2002
وب����ن����اء ج������دار ال���ف���ص���ل ال���ع���ن���ص���ري ع��رق�لا
استكمال العمليات االستشهادية ،وأشارت
عدة مصادر إلى أن إيقاف املقاومة لها جاء
ألسباب داخلية لم تصرح بها.
ه��ذا دف��ع امل��ق��اوم��ة إل��ى العمل على تكوين
قوة صاروخية بدأت من صواريخ محلية
ً
الصنع لم يتجاوز مداها  2-3كلم ،وصوال
إلى املواجهة األخيرة (راجع العدد .)2380
ل��ك��ن��ه��ا ف����ي امل���ق���اب���ل أب����دع����ت ف����ي ع��م��ل��ي��ات
اق��ت��ح��ام املستوطنات وامل��واق��ع العسكرية
ع����ل����ى ال������ح������دود م�����ع ال����ق����ط����اع ح����ت����ى ج����اء
االنسحاب اإلسرائيلي من غزة عام ،2005
لتتجه املقاومة نحو ابتكار حرب األنفاق
ال���ت���ي ح���ف���رت أس���ف���ل امل���واق���ع اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة
ل���ت���ف���ج���ي���ره���ا ،وأي�����ض�����ًا ب���ع���ض امل�����ح�����اوالت
لتنفيذ عمليات في البحر.
ف���ي امل��ق��اب��ل ،ظ���ل االح���ت�ل�ال ي��ن��ف��ذ عمليات
ت���وغ���ل ب���ري���ة واق���ت���ح���ام���ات ل���ث�ل�اث���ة أع�����وام
م���ت���ت���ال���ي���ة ،وواج����ه����ت����ه األذرع ال��ع��س��ك��ري��ة
ب���ال���ق���ذائ���ف امل����ض����ادة ل����ل����دروع وال���ع���ب���وات
ال��ن��اس��ف��ة ،وأوق����ع����ت ف���ي ص��ف��وف��ه خ��س��ائ��ر
ك��ث��ي��رة ،خ���اص���ة م���ع اس��ت��ط��اع��ت��ه��ا تفجير
دب���اب���ات «امل��ي��رك��اف��اه» ،وه���ي عملت أيضًا
ع���ل���ى ت���وف���ي���ر م����خ����زون واف�������ر م����ن ق���ذائ���ف

الهاون ،وأخرى مضادة للدروع ،وصنعت
نماذج محلية مل��ض��ادات ال���دروع كـ«البنا»
و«ال����ي����اس��ي�ن» و«ال����ب����ت����ار» ،وب����ذل����ت ج��ه��دًا
م���ش���اب���ه���ًا ف�����ي االس����ت����غ����ن����اء ع�����ن ال���ع���ب���وات
ً
البرميلية ( 100كجم) ،وصوال إلى عبوات
صغيرة لألفراد والدروع.

حرب «الرصاص املصبوب»

ك����ان ع��ن��ص��ر امل��ب��اغ��ت��ة أه����م م���ا م ّ���ي���ز ح��رب
«ال���������رص���������اص امل������ص������ب������وب» ال������ت������ي ب�������دأت
ع��م��ل��ي��ات��ه��ا ( )2009 2008-ب��ض��رب امل��ق ّ
��ار
ّ
األمنية والشرطية لحكومة غ��زة السابقة،
ول���م ت��ك��ن ف��ص��ائ��ل امل���ق���اوم���ة ،ال��ت��ي أره��ق��ت
م��ن االج��ت��ي��اح��ات امل��ت��واص��ل��ة ،ع��ل��ى درج��ة
ّ
عالية من الجاهزية والتخطيط املنظم في
مواجهة العدوان.
ً
إثر ذلك ،عانت «القسام» و«السرايا» خلال
ك��ب��ي��رًا ع��ل��ى امل��س��ت��وى األم��ن��ي وال��ع��س��ك��ري،
ول��م يكن تقدير ال��ق��ي��ادة السياسية دقيقًا
ملجريات التصعيد ،ما ساعد على تحقيق
ال����س��ل�اح ال����ج����وي ،وه�����و ال��������ذراع ال��ط��وي��ل��ة
ل���ل���ع���دو ،أه����داف����ًا ك���ث���ي���رة ،واغ����ت����ال ق���ي���ادات
م��ه��م��ة م���ن امل���ق���اوم���ة س��ي��اس��ي��ة وع��س��ك��ري��ة
ً
وحتى حكومية ،فضال عن ال��ردع النسبي
ل�������ق�������درات امل�����ق�����اوم�����ة ال�����ص�����اروخ�����ي�����ة ع��ب��ر
اس����ت����ه����داف م���ن���ص���ات إط���ل��اق ال���ص���واري���خ

على نهج حزب اهلل عسكريًا ...وسياسيًا لو أمكن
غزة ـ سناء كمال

التعاون بني املقاومة الفلسطينية وحزب الله أثمر عن استنساخ النموذج العسكري (آي بي ايه)

لم يكن اقتباس األغاني واألناشيد الثورية
اللبنانية على الشاشات الفلسطينية محل
التقليد ،أو امل��ح��اك��اة ،ال��وح��ي��د ،فاملقاومة
عملت على تنفيذ م��ا فعله ح���زب ال��ل��ه مع
إسرائيل على مدار سنوات مضت ،وإن كان
ال��ح��زب ق��د س��ب��ق الفلسطينيني ف��ي كثير
م��ن التكتيكات وال��وس��ائ��ل ،فإنها ل��م تفقد
فعالياتها في مواجهة االحتالل.
وظ���ه���ر ق��ب��ل ال����ح����رب ،وخ���اص���ة م���ع تخلي
ح��رك��ة «ح���م���اس» ع��ن ال��ح��ك��م ف��ي غ���زة أنها
ق���د أق���ام���ت م��راج��ع��ة خ��ل��ص��ت إل���ى ض���رورة
ت��ش��ك��ي��ل ن���م���وذج م��ش��اب��ه��ة ح����زب ال���ل���ه في
الساحة اللبنانية ،وإسقاطه على املشهد
الفلسطيني ،أي هناك من يحكم ،وآخر عليه
ت��أم�ين ال���ح���دود م���ن أي ض���رب���ات عسكرية
إسرائيلية ،أو مقاومتها وقت الحرب.

وم����ن أك���ث���ر األذرع ال��ع��س��ك��ري��ة ق�����درة على
تطبيق هذا النموذج كتائب القسام التابعة
ل��ـ«ح��م��اس» بصفتها ق��وة عسكرية كبرى
ف��ي ال��ق��ط��اع ،م��ا يتيح ل��ه��ا ف��رص��ة تطبيق
ال���ن���م���وذج ال��ل��ب��ن��ان��ي إذا ق�����ررت «ح���م���اس»
فعليًا التخلي عن الحكم ومشروع الوصول
إل��ى السلطة .وال يعني ه��ذا ان��زواء ه��ا عن
تمثيل سياسي ،عبر ح��زب جديد ،يضمن
لها الحضور في املشهد لتكون ذات محدد
أساسي في اتخاذ القرار ،وإمكانية املزاوجة
بني املقاومة والسياسة.
وتكفي ن��ظ��رة واح����دة إل���ى سير العمليات
ال��ع��س��ك��ري��ة ال��ه��ج��وم��ي��ة وال��دف��اع��ي��ة ،وال���رد
ال�����ص�����اروخ�����ي ،وال�������ق�������درات ال��ت��س��ل��ي��ح��ي��ة،
ل��ي��ظ��ه��ر ج��ل��ي��ًا أن ال���ت���ع���اون ب��ي�ن امل���ق���اوم���ة
وح���زب ال��ل��ه أث��م��ر ع��ن استنساخ النموذج
العسكري مع مراعاة الفروق في الجغرافيا
وال���خ���ص���وص���ي���ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ،وه������و م��ا

وصفته بعض املصادر الحمساوية بأنها
«غ���ي���رة امل��ق��اوم��ة م���ن امل���ق���اوم���ة» .ل��ك��ن م���اذا
ع���ن ال��س��ي��اس��ة وت��أث��ي��ره��ا ع��ل��ى املستقبل
العسكري ،وإن كانت «حماس» قد استغلت
وجودها في الحكم لتقوية الذراع املسلحة
ل���ه���ا ،ع��ل��ى خ��ل�اف ت��ج��رب��ة «ف����ت����ح»؟ أي��ض��ًا،
ه���ل ي��ع��ن��ي خ����روج ال��ح��رك��ة اإلس�لام��ي��ة من
لعبة الحكومات أنها ستعود إلى املقاومة
البحتة ،أم ستحاول تطبيق ن��م��وذج آخر
ي��ح��ق��ق امل�����زاوج�����ة ب��ي�ن ال���س���ي���اس���ة وخ���ي���ار
امل���ق���اوم���ة ،وخ���اص���ة أن���ه���ا ال ت�����زال تحتفظ
بكتلة برملانية كبيرة؟ محللون وباحثون
سياسيون رأوا أن الفرصة مناسبة لخروج
«ح���م���اس» م��ن «آث����ام ال��س��ي��اس��ة» ،وخ��اص��ة
أن هناك من يرى أنها «نضجت سياسيًا»
على املستوى الداخلي أقله ،وهو جزء من
رأي أحمد يوسف ،وهو املستشار األسبق،
ل���رئ���ي���س وزراء ح���ك���وم���ة غ������زة ال���س���اب���ق���ة،
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المقاومة
والسياسة
عامر محسن
وبئر السبع عبر استعمال صواريخ غراد
روسية الصنع ذات مدى ( 40 20-كلم).

حرب «عمود السماء»

ّ
وتعقب مطلقيها واغتيالهم ،وأيضًا تقليل
نسبتها .أي�ض��ًا ل��م تكن الجبهة الداخلية
�ال م��ن التماسك،
الفلسطينية على ق��در ع� ٍ
إذ ع �م��د االح � �ت �ل�ال إل� ��ى اخ � �ت ��راق ص�ف��وف
وخصوصًا
امل�ق��اوم�ين وإح �ب��اط خططهم،
ّ
ع �ل��ى ص �ع �ي��د امل �ع ��رك ��ة ال� �ب ��ري ��ة ،ف �ت��وغ �ل��ت
قواته في غ��رب بيت الهيا وش��رق جباليا

ّ
(ش �م��ال) ،وح��ي ت��ل ال�ه��وا ج�ن��وب غ ��زة ،من
دون رد ُمحكم م��ن امل�ق��اوم��ة ،وأي�ض��ًا عمل
اإلس��رائ �ي �ل��ي ع �ل��ى ت�ق�ط�ي��ع ال �ق �ط��اع إل ��ى 3
أجزاء وفصل اإلمداد الطبي بني املدن.
رغ ��م ذل� ��ك ،ك�ش�ف��ت امل �ق��اوم��ة ورق� ��ة ج��دي��دة
ف��ي امل �ج��ال ال �ص��اروخ��ي ،ف�ق��د ت �ط� ّ�ور م��دى
الصواريخ ،ووص��ل إلى أس��دود وعسقالن

في حرب األيام الثمانية (عمود السحاب)
التي كانت األقصر بني حربني ،فاستطاعت
املقاومة أن تفاجئ العدو ،وساعدها على
ال� �ح ��ل ال �س �ي��اس��ي وج� � ��ود ال �ج �م��اع��ة األم
ل�ـ«ح�م��اس» (اإلخ ��وان املسلمون) ف��ي حكم
مصر .وأي�ض��ًا كانت اإلم ��دادات العسكرية
من تحت األرض تعمل بأعلى طاقتها.
ه �ك��ذا ك��ان��ت م�س��اف��ة أرب� ��ع س �ن��وات كافية
ل �ت �ق��وي امل �ق��اوم��ة ذراع� �ه ��ا وت �ط ��ور م��داه��ا
ال�ص��اروخ��ي حتى م��دى  75-80ك�ل��م ،كذلك
ّ
حدثت بنك أهداف مقابل ،وإن لم يكن مدى
الخطأ للصواريخ جيدًا ،لكنها استهدفت
معنويًا م��دن��ًا مهمة ف��ي فلسطني املحتلة
كالقدس وتل أبيب.
ك��ل ذل ��ك أس �ه��م ف��ي إض �ع��اف ط��اق��ة ّ
تحمل
ال�ش��ارع اإلسرائيلي ال��ذي وج��د نفسه في
مرمى نيران املقاومة دون فعالية من القبة
الحديدية كما في الحرب األخيرة ،وأيضًا
ب ��رع ��ت امل� �ق ��اوم ��ة ف ��ي ال �ع �م��ل ع �ل��ى إط�ل�اق
ال �ص ��واري ��خ ع �ب��ر األن� �ف ��اق ،وه ��و م ��ا جعل
ً
ج �ه��از ال �ج��و اإلس��رائ �ي �ل��ي م �ع �ط�لا إال من
قصف البيوت املدنية.
ً
ف �ض�ل�ا ع ��ن ذل � ��ك ،ب �ن��ت ف �ص��ائ��ل امل �ق��اوم��ة
شبكة اتصاالت خاصة على شاكلة شبكة
ات � �ص� ��االت ح � ��زب ال � �ل ��ه ،م ��ا ج �ع �ل �ه��ا ت��دي��ر
امل�ع��رك��ة ب��أم��ان ،خ�لاف��ًا ل�ح��رب «ال��رص��اص
امل� �ص� �ب ��وب»  .وم� ��ا س ��اع ��د امل� �ق ��اوم ��ة ع�ل��ى
إح�ج��ام اإلسرائيليني ع��ن ال��دخ��ول البري،
ه ��و ك �ش �ف �ه��ا وص� � ��ول ص� ��واري� ��خ م �ض��ادة
ل � �ل ��دروع وال �س �ف��ن ال �ص �غ �ي ً��رة (ك��ورن �ي��ت)
ال��روس �ي��ة ال �ص �ن��ع ،إض ��اف ��ة إل ��ى م�ن�ص��ات
اإلط �ل��اق ال �ث��اب �ت��ة وامل �ت �ح� ّ�رك��ة ل�ل�ص��واري��خ
ب��أن��واع�ه��ا .ل�ك��ن م��ن امل �ه��م اإلش� ��ارة إل��ى أن

البداية من النهاية
في الحرب األخيرة بدأت املقاومة قصفها من حيث انتهت قبل عامني ،إذ كان االستهداف األول
الذي نفذته سرايا القدس ملدينة تل أبيب املحتلة .وفي وضع مشابه ،بينما بدأت الحرب بقصف هذه
املدينة ،انتهت في آخر خمس دقائق باستهدافها مجددًا .وكشفت املقاومة ،خاصة كتائب القسام
ً
تطوير مداها الصاروخي ،وصوال إلى ما هو أكثر من  100كلم ،وأعلنت أنها قصفت مدينة حيفا
املحتلة بإطالق صواريخ « ،»R160وقدر االحتالل اإلسرائيلي أنها نسخة عن صواريخ M302
ّ
السورية الصنع التي تمكنت «حماس» من حيازتها قبل استيالء العدو على سفينة «كلوز سي»
قبالة البحر األحمر ،وفق الرواية العبرية ،وكانت تلك السفينة تحمل أربعني صاروخًا من ذاك النوع.
في املقابل ،اضطر االحتالل إلى نشر منظومة التصدي للصواريخ (بطاريات القبة الحديدية) على
أكبر مساحة من فلسطني املحتلة (ثماني بطاريات) خاصة عند امل��دن الرئيسية ،على خالف
وضعها إياها سابقًا في غالف غزة .وإن ظهر أن قدرات القبة تحسنت بتغلبها على «صواريخ
الطعم» التي كانت تطلق إلفراغها ،فإنها لم تصل فعالية كبيرة مقارنة بعدد الصواريخ التي أطلقت،
خاصة عجزها عن التصدي لقذائف الهاون من نوع  120ملم التي يصل مداها إلى  12كلم.

إسماعيل هنية .يقول يوسف لـ«األخبار»
إن الحركة صارت تتمتع بواقعية« ،وأدركت
حجم ال�ض�غ��وط ال�ت��ي ت��واج�ه�ه��ا ،وخاصة
في ظل ق��درة إسرائيل على إدارة املجتمع
ال ��دول ��ي وت �ح��ري �ك��ه م ��ع األن �ظ �م��ة ال�ع��رب�ي��ة
ض ��ده ��ا ،وه � ��ذا أم� ��ر ن �ج �ح��ت وت �ن �ج��ح فيه
غالبًا»« .ال يعني تخلي حماس عن الحكم
أنها ستختفي عن الساحة السياسية بقدر
ما أنها تعتبر أن تجربة حزب الله مدرسة
ً
كاملة ل�ح��رك��ات ال�ت�ح��رر ،فمثال ف��ي لبنان
ليس بإمكان أحد أن ينتخب رئيسًا للبنان
دون قبول الحزب بسبب تأثيره السياسي
وتركيبة البلد» ،يضيف يوسف.
رغ��م ذل��ك ،ليس من السهل في بيئة واقعة
ت �ح��ت االح� �ت�ل�ال امل �ب��اش��ر وغ �ي��ر امل �ب��اش��ر،
ت �ط �ب �ي ��ق ه � � ��ذا ال� � �ن� � �م � ��وذج ،وخ � ��اص � ��ة م��ع
ان�ج��ذاب «ح�م��اس» إل��ى مجموعة متباينة
م��ن ال�ت��أث�ي��رات ال�خ��ارج�ي��ة .وي�ب��دو أن��ه بعد

الحرب تعززت مخاوف من إمكانية عودة
«حماس» إلى محور سوريا وإيران وحزب
�واز مل ��ا ظ �ه��ر ع �ل �ي��ه ال �ت �ف��اؤل
ال �ل ��ه ب �ق ��در م� � � ٍ
ف��ي ب��داي��ة امل�ع��رك��ة ،ل��ذل��ك ي��رى ال�ب��اح��ث في
شؤون اإلسالم السياسي ،محمد حجازي،
أن األم��ور ل��ن تعود إل��ى سابق عهدها مع
الحلفاء الذين تخلت عنهم الحركة« ،فهناك
خشية من التجربة معها من جديد ،واألمور
بحاجة إلى سنوات عديدة».
وبينما ح�م��ل ات �ف��اق امل�ص��ال�ح��ة ضمنًا أن
س�ل�اح امل �ق��اوم��ة ل ��ن ي �م��س ف ��ي غ� ��زة ،أع�ي��د
ال �ح��دي��ث ع �ن��ه إس��رائ �ي �ل �ي��ًا ف��ي م �ف��اوض��ات
إي�ق��اف ال �ح��رب ،لكن السلطة الفلسطينية
ال �ت��ي ك��ان��ت م �ش��ارك��ة ف��ي ال��وف��د امل �ف��اوض
أع�ل�ن��ت أن�ه��ا ت��رف��ض ال�ح��دي��ث ع�ن��ه ،م��ع أن
م�م��ارس�ت�ه��ا ال�ع�م�ل�ي��ة ف��ي ال �ض �ف��ة املحتلة
تظهر عكس ذلك.
ب�ن� ً
�اء على ذل��ك ،ي��رى ح�ج��ازي أن أي ع��ودة

ليس من السهل في
بيئة واقعة تحت االحتالل
تطبيق هذا النموذج

للسلطة إل��ى غ��زة ستقابل ب��إص��رار كتائب
ال �ق �س��ام وب ��اق ��ي ال �ف �ص��ائ��ل ع �ل��ى أن تظل
منظومة املقاومة كما ه��ي ،لكن مقابل أال
تطلق ال �ص��واري��خ ع�ل��ى إس��رائ�ي��ل ب�ص��ورة
متقطعة أو ع�ش��وائ�ي��ة «ت�م��ام��ًا م�ث��ل حالة
ح��زب ال�ل��ه» .وإذا تحقق ذل��ك ،ف��إن النجاح
س �ي �ك��ون ح�ل�ي��ف امل� �ق ��اوم ��ة ،ل �ك��ن ال ي�ع��رف
بعد هل سيكون هناك توافق مع السلطة
ح �ت��ى ت �غ��ض األخ� �ي ��رة ال �ط ��رف ع ��ن تسلح
األول ��ى وام �ت�لاك أك�ب��ر ع��دد م��ن ال�ص��واري��خ
وتصنيعها ،أم سيكون اعتبار أي مواجهة
بني فصائل املقاومة والجيش اإلسرائيلي

ال�ح��رب ب��دأت باغتيال ن��ائ��ب ق��ائ��د كتائب
القسام ،ما أعطى اإلسرائيلي ورقة رابحة
منذ بداية الحرب ،األم��ر ال��ذي جعله يرفع
عينيه عن إكمال العملية.

