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المشهد السياسي

الصفقة المذ ّلة:
السلطة تخضع
للخاطفين
بدأ املوقوفون اإلسالميون في سجن رومية احتفاالتهم .ما كان
ُيحكى عن تحريرهم بعمليات تفجير انتحارية ،صار ،في نظرهم ،امرًا
ّ
سـ«تتبرع»
واقعًا ،من دون اقتراب «اخوانهم» من أسوار السجن .السلطة
بإطالق بعضهم ضمن صفقة تبادل مع خاطفي الرهائن في جرود عرسال
المشنوق
إلى موسكو:
تنويع مصادر
السالح!
ي � � ��زور وزي � � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة
ن�ه��اد امل�ش�ن��وق موسكو
ب �ي ��ن  18و 22أي � �ل� ��ول
ال � � � � � �ج� � � � � ��اري .وي � � �ج� � ��ري
التحضير ل�ه��ذه ال��زي��ارة
ب��ال�ت�ن�س�ي��ق م��ع ال�س�ف�ي��ر
ال� � ��روس� � ��ي ف � ��ي ب� �ي ��روت
أل �ك �س �ن��در زاس �ب �ي �ك�ي�ن.
وم� ��ن امل� �ق ��رر أن ي�ل�ت�ق��ي
املشنوق نظيره الروسي
وع � � ��ددًا م ��ن امل �س��ؤول�ي�ن
األم � � � �ن � � � �ي � �ي ��ن .وت � � �ه� � ��دف
ال��زي��ارة إل��ى بحث ش��راء
م �ع��دات ع�س�ك��ري��ة وذات
استخدام أمني للمديرية
ال � �ع � ��ام � ��ة ل� � �ق � ��وى االم� � ��ن
ال� ��داخ � �ل� ��ي ،م� ��ن ح �س��اب
ال �ه �ب��ة ال �س �ع ��ودي ��ة ال �ت��ي
وض � �ع� ��ت ف � ��ي ت� �ص ��رف
الرئيس سعد الحريري،
وال �ب��ال �غ��ة م �ل �ي��ار دوالر
أميركي .كذلك سيبحث
إم� �ك ��ان ال �ح �ص��ول ع�ل��ى
هبة روسية إضافية.
وب � � �ح � � �س� � ��ب م � � �ص� � ��ادر
دب �ل��وم��اس �ي��ة ،ف� ��إن آل �ي��ة
صرف الهبة تتيح تنويع
م� � �ص � ��ادر ال � � �س �ل��اح ،م��ا
ي �س �م��ح ل �ل �م �ش �ن��وق ب��دق
ً
األب � ��واب ال��روس �ي��ة ،ب��دال
من الغربية.
وذك� � � � � � � � � ��رت امل � � � �ص� � � ��ادر
أي �ض��ا أن ق��ائ��د ال�ج�ي��ش
ال� �ع� �م ��اد ج � ��ان ق �ه��وج��ي
زار ال �س �ف �ي��ر ال ��روس ��ي
أخ �ي �رًا ،ل �ب��دء التحضير
ل ��زي ��ارت ��ه إل� ��ى م��وس �ك��و.
وس �ي �ك��ون ع �ل��ى ج ��دول
أع�م��ال��ه تفعيل م��وض��وع
ال �ه �ب��ة ال��روس �ي��ة امل�ع�ل�ق��ة
م � �ن ��ذ ت � �ش ��ري ��ن ال� �ث ��ان ��ي
 ،2010وامل �ت �ض �م �ن��ة 6
م ��روح� �ي ��ات ق �ت��ال �ي��ة م��ن
ط � ��راز م ��ي  ،24وك�ت�ي�ب��ة
دب��اب��ات ت��ي  ،72وم��داف��ع
ع �ي��ار  130م �ل��م وك�م�ي��ة
ك� �ب� �ي ��رة م � ��ن ال� ��ذخ� ��ائ� ��ر.
كذلك سيتضمن البحث،
م ��ن ال� �ج ��ان ��ب ال ��روس ��ي،
دف��ع مستحقات صيانة
امل �ع��دات العسكرية ل��دى
الجيش اللبناني.