حرب «الجرف الصامد» ()2014
ب�ع��د س�ن�ت�ين ،ع�م�ل��ت امل �ق��اوم��ة ي��وم��ًا بيوم
لتحييد تأثير سالح الطيران اإلسرائيلي،
ف�م�ه��دت ل�ج�ع��ل األن �ف��اق األرض �ي��ة ت�ه��دي�دًا
حقيقيًا للعقيدة القتالية لجيش ال�ع��دو،
ً
ك� ��ذل� ��ك ص � � � ��ارت امل � � ��درع � � ��ات ه� ��دف� ��ًا س �ه�ل�ا
للصواريخ املوجهة ،وكذلك حال املشاة.
ت�ق��دم��ت امل �ق��اوم��ة م�ن��ذ ال �ي��وم األول وق�ب��ل
ال ��دخ ��ول ال �ب ��ري م ��ن أج ��ل اخ� �ت ��راق ال ��روح
امل� �ع� �ن ��وي ��ة ،وذل � � ��ك ب� �ع ��دة ع �م �ل �ي��ات خ�ل��ف
ال� �ح ��دود ،وه ��و ن �ت��اج ج �ه��د ك�ب�ي��ر ب ��دأ من
رص��د م��واق��ع ال�ع� ّ
�دو وتقسيم أف ��راد وح��دة
النخبة القتالية ف��ي امل�ه�م��ة ال��واح��دة إل��ى
أك�ث��ر م��ن مجموعة ث��م االش�ت�ب��اك م��ن على
يوحي
مسافة صفر مع جنود االحتالل ،ما ّ
بتلقي أفراد هذه الوحدة تدريبات مكثفة.
ً
ف �ض�ل�ا ع ��ن ت ��راف ��ق ذل� ��ك ب �ت��وث �ي��ق ال �ح��دث
إعالميًا وإخ�ض��اع بعض لقطاته لتمويه
بصري في عملية «املونتاج» ،مثلما حدث
ف��ي عملية اإلن� ��زال ش��رق ال�ش�ج��اع�ي��ة عند
موقع «ناحل عوز».
في النتيجة ،صار سالح املقاومة اإلعالمي
أش �ب ��ه ب �م��رج �ع �ي��ة م �ص��دق��ة ع �ن��د ال �ش ��ارع
اإلسرائيلي تمامًا كما ك��ان مع ح��زب الله،
وصار سالح الجو مشكلة تكتيكية يمكن
ال �ت �غ �ل��ب ع �ل �ي �ه��ا ع �ب��ر ت��وظ �ي��ف ع�ن�ص��ري
البري
املبادرة واملناورة .حتى في التصدي ّ
وتفجير املدرعات وقنص األفراد ،لم يؤثر
القصف الجوي العنيف في األداء القتالي،
ً
وإن ك��ان قد أح��دث دم��ارًا هائال في العمق
املدني الفلسطيني ومنشآته التحتية .ما
ّ
ميز هذه الحرب منع املقاومة االحتالل من
االختراق في العمق ،حتى وإن أعلن قادته
أن عمليتهم م�ح��دودة ،م��ا جعل التواصل
ب �ي��ن م� �ن ��اط ��ق ال � �ق � �ط� ��اع م� �م� �ك� �ن ��ة ،وش �م��ل
التصدي ال�ب��ري تصديًا آخ��ر م��وازي��ًا على
الشاطئ ،وسجلت املقاومة للمرة األول��ى
رباطًا ًورصدًا موسعًا على خاصرة البحر.
إض� ��اف� ��ة إل � ��ى م ��ا س� �ب ��ق ،ن �ج �ح��ت ف�ص��ائ��ل
امل�ق��اوم��ة ف��ي ت�ح��وي��ل ج�ن��ود االح �ت�لال من
ص �ي��ادي��ن إل� ��ى ط ��رائ ��د ح�ي�ن�م��ا أع �ل �ن��ت أن
هدفها أسر أكبر عدد منهم .وحتى اللحظة
ص��رح��ت «ال�ق�س��ام» بأنها أس ��رت الجندي
شاؤول آرون قبل مجزرة الشجاعية.
أم � ��ام ه� ��ذا ال� �س ��رد ل�لان �ت �ف��اض��ة ال �ح �ج��ارة
وانتفاضة العمليات االستشهادية وثالث
حروب متوالية ،تبقى الفصائل كلها أمام
م�ف�ت��رق ط ��رق ،ف��إم��ا أن ت�ع�م��ل ع�ل��ى إك�م��ال
اإلعداد وتطوير قدراتها لتكشف مفاجآت
جديدة في أي مواجهة مقبلة ،وإما أن ّ
يحد
امللعب السياسي مشوار ميدانها الناجح.

م�خ��ال�ف��ة ل�ل�ت�ن�س�ي��ق األم� �ن ��ي ،م ��ا ي�م�ك��ن أن
يشعل املواجهة مجددًا.
ه� ��ذا ال �س �ي �ن��اري��و م �م �ك��ن م ��ن وج �ه ��ة نظر
الكاتب حسام الدجني ،وخاصة إذا «وافقت
املقاومة على إكمال رئيس السلطة محمود
ع�ب��اس امل �ف��اوض��ات م��ع االح �ت�ل�ال ،ورض��ي
األخ�ي��ر ببقاء ق��وة امل�ق��اوم��ة» .لكنه ي��رى أن
تراجع التأييد الشعبي لطرف ما ووجود
خطني م�ت��وازي�ين سياسيًا ق��د ال ينجحان
هذه الفكرة« ،لذلك أمام الجميع ّ
تحد كبير
ستظهر نتائجه قريبًا».
وم �ن��ذ ال �ي��وم األول ل��وق��ف ال �ح��رب ،أعلنت
فصائل امل�ق��اوم��ة أنها استكملت تدريبها
ل�ع�ن��اص��ره��ا وإع � ��ادة التصنيع لتعويض
ً
امل� �خ ��زون ال� �ص ��اروخ ��ي ،ف �ض�ل�ا ع ��ن ال�ع�م��ل
ل�ل�اس �ت� �ف ��ادة م ��ن األخ � �ط� ��اء ال� �ت ��ي ح��دث��ت،
كما أش ��ارت إل��ى أن ع��دد املنضوين تحت
أجنحتها من املقاومني زاد عما قبل.

ّ
ك��ان م��ن الطبيعي أن يستغل
محمود ع� ّ�ب��اس م�ف��ارق��ة ّادع��اء
ّ
ال��ن �ص��ر ،م ��ع ال �ق �ب��ول ب �ش��روط
ّ
املصرية ،كركيزة
تشبه املبادرة
في هجومه األخير على حركة
ح � �م� ��اس .امل �ش �ك �ل ��ة ف� ��ي ك�ل�ام
ّ
ع� � ّ�ب� ��اس ه� ��ي ان� � ��ه ل �ي ��س ب� ��ريء
املقصد ،وال هو يهدف الى حوار
وطني (أو حتى محاسبة) ،بل
ّإن ��ه ج � ٌ
�زء م��ن ح ��رب س�ي��اس� ّ�ي��ة
ُ
أعلنت على «حماس» بالتزامن
مع انتهاء العدوان ،تشبه الحرب
الداخلية التي استهدفت «حزب
الله» ما إن وضعت حرب ّتموز
أوزارها _ والهدف هنا هو ليس
«حماس» بذاتها ،بل املقاومة.
اخ � �ت � �ب� ��رن� ��ا ،ف � ��ي ال � �ع� ��دي� ��د م��ن
امل � �ن� ��اس � �ب� ��ات ،م� � �ق � ��دار ح ��رص
رئ�ي��س السلطة ع�ل��ى املصلحة
ّ
الوطنية الفلسطينية ،وليس من
صالحه فتح باب املحاسبة؛ إن
ّ
ك��ان يتهم «ح �م��اس» بارتكاب
ّ
أخطاء سياسية أدت الى إطالة
أم��د ال�ح��رب وت�ح� ّ�م��ل امل��زي��د من
ال �خ �س��ائ��ر وال �ت �ض �ح �ي��ات ،ف� ّ
�إن
سلطة أوسلو قد أشرفت على
ّ
تاريخية وإلحاق
إه��دار حقوق
ض��رر ب��ال�ق�ض� ّ�ي��ة الفلسطينية
ق��د ي�س�ت�ل��زم إص�لاح��ه ع�ق��ودًا.
ّ
أساسًا ،وفي املبدأ ،ال يحق ملن
شارك في الوساطات املشبوهة
أن يشتكي م��ن نتيجتها؛ وإن
ك� ��ان� ��ت ق � �ي � ��ادة «ح� � �م � ��اس» ق��د
ارت �ك �ب��ت أخ �ط ��اء ،ف � ّ
�إن خطأها
ّ
األول _ واألك � �ب� ��ر _ ك� ��ان ف��ي
القبول بمن ش��ارك في الحرب
عليها وسطاء ومفاوضني.
ال � �ح � �م � �ل� ��ة ال � �س � �ي� ��اس � �ي� ��ة ع �ل��ى
«ح �م ��اس» ل�ي�س��ت ج ��دي ��دة ،وال
هي مرتبطة بالعدوان ونتائجه؛
ح�م�ل��ة ال �ع��زل ه��ذه اب �ت��دأت منذ
س � �ن� ��وات ،واش � �ت� � ّ�دت وازدادت
ّ
ف�ع��ال� ّ�ي�ت�ه��ا م��ع ص �ع��ود ال��ن �ظ��ام
ال �ج��دي��د ف ��ي م �ص ��ر ،وه� ��ي م��ا
أوص��ل «ح�م��اس» ال��ى القبول _
قبل العدوان _ بتنازالت كانت
إسرائيل لتعجز ع��ن انتزاعها
م�ن�ه��ا ب�ع�ش��ر ح � ��روبّ ،
وأول �ه ��ا
ال � ��دخ � ��ول ف � ��ي ح� �ك ��وم ��ة ت �ح��ت
ش��روط «ال��رب��اع� ّ�ي��ة» (االع�ت��راف
بإسرائيل ونبذ العنف) .اليوم
ي � �ل� ��وح خ� �ط ��ر ص� � � ��دام داخ� �ل ��ي
فلسطيني ُيضاف الى الحصار
الخارجي ،ومن هنا ّ
فإن واجب
ّ
«ح� � � �م � � ��اس» ،ت � �ج� ��اه ال �ق �ض ��ي ��ة
ً
ّأوال ،ه� ��و أن ت �ح �س�لاّ�ن إدارة
موقفها السياسي وأ تدخل
املقاومة في نفق العزل الكامل
والتنازالت.
ه �ن��اك ال �ي � لاّ�وم م ��ن ال ي�ن�ظ��ر ال��ى
«حماس» إ من زاوي��ة النكاية
ال �س �ي��اس �ي��ة ،أو ان ��زع ��اج ��ه م��ن
خ �ط ��اب خ ��ال ��د م �ش �ع��ل وب��اق��ي
ط �ق��وس ال �ت��دم �ي��ر ال ��ذات ��ي ال��ذي
ت�م��ارس��ه ال�ح��رك��ة على نفسها
ف ��ي ب �ع��ض األح� � �ي � ��ان .ل ��م ي�ع��د
ش ��يء م��ن ه ��ذا م �ف��اج �ئ��ًا ،وم��ن
ح� � ��ق ال � �ب � �ع� ��ض لاّأن ي �م �ت �ع��ض
ُ
وينتقد ،إ ّأن جوهر
ويسائل ّ
ّ
املوضوع يظل في أننا ،كعرب،
ّ
ال ي �ح ��ق ل �ن��ا أن ن �ف ��رض ع�ل��ى
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي�ين ق ��ادت � �ه ��م ،وال
خياراتهم ّ
السياسية .واجبنا
يقتصر ع�ل��ى د ّع��م مقاومتهم
وحمايتها أو ،أقله ،أن ال نكون
شركاء في الحرب عليها.
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هي جولة من معركة طويلة األمد ،أدت فيها حركة الجهاد اإلسالمي
قسطها من املقاومة ،قصفًا صاروخيًا وعمليات نوعية أدت إلى مقتل 30
جنديًا لالحتالل .لكن ظهور «سرايا القدس» في استعراض للقوة برفقة قادة
عسكريني كشفوا عن وجوههم ومعهم متحدث باسمها ،إنما يبدو رسالة
ّ
املعني بها أن يفهم مغزاها
بالغة الداللة على

«الجهاد» تستعرض عضالتها:
في انتظار المعركة التالية
ال ت � ��زال م �ظ��اه��ر االح �ت �ف��ال ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة
ب��ال �ن �ص��ر م �ت��واص �ل��ة ل �ل �ي��وم ال �ث��ال��ث على
ال �ت��وال��ي م �ن��ذ ان �ت �ه��اء ال� �ع ��دوان ،وخ��اص��ة
أن ص�لاة الجمعة تعقبها ح�ش��ود كبيرة
خ��رج��ت أم ��س ف ��ي م ��دن ال �ض �ف��ة وال �ق��دس
واملحتلة وغ ��زة .ونظمت ح��رك��ة «الجهاد
اإلس�لام��ي» ف��ي غ��زة أول مسيرة لها منذ
وق��ف ال �ح��رب ،وك��ان الف�ت��ًا فيها الحضور
العسكري على مستوى العرض امليداني
أو خروج القيادات العسكرية ،التي حاول
االح � �ت�ل��ال اغ �ت �ي��ال �ه��ا وق� �ص ��ف م �ن��ازل �ه��ا،
بوجوهها إلى جانب القيادات السياسية،
ومنهم مسؤول العالقات الخارجية ،خالد
البطش ،الذي كان مشاركًا في وفد القاهرة
وعاد إلى القطاع.
وان �ط �ل �ق��ت امل �س �ي��رة م ��ن امل �س �ج��د ال�ع�م��ري
وس � ��ط غ � ��زة ي��راف �ق �ه��ا آالف م� ��ن ع �ن��اص��ر
سرايا القدس ،ال��ذراع العسكرية للحركة،
مع أن مرور ثالثة أيام على عقد الهدنة ال
خروجهم ،لكن
يلغي املخاطر األمنية على
ّ
ظهورهم مع متحدث عسكري ملثم يدعى
أب��و ح�م��زة أض�ف��ى ج �وًا ك�ب�ي�رًا م��ن الفرحة
على الناس الذين أخذوا يلتقطون الصور
مع املقاومني ويقبلون رؤوسهم.
أم��ا أب��و ح �م��زة ،ف��أك��د ف��ي كلمته «قدسية
س�ل�اح امل �ق��اوم��ة ،م �ش��ددًا ع�ل��ى أن امل�ق��اوم��ة
ستضاعف جهدها في التجهيز للمعركة
امل�ق�ب�ل��ة ،وخ��اص��ة أن إن�ت��اج�ه��ا ل�ل�س�لاح لم
ي �ت��وق��ف خ �ل��ال ال� �ح ��رب ن �ف �س �ه��ا ،وأع � ��رب
ع ��ن أم �ل ��ه ف ��ي م �ع��رك��ة ال �ت �ح��ري��ر ،م��وج�ه��ًا
ال �ت �ح �ي��ة إل � ��ى «ال� �ج� �م� �ه ��وري ��ة اإلس�ل�ام �ي ��ة
اإليرانية واملقاومة اللبنانية (ح��زب الله)
وال �ج �م �ه��وري��ة ال �س��ودان �ي��ة» ع�ل��ى دع�م�ه��م
املقاومة.
ّ
وقدم املتحدث باسم السرايا التحية للشعب
ال�ف�ل �س �ط�ي�ن��ي «ال � � ��ذي اح �ت �ض��ن امل �ق ��اوم ��ة،
ول� ��وال ذل ��ك مل��ا ت�ح�ق��ق ال �ن �ص��ر» ،ث��م التفت
إلى الضفة املحتلة ووصفها بالثائرة هي
وفلسطينيي األراضي املحتلة عام  .48ولم
يفته شكر «رفاق السالح في الفصائل كافة
خ��اص��ة الشقيقة كتائب ال�ق�س��ام» ،وأيضا
ح � ّ�ي ��ا «رج � � ��ال اإلع �ل ��ام ف ��ي ج �م �ي��ع امل ��واق ��ع
وال�ف�ض��ائ�ي��ات وأول �ه��ا ف�ض��ائ�ي��ة امل�ي��ادي��ن،
وفلسطني اليوم ،واملنار ،واألقصى ،ومعا».
كذلك تحدث عن الجانب السياسي خالد
ال �ب �ط��ش خ �ل�ال خ �ط �ب��ة ال �ج �م �ع��ة ،وع�ض��و
املكتب السياسي للحركة ،محمد الهندي،
ف��ي كلمة الح�ق��ة ،وأك ��دا فيهما أن «س�لاح
املقاومة خط أحمر ال يمكن القبول بوضعه
على ط��اول��ة امل �ف��اوض��ات» .ووج��ه الهندي
ال �ت�ح �ي��ة إل ��ى دول ف ��ي أم �ي��رك��ا ال�لات�ي�ن�ي��ة
وغ � �ي� ��ره� ��ا م � �م ��ن دع � � ��م امل � �ق � ��اوم � ��ة ووق � ��ف
بجانبها «على خالف النظام الدولي الذي
ً
يجب أن يطأطئ رأسه خجال من الجرائم
التي ارتكبتها باسمه إسرائيل».
وأض ��اف م�خ��اط�ب��ًا ال�س�ل�ط��ة الفلسطينية:
«ات� �ف ��اق أوس �ل ��و ت ��م ت�ش�ي�ي�ع��ه إل ��ى م �ث��واه
األخ� �ي ��ر غ �ي��ر امل� ��أس� ��وف وه� ��و دف� ��ن ت�ح��ت
ركام غزة ،لذا ال يجب أن يستمر التنسيق
ب�ين السلطة وال �ع��دو» .وأك��د ال�ق�ي��ادي في
«ال �ج �ه��اد» أن «ال� �ع ��دوان ف��ي غ ��زة ل��م يكن
على حركة حماس فقط ،بل على فلسطني
الشعب والقضية وعلى األمة وكل حر في
هذا العالم».
وق �ب �ي��ل امل �س �ي��رة أص � ��درت س ��راي ��ا ال �ق��دس
إح�ص��ائ�ي�ت�ه��ا ل�ل�ح��رب األخ �ي��رة ،موضحة
أن� �ه ��ا ق �ص �ف��ت أه � ��داف � ��ًا م �خ �ت �ل �ف��ة ب� � � �ـ3249
ص ��اروخ ��ًا وق��ذي �ف��ة «م ��ن ب�ي�ن�ه��ا ص��واري��خ

براق  100وبراق  70وفجر  5وغراد وقدس
وق ��ذائ ��ف ه ��اون وص ��واري ��خ  107و.»C8k
وعلى مستوى التصدي للعملية البرية،
ق ��ال ��ت إن �ه ��ا ت�م�ك�ن��ت م ��ن اس �ت �ه ��داف ع��دد
م��ن اآلل �ي��ات العسكرية وال �ق��وات الخاصة
ب �ص��اروخ��ي ك��ورن �ي��ت ،و 4ص ��واري ��خ من
طراز مالوتكا ،وعشرات العبوات الناسفة
وق��ذائ��ف ال �ـ  ،RPGإض��اف��ة إل��ى تنفيذ عدة
عمليات قنص واشتباكات وكمائن.
ونعت أخيرًا  121من مقاوميها استشهدوا
خ�ل�ال ال� �ح ��رب ،م��ؤك��دة أن ال �ع��دو اع �ت��رف
ض �م��ن ح�ص�ي�ل�ت��ه ب�م �ق�ت��ل ث�ل�اث�ي�ن ج�ن��دي��ًا
وضابطًا إثر عمليات نفذتها.
ع�ل��ى ص�ع�ي��د آخ ��ر ،أع�ل�ن��ت م �ص��ادر طبية
فلسطينية استشهاد مواطنني متأثرين
بجراحهما ،األول في غزة والثانية جريحة
ت �ع��ال��ج ف��ي م �ص��ر ،م��ا ي��رف��ع ع ��دد ش �ه��داء
ال �ع��دوان إل��ى  2143منهم  %70م��دن�ي��ون.
في املقابل ،أعلن الجيش اإلسرائيلي أمس
مقتل أح��د جنوده متأثرًا بجروح أصيب
بها األسبوع املاضي بعد سقوط صاروخ
م� ��ن غ � ��زة ع �ل ��ى م ��دي �ن ��ة أس� � � ��دود ج �ن��وب��ي

زيادة ملحوظة
على عدد الشاحنات التي
تدخل غزة من األراضي
المحتلة

شكر املتحدث باسم سرايا القدس كال من إيران وحزب الله والسودان على دعم املقاومة (أشرف عمرة ـ آي بي ايه)
فلسطني امل�ح�ت�ل��ة ،وه��و ال��رق�ي��ب نتنائيل
ممان ( 21عامًا).
في هذا اإلط��ار ،طالب املجلس التشريعي
م �ص��ر ب �ف �ت��ح م �ع �ب��ر رف� ��ح ب� �ص ��ورة دائ �م��ة
لتسهيل سفر ج��رح��ى ال �ع��دوان على غزة

ووصول الوفود الطبية إليها ،فيما قالت
م �ص ��ادر م �س��ؤول��ة إن أع � ��داد ال �ش��اح �ن��ات
ال � �ع� ��اب� ��رة إل� � ��ى ال� �ق� �ط ��اع م� ��ن امل� �ع ��اب ��ر م��ع
األراض � ��ي امل�ح�ت�ل��ة ب ��دأت ت� ��زداد ت��دري�ج�ي��ًا
ووصلت أمس إلى حدود  300لكن دون أن

تكون محملة بمواد البناء.
كذلك ،أعلنت وزارة التربية والتعليم في
غزة أن العام الدراسي الجديد سيبدأ في
 14أيلول املقبل بعد تعطله بفعل الحرب
اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ،وخ��اص��ة أن��ه ك��ان م��ن املقرر

العبادي يمهل الكتل يومين لتقديم مرشحيها
مهلة يومني أعطاها
حيدر العبادي للكتل
املشاركة في الحكومة،
من أجل حسم أسماء
مرشحيها للوزارات،
في وقت ّ
وسعت فيه
الطائرات األميركية ًدائرة
تحركاتها ،مستهدفة
«الدولة» في محافظة
األنبار

دخ�ل��ت عملية تشكيل الحكومة العراقية
مراحلها األخ�ي��رة ،مع اتفاق معظم الكتل
على إمكانية خروجها إلى العلن األسبوع
ّ
املقبل ،وهو ما أكده رئيس الوزراء املكلف
ح�ي��در ال �ع�ب��ادي ،أم ��س ،ع�ن��دم��ا ش��دد على
ض ��رورة تسليم الكتل أس�م��اء مرشحيها
للوزارات خالل يومني ّفقط.
ف ��ي ه� ��ذه األث � �ن� ��اء ،ح � ��ذر م �م �ث��ل امل��رج�ع�ي��ة
الدينية العليا أحمد الصافي ،أم��س ،من
إع �ط��اء امل �ن��اص��ب ف��ي ال�ح�ك��وم��ة ال�ج��دي��دة
إل��ى ال��ذي��ن ل��م ي�ق� ّ�دم��وا أي «خ��دم��ات» ،إلى
الشعب.
وقال الصافي ،خالل خطبة صالة الجمعة،
إن «املشاورات بني الكتل السياسية ال تزال
قائمة من أجل تشكيل الحكومة الجديدة

بدأت الطائرات األميركية بقصف أهداف في محافظة األنبار (أ ف ب)

وعرضها على البرملان للتصويت عليها،
وال بد من تشكيلها وفق معايير صحيحة،
مبنية على أساس خدمة البلد ،وأن تحمل
رؤية واضحة لتشخيص املشاكل األمنية
والخدمية واالقتصادية وغيرها ،وتمتلك
الحلول املناسبة لها».
ّ
وح��ذر الصافي «الكيانات السياسية من
املجازفة بإعطاء املواقع الوزارية أو غيرها
مل��ن ل��م ي�ق� ّ�دم خدمة للشعب خ�لال الفترات
تتوفر فيه
السابقة ،وفسح املجال أمام من
جرب ُامل ّ
املعايير الصحيحة ،ألن من ّ
جرب
ّ
ح��ل��ت ب��ه ال �ن��دام��ة» ،داع �ي��ًا إل ��ى «اإلس� ��راع
ب�ت�ش�ك�ي��ل ح �ك��وم��ة وط �ن �ي��ة ي �ش �ع��ر جميع
امل� �ك ��ون ��ات ب��أن �ه��م م� �ش ��ارك ��ون وم �م �ث �ل��ون
فيها».
ّ
من جهة أخرى ،دعا رئيس الوزراء املكلف
ح �ي��در ال� �ع� �ب ��ادي ،ال �ك �ت��ل ال �س �ي��اس �ي��ة إل��ى
اإلس� � ��راع ب �ت �ق��دي��م م��رش�ح�ي�ه��ا ل � �ل ��وزارات،
مشيرًا إل��ى أن��ه ي��واص��ل ج�ه��وده لتشكيل
ال�ح�ك��وم��ة م��ن خ�ل�ال ت�ك�ث�ي��ف اج�ت�م��اع��ات��ه
ب��ال �ك �ت��ل ال �س �ي��اس �ي��ة ،ل �ت �ق��دي��م ال �ك��اب �ي �ن��ة
الوزارية بأسرع وقت ممكن.
وذكر املكتب اإلعالمي للعبادي في بيان،
أن «ال ��دك �ت ��ور ال �ع �ب��ادي م�س�ت�م��ر وب�ش�ك��ل
متواصل ومكثف بمتابعة عقد اجتماعات
م ��ع ال �ك �ت��ل ال �س �ي��اس �ي��ة م ��ن أج� ��ل ت�ش�ك�ي��ل
الحكومة وص�ي��اغ��ة ال�ب��رن��ام��ج الحكومي،
الذي أوشك على االتفاق عليه».
وأضاف إن «الدكتور العبادي يدعو الكتل
إلى اإلس��راع بتقديم مرشحيها للوزارات،
م��ن أج��ل دراس��ة سيرهم الذاتية واختيار
األك �ف��أ واألن � ��زه م�ن�ه��م ،وم ��ن ي�م�ت�ل��ك رؤي��ة
ل�ت�ط��وي��ر ع �م��ل ال �ح �ك��وم��ة ،إذ إن ال�ج�م�ي��ع
ي � ��درك ح �ج��م ال �ت �ح��دي��ات ال �ت��ي ي��واج�ه�ه��ا
ال �ب �ل��د ،وم ��ن ال� �ض ��روري اإلس � ��راع بتقديم
أس�م��اء املرشحني خ�لال اليومني املقبلني،
م��ع ال�ت��أك�ي��د ع�ل��ى ال�ك�ت��ل ب �ض��رورة تقديم
م ��رش �ح ��ات م ��ن ال �ن �س ��اء مل �ق��اع��د وزاري � � ��ة،

ت �ع��زي �زًا ل � ��دور امل� � ��رأة ال� �ه ��ام ف ��ي ال�ع�م�ل�ي��ة
السياسية في العراق».
أم �ن �ي��ًا ،ق ��ال م �ح��اف��ظ األن �ب ��ار أح �م��د خلف
ال ��دل� �ي� �م ��ي ،أم� � ��س ،إن ال� �ط� �ي ��ران ال �ح��رب��ي
األم� �ي ��رك ��ي ب � ��دأ ب �ق �ص��ف م ��واق ��ع ل�ت�ن�ظ�ي��م
«ال��دول��ة اإلس�لام�ي��ة» ف��ي مناطق مختلفة
م ��ن امل �ح��اف �ظ��ة غ ��رب ال� �ع ��راق ،م �ش �ي �رًا إل��ى
أن ال �ق �ص��ف أس� �ف ��ر ع ��ن م �ق �ت��ل ال �ع �ش��رات
م��ن م�س�ل�ح��ي ال�ت�ن�ظ�ي��م ،وك �ب��ده��م خسائر
ك�ب�ي��رة ف��ي امل �ع��دات .وأوض ��ح أن ال�ط�ي��ران
األم�ي��رك��ي ب��دأ ص�ب��اح أم��س قصف مواقع
ل � �ـ«ال ��دول ��ة» ف ��ي م �ن�ط �ق��ة امل �ل �ع��ب ج�ن��وب��ي
مدينة ال��رم��ادي (م��رك��ز محافظة األن�ب��ار)،
ومنطقة «الخمسة كيلو» غ��رب��ي املدينة،
م��ا أدى إل��ى مقتل ال�ع�ش��رات م��ن مسلحي
ال�ت�ن�ظ�ي��م وت��دم�ي��ر  3س �ي��ارات ل�ه��م تحمل
أسلحة ثقيلة .وأضاف الدليمي إن دخول
ال�ط�ي��ران الحربي األم�ي��رك��ي إل��ى املواجهة
مع «ال��دول��ة» في األن�ب��ار ،سيساهم بشكل
ك �ب �ي��ر ف ��ي «ت��وف �ي��ر غ �ط ��اء ج� ��وي ل �ل �ق��وات
الحكومية ومسلحي العشائر املساندين
لها على األرض ،في مواصلة قتالها ضد
عناصر التنظيم وتحرير جميع مناطق
امل �ح��اف �ظ��ة ال� �ت ��ي س �ي �ط ��روا ع �ل �ي �ه��ا خ�ل�ال
األشهر املاضية».
م ��ن ج �ه��ة أخ � ��رى ،ق �ص��ف ط �ي ��ران ال�ج�ي��ش
العراقي مواقع لعناصر تنظيم «الدولة»
ف ��ي ث �ل�اث ق ��رى ب��ال �ق��رب م ��ن ب �ل��دة آم��رل��ي
املحاصرة منذ أكثر م��ن شهرين ،بحسب
مصادر أمنية.
وق� � ��ال آم � ��ر ق � ��وة ح �م��اي��ة آم� ��رل� ��ي ،ال�ع�ق�ي��د
مصطفى البياتي ،إن «طيران الجيش قام
بقصف ق��رى دورة وم��ار وأخ�ي��زل التابعة
لناحية آمرلي» ،مضيفًا إن «القصف أسفر
ع��ن م�ق�ت��ل ال �ع �ش��رات م��ن ع �ن��اص��ر ال��دول��ة
اإلس�ل�ام �ي��ة وح� ��رق ث �م��ان��ي س �ي ��ارات على
األقل».
(األخبار ،أ ف ب ،األناضول)
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اليمن

يهدد الحوثيين بـ«تدابير عقابية»
مجلس األمن ّ

له البدء في الـ 24من الشهر الجاري ،وذلك
لبقاء عدد كبير من النازحني في املدارس.
على الجانب اإلسرائيلي (يحيى دب��وق)،
ال��ت��ق��ى رئ���ي���س ح��ك��وم��ة ال����ع����دو ،ب��ن��ي��ام�ين
نتنياهو ،وف���دًا م��ن أع��ض��اء لجنة ال��ق��وات

املسلحة التابعة ملجلس النواب األميركي،
ب���رئ���اس���ة ال���ن���ائ���ب ه������اورد ب����اك م��اك��ي��ن��ون.
وج����اء ال���وف���د أم����س ل��ش��ك��ر إس���رائ���ي���ل على
موقفها من «اإلرهاب» ،وعلى أداء جيشها
وتجنبها قتل املدنيني في غزة!
اللقاء ،وفق اإلذاع��ة العبرية ،كان مناسبة
ل���ن���ت���ن���ي���اه���و ك�����ي ي���ط���ل���ق م�����واق�����ف ت��ح��س��ن
ص���ورت���ه أم�����ام ال����خ����ارج ،وإظ���ه���ار امل��ع��رك��ة
ف��ي غ��زة ضمن س��ي��اق ال��ح��رب القائمة في
املنطقة على ما سماه «اإلسالم السياسي
املتطرف».
ووجه نتنياهو كالمه إلى الوفد األميركي
بتأكيد «وج���ود ع��دو م��ش��ت��رك» ،وم��س��اواة
ح��رك��ة «ح��م��اس» ف��ي غ��زة بتنظيم ال��دول��ة
اإلسالمية ،وقال« :لدينا أعداء مشتركون،
وه�����م إره����اب����ي����ون ي���ن���ت���م���ون إل�����ى اإلس��ل��ام
املتطرف ...نشاهد املجازر الجماعية التي
ترتكبها داعش ،وهذا بالضبط ما ارتكبته
حماس في غزة».
أم������ا رئ����ي����س ال�����وف�����د األم�����ي�����رك�����ي ،ال���ن���ائ���ب
م��اك��ي��ن��ون ،ف��رق��ص ع��ل��ى أل��ح��ان نتنياهو،
وشكره على موقفه من «اإلرهاب» ،معتبرًا
أن ت���ص���رف ال���ج���ي���ش اإلس���رائ���ي���ل���ي ح��ي��ال
ال���ق���ط���اع ،ه���و «أم���ث���ول���ة ي��ق��ت��ض��ي االق���ت���داء
بها» ،وقال« :شكرًا على وقوفك ضد أعداء
اإلنسانية ،وهم ناس ال يحترمون الحياة
وي���ري���دون أن ي��س��ت��ول��وا ع��ل��ى ال��ع��ال��م بكل
الوسائل املمكنة».
في سياق متصل ،أعربت وزي��رة القضاء،
تسيبي ل��ي��ف��ن��ي ،ع��ن اع��ت��ق��اده��ا ب���أن الحل
العسكري مع غزة لن يجدي نفعًا «من دون
إج�����راءات سياسية تلحظ ع���ودة السلطة
الفلسطينية إل��ي��ه��ا» ،وذل���ك ف��ي وق���ت ق��ال
فيه رئ��ي��س أرك���ان ال��ج��ي��ش ،بني غانتس،
إن ال���ق���ي���ادة ال��س��ي��اس��ي��ة أح��س��ن��ت ال��ص��ن��ع
«حينما قبلت توصيات الجيش ولم تأمر
ب��اس��ت��ئ��ن��اف ال��ع��م��ل��ي��ة ال���ب���ري���ة» ،م���ؤك���دًا أن
ّ
ستسبب أثمانًا كبيرة
عملية مماثلة كانت
إلسرائيل.
(األخبار ،أ ف ب ،األناضول)

ان��ت��ق��ل��ت األزم�������ة ال��ي��م��ن��ي��ة ،م����ع دخ����ول
أس��ب��وع��ه��ا ال��ث��ال��ث ،إل���ى م��س��ت��وى آخ��ر،
مع تلويح مجلس األمن الدولي ،أمس،
ب��ف��رض ع��ق��وب��ات ع��ل��ى ح��رك��ة «أن��ص��ار
��ت أطلق فيه الحوثيون
ال��ل��ه» .وف��ي وق ٍ
«املرحلة الثالثة من التصعيد الثوري»
وجابت تظاهراتهم شوارع العاصمة،
ّ
نظم «االصطفاف الوطني» تظاهرات
م��ض��ادة غ��رب صنعاء «دع��م��ًا للرئيس
ّ
عبد ربه منصور هادي» ،وذلك في ظل
غليان العاصمة ،حيث من املتوقع أن
يتم إطالق مبادرة رسمية أخرى اليوم
ّ
ل��ح��ل األزم���ة ال��ت��ي وض��ع��ت ال��ب�لاد على
شفير املواجهات األهلية.
وه ّ������دد م��ج��ل��س األم�����ن ال����دول����ي ،أم���س،
ب��ـ«ف��رض ت��داب��ي��ر عقابية على جماعة
ال����ح����وث����ي ف�����ي ح������ال اس����ت����م����راره����ا ف��ي
ت���أج���ي���ج ال����ص����راع ف����ي ال����ب��ل�اد ل��ع��رق��ل��ة
ع��م��ل��ي��ة االن���ت���ق���ال ال���س���ي���اس���ي» ،م��دي��ن��ًا
أن��ش��ط��ت��ه��ا ف���ي ال��ي��م��ن .ودع�����ا امل��ج��ل��س
ح����رك����ة «أن������ص������ار ال�����ل�����ه» إل������ى «س���ح���ب
قواتها م��ن محافظة ع��م��ران» ،و«وق��ف
ج���م���ي���ع األع�����م�����ال ال���ع���دائ���ي���ة امل��س��ل��ح��ة
ض��د ال��ح��ك��وم��ة» ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى «إزال���ة
امل���خ���ي���م���ات وت��ف��ك��ي��ك ن���ق���اط ال��ت��ف��ت��ي��ش
التي أقيمت في صنعاء وم��ا حولها».
����ت ل���م ي���ح ّ���دد ف��ي��ه م��اه��ي��ة تلك
وف���ي وق ٍ
التدابيرّ ،
عبر مجلس األم��ن في بيان،
ع��ن «ال��دع��م امل��ط��ل��ق» للرئيس اليمني
عبد رب��ه منصور ه���ادي «ف��ي جهوده
للتصدي لجماعة الحوثي» .كذلك ،دعا
الحكومة اليمنية إلى «التنفيذ السريع
لخطط تحسني الحماية االجتماعية»،
وح���ث ج��م��ي��ع األط�����راف ع��ل��ى «تسهيل
ال�����وص�����ول ال����ك����ام����ل واآلم���������ن ل��ل��ج��ه��ات
ال��ف��اع��ل��ة اإلن���س���ان���ي���ة م���ن دون ع��وائ��ق
إل��ى األش��خ��اص ال��ذي��ن يحتاجون إلى
مساعدات».
وك��ان عشرات اآلالف من أنصار حركة
«أن��ص��ار ال��ل��ه» ق��د اح��ت��ش��دوا ،أم��س ،في

ش��م��ال ال��ع��اص��م��ة م��ت��وع��دي��ن بتصعيد
احتجاجاتهم ،إيذانًا بانطالق املرحلة
الثالثة م��ن «التصعيد ال��ث��وري» ال��ذي
أع��ل��ن��ه زع��ي��م «أ ًن���ص���ار ال���ل���ه» ع��ب��د امل��ل��ك
الحوثي .وتلبية لدعوة الحوثيّ ،
تجمع
عشرات اآلالف من اليمنيني للصالة في
طريق املطار شمال العاصمةّ ،
مرددين
ش���ع���ارات م��ط��ال��ب��ة ب��إس��ق��اط ال��ح��ك��وم��ة
والتراجع عن قرار الحكومة رفع الدعم
عن املشتقات النفطية.
ف����ي امل���ق���اب���ل ،اح���ت���ش���د ع����ش����رات اآلالف
م�����ن أن�����ص�����ار ال���ح���ك���وم���ة ض���م���ن ه��ي��ئ��ة
«االص�����ط�����ف�����اف ال�����وط�����ن�����ي» ف�����ي ص��ل�اة
ال��ج��م��ع��ة ،وب��ع��ده��ا ف���ي ش����ارع ال��س��ت�ين
غرب صنعاء للتأكيد على دعم الرئيس
ع��ب��د رب���ه م��ن��ص��ور ه����ادي .وف��ي��م��ا ج ّ��دد

«االصطفاف
الوطني» :هل صنعاء
تل أبيب ليحاصرها
الحوثيون؟

امل��ش��ارك��ون مطالبتهم للرئيس ه��ادي
ب���س���رع���ة ت���ن���ف���ي���ذ م����خ����رج����ات ال�����ح�����وار،
وب����س����ط ن����ف����وذ ال������دول������ة ع���ل���ى م��ن��اط��ق
ال�����ب��ل��اد ك���ل���ه���ا ،دع������ا خ���ط���ي���ب ال��ج��م��ع��ة
ف���ي ح��ش��ود «االص���ط���ف���اف» ه����ادي إل��ى
تحمل م��س��ؤول��ي��ات��ه ف��ي ح��م��اي��ة ال��ب�لاد
«م���م���ا ي��ت��ه��دده��ا م���ن أخ����ط����ار» .ووج���ه
ً
الخطيب رس��ال��ة إل���ى ال��ح��وث��ي�ين ق��ائ�لا

«صنعاء ليست تل أبيب وإنما عاصمة
ال��ي��م��ن��ي�ين» ،ف���ي إش������ارة إل����ى ال��ح��ص��ار
ال��ذي تفرضه الحركة على املدينة عند
م���داخ���ل���ه���ا ال��ج��ن��وب��ي��ة وال���غ���رب���ي���ة ع��ب��ر
مخيمات لالعتصام نصبها الحوثيون
قبل أسبوعني.
ّ
ّ
وف�����ي ظ�����ل امل�����راوح�����ة ال��س��ي��اس��ي��ة ل��ح��ل
األزم����ة ب�ين «أن���ص���ار ال��ل��ه» وال��ح��ك��وم��ة،
وخ���ص���وص���ًا ب��ع��د إخ���ف���اق امل���ف���اوض���ات
ب�ي�ن ال���ح���رك���ة وال��ل��ج��ن��ة ال���رئ���اس���ي���ة في
ص��ع��دة ،أك��د مصدر ق��ي��ادي ف��ي اللجنة
أن����ه����ا «ت�����ق�����وم ب����ات����ص����االت م���ت���واص���ل���ة
إلع��������داد ت���ق���ري���ر ي����ق ّ����دم إل�����ى االج���ت���م���اع
ال���وط���ن���ي امل ّ
����وس����ع ال�����ذي ي��ع��ق��د ال��س��ب��ت
(اليوم) ،ويضم مختلف القوى املؤيدة
للرئيس ه��ادي» ،مشيرًا إلى أن اللجنة
«ستقدم رؤية بمثابة مبادرة في ضوء
املقترحات املقدمة م��ن سائر املكونات
السياسية».
وأوض������ح أن امل����ب����ادرة ت��ت��ض��م��ن ن��ق��اط��ًا
ّ
عدة؛ من بينها «تشكيل حكومة شراكة
وطنية من كفاءات ،واتخاذ إجراءات في
املجال االقتصادي وال سيما عبر إعادة
تقويم لزيادة أسعار النفط» .وبحسب
امل��ص��در ،أن االت��ص��االت ل��م تنقطع بني
اللجنة والحوثيني ،فيما من املفترض
أال ت��س��ت��ق��ي��ل ال���ح���ك���وم���ة ال���ح���ال���ي���ة ق��ب��ل
االتفاق على تركيبة الحكومة الجديدة.
من جهةٍ أخ��رىّ ،
شيع أنصار «الحراك
ال��ج��ن��وب��ي» ،أم���س ،ج��ث��م��ان ال��ق��ت��ي��ل في
املواجهات مع األم��ن في محافظة عدن
(ج��ن��وب) أول م��ن أم��س .وش���ارك املئات
ف��ي التشييع ال���ذي ت��ح��ول إل��ى مسيرة
ع��ق��ب ص��ل�اة ال��ج��م��ع��ة ،ط���اف���ت ال���ش���ارع
ال��ع��ام ف��ي م��دي��ن��ة امل��ع�لا ف��ي ع����دن ،ردد
خ�لال��ه��ا امل���ش���ارك���ون ه���ت���اف���ات م��ن��اوئ��ة
للحكومة وراف���ض���ة ل��ل��وح��دة اليمنية،
ومطالبة بانفصال ج��ن��وب اليمن عن
شماله.
(أ ف ب ،األناضول)

شخصية اليوم
ما قل
ودل
أكد الرئيس الروسي
فالديمير بوتني ،أمس ،أن روسيا
ليس لديها أي رغبة في التورط
في صراعات واسعة النطاق ،لكن
يجب أن تكون مستعدة ملواجهة
أي تهديد .وقال ،في حديث ملعسكر
للشباب خارج موسكو ،إن «روسيا
بعيدة كل البعد عن التورط في أي
صراعات واسعة النطاق .ال تريد
وال نخطط لذلك .لكن من الطبيعي

أن نكون مستعدين دومًا للتصدي
ّ
وشدد
ألي عدوان على روسيا».
على أنه «يجب إجبار السلطات
األوكرانية على بدء مفاوضات
حول جوهر القضية :ماذا ستكون
حقوق سكان دونباس ولوغانسك
جنوب شرق البالد؟» .وأعلن بوتني
أن الرئيس األوكراني أكد له أن
الجنود الروس الذين أوقفتهم
كييف سيعودون إلى روسيا.
(رويترز ،أ ف ب)

يبدو أن السياسة الخارجية لتركيا في المرحلة المقبلة لن تختلف عما شهدناه في السنوات
القليلة الماضية ،وزير الخارجية الجديد قد ال يحيد عن نهج سلفه

تشاووش أوغلو :استمرار النهج!
إسطنبول ـ إيمي إبراهيم
يشكل تعيني م��ول��ود ت��ش��اووش أوغ��ل��و وزي����رًا ج��دي��دًا للخارجية
التركية ،وهو أحد األعضاء املؤسسني لـ«حزب العدالة والتنمية»،
استمرارًا لنهج سلفه أحمد داوود أوغلو.
ت��ش��اووش أوغ��ل��و ،امل��ول��ود ف��ي  5ش��ب��اط/ف��ب��راي��ر  1968ف��ي مدينة
أالنيا ،يمثل مقاطعة أنطاليا في الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا،
وهو نائب في البرملان التركي منذ انتخابات عام  .2002وتشاوش
أوغ��ل��و ،ال��ذي يجيد اإلنكليزية واألمل��ان��ي��ة واليابانية ،مؤيد قوي
النضمام تركيا إلى االتحاد األوروبي ،وهو جزء من الدائرة املقربة
من الرئيس التركي رجب طيب أردوغ��ان ،وهو يتولى منصبه في
وقت حرج حيث تعاني تركيا من عالقات متدهورة مع دول الجوار
التي تمزقها الصراعات ،في سوريا والعراق.
وكان تشاووش أوغلو قد تخرج في «جامعة أنقرة» قسم العالقات
الدولية عام  ،1988ثم حصل على درجة املاجستير في االقتصاد
م��ن «ج��ام��ع��ة ل��ون��غ أي�لان��د» ف��ي مدينة ن��ي��وي��ورك ،وال��دك��ت��وراه من
«ج��ام��ع��ة ب��ي��ل��ك��ن��ت» و«م���درس���ة ل��ن��دن ل�لاق��ت��ص��اد» .ت����رأس «لجنة
ال��ه��ج��رة وال�لاج��ئ�ين وال��س��ك��ان» ف��ي ال��ب��رمل��ان ال��ت��رك��ي ،وان��ض��م إل��ى
ال��ج��م��ع��ي��ة ال��ب��رمل��ان��ي��ة مل��ج��ل��س أوروب�����ا ف��ي ع���ام  ،2003وب��ع��د فترة
وجيزة ت��رأس الوفد التركي وأصبح نائب رئيس الجمعية ،وفي
 25ك��ان��ون ال��ث��ان��ي ع��ام  2010انتخب رئيسًا للجمعية البرملانية
بسبب تدخله في
ملجلس أوروب��ا .وجرى انتقاد تشاووش أوغلو
ُ
االنتخابات البلدية في أنطاليا في آذار  ،2014حيث ذك��ر أن��ه زار
قاعة املحكمة مع أنصاره ،وأوق��ف عملية فرز أص��وات الضواحي
حيث تتمتع أحزاب املعارضة بنسبة كبيرة من املؤيدين.
ومن أبرز تصريحاته أتت تعليقًا على ادعاءات بأن تركيا أدت إلى
عزل نفسها بسبب سياستها الخارجية ،حيث قال إن «السياسة
الخارجية ليست مثل وجود حديقة من الورود بال أشواك ،تركيا
لديها مشاكل مع جيرانها بسبب سياسات سوريا والعراق .ومع

ما عدا مصر،
ال يوجد آراء متباينة بيننا
وبين دول الخليج

ذلك ،إن املشكلة مع الحكومة السورية ال تنبع من أي إثم من تركيا،
تبنت تركيا موقفًا مبدئيًا من البداية بشأن قضية سوريا».
وحول األحداث في سوريا ،قال مولود تشاووش أوغلو« :شاركنا
اقتراحاتنا وخبراتنا مع الحكومة السورية حول ما ال��ذي يمكن
عمله إلنهاء الحرب في سوريا ،وكانت هناك خارطة طريق لقيت
ً
قبوال من الرئيس السوري بشار األس��د ،بعد ذلك قرر األس��د عدم
اعتمادها ،ما أدى إلى زي��ادة العنف في سوريا» ،داعيًا أن تركيا
تبنت املوقف نفسه منذ بداية الصراع السوري ،على عكس غيرها
م��ن ال��ب��ل��دان األج��ن��ب��ي��ة ال��ت��ي غ��ي��رت م��وق��ف��ه��ا وف��ق��ًا ل��ل��ت��ط��ورات في
سوريا .وبشأن طبيعة العالقات التركية ـ اإليرانية ،قال تشاووش
أوغلو« :إي��ران تتصرف بطريقة طائفية ،وه��ذا خطأ فيه خطورة
ك��ب��ي��رة ج���دًا وم��ث��ل ه���ذه ال��ت��ص��رف��ات ه��ي أب���رز أس��ب��اب ال��خ�لاف مع
السياسة اإليرانية».
أما في ما يخص االدع��اءات التي تعزو توتر العالقات بني تركيا
وب�ي�ن دول الخليج ل��ل��م��واق��ف املختلفة م��ن األح����داث األخ��ي��رة في
مصر ،قال تشاووش أوغلو« :ال ينبغي أن ينظر إلى االختالفات
في مصر على أنها أزمة عميقة ،ال توجد آراء متباينة في مسائل
أخ���رى ب�ين ت��رك��ي��ا ودول ال��خ��ل��ي��ج ،واألم�����ور س��ت��ع��ود إل���ى سياقها
الطبيعي ،واالختالف في الرأي حول مصر لن يكون له تأثير على
العالقات االقتصادية» ،وأض��اف« :إن تركيا لديها تجارب سيئة
مع االنقالبات ،لذلك يمكن فهم الوضع في مصر ،ونحن كحركة
سياسية وك��دول��ة عانينا كثيرًا م��ن االن��ق�لاب��ات العسكرية ،لهذا
السبب هناك انتقادات لسياستنا الخارجية ،ونحن سنثبت الحق
ف��ي القضية امل��ص��ري��ة ،ول��س��ن��ا نفضل ج��ان��ب��ًا واح����دًا أو ن��ف��رق بني
الشعب امل��ص��ري ،فهذا غير ممكن» .وح��ول تقويم عضوية تركيا
في االتحاد األوروبي ،قال إنه كان يأمل أن يكون التقرير املرحلي
االت��ح��اد األوروب����ي «أك��ث��ر ت��وازن��ًا ( )...وف��ي ظ��ل تمسك ه��ذه ال��دول
(فرنسا وأمل��ان��ي��ا) بمواقفها ال أعتقد أن��ه سيكون هناك تقدم في
عملية انضمام تركيا إلى االتحاد األوروبي».
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مبوب
◄ وفيات ►

إلعالناتكم
في
صفحة
المبوب
ّ
والوفيات

زوجة الفقيد :لبية يوسف غسطني
ول � � ��داه :أدون � �ي� ��س وزوج � �ت� ��ه آم ��ال
بشارة الكفوري وعائلتهما
امل � � �ح � ��ام � ��ي ج � � ��وزي � � ��ف وزوج � � �ت� � ��ه
الدكتورة ميريام بطرس اندراوس
وعائلتهما
ابنته :املحامية م��اري ت��راز القوال
(ع �ض��و س��اب��ق ف��ي م�ج�ل��س نقابة
املحامني)
زوج� � � ��ة ج� � � ��ورج ي� ��وس� ��ف (ع �ن �ت ��ر)
فنيانوس وعائلتهما
ش �ق �ي �ق��ه :ع��ائ �ل��ة امل ��رح ��وم ي��وس��ف
محسن القوال
شقيقته :تريز زوج��ة انطونيوس
يوسف طيون وعائلتهما
ينعون إليكم
األديب األستاذ أنطوان محسن ّ
القوال
قائمقام قضاءي
بشري والكورة سابقًا
وسيحتفل بالصالة لراحة نفسه
ي� ��وم األح � ��د  31ال � �ج ��اري ال �س��اع��ة
الثالثة وال�ن�ص��ف بعد الظهر في
كنيسة مار جرجس ـــ إهدن.
ت� �ق� �ب ��ل ال� � �ت� � �ع � ��ازي ي � ��وم � ��ي األح� � ��د
واالث� � �ن �ي��ن  31آب و 1أي � �ل� ��ول م��ن
ال �س��اع��ة ال �ع��اش��رة ص �ب��اح��ًا حتى
ً
مساء في قاعة الكنيسة.
السابعة

03/662991

من أي منطقة
في لبنان،
يوميًا من 7:30
صباحًا لغاية
ليال
ً 10:30
نختصر
المسافات
ومندوبونا
في خدمتكم
للمتابعة
وتحصيل
الفاتورة

◄ مبوب ►

مفقود
فقدت إقامة أميركية باسم تانيا ج��ودة،
ال��رج��اء ممن يجدها االت�ص��ال على الرقم
03/404807

إلعالناتكم الرسمية
واملبوبة والوفيات

في المكتبات

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

تطلب مندوبي مبيعات
(إشتراكات وإعالنات) في كافة املناطق اللبنانية،
راتب  +عمولة
للراغبنيُ ،يرجى إرسال السيرة الذاتية على البريد
االلكتروني jobs@al-akhbar.com :

إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
ف� ��ي ت� �م ��ام ال� �س ��اع ��ة ال �ت��اس �ع��ة م� ��ن ي��وم
الثالثاء الواقع فيه  2014/9/16السادس
عشر من شهر أيلول ع��ام  ،2014يجري
م �ج �ل��س ال �ج �ن��وب م �ن��اق �ص��ة ع �م��وم �ي��ة،
لتلزيم أشغال بناء مدرسة رسمية في
ب �ل��دة امل �ن��ارة ـ�ـ�ـ�ـ ق �ض��اء :ال �ب �ق��اع ال�غ��رب��ي،
وعلى أساس التنزيل املئوي.
يمكن للمتعهدين امل�ص�ن�ف�ين ب��ال��درج��ة
األول � � � ��ى ألش� � �غ � ��ال م� �ب ��ان ��ي وال� ��راغ � �ب �ي�ن
باالشتراك في ه��ذه املناقصة الحضور
إل � ��ى اإلدارة أث � �ن� ��اء ال� � � � ��دوام ال��رس �م��ي
للحصول ع�ل��ى امل�ل��ف ال�ك��ام��ل لألشغال
ل��دى ق�ل��م املصلحة الفنية ب�ع��د تسديد
ثمن امللف.
ت��رس��ل ال �ع��روض ب��ال�ب��ري��د امل�ض�م��ون أو
ّ
ّ
وتسجل في
تسلم باليد على أن تصل
ق�ل��م امل��دي��ر ال �ع��ام مل�ج�ل��س ال�ج�ن��وب قبل
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق التاريخ املحدد إلجراء املناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف1511
إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
ف� ��ي ت� �م ��ام ال� �س ��اع ��ة ال �ت��اس �ع��ة م� ��ن ي��وم
الثالثاء الواقع فيه  2014/9/16السادس
عشر من شهر أيلول ع��ام  ،2014يجري
م �ج �ل��س ال �ج �ن��وب م �ن��اق �ص��ة ع �م��وم �ي��ة،
لتلزيم أشغال مائية في بلدة عني قانا
ــــ قضاء :النبطية ،وعلى أساس التنزيل
املئوي.
يمكن للمتعهدين امل�ص�ن�ف�ين ب��ال��درج��ة
األول� � � � ��ى ألش� � �غ � ��ال م ��ائ� �ي ��ة وال� ��راغ � �ب�ي��ن
باالشتراك في ه��ذه املناقصة الحضور
إل � ��ى اإلدارة أث � �ن� ��اء ال� � � � ��دوام ال��رس �م��ي
للحصول ع�ل��ى امل�ل��ف ال�ك��ام��ل لألشغال
ل��دى ق�ل��م املصلحة الفنية ب�ع��د تسديد
ثمن امللف.
ت��رس��ل ال �ع��روض ب��ال�ب��ري��د امل�ض�م��ون أو
ّ
ّ
وتسجل في
تسلم باليد على أن تصل
ق�ل��م امل��دي��ر ال �ع��ام مل�ج�ل��س ال�ج�ن��وب قبل
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق التاريخ املحدد إلجراء املناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف1511
إعالن
يعلن رئ�ي��س بلدية ال��راب�ي��ة بالتكليف،
نائب الرئيس ،عن وضع جداول التكليف
االساسية لكافة الرسوم البلدية عن عام
ً
 2014قيد التحصيل عمال بنص امل��ادة
 104م ��ن ق ��ان ��ون ال ��رس ��وم ال �ب �ل��دي��ة رق��م
 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 االعالن في الجريدة الرسمية.
وي �ع �ت �ب��ر ه � ��ذا االع � �ل ��ان ب �م �ث��اب��ة ان � ��ذار
ع� ��ام ال� ��ى امل �ك �ل �ف�ين ض �م��ن ن �ط��اق ب�ل��دي��ة
الرابية الذين تخلفوا عن تأدية الرسوم
املستحقة عليهم.
ً
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 باملائة)
ع��ن ك��ل شهر تأخير ع��ن املبالغ ال�ت��ي لم
تسدد خالل املهلة املبينة في البند االول
ً
اعاله ،ويعتبر كسر الشهر شهرًا كامال.
ك�م��ا ن �ن��ذر امل�ك�ل�ف�ين ض�م��ن ن �ط��اق بلدية
الرابية وجوب تسديد الرسوم املتوجبة
عليهم ع��ن ال�س�ن��وات ال�س��اب�ق��ة ،ويعتبر
ه� � ��ذا االع � �ل� ��ان ب �م �ث ��اب ��ة ان � � � ��ذار وت �ب �ل �ي��غ
شخصي لكل مكلف وقاطعًا ملرور الزمن.
الرابية في  23آب 2014
رئيس بلدية الرابية بالتكليف
نائب الرئيس
نبيل انطوان كرم
التكليف 1495
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط�ل��ب ج�م�ي��ل ع ��ادل م��ره��ج مل��وك�ل��ه عزيز

ج��رج��ي مطر بصفته اح��د ورث��ة مهيبا
ج � ��رج � ��ي ال� ��رح � �ب� ��ان� ��ي وف � � � � ��ؤاد ج ��رج ��ي
م�ط��ر ه��و ن�ف�س��ه ف ��ؤاد ج��رج��ي سليمان
ال��رح �ب��ان��ي س �ن��دات ت�م�ل�ي��ك ب ��دل ض��ائ��ع
ب��ال�ع�ق��ار  /345/ع�ين ال�س�ن��دي��ان��ة باسم
امل ��ورث ��ة  /588/ع�ي�ن ال�س�ن��دي��ان��ة ب��اس��م
امل��ورث وبحصة امل��ورث بالعقار /318/
عني السنديانة.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
جورج صايغ
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلبت م��اري فريد شعيا ملوكلتها نوال
يوسف خليل جبرايل سند تمليك بدل
ضائع بحصتها بالعقار  /498/روميه
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
جورج صايغ
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلبت دالل الخوري انطونيوس الحكيم
ملوكلتها حياة جوزف السخن بصفتها
اح ��د ورث� ��ة امل��ال��ك ج ��ان ب �ط��رس س �ع��اده
سند تمليك ب��دل ضائع بحصة امل��ورث
بالعقار  /2371/القسم  /32/البوشرية.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
جورج صايغ
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط �ل��ب ش��رب��ل ف� ��ؤاد ال �ح��اج مل��وك �ل��ه ب�ي��ار
م�ن�ص��ور ك�ن��ج ب��و ع�ق��ل ه��و نفسه امل��ال��ك
بيار منصور بو عقل سند تمليك بدل
ضائع بالعقار  /8345/املتني.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
جورج صايغ
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب اويديس بغوص داكسيان بصفته
مفوضًا بعقد فك التأمني من بنك بيروت
ش.م.ل .ال��دام��ج للدائن بنك عبر الشرق
سابقًا وحسب الوكالة من املالك كيورق
اب��راه��ام بارطاميان ش�ه��ادة تأمني بدل
ضائع درج��ة أول��ى للعقار  /56/القسم
 /6/انطلياس.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
جورج صايغ
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب فكتور سليمان جبور سند تمليك
ب��دل ضائع بالعقار  /450/القسم /5/
املنصورية.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
جورج صايغ
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب املحامي ايلي فريد حنينه ملوكلته
ت� �م ��ام م �ل �ح��م ال� �ب ��رك ��س ب ��االص ��ال ��ة ع��ن
ن�ف�س�ه��ا وب�ص�ف�ت�ه��ا اح ��د ورث ��ة م��وري��س
أسعد فتوش سندي تمليك بدل ضائع
ب �ح �ص �ت �ه��ا وب �ح �ص��ة امل � � ��ورث ب��ال �ع �ق��ار
 /284/القسم  /24/بلوك/أ /الدكوانة.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
جورج صايغ
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط � �ل ��ب ال� � �ي � ��اس ن� ��دي� ��م خ � �ط� ��ار س � �ن ��دات
تمليك ب��دل ض��ائ��ع بحصته بالعقارات
 /2207/2141/167/املنصورية.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
جورج صايغ

إعالنات 725
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◄ إعالنات رسمية ►
اعالم تبليغ انذارات
تدعو وزارة املالية-مديرية املالية العامة -املصلحة االقليمية في محافظة
البقاع-دائرة التحصيل
املكلفني ال��واردة اسماءهم في الجدول ادن��اه للحضور الى مركز الدائرة
الكائن ف��ي زح�ل��ة -البولفار خلف السرايا-مبنى املالية الجديد-الطابق
االول-هاتف 801003/08:
لتبلغ ال�ب��ري��د امل��ذك��ور ت�ج��اه اس��م ك��ل منهم خ�لال مهلة ث�لاث�ين ي��وم��ًا من
ً
تاريخ نشر ه��ذا االع�لام ,و اال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة
بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها اع�لاه ,علمًا ان��ه سيتم نشر هذا
االعالم على املوقع االلكتروني الخاص بوزارة املالية:

2814737

الشركة اللبنانية الدولية
لألغذية ش.م.م.

LB 000014489 RT

547963

سامية جميل ابو سمره

LB 000014797 RT

13201

شركة البقاع للتموين ش.م.م

LB 000014491 RT

547983

هاني مطانس امليرع

LB 00014799 RT

13252

شركة صاركوم ش.م.م

LB 000014506 RT

548016

غالب جاد نصير

LB 000014800 RT

14054

جورج خليل مكاريوس

LB 000014507 RT

549728

عبير ظافر ابو ريشا

LB 000014802 RT

46039

غسان البرت قرعوني

LB 000014511 RT

554854

نسرين محمد ابراهيم

LB 000014806 RT

73780

منصور جورج معلوف

LB 000014512 RT

555114

بشير الياس اندراوس

LB 000014808 RT

286391

اسعد جعفر يوسف

LB 000015457 RT

558330

جوزف مخايل سيقلي

LB 000014815 RT

308513

بدروس ستراك كالوشيان

LB 000015459 RT

الرقم

اإلسم

رقم التمييز

564544

وصال قاسم جمعه

LB 000014817 RT

436741

عيد وديع سيقلي

LB 000014709 RT

568327

مارون ميشال الصقر

LB 000014821 RT

416038

علي محمود صالح الدين

LB 000015461 RT

437130

يوسف احمد القادري

LB 000014710 RT

578018

الياس جورج نجيم

LB 000014829 RT

2803023

حسن محمد الحايك

000015462LB RT

437293

سليم محمد الحشيمي

LB 000014711 RT

582513

سامر محمود عرابي

LB 000014831 RT

214469

شفيقه عبد النور زرزور

LB 000015888 RT

445618

فوزي مخايل النت

LB 000014720 RT

438942

445625

لويس مخايل النت

LB 000014721 RT

شركة مصري وخليل
التجارية ش.م.م

LB 000014835 RT

252460

علي رفيق علي احمد

LB 000015896 RT

252557

اسعد رفيق علي احمد

LB 000015901 RT

448711

سمير فواد اسماعيل

LB 000014724 RT

584547

موسى ابراهيم الرياشي

LB 000014836 RT

البير رزق ريا

LB 000015906 RT

451073

احمد محمد الفرو

LB 000014725 RT

584579

جان فرانكو تينتي

LB 000014837 RT

284539

LB 000015913 RT

453243

انطوان جورج الريف

LB 000014726 RT

585352

مروان محمود الخبي

LB 000014840 RT

345908

ساميه سليم ابو صوان

453294

رياض فارس سليالتي

LB 000014727 RT

585408

نجال عوض اللهيب

LB 000014841 RT

350104

كلود جوزف توما

LB 000015918 RT

456577

درويش خليل فريج

LB 000014728 RT

591698

ايمن احمد عبد الله

LB 000014848 RT

365365

كبريال طانوس معلوف

LB 000015920 RT

456635

خالد حسني علي

LB 000014729 RT

591710

عماد احمد عبد الله

LB 000014850 RT

392660

ريتا جورج غره

LB 000015923 RT

456642

خالد حسني علي

LB 000014730 RT

46459

الياس منصور املعلوف

LB 000014290 RT

393567

نجيب جورج غرة

LB 000015938 RT

463564

ريمون يوسف سيده

LB 000014734 RT

161989

مهدي محمد الحاج حسن

LB 000014313 RT

506648

حسني احمد حمزه

LB 000015957 RT

463571

يوسف ابراهيم الغصني

LB 000014735 RT

285481

رضوان ابراهيم الشحيمي

LB 000014317 RT

525286

بسام شئيم سيف الدين

LB 000015964 RT

463591

فيكان جميل مطران

LB 000014737 RT

344591

ايلي انطوان حالق

LB 000014322 RT

845549

خليل اسبيريدون كفوري

LB 000015967 RT

463595

كيورك هوب بامبوكيان

LB 000014738 RT

664469

ناديجدا سركيس مانويان

LB 000014324 RT

849496

رفالت موسى طانوس حاتم

LB 000015968 RT

463603

ادوار جميل مطران

LB 000014739 RT

1708610

مارون جورج كامل

LB 000014364 RT

852272

جورج مخايل غرة

LB 000015974 RT

463628

جوزف طانوس شمعون

LB 000014741 RT

1882331

حمود محمود مظلوم

LB 000014366 RT

1065872

علي محمد شاهني هالل

LB 000015977 RT

463646

جان نقوال مسلم

LB 000014742 RT

2005003

محمد ابراهيم شكر

LB 000014368 RT

1181038

464145

ْامنة محمد يعقوب

LB 000014743 RT

ليلى عبد النور زرزور
الخوري

LB 000015978 RT

2009731

464990

ميسر ظهير الدويدي

LB 000014744 RT

شركة مارون جورج كامل
وشريكه

LB 000014382 RT

1209168

جورج حنا الترك

LB 000015979 RT

465220

حسن عبد الله ابو عكر

LB 000014745 RT

2041647

طوني جورج كامل

LB 000014384 RT

1217650

بوغوص اغوب كندرجيان

LB 000015980 RT

465397

رائف اسعد العكاري

LB 000014746 RT

2395995

مجيد اسعد معلوف

LB 000014388 RT

1336516

ستيفانيا اسبيريدون غيكا

LB 000015983 RT

466139

شركة سجاد الشرق ش.م.م

LB 000014747 RT

210778

شوشان لويس دوماتيان

LB 000014396 RT

1349306

ايلي ابراهيم جرجس

LB 000015984 RT

470594

محمد رياض محمد عنتر

LB 000014751 RT

210780

شوشان لويس دوماتيان

LB 000014398 RT

1372086

عائشة احمد سيف الدين

LB 000015985 RT

477403

مالك محمد ابو حمدان

LB 000014754 RT

289135

هاكوب كيورك كاراكازيان

LB 000014400 RT

1531599

فيوليت توفيق عطا

LB 000015987 RT

478470

حسان عبد الرؤوف دياب

LB 000014755 RT

1562739

جورجيت نجيب سماحة

LB 000015988 RT

289137

هاكوب كيورك كاراكازيان

LB 000014402 RT

479181

شركة تمار اكسبورت ش.م.م

LB 000014756 RT

1604406

ابتسام شئيم سيف الدين

LB 000015990 RT

505744

هاروت كيفورك جكجيان

LB 000014404 RT

506814

شركة فينيسيا العاملية
لالستيراد والتصدير
والتجارة العامة

LB 000014763 RT

1621058

سميره علي غزال

LB 000015991 RT

1665213

عدنان محمد ابو هيكل

LB 000014417 RT

1621090

اميرة رفيق علي احمد

LB 000015992 RT

1827980

هدية اسماعيل الحشيمي

LB 000014421 RT

1621105

سعدى رفيق علي احمد

LB 000015993 RT

507030

فادي يوسف غزالي

LB 000014765 RT

2803921

آدوم نيكول هركليان

LB 000014427 RT

1633181

جميلة حنا الترك

LB 000015994 RT

507300

عمار ش.م.م

LB 000014766 RT

244712

محمد عبد الله ابو حمدان

LB 000014460 RT

1657093

خليل فرنسيس عكه

LB 000015995 RT

518954

يوسف قاسم علوان

LB 000014767 RT

283921

شركة النجوم للتوزيع

LB 000014462 RT

520392

احمد علي شبلي

LB 000014768 RT

1786610

نجاح ابراهيم فرحات

LB 000016016 RT

528358

عوني الياس فريجه

LB 000014770 RT

859131

محمد امني جميل الحشيمي

LB 000014464 RT

1835806

انصاف محمد الطلياني

LB 000015997 RT

529801

عبد الله بدر الدين خليل

LB 000014772 RT

1343751

احمد عمر الحشيمي

LB 000014467 RT

1884618

نديم وليد سعيد

LB 000015998 RT

530163

طوني امني الساحالني

LB 000014774 RT

1688056

شركة هاواي للتجارة العامة LB 000014469 RT

1949569

حسنيه عبدالله حاطوم

LB 000016005 RT

531133

زياد فايز سعيد

LB 000014775 RT

1726101

532158

امني ابراهيم طعمه

LB 000014776 RT

شركة الحشيمي للتجارة
العامة احمد الحشيمي
وشركاه

LB 000014471 RT

1989600

نادين عادل شمس

LB 000016009 RT

1989653

اميرة ديب الحاراتي

LB 000016010 RT

532593

نديم محمد الدغيدي

LB 000014777 RT

1827937

ناديا داوود الهندي حشيمي LB 000014473 RT

2043498

ريتا جوزف راجي

LB 000016011 RT

535457

منيفة ابراهيم
الشوباصي(الكردي)

LB 000014779 RT

1827964

هناء اسماعيل الحشيمي

LB 000014474 RT

2115190

قاسم محمد غتيت

LB 000016014 RT

1827969

امال اسماعيل الحشيمي

LB 000014476 RT

1134628

لينا شارل الصفدي

LB 000016015 RT

543217

سامي احمد معربوني

LB 000014783 RT

1827974

بسام اسماعيل الحشيمي

LB 000014480 RT

13194

543318

نبيلة حسني عجرم

LB 000014784 RT

543321

سوسن ابراهيم عراجي

LB 000014785 RT

1964246

حسني ابراهيم شحرور

LB 000014482 RT

الشركة املتحدة للتموين
والتجارة ش.م.م

RT000012222LB

546485

داني ريمون الراسي

LB 000014791 RT

2499625

مي نجيب الخوري حنا
عقيقي

LB 000014486 RT

13207

شركة الينابيع ش.م.م

RT000012223LB

13217

شركة الوفاء للمواد الغذائية

RT000012321LB
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شركة سماكو ش.م.م

RT000012331LB

126077

جوزف خليل خلف

LB 000015510 RT

206190

عطا احمد عثمان

LB 000015661 RT

13266

شركة ميرامار للتموين
ش.م.م

RT000012347LB

126095

عامر نواف الحسني

LB 000015511 RT

206419

عادل حسن شروف

LB 000015662 RT

13272

شركة دغمش اخوان للتجارة RT000012348LB
العامة ش.م.م

126194

شركة خالد عباس ومحمد
معتز اسما وشركاهم

LB 000015514 RT

206751

رفيق مخول السيقلي

LB 000015663 RT

13279

شركة املنشار الحديث ش.م.م RT000012353LB

126471

ناصر محمد الجبالي

LB 000015518 RT

207004

جاد فوزي املعروف بالياس
تنوري

LB 000015664 RT

13281

الشركة اللبنانية االملانية
للسكاكر ش.م.م

RT000012356LB

142181

عفيف جورج حنا

LB 000015519 RT

207108

زياد بشير عبد الوارث

LB 000015666 RT

147604

عفيف سليم القاسم

LB 000015521 RT

208055

جورج عوض الخليل

LB 000015669 RT

13286

شركة يونيفرسال
انترناشونال صخر وشركاه

RT000012357LB

155979

الشركة اللبنانية لالسفلت

LB 000015522 RT

208573

صالح محمود داغر

LB 000015674 RT

156209

عبد الكريم حسن شرارة

LB 000015523 RT

209002

13784

روجيه ريمون عريجي

LB 000012572 RT

156787

ادوار خليل صليبا

LB 000015524 RT

شركة ابراهيم الحايك
وشريكه للصيرفة

LB 000015681 RT

13844

جورج خليل مهنا

LB 000012576 RT

157621

جمال مصطفى الحسيني

LB 000015526 RT

209070

جمال يوسف مشعالني

LB 000015682 RT

13875

جرجس طانوس يونس

LB RT000014953

162619

جورج سقراط فريجي

LB 000015592 RT

209234

خالد محمد يقطني

LB 000015684 RT

14323

احمد سعيد الزعبي

LB 000015274 RT

162856

خليل حسني حمد

LB 000015593 RT

209236

حسن حسني ابو حمدان

LB 000015685 RT

14335

انطوان سليم مسلم

LB 000015275 RT

163254

14390

منير فوزي حرب

LB 000015276 RT

الشركة الوطنية لصناعة
الحجر ومشتقاته

LB 000015594 RT

209509

احسان سلمان بو حمدان

LB 000015688 RT

209521

عثمان علي عبد الله

LB 000015689 RT

14582

امني محمد غزاوي

LB 000015284 RT

164776

علي محمود قبالن

LB 000014292 RT

209621

فاطمة محمد منصور

LB 000015690 RT

14666

طالل معن الزغبي

LB 000015287 RT

164779

عفاف سيف الدين قبالن

LB 000014289 RT

209650

هيرابت اسحق بربريان

LB 000015692 RT

14679

سامي جعفر العميري

LB 000015288 RT

164987

شركة الدلباني التجارية

LB 000015596 RT

209666

خالد علي عمر

LB 000015693 RT

45299

جان يوسف رستم

LB 000015303 RT

164989

عبد الله شهاب الدلباني

LB 000015597 RT

209677

علي محمد الهيبي

LB 000015694 RT

45336

محمد ايمن احمد اسعد
برنجكجي

LB 000015304 RT

164991

عباس شهاب الدلباني

LB 000015598 RT

209694

انطوان جورج بدر

LB 000015695 RT

166350

شركة الرياشي التجارية

LB 000015601 RT

209799

مخايل يوسف الشماس

LB 000015699 RT

45353

زكاء محمد توفيق بارود

LB 000015306 RT

166352

سمير سليم الرياشي

LB 000015602 RT

210054

عايدة جرجس دحدوح

LB 000015705 RT

45363

انطوان جميل نجار

LB 000015310 RT

166355

فهد سليم الرياشي

LB 000015618 RT

210078

انطوان فريد قيامه

LB 000015707 RT

45439

داوود جرجي ابو جودة

LB 000015313 RT

167008

45451

بشارة جرجي ابو جودة

LB 000015314 RT

يسرى فجر خلف احمد
الراشد

LB 000015620 RT

210146

رافي ميساك اندونيان

LB 000015708 RT

45456

انطوان جرجي ابو جودة

LB 000015316 RT

172820

علي محمد القادري

LB 000015621 RT

210197

محمد حسني البرجي

LB 000015709 RT

45611

محسن يوسف مبارك

LB 000015319 RT

173301

طوني جوزاف عقل

LB 000015624 RT

210218

سليمان يوسف ابو بركة

LB 000015711 RT

46130

انطوان مخايل غرة

LB 000015330 RT

174297

محمد يوسف احمد

LB 0000115625 RT

210347

احمد صالح الدبش

LB 000015713 RT

46150

انطوان مخايل غرة

LB 000015331 RT

176151

اغرورايت ش.م.م

LB 0000115626 RT

210412

سمير دياب هدال

LB 000015717 RT

46239

ميشال عزيز الحاج شاهني

LB 000015334 RT

176555

حسن خليل معتوق

LB 000015627 RT

210422

رشيد احمد الحشيمي

LB 000015718 RT

46759

جوزف بشارة زيتون

LB 000015452 RT

176558

علي عبد حمزة الجوازري

LB 000015628 RT

210424

مريم موسى الحشيمي

LB 000015719 RT

46777

شركة نجا التجارية

LB 000015453 RT

176595

210516

سعيد اسماعيل قيد باي

LB 000015722 RT

46800

نايف عبد الكريم املصري

LB 000015455 RT

شركة عبد اسحق عبد
الحمزة

LB 000015629 RT

210440

سعد تامر التنوري

LB 000015720 RT

46855

شركة سويد العصرية

LB 000015458 RT

176597

عبد اسحق الحمزة

LB 000015630 RT

210544

خالد امني الغندور

LB 000015723 RT

46878

ناصر عزو سويد

LB 000015467 RT

176598

محمد اسحق الحمزة

LB 000015631 RT

210668

نمر فوزي القاصوف

LB 000015779 RT

46891

احمد غزو سويد

LB 000015468 RT

176599

مازن اسحق الحمزة

LB 000015632 RT

210787

فارس فخري العسلي

LB 000015780 RT

46969

نبيهة سليمان القاعي
عرابي

LB 000015470 RT

177346

قيصر رشيد عطا

LB 000015635 RT

210901

لؤي ابراهيم حسني

LB 000015782 RT

177596

الياس موسى معلوف

LB 000015636 RT

211012

علي يوسف جحا

LB 000015783 RT

49589

محمود محمد عبد الغني

LB 000015472 RT

177711

خليل سعيد شكر

LB 000015637 RT

211052

احمد مرون شاهني

LB 000015784 RT

49600

خير محمد عبد الغني

LB 000015473 RT

180476

عماد ابراهيم القاضي

LB 000015638 RT

211140

فاهيه بارينغ سقايان

LB 000015785 RT

51055

اوديت ابراهيم شمعون

LB 000015475 RT

182241

شركة الكفاءات الطبية ش م م LB 000015641 RT

211482

محسن جميل الزين

LB 000015790 RT

84246

شركة غزالي موتورز
ديفيزيون

LB 000015483 RT

182253

احمد حسني ياسني

LB 000015642 RT

211495

بوغوص جان خوزريان

LB 000015791 RT

183737

84249

حسام محمد غزالي

LB 000015484 RT

شركة عامر ومازن شيخ
السوق

LB 000015644 RT

211569

محسن حمد غزالة

LB 000015792 RT

84253

عصام محمد غزالي

LB 000015485 RT

183758

مازن صالح شيخ السوق

LB 000015645 RT

211573

فيكني ستراك حبشيان

LB 000015793 RT

84257

ربيع محمد غزالي

LB 000015486 RT

185850

نزيه ابراهيم درويش

LB 000015648 RT

211684

روزا اكيرا مونا تيروكو

LB 000015796 RT

87687

مراد عبد الرحيم مراد

LB 000015490 RT

186086

حسني علي اسماعيل

LB 000015649 RT

212104

رحاب علي موسى

LB 000015800 RT

89340

بطرس سليم عطالله

LB 000015491 RT

186088

212527

وسام اسماعيل الحشيمي

LB 000015802 RT

91609

هبر رست

LB 000015492 RT

حسني علي اسماعيل
شركة ُحسن كشور

LB 000015650 RT

212117

جوزف عبدو املعلوف

LB 000015801 RT

212841

احمد حسني دياب

LB 000015804 RT

99160

اندره عبد الله تنوري

LB 000015500 RT

186096

LB 000015652 RT

212892

جوزف الياس ساروفيم

LB 000015805 RT

99201

جعفر هادي الدجيلي

LB 000015501 RT

193072

124207

شركة قازان وموسوي
للتجارة العامة والتعهدات

LB 000015503 RT

البركة للتجارة العامة
والخدمات

LB 000015654 RT

213280

جوزف برونت اسطنبوليان

LB 000015810 RT

193361

شركة اسيا للتجارة ش.م.م.

LB 000015656 RT

213769

محمد يونس ابو شاهني

LB 000015812 RT

125951

شركة نرسيس للتجارة

LB 000015507 RT

205845

ايلي سبع ابراهيم

LB 000015659 RT

213822

جوزف ابراهيم حنا

LB 000015778 RT

126073

جوزف خليل خلف

LB 000015509 RT

205992

علي احمد املالط

LB 000015660 RT

214736

بوغوص اوهانس
شربتجيان

LB 000015818 RT

186092

وشركاؤها
ُحسن احمد كشور

LB 000015651 RT
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214908

سمير توما شرو

LB 000015819 RT

250952

بشار عادل خزام

LB 000015963 RT

2232747

مريم الياس توما

LB 000016034 RT

215130

جوزف ميشال كفوري

LB 000015820 RT

147671

ريمون حليم قاصوف

LB 000014935 RT

2233655

نتالي عادل شمس

LB 000016035 RT

215976

عبدالله مصطفى الزيابات

LB 000015846 RT

214650

قاسم اسماعيل الحشيمي

LB 000014940 RT

2233658

علي عادل شمس

LB 000016037 RT

216340

علي حسني العوطه

LB 000015848 RT

218173

انطوان جان معلوف

LB 000014943 RT

2233659

عماد عادل شمس

LB 000016039 RT

216357

محمد علي قاسم

LB 000015850 RT

221409

مروان حليم البسط

LB 000014942 RT

2233661

نجال حسني شمس

LB 000016050 RT

216483

غسان زين الدين زين الدين

LB 000015852 RT

268409

سالم محمد منذر

LB 000014946 RT

2412935

ابراهيم محمد هاشم

LB 000016051 RT

216561

سالم حسن الحلبي

LB 000015854 RT

325783

محمد احمد امليس

LB 000014948 RT

2421378

جان ادوار ريا

LB 000016052 RT

216937

عبد الجليل قاسم الحشيمي

LB 000015856 RT

325793

امال ابراهيم امليس

LB 000014949 RT

2421387

جهاد ادوار ريا

LB 000016054 RT

216974

شركة بروديس PRODIS
انطوان جبيلي وشركاه

LB 000015857 RT

349843

مياده اسماعيل الحشيمي

LB 000014951 RT

2421391

جبران ادوار ريا

LB 000016055 RT

218248

ميكائيل اوسب ميكائيليان

LB 000015859 RT

564522

جوزف فارس العريض

LB 000014963 RT

2421396

جالل ادوار ريا

LB 000016056 RT

218283

سليم احمد برعط

LB 000015860 RT

907734

شركة البقاع لالعمار ش.م.ل

LB 000014964 RT

2422930

عائشة علي خير الدين

LB 000016057 RT

218630

مريم السيد احمد املوسوي

LB 000015863 RT

1197101

توفيق حنا عبد االحد

LB 000014965 RT

2422944

شاهينة علي خير الدين

LB 000016058 RT

218649

داني جورج املر

LB 000015864 RT

1283237

219445

فداء موسى بري

LB 000015870 RT

شركة اوبري للصناعة
والتجارة ش.م.م OUBARI
INDUSTRY&TRADING

LB 000014975 RT

2422947

سماهر علي خير الدين

LB 000016059 RT

2435607

جميلة علي شاهني

LB 000016145 RT

222323

شركة E . I . P

LB 000015872 RT

1333220

شركة ريشا ش.م.م

LB 000014979 RT

2460725

فال ذيب عبد الفتاح

LB 000016146 RT

222346

علي محمد ميتا

LB 000015959 RT

1348221

محمود احمد امليس

LB 000014983 RT

2460729

لطفيه احمد حمزه

LB 000016147 RT

224478

فيكني ابراهيم تسوالقيان

LB 000015873 RT

1453974

اسعد جورج النت

LB 000014987 RT

2460730

صفيه احمد حمزه

LB 000016148 RT

228068

سناء علي غزال

LB 000015876 RT

1735553

محمد حسني الشوباصي

LB 000014990 RT

2460733

محمد احمد حمزة

LB 000016149 RT

232969

سنتر شتورا لصناعة
وتجارة االلبان واالجبان
ش.م.م

LB 000015879 RT

1813347

الشركة التجارية اللبنانية
االملانية ش.م.م

LB 000014995 RT

2460740

علي احمد حمزه

LB 000016150 RT

1967949

233128

ابتسام انطوان حمزو

LB 000015880 RT

شركة هيسم دحروج وشركاه LB 000015003 RT
لاللبان واالجبان

2460745

هناء احمد حمزه

LB 000016151 RT

2460752

خالد احمد حمزه

LB 000016152 RT

233235

احمد عثمان العجمي

LB 000015881 RT

2694463

انور محمد القطان

LB 000015012 RT

2460756

غادي احمد حمزه

LB 000016153 RT

236333

عماد عبد الحفيظ شاتيال

LB 000015891 RT

2760517

شركة حفيري إخوان للتجارة LB 000015015 RT
العامة

2460758

رانيه احمد حمزه

LB 000016154 RT

236362

غسان مجيد حمادي

LB 000015892 RT

2763545

236424

نبيل هاني املوسوي

LB 000015893 RT

شركة
DeutscheMobelhousTafel

LB 000015022 RT

2483909

يوسف ديب الحاراتي

LB 000016155 RT

2505410

جان شبل ابو نجم

LB 000016156 RT

236441

جوزف طانيوس شهوان

LB 000015894 RT

2769285

شركة  3أم أغري ش.م.م

LB 000015027 RT

2505944

ادال فارس ابو نجم

LB 000016157 RT

237396

زينة عويدا الكالس

LB 000015895 RT

2775507

أسراء احمد امليس

LB 000015032 RT

2505953

ربيعة شبل ابو نجم

LB 000016158 RT

238033

عبد اللطيف حسني صالح

LB 000015897 RT

2799474

طوني الياس غزالة

LB 000015040 RT

2506000

هناء جان ابو نجم

LB 000016159 RT

241517

نواف صبحي الشقيف

LB 000015900 RT

14305

جورج سامي عاصي

LB 000015044 RT

2507423

ايلني يوسف جرجس

LB 000016161 RT

241920

محسن عبد الرحمن ابو
عثمان
عادل ّ
شواق عمر آغا

LB 000015902 RT

182409

طانس منعم صليبا

LB 000015047 RT

2522479

حسني محمد الشحيمي

LB 000016162 RT

LB 000015908 RT

210194

ربيع حسن البرجي

LB 000015050 RT

2528184

زينه رفيق علي احمد

LB 000016163 RT

243511

خالد حسني يوسف

LB 000015911 RT

234735

االن ميشال الخوري

LB 000015063 RT

2528187

روال رفيق علي احمد

LB 000016164 RT

285347

243526

عصام محمد خال

LB 000015914 RT

شركة يونس وابو حيدر
لالسفلت ش.م.م

LB 000015071 RT

2528199

سميا رفيق علي احمد

LB 000016165 RT

243818

ممتاز وصفي محاسن

LB 000015915 RT

287416

طانيوس موسى قازان

LB 000015109 RT

2565229

نادر سمير ابو زيد

LB 000016166 RT

244568

محمد احمد الديراني

LB 000015925 RT

287418

طانيوس موسى قازان

LB 000015110 RT

2670803

ليلى فواز ضاهر

LB 000016167 RT

244807

نبيل موفق الحموي

LB 000015929 RT

308129

موسى جورج دحروج

LB 000015119 RT

2738305

احمد عبدالله فرحات

LB 000016169 RT

244837

حياة حسن حاطوم

LB 000015930 RT

345808

الياس جرجي سبانغ

LB 000015121 RT

2739101

اكرم عبدالله فرحات

LB 000016170 RT

244952

شفيق رشيد الشيباني

LB 000015931 RT

861726

كميل جرجس صدقة

LB 000015124 RT

2739115

هناء عبدالله فرحات

LB 000016171 RT

244960

محمد عبد الرحمن خضرة

LB 000015932 RT

1741789

245049

سمير مصطفى دياب

LB 000015933 RT

عبد الناصر يوسف حسن
آغا

LB 000015133 RT

2739117

صفاء عبدالله فرحات

LB 000016172 RT

2739122

سالم عبدالله فرحات

LB 000016173 RT

245107

سركيس قربت توبوزيان

LB 000015934 RT

2150826

جوزف جورج غره

LB 000016017 RT

2743073

سعاد حنا الترك

LB 000016175 RT

245428

نعيم توفيق ديوران

LB 000015936 RT

2155121

انطوان توفيق كعدي

LB 000016018 RT

2743076

ليال حنا الترك

LB 000016176 RT

246352

حسن نايف بلوق

LB 000015940 RT

2155130

سنتيا توفيق كعدي

LB 000016020 RT

2806571

جورج لويس وهبه

LB 000016183 RT

246937

غياث محمد بدر الدين
البستاني

LB 000015943 RT

2163328

نجاة محمد ديب محي الدين LB 000016021 RT

2812187

ابراهيم ملحم الكستي

LB 000016184 RT

2173317

وديعة عبد النور زرزور

LB 000016022 RT

2812198

خليل ملحم الكستي

LB 000016185 RT

247257

محمد خير بشير املجركش

LB 000015946 RT

2200161

اضتو حنا حنا

LB 000016023 RT

2812236

عبد الرحمن ابراهيم الكستي LB 000016186 RT

247387

ابراهيم محمد الشحيمي

LB 000015947 RT

2210910

حنينة مينا مينا

LB 000016027 RT

2817341

جورجيت عبد النور زرزور

LB 000016187 RT

250314

عبد الناصر احمد الشبلي

LB 000015956 RT

2226619

معن شئيم سيف الدين

LB 000016028 RT

2817343

نجوى عبد النور زرزور

LB 000016188 RT

250678

شركة القصيباتي وشركاه
التجارية

LB 000015958 RT

2226654

منذر شئيم سيف الدين

LB 000016029 RT

2820705

عبد الكريم احمد ياسني

LB 000016189 RT

2226658

نزار شئيم سيف الدين

LB 000016031 RT

250679

مؤيد سمير القصيباتي

LB 000015961 RT

2226665

فادي شئيم سيف الدين

LB 000016032 RT

250680

محمد سامر عصام سليق

LB 000015962 RT

2232743

اديب ميخائيل توما

LB 000016033 RT

242606

رئيس املصلحة املالية اإلقليمية

في محافظة البقاع
ألني الجميل
التكليف 1462
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الكرة اللبنانية

تساعد عودة
حسن املحمد
في تدعيم خط
الهجوم النجماوي
(أرشيف ــ عدنان
الحاج علي)

يختتم اليوم وغدًا الدور األول من كأسي النخبة والتحدي لكرة القدم ،في وقت تواصل فيه األندية تحركها على صعيد تجربة
الالعبني األجانب قبل انطالق الدوري في  26أيلول ،في حني يعاود منتخب لبنان األوملبي تمارينه االثنني استعدادًا للقاء البرازيل

صراع في النخبة والمحمد يعود نجماويًا
عبد القادر سعد
ي�ل�ت�ق��ي ف��ري �ق��ا ال �ص �ف��اء وال��راس �ي �ن��غ
اليوم عند الساعة  16.00على ملعب
العهد ضمن املجموعة األول��ى لكأس
النخبة ،حيث يحتاج الصفاء لنقطة
كي يضمن تأهله ال��ى نصف
ال �ن �ه��ائ��ي ك ��ون ��ه ي �م �ل��ك ث�ل�اث
ن �ق��اط م��ن ف ��وز ع �ل��ى النجمة
 ،0 - 2ال � � ��ذي ي �م �ل��ك ب� � ��دوره
الرصيد عينه بعد فوزه على
ال��راس �ي �ن��غ  .1 - 2األخ� �ي ��ر ال
يملك خ�ي��ارًا س��وى ال�ف��وز كي
ي�ت��أه��ل ،ح�ي��ث سيلعب ف��ارق
األه � � � ��داف دورًا ف� ��ي ت �ح��دي��د
ه��وي��ة ال �ف��ري��ق ال �ث��ان��ي ال ��ذي
س �ي ��راف �ق ��ه .ف� �ف ��وز ال��راس �ي �ن��غ
 0 - 1أو  0 - 2ي ��ؤه �ل ��ه م��ع
ال�ص�ف��اء ب �ف��ارق األه� ��داف عن
النجمة .أم��ا ف��وز الراسينغ 3
  0فيعني أن القرعة ستحددم� ��ن س �ي �ت��أه��ل ب�ي��ن ال �ص �ف��اء
والنجمة ،وفي حال عدم فوز
الراسينغ فسيتأهل الصفاء
وصل أمس املدافع
والنجمة.
املبروك
التونسي حمدي
ذل��ك أن ن�ظ��ام البطولة ينص
ّ
على تأهل الفريق الذي يملك
للخضوع للتجربة مع
فريق النجمة الذي مازال نقاطًا أكثر ،وفي حال التعادل
ف ��ي ال��رص �ي��د ت �ح ��دد ن�ت�ي�ج��ة
يبحث عن مدافع .علمًا
امل ��واج �ه ��ة ب�ي�ن ال �ف��ري �ق�ين من
أن املعلومات تشير الى
سيتأهل ،وف��ي ح��ال التعادل
أن البعض في النادي
يتأهل صاحب فارق األهداف
ّ
الساحل
يفكر بالعب
األعلى ،وفي حال التعادل من
حسن ضاهر (الصورة)
س� ّ�ج��ل أه ��داف اك�ث��ر أو تكون
لم
كبديل لبناني في حال
ال �ق��رع��ة ه ��ي م ��ن ت��ؤه��ل أح��د
الفرق.
يوفقوا بمدافع أجنبي.
وض �م��ن امل �ج �م��وع��ة ال �ث��ان �ي��ة،
يلتقي فريقا العهد وطرابلس
ع �ل��ى م �ل �ع��ب ال� �ص� �ف ��اء ع �ن��د ال �س��اع��ة
 .16.00وي�م�ل��ك ك��ل ف��ري��ق ن�ق�ط��ة بعد
تعادلهما مع السالم زغرتا وبالتالي
ف ��إن ال �ف��ائ��ز س �ي �ت��أه��ل ح�ك�م��ًا وي �ت��رك
ف ��ارق األه� ��داف ل�ي�ح��دد م��ن سيتأهل
من السالم وطرابلس .أم��ا التعادل 1
  1فسيعني أن ال�ق��رع��ة ستحكم منيتأهل بني الفرق الثالث.

مدافع
تونسي
للنجمة

في كأس التحدي ،يلتقي ،غدًا األحد
ع �ل��ى م �ل �ع��ب ال� �ص� �ف ��اء ع �ن��د ال �س��اع��ة
 ،16.00ش�ب��اب ال�س��اح��ل م��ع األن�ص��ار
ال �ج��ري��ح إداري � ��ًا ب �ع��د ت�خ�س�ي��ره أم��ام
التضامن صور الدراجه اسم الحارس
إدلبي على كشوف الفريق وهو
عمر ّ
غير موقع مع النادي .وكان األنصار
قد فاز على التضامن صور  ،2 - 3لكن
ع��اد ال�ص��وري��ون وف ��ازوا  0 - 2بقرار
اتحادي ليتأهلوا الى نصف النهائي
وت�ب�ق��ى ال�ب�ط��اق��ة ال�ث��ان�ي��ة معلقة بني
األن �ص��ار وال�س��اح��ل ال ��ذي ت �ع��ادل في
امل �ب ��اراة األول� ��ى م��ع ال�ت�ض��ام��ن .2 - 2
وبالتالي فإن األنصار ال يملك خيارًا
س � ��وى ال � �ف ��وز ل �ل �ت��أه��ل وأي ن�ت�ي�ج��ة
أخ� ��رى س�ت�ع�ن��ي خ ��روج ��ه ،وب��ال�ت��ال��ي
س �ي �ك��ون اج �ت �م ��اع ال �ل �ج �ن��ة االداري � � ��ة
ال� �ث�ل�اث ��اء ق ��اس �ي ��ًا ف� ��ي ق � ��رارت � ��ه ح ��ول
الخطأ الذي حصل في لقاء التضامن.
ّ
أما في حال تأهل األنصار فقد يكون

وق��ع ال�خ�ط��أ أخ ��ف ،خ�ص��وص��ًا أن من
يتحمل املسؤولية ه��و مدير النادي
ع �ب��اس ح�س��ن (اس �ت �ق��ال م��ن منصبه
ول ��م ت�ح�س��م االدارة امل ��وض ��وع ب�ع��د)
وه ��و م �ق��رب ج� �دًا م��ن رئ �ي��س ال �ن��ادي
نبيل بدر الذي قد يتساهل مع حسن
بعكس ما حصل في الخطأ الذي وقع
ف��ي ل�ق��اء األن �ص��ار وال��راس�ي�ن��غ ضمن
�وع ال �ـ  19م��ن ال ��دوري امل��اض��ي.
األس �ب� ُ
فحينها أش ��رك الع��ب م� ّ�ن اآلم ��ال هو
محمد مهدي وكان قد وقع مع فريق
اآلم ��ال ب�ع��د ان �ط�لاق ال� ��دوري .فكانت
هناك قرارات قاسية من االدارة بحق
رم� � ��وز ف ��ي ال � �ن� ��ادي ك �س��ام��ي ال �ش��وم
وم��ال��ك حسون وج��رى التشهير بهم
في الصحف .علمًا أن الخطأ الثاني
أفدح من األول ،لكن في لبنان تحميل
امل� �س ��ؤول� �ي ��ات ال ي� �ك ��ون وف � ��ق ح�ج��م
ال �خ �ط��أ ب ��ل وف ��ق م �س �ت��وى ال �ع�لاق��ات
الشخصية.

ستحدد نتيجة
األنصار غدًا مدى حجم
القرارات التي ستتخذها
ادارة النادي

وفي املجموعة الثانية ،يلتقي النبي
ش�ي��ت وال �غ��ازي��ة ع�ن��د ال�س��اع��ة 16.00
على ملعب العهد حيث يملك النبي
شيت ثالث نقاط من فوز على األخاء
األهلي عاليه  0 - 1ال��ذي يملك نقطة
من تعادله مع الغازية  .2 - 2وبالتالي
ف��إن ف��وز سفير البقاع  0 - 1سيعني

المنتخب األول ـ األولمبي
يستعد للبرازيل
تعود االثنني تمارين املنتخب األوملبي اللبناني بقيادة
املدير الفني اإليطالي جوسيبي جيانيني (الصورة)
بعد عودته من إيطاليا في زيارة خاصة نتيجة مرض
سيطعم
والدته .ويستعد املنتخب األوملبي ،الذي
ّ
بالعبني من املنتخب األول ،ملواجهة منتخب البرازيل
األوملبي في  8أيلول في العاصمة القطرية الدوحة.
واختار جيانني  23العبًا للمباراة وهم :لحراسة املرمى:
الري مهنا ،داني الحاج وسراج الصمد ،للدفاع :علي حمام،
يوسف محمد ،بالل نجارين ،نور منصور ،وليد اسماعيل،
عباس عوض ،حسني ابراهيم وشادي سكاف .للوسط:
هيثم فاعور ،سيرج سعيد ،عباس عطوي (قائد النجمة)،
مهدي فحص ،يوسف حمادة ،غازي حنينة ،حسني
منصور ويوسف صالح .للهجوم :محمد حيدر ،حسن
معتوق ،محمد مرقباوي ومحمود سبليني.

تأهله واالح�ت�ك��ام ال��ى ف��ارق األه��دف
ب�ي��ن ال � �غ� ��ازي� ��ة واإلخ� � � � ��اء مل� �ع ��رف ��ة م��ن
س �ي��راف �ق��ه .أم ��ا ال �ف ��وز ب�ن�ت�ي�ج��ة أك�ب��ر
فسيؤهل اإلخاء مع النبي شيت ،وفي
ح��ال التعادل فسيتأهل النبي شيت
والغازية ويخرج اإلخاء من املسابقة.
على صعيد واقع الفرق ،فإن الصفاء
حسم أم��ره وق��رر اعتماد الكونغولي
«بابي» كأجنبي ثالث بعد األداء الذي
ق��دم��ه ف��ي ال�ف�ت��رة ال�س��اب�ق��ة وت�ح��دي�دًا
أم ��ام ال�ن�ج�م��ة ،م��ا أق �ن��ع امل��دي��ر الفني
سمير س�ع��د ف�ي��ه .وس�ي�ك��ون «ب��اب��ي»
ال ��ى ج��ان��ب ال �ث �ن��ائ��ي ال� �س ��وري (غ�ي��ر
امل �ق �ن �ع�ين) ط��ه دي� ��اب وع �ب��د ال��رح�م��ن
عكاري ال��ذي سيغيب عن لقاء اليوم
ب�س�ب��ب ال �ش��د ال�ع�ض�ل��ي وك��ذل��ك األم��ر
بالنسبة لعمر ال�ك��ردي ال��ذي أصيب
بكاحله في لقاء النجمة.
وب��ال �ن �س �ب��ة ل �ل �ث�لاث��ي خ �ض��ر وح �م��زة
س� �ل ��ام � � ��ي وع� � � �ل � � ��ي ال� � � �س� � � �ع � � ��دي ،ف � ��إن
املفاوضات جارية بني ادارتي الصفاء
ونادي نفط ميسان العراقي ،إذ أرسلت
األخيرة وبعد ط��ول انتظار ومحاولة
للتعاقد مباشرة م��ع ال�لاع�ب�ين ،عقود
إعارة الى ادارة الصفاء ملدة عام واحد
ل�ك��ل الع ��ب .وت�ب�ل��غ قيمة ع�ق��دي حمزة
س �ل�ام ��ي وع � �ل ��ي ال� �س� �ع ��دي  125أل ��ف
دوالر لكل منهما ،أما قيمة عقد خضر
سالمي فتبلغ  200ألف دوالر ،ومازالت
ادارة الفريق اللبناني لم تحسم قيمة
ال �ح �ص��ة ال �ت��ي س�ت�ن��ال�ه��ا م��ن ال �ع �ق��ود.
وب��ال �ن �س �ب��ة ل �ل��راس �ي �ن��غ ف � ��إن امل � �ب ��اراة
ستكون فرصة للمدير الفني التشيكي
ليبور باال للوقوف أكثر على مستوى
الفريق خصوصًا بعد العرض املقبول
أمام النجمة رغم الخسارة.
ف��ي ال �ع �ه��د ،م��ازال��ت ق�ض�ي��ة ال�لاع�ب�ين
األج ��ان ��ب غ �ي��ر م�ح�س��وم��ة خ�ص��وص��ًا
م��ع ص��رف اإلدارة ال�ن�ظ��ر ع��ن اإلب�ق��اء
على املدافع املصري محمد الجيالني
ال ��ذي م��ن امل �ف �ت��رض أن ي�ف�س��خ العقد
معه ،وكذلك األمر بالنسبة للبرازيلي
ال ��ذي ش ��ارك م��ع ال �ف��ري��ق ف��ي النخبة
والذي لن يجري التعاقد معه .ووصل
أم � ��س م� ��داف� ��ع ب ��رازي� �ل ��ي آخ � ��ر س�ت�ت��م
تجربته لكن ليس ف��ي م �ب��اراة اليوم
ك��ون��ه ل��م يسجل ع�ل��ى الئ�ح��ة ال�ن��ادي
ق �ب��ل ان� �ط�ل�اق ال �ن �خ �ب��ة .وي �غ �ي��ب ع��ن
اللقاء الالعب حسن شعيتو «موني»
املوقوف اتحاديًا ثالث مباريات بعد
ض��رب��ه الع �ب��ًا م�ن��اف�س��ًا ف��ي ال �ل �ق��اء مع
السالم زغرتا.
ف ��ي زغ ��رت ��ا ،ي �ب ��دو أن ادارة ال �س�ل�ام
زغرتا صرفت النظر عن التعاقد مع
املصري ابراهيم سعيد ،واستقدمت
ال �س��وري عبد ال �ق��ادر دك��ه ال��ذي لعب
مع األنصار سابقًا ويخضع للتجربة
مع الفريق الزغرتاوي حيث سيتخذ
ال� �ق ��رار ب�ض�م��ه أو ع��دم��ه ال� �ي ��وم .لكن
يبدو أن دكة قد نال رضى املدير الفني
ال�ه��ول�ن��دي ب�ي�ت��ر م�ن��درت�س�م��ا م��وق�ت��ًا.
وعلى الصعيد اللبناني ف��إن النادي
ق ��د ي�ف�ك��ر ف ��ي ض ��م الع �ب�ي�ن ل�ب�ن��ان�ي�ين
بعد أن تعاقد مع عمر عويضة وعمر
ومحمد الدكرمنجي ،حيث
زين الدين
ّ
أن النادي قد رف��ع خمسة العبني من
الشباب لكن يتخوف من عدم قدرتهم
على االلتزام كليًا مع الفريق في حال
حالت ظروفهم األكاديمية دون ذلك.
ف��ي النجمة ،عقد اجتماع مهم أمس
بني العب الفريق حسن املحمد ونائب
ال ��رئ� �ي ��س ص �ل��اح ع� �س� �ي ��ران واألم �ي��ن
ال �ع��ام س�ع��د ال��دي��ن ع�ي�ت��ان��ي ملناقشة
مستقبل امل�ح�م��د م��ع ال �ن��ادي وج��رى
وتوقيع العقد،
االت�ف��اق بني الطرفني
ّ
ح�ي��ث م��ن امل�ف�ت��رض أن ي��وق��ع محمد
على كشوف النجمة في االتحاد بعد
وصول بطاقته الدولية من ماليزيا.
وسيخضع املحمد لعملية جراحية
في كاحله يوم االثنني في مستشفى
رزق ع�ل��ى ي��د ال��دك �ت��ور أل �ف��رد خ��وري
وه ��و س�ي�ح�ت��اج ل�ف�ت��رة ش�ه��ر ق�ب��ل أن
طبيعي.
يعود الى املالعب بشكل
ُ
ومع عودة محمد من ماليزيا فتحت
شهية األن��دي��ة وت�ح��دي�دًا رئ�ي��س أحد
النوادي الكبيرة لضم مهاجم النجمة
م�ق��اب��ل ب ��دل م ��ادي أك �ب��ر ّم�م��ا ق��دم��وه
ال �ن �ج �م��ة ،ل �ك��ن م �ح �م��د ف ��ض ��ل ال �ب �ق��اء
م��ع ف��ري�ق��ه ب�غ��ض ال�ن�ظ��ر ع��ن الجانب
املادي.
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اجتماع جديد التحاد السلة
بانتظار القرار

عبدو فغالي يتصدر وحادث يخرج شقيقه
ّ
تصدر عبدو فغالي ومالحه مارك
ح ��داد ع�ل��ى ميتسوبيتشي النسر
اي �ف��و  10ال �ت��رت �ي��ب ال� �ع ��ام امل��وق��ت،
ب��وق��ت ق ��دره  10.42.6دق �ي �ق��ة ،بعد
امل��رح�ل��ة الثانية الخاصة للسرعة
وه��ي مرحلة ب�لاط –ط��ورزي��ا لرالي
ل �ب �ن��ان ال ��دول ��ي ال �س��اب��ع وال �ث�لاث�ين
ال� � ��ذي ي �ن �ظ �م��ه ال � �ن � ��ادي ال �ل �ب �ن��ان��ي
للسيارات والسياحة حتى األح��د.
وال � � ��رال � � ��ي م� � � ��درج ض� �م ��ن امل ��رح� �ل ��ة
الرابعة من بطولة الشرق األوس��ط
ل �ل��رال �ي��ات ل �ل �ع��ام ال � �ج� ��اري ،وي�ب�ل��غ
ط��ول��ه االج �م��ال��ي ،ال� ��ذي ي �ق��ام على
ط��رق��ات م�ع�ب��دة 796.21 ،كلم منها
 245.66كلم مراحل خاصة وعددها
 13مرحلة.
ّ
واح � �ت� ��ل رودري � � � ��ك ال� ��راع� ��ي ون �ب �ي��ه
عبدالله على ميتسوبيتشي النسر
اي �ف��و  9امل��رك��ز ال�ث��ان��ي ب��وق��ت ق��دره
 11دق �ي �ق��ة و 13ث��ان �ي��ة .وج� ��اء ادي
ابي كرم وجوزيف كميد في املركز
ال �ث��ال��ث ب ��وق ��ت  11.16.02دق �ي �ق��ة.
ّ
يتعرض بطل رالي
وش��اء القدر ان
لبنان  11مرة منها عشر مرات على
ال �ت ��وال ��ي روج� �ي ��ه ف �غ��ال��ي وم�لاح��ه
ج� ��وزي� ��ف م �ط��ر ال � ��ى ح� � ��ادث ب�ع�ي��د

أخبار رياضية
الساتيليتي بطل لبنان
في كرة املاء

ان �ط�لاق �ه �م��ا ف ��ي امل��رح �ل��ة ال�خ��اص��ة
ال �ث ��ان �ي ��ة ج �ع �ل �ه �م��ا ي� �خ ��رج ��ان ع��ن
املسار من دون ان يصابا بأي أذى،
ّ
م �م��ا ش��ك��ل اول � ��ى م �ف��اج��آت ال��رال��ي

ال �ح��ال��ي .وب ��ات ف��ي ح�ك��م امل��ؤك��د ان
يحرز اللقب سائق لم يسبق له ان
ّ
اح��ت��ل امل��رك��ز األول ف��ي ال�ن�س�خ��ات
السابقة لرالي لبنان.

عبدو فغالي على سيارته خالل السباق

اج �ت �م��اع ج��دي��د دع ��ت ال �ي��ه ال �ه �ي �ئ��ة االداري � ��ة
ل�لات�ح��اد اللبناني ل�ك��رة ال�س�ل��ة وسيجمعها
مع رؤساء أندية الدرجة األولى ،عند الساعة
الرابعة من بعد ظهر االثنني في مقر انطوان
شويري «ملناقشة نظام بطولة لبنان ملوسم
 2015 - 204وم ��وض ��وع ال�ل�اع �ب�ي�ن األج��ان��ب
وال ��وق ��وف ع �ل��ى آراء األن ��دي ��ة واق �ت��راح��ات �ه��ا
وال �ط��روح��ات امل �ن��اس �ب��ة ال �ت��ي ت�ض�م��ن ن�ج��اح
البطولة» كما جاء في بيان االتحاد.
وم��ازال الغموض يلف املوقف االت�ح��ادي من
القضية وتحديدًا موقف رئيس االتحاد وليد
نصار الذي ما زال يماطل في اص��دار القرار،
علمًا أن اللجنة االدارية املؤلفة من  14عضوًا
(بعد استقالة نزيه ب��وج��ي) كانت ف��ي صدد
اص ��دار االب �ق��اء ع�ل��ى ع��دد ال�لاع�ب�ين األج��ان��ب
ك�م��ا ه��و ،ل�ك��ن جلسة ال�ث�لاث��اء ل��م تشهد ه��ذا
ال �ق��رار بطلب م��ن ن�ص��ار ال��ذي ي�ب��دو أن��ه ق��دم
وعودًا لألندية برفع العدد الى ثالثة العبني.
وكانت غالبية األعضاء في االتحاد ضد رفع
العدد وهم وليد نصار (تصويته بصوتني)،
ف ��ؤاد ص�ل�ي�ب��ا ،م ��ارون ج �ب��راي��ل ،ف ��ادي ت��اب��ت،
غمراوي.
نادر بسمة ،رامي فواز ،وهادي ّ
ويسود ن��وع من االستياء في تأخر االتحاد
ب��إص��دار ال �ق��رار ح�ي��ث أن األم ��ور ب��دأت تشبه
ما كان يحصل االتحاد السابق من ضبابية
وتمييع لألمور واللهو بالقشور على حساب
قضايا تعتبر مصيرية للعبة.

كما خ��رج��ت ال�س�ي��ارة رق��م  25التي
ي�ق��وده��ا ال�س��ائ��ق امل�خ�ض��رم ناجي
اس� �ط� �ف ��ان وم �ل�اح� ��ه اي� �ل ��ي ق �م��اط��ي
(م ��اري ��و) ،وال �س �ي��ارة رق ��م  28ال�ت��ي
ي�ق��وده��ا ال�س��ائ��ق اي�ل��ي غ��ان��م (زاخ)
ومالحه ماريو عنيد.
وكان السائق روجيه فغالي ومالحه
جوزيف مطر على ميتسوبيتشي
النسر ايفو ّ 10
سجال افضل وقت
في مرحلة «توتال» االستعراضية
ال� �ت ��ي اق �ي �م��ت ف ��ي س ��اع ��ة م �ت��أخ��رة
ّ
م ��ن م �س ��اء ال �ج �م �ع��ة ال �ف ��ائ ��ت.وح ��ل
ع �ب ��دو ف �غ��ال��ي وم� � ��ارك ح � ��داد ع�ل��ى
ميتسوبيتشي النسر ايفو  10في
املركز الثاني بفارق نحو تسع ثوان
ع��ن األول وادي اب��و ك��رم وجوزيف
ك�م�ي��د ع�ل��ى ميتسوبيتشي النسر
اي �ف��و  10امل��رك��ز ال �ث��ال��ث ب �ف��ارق 16
ثانية عن األول.
وفي اليوم الثالث تنطلق السيارات
ال� �س� �ب ��ت ع� �ن ��د ال � �س ��اع ��ة ال �ت��اس �ع��ة
ص �ب��اح��ًا م ��ن داخ� ��ل م��وق��ف م�ج� ّ�م��ع
ف��ؤاد ش�ه��اب ال��ري��اض��ي ف��ي جونية
بإتجاه مرحلة بالط وخوض ثالث
مراحل خاصة للسرعة يبلغ طولها
 65.46كلم.

استراحة
41 7 09 0 s u d o k u

كلمات متقاطعة 1 7 9 0

أح � ��رز ال �س��ات �ي �ل �ي �ت��ي ل �ق��ب ب�ط��ول��ة
ل �ب �ن��ان ل �ك��رة امل � ��اء ب �ع��د ف � ��وزه في
م � �ب ��ارات ��ه االخ � �ي � ��رة ع �ل ��ى ال ��رم ��ال
بنتيجة  ،14 - 22ضمن البطولة
ال�ت��ي اقيمت على طريقة ال��دوري
م� � � ��ن م � ��رح � � �ل � ��ة واح � � � � � � � � ��دة .س� �ج ��ل
للساتيليتي سيفاك ديميرجيان
( 8اه � � � � ��داف) ،ه� �ش ��ام ال� �ي ��اف ��ي (5
اه��داف) ،نديم غطاس ( 4اه��داف)،
ن �ي �ك ��وال رم� � ��وز (ه � ��دف �ي��ن) ،وع �م��ر
اليافي (هدفني) ،وتشارلي حبشي
(ه ��دف) .ام��ا ال��رم��ال فقد سجل له
ف�ي�ك�ت��ور س��ال��م ( 5اه � ��داف) ،رام��ي
نصار (هدفني) ،ارسني كوزرجيان
(ه��دف�ين) ،ط��ون��ي س�ل��وم (ه��دف�ين)،
روني دياب (هدفني) غسان سلوم
(هدف).

اليوم نهائي الدوري الصيفي
ت��أه��ل ف��ري��ق ال �ج��ام �ع��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة
األم�ي��رك�ي��ة جبيل وف��ري��ق «غ��روث
كونستراكشن» الى نهائي الدوري
ال�ل�ب�ن��ان��ي ال�ص�ي�ف��ي ل �ك��رة ال�س�ل��ة،
ال��ذي سيقام ال�س��ادس��ة م��ن مساء
اليوم على ملعب نادي غزير.
فريق جامعة  LAUتخطى ن��ادي
السكة زحلة بصعوبة كبيرة -75
 ،73ف��ي لقاء ك��ان فيه ماتيو ديب
االف �ض��ل ل��دى ال�ف��ائ��ز ب �ـ  15نقطة،
بينما برز ناحية الخاسر ،جيمي
سالم بـ  21نقطة.
وف � � ��ي امل � � �ب � � ��اراة ال � �ث� ��ان � �ي� ��ة ،ت �غ �ل��ب
«غ ��روث» ع�ل��ى «س��ي آي ت��ي ج��ي»
 83-85ب�ع��د ال �ت �م��دي��د ،إث ��ر نهاية
ال��وق��ت األص�ل��ي ب��ال�ت�ع��ادل .76-76
وب��رز من الفائز باتريك بو عبود
ب �ـ  24ن �ق �ط��ة ،وم ��ن ال �خ��اس��ر ك��ارل
سركيس بـ  20نقطة.

برونزية عربية في الشطرنج
ت� ّ�وج��ت ن��ان��ور ارنيليان بميدالية
ب ��رون ��زي ��ة ل �ل �ب �ن��ان ل �ف �ئ��ة دون 10
س � � � �ن � � ��وات ،ف � � ��ي ب � �ط� ��ول� ��ة ال � �ع� ��رب
ال�ف��ردي��ة للشطرنج ل�لان��اث ،التي
اس�ت�ض��اف�ت�ه��ا ال�ع��اص�م��ة االردن �ي��ة
عمان.

أفقيا

 -1أكبر الكواكب الشمسية ي��دور في فلكه  16كوكبًا – ثغر –  -2جامعة مصرية معروفة – مدينة
ّ
في فلسطني على املتوسط فتحها العرب وازدهرت في عهد الجزار –  -3أمور فظيعة – باب عظيم
–  -4أطول أنهر فرنسا يغطي حوضه خمس مساحة البالد – ممسوس ومجنون وخفيف العقل
ّ
تصب نيرانها على ه��دف واح��د –  -6القصر او
–  -5خ� ّ�داع ومحتال – حشد أف��واج م��ن املدفعية
الدار الشامخة املكشوفة الوجه واملعقودة السقف – ضاع وانحرف عن الطريق –  -7عائلة رئيس
جمهورية لبناني سابق – فتح الباب على مصراعيه –  -8وشى – يوافقها ويالئمها –  -9عائلة
رئيس وزراء بريطاني راحل –  -10مطار فرنسي

عموديًا

ّ
جنوبي السودان عاصمتها َملكال –  -2جزيرة إيطالية صغيرة تفصل البندقية
 -1مديرية في
ّ
ّ
العاملي – يبيعه الجزار –  -3جزيرة في جنوب
عن األدرياتيك وتشتهر بمهرجانها السينمائي
الفيليبني – ّ
تهيأ للحملة في الحرب –  -4متشابهان – ّ
بقية حسابي في املصرف –  -5ثمر النخل
– حرف عطف – من الحيوانات املفترسة –  -6أحد متصرفي جبل لبنان بنى جسر الباشا قرب
ّ
سرياني قديم ُيعرف باألبرص –  -8نوع من البطيخ األصفر – بلدة
بيروت –  -7للتأوه – كاتب
ّ
ّ
الشهابيني في القرن السابع عشر –  -9حل العقدة
لبنانية تاريخية بقضاء عاليه ومركز األمراء
– ملع البرق – هدم الحائط –  -10إعالمي لبناني إشتهر ببرنامجه السياسي منذ العام  1990وما
زال حتى اليوم يقدمه بنجاح

أفقيا

شروط اللعبة

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

مشاهير

حلول الشبكة السابقة

1

 -1الشيخ – موز –  -2مانديال – في –  -3أرق – اجتماع –  -4لن – فرو – نفق – -5
دكار – جوف –  -6ناي – شب –  -7كوانتس –  -8اب – فرفور –  -9هاون – لو – -10
جورجي جوكوف

عموديًا
ْ
 -1أم الدنيا –  -2الرنكا – بهو –  -3شنق – ايك – آر –  -4يد – فر – ولوج –  -5خيار – ما – ني
–  -6لجوج – نف –  -7مات – واترلو –  -8منف – سف –  -9زفاف – ولو –  -10يعقوب ّ
صروف

حل الشبكة 1789

إعداد
نعوم
مسعود
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1790
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الرياضة الدولية

يوفنتوس
ّ املرشح األول
للقب يليه روما
(ألبرتو لينغريا
ــ أ ف ب)

الدوري اإليطالي يعود أكثر ...خفوتًا!
تعود عجلة الدوري اإليطالي إلى
الدوران اليوم ،وسط صورة قاتمة ملا
وصلت إليه حال الـ «سيري أ» في السنوات
األخيرة .حال تتراوح بني تراجع املستوى
واملنافسة وخفوت بريق «الكالتشو»،
مقارنة بازدياده في البطوالت الكبرى
املجاورة إلى اتساع رقعة الفساد
والعنصرية في املالعب اإليطالية التي
بات النجوم يحجمون عنها ،فيما
آخرون يهجرونها تباعًا
حسن زين الدين
ال ي �ح �ت��اج امل �ت��اب��ع إل� ��ى ك �ث �ي��ر بحث
وم �ق��ارب��ات وم �ق��ارن��ات ح�ت��ى ي�خ��رج
ب�خ�لاص��ة أن ال� ��دوري اإلي �ط��ال��ي فقد
ج��اذب�ي�ت��ه وق ��وت ��ه ،وه ��و ف��ي ان �ح��دار
مخيف في السنوات األخيرة .فمقولة
إن «املكتوب يقرأ من عنوانه» تنطبق
ً
ف �ع�ل�ا ع �ل��ى ال� �ـ «س �ي ��ري أ» ،وه� ��ذا ما
ي��وض �ح��ه ب �ـ«ال��دل �ي��ل ال �ق��اط��ع» فشل
ن��اب��ول��ي ،ال� ��ذي ي �ع��د م ��ن أق� ��وى ف��رق
«ال�ك��ال�ت�ش��و» ف��ي ال�ع��ام�ين األخ�ي��ري��ن،
قبل ث�لاث��ة أي��ام ف��ي ال�ت��أه��ل إل��ى دور
املجموعات في دوري أبطال أوروبا،
ل� �ت� �ك ��ون امل� �ح� �ص� �ل ��ة االي � �ط� ��ال � �ي� ��ة ف��ي
امل �س��اب �ق��ة ه ��ذا امل��وس��م ف��ري �ق�ين فقط
هما :يوفنتوس وروما.
نعم ،صدقوا أن ثالث الدوري اإليطالي
في املوسم املنصرم سقط في امتحان
ال � ��دور ال �ف��اص��ل أم� ��ام أت�ل�ت�ي��ك ب�ل�ب��او
اإلسباني ،رغم أن األخير فقد الكثير
من قوته في اآلونة األخيرة مع رحيل
النجمني فرناندو لورينتي وخافي
مارتينيز عن صفوفه ،لتصاب الكرة
اإلي �ط��ال �ي��ة ب�ن�ك�س��ة م �ب �ك��رة وج��دي��دة
جاءت لتؤكد واقع الحال املزري بعد

ال�س�ق��وط امل � ّ
�دوي للمنتخب الوطني
ف ��ي م ��ون ��دي ��ال ال � �ب ��رازي ��ل ب �خ��روج��ه
خالي ال��وف��اض م��ن دور املجموعات
ب�خ�س��ارت�ين ك��ان��ت «أف�ظ�ع�ه�م��ا» أم��ام
كوستاريكا.
وب�م��ا أن ال�ش��يء ب��ال�ش��يء ي��ذك��ر ،ف��إن
خير توصيف لحال كرة «الكالتشيو»
ه��و ال ��دوري األمل��ان��ي ت�ح��دي�دًا ،وذل��ك
ألن األخ �ي��ر ت�م�ك��ن م��ن س�ح��ب مقعد
في ال�ـ «تشامبيونز ليغ» من نظيره
اإلي �ط��ال��ي ،وأث �ب��ت أحقيته وك�ف��اء ت��ه
في ذلك من خالل تصديره للمواهب
ال ��وط �ن �ي ��ة إل � ��ى ال� �ب� �ط ��والت األخ � ��رى
ال�ك�ب��رى ،ك�م��ا ف��ي ان�ك�ل�ت��را واسبانيا
ال�ت��ي ب��ات مجهر كشافيها مصوبًا
على مالعب «البوندسليغا» ،وتاليًا
ف ��إن ذل ��ك أن �ت��ج منتخبًا ق��وي��ًا تمكن
من حصد لقب كأس العالم  2014عن
ج��دارة واستحقاق ،أم��ا ف��ي إيطاليا
فال شيء من هذا على االطالق.
ول � �ع ��ل ال � �ع � �ن� ��وان ال � � ��ذي خ ��رج ��ت ب��ه
ص� �ح� �ي� �ف ��ة «ال ك � ��وري � � �ي � ��ري دي� �ل� �ل ��و
س� �ب ��ورت» ص�ب�ي�ح��ة خ �ي �ب��ة ن��اب��ول��ي
األخيرة «ما هذه الصورة السيئة؟»
ي �ن �س �ح��ب ب��ال �ت��أك �ي��د ع �ل��ى ال �ب �ط��ول��ة
اإلي�ط��ال�ي��ة ال �ت��ي ل��م ت�ع��د ق� ��ادرة على
أن ت�ن�ج��ب ف��ري �ق��ًا واح� � �دًا ق��وي��ًا على
ال �س ��اح ��ة األوروب� � �ي � ��ة ف ��ي ال �س �ن��وات
األخ �ي��رة ،حتى إن يوفنتوس األكثر
ً
واحتواء للنجوم واملواهب،
جاهزية
فإنه بعيد كل البعد عن قوة املنافسة
ال�ت��ي تقدمها ف��رق مثل ري��ال مدريد
وأت � �ل � �ت � �ي � �ك� ��و م� � ��دري� � ��د وب� ��رش � �ل� ��ون� ��ة
االس � � �ب � ��ان � � �ي � ��ة وب � � � ��اي � � � ��رن م� �ي ��ون� �ي ��خ
وب ��وروس� �ي ��ا دورت� �م ��ون ��د األمل��ان �ي�ي�ن
وت � �ش � �ل � �س� ��ي وم� ��ان � �ش � �س � �ت� ��ر س �ي �ت��ي
وأرسنال (يضاف اليهم ليفربول هذا
امل��وس��م) االن�ك�ل�ي��زي��ة وب��اري��س س��ان
جيرمان الفرنسي.
وج� � ��ه آخ� � ��ر ُي � �ب� ��رز ت� ��راج� ��ع ال � � ��دوري
االيطالي وانكفاءه عن االض��واء هو
إح� �ج ��ام ن �ج��وم «ال� �ص ��ف األول» عن
االنتقال اليه ،وهذا االمر ليس ّ
مرده

إلى ضعف العنصر املادي كما يذهب
ال� �ي ��ه ال �ب �ع��ض (ع �ل �م��ًا ب ��أن ��ه م�ش�ك�ل��ة
س�ب�ب�ه��ا س ��وء االدارات ف ��ي األن��دي��ة
وب��اإلم�ك��ان إي�ج��اد ال�ح�ل��ول ل�ه��ا) ،بل
ال��ى أسباب أخ��رى يأتي في مقدمها
رواج الفساد والعنصرية في املكاتب
ً
واملالعب االيطالية ،فضال ،في مقابل
ذل� ��ك ،ع��ن ازدي� � ��اد رق �ع��ة ال �ت �ط��ور في
البطوالت األخرى ،التي باتت تجذب
ه ��ؤالء ال �ن � ّج��وم ،وه ��ذا م��ا أدى حتى
إلى أن يفضل العديد منهم االنتقال
إلى الدوري الروسي أو التركي على
اإليطالي!
ّ
تخيلوا أن االسباني ال�ش��اب ألفارو
م��ورات��ا ،ال ��ذي ل��م ي�ج��د ل��ه م�ك��ان��ًا في
ري��ال مدريد ،ك��ان الصفقة األب��رز في
الـ «سيري أ» بقدومه الى يوفنتوس.
أما الحديث عن قدوم نجوم في «آخر
أي��ام �ه��م» ك��ال�ف��رن�س��ي ب��ات��ري��س اي�ف��را

ال يزال النجوم يحجمون
عن مالعب إيطاليا
وآخرون يغادرونها

ال� ��ى «ال� �ي ��وف ��ي» واالن �ك �ل �ي ��زي آش �ل��ي
ك ��ول ال ��ى روم� ��ا وال �ص��رب��ي نيمانيا
ف �ي��دي �ت��ش ال � ��ى ان� �ت ��ر م� �ي�ل�ان ��و ،ف��إن��ه
تأكيد إض��اف��ي أن ال ��دوري االيطالي
ً
ً
بات معقال لـ«العواجيز» ،هذا فضال
ع� ��ن اس� �ت� �م ��رار ه� �ج ��رة ال� �ن� �ج ��وم ع��ن
مالعب «الكالتشيو» ،وآخرهم ماريو

برنامج الدوري اإلنكليزي واإليطالي
¶ إنكلترا (املرحلة الثالثة)

¶ إيطاليا (املرحلة األولى)

 السبت:بيرنلي  -مانشستر يونايتد ()14,45
م ��ان� �ش� �س� �ت ��ر س� �ي� �ت ��ي  -س � �ت� ��وك س �ي �ت��ي
()17,00
نيوكاسل  -كريستال باالس ()17,00
كوينز بارك رينجرز  -سندرالند ()17,00
سوانسي سيتي  -وست بروميتش البيون
()17,00
وست هام  -ساوثمبتون ()17,00
افرتون  -تشلسي ()19,30

 السبت:كييفو  -يوفنتوس ()19,00
روما  -فيورنتينا ()21,45

 االحد:استون فيال  -هال سيتي ()15,30
توتنهام  -ليفربول ()15,30
ليستر سيتي  -ارسنال ()18,00

 االحد:ميالن  -التسيو ()19,00
اتاالنتا  -فيرونا ()19,00
تورينو  -انتر ميالنو ()21,45
اودينيزي  -امبولي ()21,45
باليرمو  -سمبدوريا ()21,45
جنوى  -نابولي ()21,45
تشيزينا  -بارما ()21,45
ساسوولو  -كالياري (.)21,45

بالوتيللي واملغربي مهدي بنعطية
بعد تشيرو إيموبيلي.
«دوري ال �ع ��واج �ي ��ز» ،ه ��و ب��ال�ض�ب��ط
الوصف الذي ينطبق على الـ «سيري
أ» .املسألة هنا ال تتعلق بسن النجوم
فحسب ،بل بضعف إنتاجية املواهب
وترهل الفرق الكبرى ،وف��ي مقدمها
الكبيران ميالن وإنتر ميالنو اللذان
ّ
ط��ل �ق��ا ك ��ل ع�ل�اق��ة ل �ه �م��ا ب�م��اض�ي�ه�م��ا
امل� �ض ��يء ،ح �ت��ى ب ��ات ال �ب �ك��اء «ج��ائ �زًا
عليهما».
ً
قلنا فساد وعنصرية قبال؟ هذا االمر
بات مفروغًا منه في مالعب ايطاليا
أك �ث��ر م��ن غ �ي��ره��ا ،ح �ي��ث ي�ك�ف��ي فقط
ال�ت��وق��ف ل�ل��دالل��ة على ذل��ك عند رجل
اس�م��ه ك��ارل��و تافيكيو امل �ع��روف عنه
ف�س��اده ،تحديدًا ف��ي م��ا كشفه جينو
ك ��وري ��ون ��ي ،رئ� �ي ��س ن� � ��ادي ب��ري�ش�ي��ا
ال �س��اب��ق ،ع��ن أن تافيكيو أس�ه��م في
إيقاف مشروع كبير للنجم السابق
روب ��رت ��و ب��اج �ي��و ل �ل �ن �ه��وض ب��ال �ك��رة
االي �ط��ال �ي��ة ع �ق��ب ال � �خ� ��روج م ��ن دور
امل �ج �م��وع��ات مل��ون��دي��ال  ،2010وذل��ك
�اع
م��ن أج��ل م�ص��ال��ح شخصية وم�س� ٍ
ل �ل ��وص��ول ال� ��ى ال �س �ل �ط��ة ال��ري��اض �ي��ة
امل � �ط � �ل � �ق� ��ة ،وه � � � � ��ذا م� � ��ا ح� � �ص � ��ل .أم� ��ا
ع�ن�ص��ري�ت��ه ف��ات�ض�ح��ت ع �ن��دم��ا ّ
وج��ه
عبارات مقززة للفرنسي بول بوغبا،
نجم يوفنتوس ،غير أن��ه تمكن رغم
كل ذلك من الوصول الى سدة رئاسة
االت �ح��اد اإلي�ط��ال��ي ل�ك��رة ال �ق��دم .نعم،
ص ��دق ��وا أن ال ��رج ��ل االول ف ��ي ال �ك��رة
االي �ط ��ال �ي ��ة ح��ال �ي��ًا ل �ي��س إال ف��اس �دًا
وعنصريًا!
بعد ك��ل ه��ذا امل�ش�ه��د ،يبقى الحديث
طبعًا عن املنافسة على لقب الدوري
ً
االي�ط��ال��ي ه��ذا امل��وس��م تفصيال غير
ذي أهمية بالغة ،هذا إن وجدت هذه
ً
املنافسة أص�ل�ا ،إذ م��ا يبدو واضحًا
أن ال�ص��ورة في ال�ـ «سيري أ» ال تزال
على الشكل اآلتي :يوفنتوس ،ونوعًا
ما روما ،في كفة ،والبقية الباقية في
أخرى.
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سوق االنتقاالت

يوروبا ليغ

خطر بلجيكي وهولندي على إشبيلية في «يوروبا ليغ»
لن يكون مشوار إشبيلية اإلسباني
ً
ح ��ام ��ل ل �ق ��ب «ي � ��وروب � ��ا ل� �ي ��غ» س �ه�لا
ف� ��ي ال �ن �س �خ��ة امل �ق �ب �ل��ة م� ��ن ال �ب �ط��ول��ة
ع�ل��ى اإلط�ل��اق ،إذ وق��ع ف��ي مجموعة
صعبة مع ستاندار لياج البلجيكي
وف � �ي � �ي � �ن � ��ورد ال � �ه � ��ول � �ن � ��دي وري� �ي� �ك ��ا
الكرواتي.
وبعد خروجه أمام أرسنال اإلنكليزي
في تصفيات دوري األبطال ،سيواجه
بشيكطاش ال�ت��رك��ي ف��ري�ق��ًا إنكليزيًا
آخر ،إثر وقوعه في املجموعة الثالثة
م ��ع ت��وت �ن �ه��ام وب ��ارت� �ي ��زان ال �ص��رب��ي
واستيراس اليوناني.
وي� � �ق � ��ام دور امل � �ج � �م� ��وع� ��ات ب �ي��ن 18
أي�ل��ول و 11ك��ان��ون األول  ،2014فيما
تستضيف وارسو البولونية املباراة
النهائية في  24نيسان .2015
وفي ما يأتي املجموعات:
 امل � �ج � �م � ��وع � ��ة األول� � � � � � � ��ى :ف � �ي � ��اري � ��الاإلسباني ،بوروسيا مونشنغالدباخ
األملاني ،زيوريخ السويسري ،أبولون
ليماسول القبرصي.
 امل �ج �م ��وع ��ة ال� �ث ��ان� �ي ��ة :ك��وب �ن �ه��اغ��نالدنماركي ،بروج البلجيكي ،تورينو

اإلي� � �ط � ��ال � ��ي ،ه �ل �س �ن �ك��ي ال �ف �ن �ل �ن ��دي.
 امل� �ج� �م ��وع ��ة ال � �ث� ��ال � �ث� ��ة :ت ��وت� �ن� �ه ��ام،بشيكطاش ،بارتيزان ،استيراس.
 امل� � � � � �ج� � � � � �م � � � � ��وع � � � � ��ة ال � � � � � ��راب� � � � � � �ع � � � � � ��ة:س � ��ال � ��زب � ��ورغ ال � �ن � �م � �س� ��وي ،س �ل �ت �ي��ك
االس � �ك � ��وت � �ل � �ن � ��دي ،دي � �ن � ��ام � ��و زغ� � ��رب

ال � � � �ك � � ��روات � � ��ي ،اس� � � �ت � � ��را ال� � ��روم� � ��ان� � ��ي.
 امل �ج �م��وع��ة ال �خ��ام �س��ة :اي �ن��ده��وف��نالهولندي ،باناثينايكوس اليوناني،
استوريل البرتغالي ،دينامو موسكو
الروسي.
 -امل�ج�م��وع��ة ال �س��ادس��ة :ان�ت��ر ميالنو

يوري دجوركاييف مشاركًا في عملية سحب القرعة (فاليري هاش ــ أ ف ب)

اإلي � � �ط � ��ال � ��ي ،دن � �ي � �ب� ��رو االوك � � ��ران � � ��ي،
س ��ان ��ت إت � �ي� ��ان ال� �ف ��رن� �س ��ي ،ق � ��ره ب ��اغ
األذربيجاني.
 امل �ج �م ��وع ��ة ال� �س ��اب� �ع ��ة :إش �ب �ي �ل �ي��ة،ستاندار لياج ،فيينورد ،رييكا.
 امل�ج�م��وع��ة ال�ث��ام�ن��ة :ل�ي��ل الفرنسي،ف � ��ول� � �س� � �ب � ��ورغ األمل � � � ��ان � � � ��ي ،إف� � ��رت� � ��ون
اإلنكليزي ،كراسنودار الروسي.
 امل � �ج � �م ��وع ��ة ال � �ت� ��اس � �ع� ��ة :ن ��اب ��ول ��ياإلي �ط��ال��ي ،س �ب��ارت��ا ب ��راغ ال�ت�ش�ي�ك��ي،
ي��ون��غ ب��وي��ز ال �س��وي �س��ري ،س �ل��وف��ان
براتيسالفا السلوفاكي.
 املجموعة العاشرة :دينامو كييفاألوك � � � ��ران � � � ��ي ،ش � �ت � �ي� ��وا ب� ��وخ� ��ارس� ��ت
ال � ��روم � ��ان � ��ي ،ري � ��و آف � ��ي ال �ب��رت �غ��ال��ي،
البورغ الدنماركي.
 امل� � �ج� � �م � ��وع � ��ة ال � � �ح � � ��ادي � � ��ة ع� � �ش � ��رة:فيورنتينا اإليطالي ،باوك اليوناني،
غ��ان�غ��ان ال�ف��رن�س��ي ،دي�ن��ام��و مينسك
البيالروسي.
 املجموعة الثانية عشرة :ميتاليستاألوك��ران��ي ،ط��راب��زون سبور التركي،
ليخيا وارس ��و ال�ب��ول��ون��ي ،لوكيرين
البلجيكي.

تصفيات كأس أوروبا

رويس وغوميز مجددًا بقميص أبطال العالم
هجوم منتخب
ازداد
ً
أملانيا قوة بعودة نجم
بوروسيا دورتموند ماركو
رويس إلى تشكيلة املدرب
يواكيم لوف ،بعد غيابه
عن كأس العالم لإلصابة.
فيسنتي
أما مدرب إسبانيا َّ
دل بوسكي ،فقد تعلم من
درسه في املونديال األخير
ً
«دماء» جديدة
وأستدعى

ع � ��اد ن� �ج ��م ب� ��وروس � �ي� ��ا دورت � �م� ��ون� ��د،
م��ارك��و روي��س ،ال��ى تشكيلة منتخب
بالده بعدما استدعاه املدرب يواكيم
ل��وف ملواجهة األرج�ن�ت�ين ودي��ًا ف��ي 3
أي�ل��ول املقبل وب��داي��ة تصفيات كأس
اوروبا  2016بعدها بأربعة أيام أمام
اسكوتلندا .ومع رويس عاد املهاجم
ال� �ه ��داف م ��اري ��و غ��وم �ي��ز ب �ع��د غ�ي��اب
بقرار فني
طويل ،إما لإلصابة ،وإما
ٍ
من املدرب.
واستدعى لوف  18العبًا اح��رزوا لقب
كأس العالم  2014الصيف الحالي في
البرازيل ،وغاب عن التشكيلة املعتزلون
فيليب الم ،م �ي��روس�لاف ك �ل��وزه وبير
ميرتساكر ،الذين سيحضرون مباراة
األرجنتني في دوس�ل��دورف لالحتفال
ب ��إس �ه��ام �ه ��م م� ��ع امل �ن �ت �خ��ب ال��وط �ن��ي
بإحراز اللقب العاملي.
وهنا التشكيلة:
 ل� �ح ��راس ��ة امل� ��رم� ��ى :م ��ان ��وي ��ل ن��وي��ر(ب��اي��رن م�ي��ون�ي��خ) ،روم ��ان فايدنفلر
(دورت �م��ون��د) ،رون  -روب ��رت تسيلر
(هانوفر).
 -ل� �ل ��دف ��اع :ج� �ي ��روم ب��وات �ن��غ (ب ��اي ��رن

م �ي ��ون �ي ��خ) ،إي ��ري ��ك دورم ،م��ات �ي��اس
غينتر ،كيفن غروسكرويتس ،ماتس
ه��ام �ل��س (دورت � �م� ��ون� ��د) ،ب�ي�ن�ي��دي�ك��ت
ه ��وف� �ي ��دي ��س (ش � ��ال� � �ك � ��ه) ،أن �ط��ون �ي��و
روديغر (شتوتغارت).
 للوسط :جوليان دراكسلر (شالكه)،م� � ��اري� � ��و غ� � ��وت� � ��زه وت � � ��وم � � ��اس م ��ول ��ر
(ب��اي��رن ميونيخ) ،كريستوفر كرامر
(ب��وروس �ي��ا م��ون�ش�ن�غ�لاب��اخ) ،طوني
ك � � � ��روس وس � ��ام � ��ي خ� �ض� �ي ��رة (ري � � ��ال
م� ��دري� ��د) ،م �س �ع��ود أوزي� � ��ل ول��وك��اس
بودولسكي (أرسنال) ،اندريه شورله
(تشلسي).
 للهجوم :ماركو رويس (دورتموند)،ماريو غوميز (فيورنتينا).
م � ��ن ج� �ه� �ت ��ه ،ج� � � � ّ�دد م� � � ��درب م �ن �ت �خ��ب
إس � �ب ��ان � �ي ��ا ف �ي �س �ن �ت ��ي دل ب��وس �ك��ي
م� �ن� �ت� �خ� �ب ��ه ب � �ع� ��د خ � �ي � �ب ��ة م� ��ون� ��دي� ��ال
ال�ب��رازي��ل ،وذل��ك باستدعائه وجوهًا
شابة ملواجهة فرنسا وديًا الخميس
امل�ق�ب��ل ،ث��م مقدونيا ضمن تصفيات
ك ��أس اوروب� � ��ا  .2016واس �ت��دع��ى دل
ب��وس�ك��ي امل��داف �ع��ان م ��ارك ب��ارت��را (23
ع��ام��ًا) ودان� ��ي ك��ارف��اخ��ال ( 22ع��ام��ًا)

وميغيل سان خوسيه ( 25عامًا).
وهنا التشكيلة:
 ل �ل �م ��رم ��ى :اي� �ك ��ر ك ��اس� �ي ��اس (ري � ��الم��دري��د) وداف�ي��د دي خيا (مانشستر
يونايتد).
 ل� � � �ل � � ��دف � � ��اع :س � �ي � ��رج � �ي � ��و رام� � � � ��وسوك ��ارف ��اخ ��ال (ري � ��ال م ��دري ��د) وم ��ارك
ب ��ارت ��را وج � � ��وردي أل �ب��ا (ب��رش �ل��ون��ة)
وس � �ي� ��زار ازب �ي �ل �ي �ك��وي �ت��ا (ت �ش �ل �س��ي)
وخوانفران توريس (أتلتيكو مدريد)
وراوول أل�ب�ي��ول (ن��اب��ول��ي) وميغيل
سان خوسيه (اتلتيك بلباو) وكيكو
كاسيا (إسبانيول).
 ل� �ل ��وس ��ط :س �ي��رج �ي��و ب��وس �ك �ي �ت��سوأن � ��دري � ��س إي �ن �ي �ي �س �ت��ا (ب��رش �ل��ون��ة)
وس� �ي� �س ��ك ف ��اب ��ري � �غ ��اس (ت �ش �ل �س��ي)
وداف �ي��د س�ي�ل�ف��ا (م��ان�ش�س�ت��ر سيتي)
وسانتي ك ��ازورال (أرس �ن��ال) وكوكي
وراوول غ��ارس�ي��ا (أتلتيكو م��دري��د)،
وأن ��دي ��ر اي �ت��راس �ب��ي (أت�ل�ت�ي��ك ب�ل�ب��او)
وإيسكو (ريال مدريد).
 للهجوم :دييغو كوستا (تشلسي)وب��درو رودريغيز (برشلونة) وباكو
ألكاسر (فالنسيا).

ق � ّ�دم ب��اي��رن م�ي��ون�ي��خ األمل��ان��ي الع �ب��ه ال�ج��دي��د
اإلس� �ب ��ان ��ي ش ��اب ��ي ال ��ون� �س ��و رس� �م� �ي ��ًا ،ال� ��ذي
سيحمل القميص ال��رق��م  3ع��وض��ًا ع��ن رقمه
امل�ف�ض��ل  14ال ��ذي ارت � ��داه أي ��ام ك ��ان الع �ب��ًا مع
ليفربول اإلنكليزي وريال مدريد اإلسباني.
َّ
ووق � ��ع أل��ون �س��و ع �ق �دًا م��ع ال �ف��ري��ق مل��وس�م�ين،
مقابل  10ماليني يورو سنويًا .ورفض الالعب
االدع � � ��اء أن ت �ع��اق��د ال ��ري ��ال م ��ع الع� ��ب ب��اي��رن
السابق ،طوني كروسَّ ،
سبب رحيله ،وأكد أنه
كان سعيدًا بالعمل مع املدرب اإليطالي كارلو
أن �ش �ي �ل��وت��ي وال �ب��رت �غ��ال��ي ج ��وزي ��ه م��وري�ن�ي��و
واإلس �ب ��ان ��ي راف ��اي ��ل ب�ي�ن�ي�ت�ي��ز ،وأن� ��ه يتطلع
للعمل اآلن مع جوسيب غوارديوال.
في املقابل ،لم ينهِ ريال مدريد حكايته مع نجم
موناكو الفرنسي ،الكولومبي رادميل فالكاو،
إذ ال يزال النادي امللكي مهتمًا بالالعب الذي
ال ي ��زال ب� ��دوره م�ص�م�م��ًا ع�ل��ى م �غ��ادرة ن��ادي
اإلمارة الفرنسية قبل إغالق سوق االنتقاالت
الصيفية ،وذلك بحسب ما ذكرت صحيفة «إل
كونفيدونسيال» اإلسبانية.
ك� ��ذل� ��ك ،ب� � ��ات ال� �ي ��اب ��ان ��ي ش �ي �ن �ج��ي ك� ��اغ� ��اوا،
الع��ب مانشستر يونايتد االن�ك�ل�ي��زي ،قريبًا
م ��ن ال� �ع ��ودة إل� ��ى ن ��ادي ��ه ال �س��اب��ق ب��وروس �ي��ا
دورت� � �م � ��ون � ��د األمل � � ��ان � � ��ي .وأوردت ص �ح �ي �ف��ة
«إك�س�ب��رس» البريطانية أن مانشستر واف��ق
ع�ل��ى ط�ل��ب دورت �م��ون��د ب��ال�ت�ع��اق��د م��ع ك��اغ��اوا
مقابل  8ماليني جنيه إسترليني.
وف��ي إيطاليا ،أع�ل��ن م��ال��ك فيورنتينا أن��دري��ا
دي�لا فالي ،بقاء الكولومبي خ��وان ك��وادرادو
مع فريقه في املوسم املقبل .وارتبط كوادرادو
باالنتقال إل��ى العديد م��ن األن��دي��ة األوروب�ي��ة
ال �ك �ب��رى ف ��ي ه ��ذا ال �ص �ي��ف ب�ي�ن�ه��ا ب��رش�ل��ون��ة
ومانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ .وطلب
«الفيوال» أكثر من  40مليون يورو لالستغناء
عنه ،ما أدى إلى فشل جميع املفاوضات.

أصداء عالمية
باتيستوتا طلب بتر ساقيه!
كشف النجم األرجنتيني السابق ،غابريال
باتيستوتا ،ملحطة «تيك سبورتس»
التلفزيونية األرجنتينية ،أنه طلب من طبيبه
َ
ّ
أن يبتر له ساقيه ليخلصه من اآلالم التي
سببتها اإلصابات خالل مسيرته بعد اعتزاله.
وقال «باتيغول»« :كانت اآلالم في الكاحل ال
ُ
ّ
ساقي.
تحتمل ،وقد طلبت من طبيبي أن يبتر
لقد شاهدت (العداء الجنوب أفريقي أوسكار)
بيستوريوس ،ووجدت أن هذا هو الحل».
وأضاف« :لقد نظر (الطبيب) ّ
إلي وقال لي
إنني مجنون».

فان غال :دي ماريا ليس معجزة

الفورموال 1

روزبرغ يعتذر ومرسيدس يعاقبه
يبدو أن فريق «مرسيدس جي بي» بدأ
الضرب بيد من حديد ،مظهرًا «العني
ال �ح �م��راء» ق�ب��ل أن تفلت زم ��ام األم��ور
من بني يديه وتكون النتيجة وخيمة.
ه� � ��ذا األم � � ��ر ب� � ��دا واض � �ح� ��ًا م� ��ن خ�ل�ال
ق��رار ال�ف��ري��ق معاقبة سائقه األمل��ان��ي
نيكو روزب��رغ بعدما ّ
تقبل مسؤولية
اصطدامه بزميله البريطاني لويس
هاميلتون األحد خالل جائزة بلجيكا
ال �ك �ب��رى ،امل��رح �ل��ة ال�ث��ان�ي��ة ع �ش��رة من
ب �ط��ول��ة ال� �ع ��ال ��م ل �س �ب��اق��ات س� �ي ��ارات
ال �ف��ورم��وال  ،1وذل ��ك بحسب م��ا أعلن
الفريق في بيان أمس.
َ
ورغ��م أن اجتماعًا عقد بني السائقني
ل�ت�ص�ف�ي��ة األج � ��واء ب�ي�ن�ه�م��ا ف��ي م��رك��ز
الفريق في باركلي بالقرب من لندن،
إال أن ذل � ��ك ل� ��م ي� �ح ��ل دون م �ع��اق �ب��ة
روزب ��رغ على عكس م��ا ق��رره االتحاد
الدولي للسيارات مطلع األسبوع.
وأض��اف الفريق األملاني في البيان:

يقدم ألونسو
بايرن ّ
رسميًا بالرقم 3

لحظة االصطدام بني روزبرغ وهاميلتون (جون تايس ــ أ ف ب)
«خ � �ل� ��ال ه � � ��ذا االج� � �ت� � �م � ��اع ،اع� �ت ��رف
روزب� � � ��رغ ب �م �س��ؤول �ي �ت��ه ف ��ي ح ��ادث
االص � �ط� ��دام ال � ��ذي ح �ص��ل ف ��ي ال�ل�ف��ة
الثانية م��ن ج��ائ��زة بلجيكا الكبرى
واع� �ت ��ذر ع ��ن خ �ط ��أه ف ��ي ال �ت �ق��دي��ر».
ُّ
وتابع« :اتخذت اإلجراءات التأديبية

املناسبة بسبب ال�ح��ادث» ،م��ن دون
أن يعطي أي تفاصيل ع��ن العقوبة
التي فرضها على سائقه ،لكنه أكد
أنه ملتزم التسابق العادل ،وبالتالي
ل��ن ي�ض��ع أي ع��وائ��ق أم ��ام املنافسة
بني سائقيه ،ألنه «أمر جيد للفريق،

للمشجعني ولفورموال .»1
في موازاة ذلك ،تساءل نجم الفورموال
 1السابق ،األوسترالي مارك ويبر ،في
ما لو أن تدهور العالقة بني روزب��رغ
وه��ام�ي�ل�ت��ون س�ي��دف��ع م��رس�ي��دس إل��ى
إج � ��راء ت�غ�ي�ي��ر ف��ي س��ائ�ق�ي��ه ل�ل�م��وس��م
املقبل.
وق � � ��ال وي � �ب� ��ر« :ت � �ط� ��ور ال� �ع�ل�اق ��ة ب�ين
روزب��رغ وهاميلتون سيكون ممتعًا،
ل �ي ��س ف �ق ��ط ف� ��ي ه � ��ذا ال � �ع � ��ام ،ب� ��ل ف��ي
األع � ��وام امل�ق�ب�ل��ة .ف��ي ال��وق��ت ال�ح��ال��ي،
مرسيدس ليس فريقًا .هل بات ممكنًا
أن يكون الثنائي م��وج��ودًا سويًا في
2015؟».
وتابع سائق «ريد ُ
السابق:
رينو»
ل
ب
َ
«ب��ال �ن �س �ب��ة إل � � � ّ�ي ،ي� �ب ��دو أن س��ائ��ق��ي
م��رس�ي��دس ال يفعالن س��وى م��ا ي��دور
ف��ي ذه�ن�ي�ه�م��ا .ال �س ��ؤال امل �ط��روح هو
ما إذا كان مرسيدس يمكنه االعتماد
على الثنائي في املستقبل».

حاول الهولندي لويس فان غال ،مدرب
مانشستر يونايتد اإلنكليزي ،التخفيف من
الضغوطات عن العبه الجديد ،األرجنتيني
أنخل دي ماريا ،قبل انطالق مشواره مع
ّ
الفريق ،حني حذر جماهير النادي من اعتبار
نجم ريال مدريد االسباني السابق بمثابة
«املعجزة» ،بعدما منحه النادي القميص الرقم
 .7وقال فان غال للصحافيني« :أنا سعيد بضم
العب مميز مثله الى تشكيلتنا .لكننا نملك
العديد من الالعبني املميزين ،وبالنسبة إلي فإن
املهم هو قدرته على اللعب الجماعي .هذا هو ما
يعجبني في دي ماريا» .وأضاف« :ليست فقط
مهارته ،بل قدرته على زيادة سرعة اللعب،
وأتمنى أن يقودنا إلى تحقيق نتائج جيدة،
َ
لكن ال يمكن أن نتوقع بعد حصتي تدريب
أنه سيصنع املعجزة .كال ،يجب أن نعمل لكي
نحقق املعجزة ،وهو يعرف ذلك».
املزيد من األخبار الرياضية
على املوقع اإللكتروني:
www.al-akhbar.com/sports
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مدافن كنعانية في بنت جبيل
داني األمين

تعلم كتابة السيناريو
ّ
غسان سلهب
مع
ّ

يا جماعة...
شاكيرا حامل!

ّ
جمعية «بيروت دي
أعلنت
سي» إطالق ورشة عمل
مخصصة للتدريب على
كتابة السيناريو تحت إشراف
املخرج اللبناني ّ
غسان سهلب
(الصورة) .الورشة تستمر من
 22حتى  26أيلول (سبتمبر)
املقبل .إذا كنت مخرجًا شابًا
تعمل حاليًا على إنجاز
مشروعك ،تلك هي فرصتك.
كل ما عليك فعله هو إرسال
مجموعة من امللفات إلى البريد
اإللكتروني .lab@beirutdc.org
امللفات هي ملخص عن الفكرة
(صفحتان) ،ورسالة نيات
( letter of intentـ صفحتان)،
إضافة إلى مسودة سيناريو إذا
ً
كانت متوافرة ،فضال عن سيرة
ذاتية وفيلموغرافيا ،ورابط
ألحد األعمال السابقة .علمًا
ّ
بأنه يمكن إرسال هذه الوثائق
اإلنكليزية ،أو بالعربية ،أو
بالفرنسية.

أكدت املغنية الكولومبية
شاكيرا ( 1977ـ الصورة)
ّ
أنها حامل بطفلها الثاني من
شريك حياتها العب كرة القدم
اإلسباني جيرار بيكيه (27
سنة) ،خالل مقابلة أجرتها
مع النسخة اإلسبانية من
مجلة «كوزموبوليتان».
وقالت شاكيرا للمجلة التي
تتصدر غالف عددها الذي
سيصدر االثنني املقبل« :في
الحقيقة ،نعم أنا حامل» .هكذا،
تكون صاحبة أغنية Can›t
Remember to Forget You
قد أكدت إشاعات سرت حول
حملها منذ مشاركتها في
اختتام مونديال البرازيل 2014
في تموز (يوليو) املاضي.
ّ
يذكر أن الثنائي الشهير أنجب
ً
طفال واحد يدعى «ميالن» (19
ّ
شهرًا) ،كما أنهما تعارفا خالل
مونديال جنوب أفريقيا عام
.2010

◄ مطعم شرقي وغربي
◄ اسعارنا تناسب جميع اإلمكانيات
◄ شاطىء رملي ،برك سباحة ،شاليهات،
كبائن ،قاعة وتراسات للحفالت

الدامور  -اول طريق السعديات هاتف601246 -05 _ 601245-05 :
aljisr@cyberia.net.lb www.aljisrbeach.com

أثناء الحفريات الجارية لتنفيذ أعمال
شق األوتوستراد الدائري ملدينة بنت
ج��ب��ي��ل (ج��ن��وب ل��ب��ن��ان) ،وت��ح��دي��دًا في
ش��ارع «ح��ي ال��ق�لاع» ،ت��م ال��ت ّ
��وص��ل إلى
ّ
اك���ت���ش���اف ف���ري���د م���ن ن���وع���ه .إن�����ه م��دف��ن
قديم (ال��ص��ورة) ُي ّ��رج��ح أن��ه يعود إلى
الحقبة الكنعانية ،وفق ما أكد الباحث
ال��ت��اري��خ��ي ال��ل��ب��ن��ان��ي م��وس��ى ي��اس�ين.
امل��دف��ن محفور ف��ي الصخر على شكل
ص���ل���ي���ب ،وي����ح����ت����وي ع���ل���ى ت��ج��وي��ف�ين
دائريني في كل منهما ما يشبه قبرين
م��ن��ح��وت�ين ب��ح��رف��ي��ة ع��ال��ي��ة .ال���وص���ول
إلى املدفن القديم ليس عملية معقدة،
ً
ب��ل ي��م��ك��ن أن ت��ت��م م��ب��اش��رة م��ن جانب
ال��ط��ري��ق ال���ع���ام ع��ب��ر ب���اب ت���م اك��ت��ش��اف��ه

خ�ل�ال عملية ال��ح��ف��ر أي��ض��ًا .ويتشابه
ه��ذا امل��دف��ن م��ع م��داف��ن أخ���رى سبق أن
ُعثر عليها في منطقة قريبة في منطقة
ّ
«ت���ح���ت ال����ج����ل» ف���ي ب��ن��ت ج��ب��ي��ل ،وف��ي
«بركة الحجر» في خراج بلدة الطيري
وفي مرتفعات «فريز» في بلدة عيناثا
الجنوبيتني.
ف��ي غ��ض��ون ذل���ك ،ي��ت��ن��اق��ل أه��ال��ي بنت
ّ
جبيل أخ��ب��ارًا تفيد ب���أن املنطقة التي
وج�����د ف��ي��ه��ا امل����دف����ن ت���ض���م ال��ك��ث��ي��ر م��ن
ّ
امل��داف��ن وال��س��رادي��ب .غير أن كثيرًا من
امل���خ���اوف ت���ط���اول ه����ذا االك���ت���ش���اف ،إذ
ُي ّ
����رج����ح أن ي���ت���م ت���دم���ي���ره ب��س��ب��ب ش��ق
األوتوستراد الدائري ّللمدينة ،فهل من
يعمل على إنقاذه أم أنه سيلقى مصير
غيره م��ن القطع وامل��ن��اط��ق األث��ري��ة في
لبنان؟

جديد «أكسفورد»
قاموس «رائد»
أصدرت مطبعة «جامعة
أكسفورد» البريطانية ّأول
من أمس بيانًا تعلن فيه
إطالق قاموس جديد ،وصفته
بـ«الرائد» ،وهو عربي ـ
إنكليزي وإنكليزي ـ عربي.
يضم القاموس الجديد أكثر
من  130ألف كلمة وعبارة
و 200ألف ترجمة و 70ألف
مثال من الجمل والعبارات
ّ
الحقيقية ،كما أنه أطلق
بالنسختني املطبوعة
واإللكترونية .وأشار البيان
إلى ّأن القاموس هو ّ
األول من
نوعه من حيث االعتماد على
«أدلة معجمية من نصوص
عصرية الستخدامات اللغتني
العربية واإلنكليزية» ،مضيفًا
ّ
أنه أعد بإشراف فريق دولي
من املترجمني واملستشارين
من ذوي الخبرة ،استنادًا إلى
األبحاث اللغوية الحديثة التي
تقوم بها جامعة «أكسفورد».