يحق ألهالي الرهائن املخطوفني في
ج � ��رود ع ��رس ��ال امل �ح �ت �ل��ة أن ي �ف��رح��وا.
قررت السلطة القيام ببعض واجباتها
لتحرير أب�ن��ائ�ه��م .لكنها ل��م تسلك إال
طريق إذالل الدولة ،وإخضاعها ألوامر
ّ
متزعمي «داع��ش» و«جبهة النصرة»
ّ
في القلمون .ذل صفقة إطالق الرهائن
ال� �ت ��ي ي� �ج ��ري إع � ��داده � ��ا ُو ِل � � ��د م ��ن ذل
التسوية التي ُع ِقدت قبل نحو شهر،
وأدت إل��ى وق��ف امل �ع��ارك ف��ي ع��رس��ال،
وال�س�م��اح ملحتليها بمغادرتها وهم
يصطحبون معهم رهائن من الجيش
واألم��ن الداخلي .أسقطت السلطة من
حسبانها التلويح بأي عمل عسكري
أو أم �ن��ي ي�س�م��ح َل �ه��ا ب��ال�ض�غ��ط على
ال � �خ ��اط � �ف �ي�ن ،ف � َ�وض � �ع � �ه ��ا ه� � � ��ؤالء ف��ي
ال ��زاوي ��ة ،م��ا منحهم امل��زي��د م��ن الثقة
ف��ي التفاوض وف��رض ال�ش��روط .فبعد
م�ع��رك��ة ع ��رس ��ال ،ع ��اد امل�س�ل�ح��ون إل��ى
ق��واع��ده��م س��امل�ين :ي�ح�ت�ل��ون ال �ج��رود،
ويتنقلون ّ
بحرية بينها وبني عرسال.
ي �ف ��رض ��ون ن �م��ط ح �ي��ات �ه��م ع �ل��ى ه��ذه
امل�ن�ط�ق��ة م��ن ج ��رود ال�ب�ل��دة ال�ش��اس�ع��ة،
وي �ه��ددون م��ن ي �ش��اؤون م��ن أب�ن��ائ�ه��ا.
أضيفت إل��ى مهماتهم السابقة مهمة
ج��دي��دة :اص�ط�ح��اب ال��ره��ائ��نّ ،
بحرية
ت ��ام ��ة أي� �ض ��ًا ،م ��ن ال � �ج ��رود إل� ��ى ال ��ذي
ّ
ي��ري��دون «تبييض» سجله القضائي،
ك��ال �ش �ي��خ م �ص �ط �ف��ى ال �ح �ج �ي��ري (أب ��و
طاقية).

صالح البرادعي
املخطوف
الذي أطلقت
جبهة النصرة
سراحه أمس
(أ ف ب)
أم��ام ه��ذا ال��واق��ع ،وب�ع��د أق��ل م��ن شهر
على خطف نحو  36عسكريًا ودركيًا،
ق� � � � � ّ�ررت ال� �س� �ل� �ط ��ة ال � ��رض � ��وخ مل �ط��ال��ب
ال�خ��اط�ف�ين ،وإط �ل�اق س ��راح م��وق��وف�ين
ّ
من سجن رومية .لم ُيتخذ القرار بعد.
فهو ،بحسب معنيني به ،قرار سياسي
ال ي �ص��در ع��ن اج �ت �م��اع ت�ق�ن��ي ال�ط��اب��ع
ك��ال��ذي ُع � ِق��د ف��ي ال �س��راي��ا ال�ح�ك��وم�ي��ة
أم��س .لكن ال�ق��رار ب��ات ف��ي طريقه إلى
ال � �ص� ��دور ،رغ� ��م ع� ��دم وض � ��وح م��وق��ف
ف��ري��ق  8آذار وال �ت �ي��ار ال��وط �ن��ي ال�ح��ر
منه .لكن النائب وليد جنبالط تولى
«كسح األلغام» من أمام قرار كهذا ،من
خ�لال املطالبة بتلبية بعض مطالب
الخاطفني كفدية إلطالق الرهائن.
ه ��ذا االج �ت �م��اع ح �ض��ره إل ��ى ال��رئ�ي��س

تمام سالم ،وزير الداخلية والبلديات
ن �ه��اد امل �ش �ن ��وق ،وزي � ��ر ال� �ع ��دل ال �ل��واء
أش��رف ري�ف��ي ،رئ�ي��س مجلس القضاء
األع�ل��ى ال�ق��اض��ي ج��ان ف�ه��د ،وع��دد من
ال �ق �ض��اة ،ق��ائ��د ال �ج�ي��ش ال �ع �م��اد ج��ان

الحجيري لـ«األخبار» :لن
أتوقف حتى ُأخرج جميع
العسكريين من دون استثناء
قهوجي ومسؤولون أمنيون.
ك� � ��ان االج � �ت � �م� ��اع أم� �ن� �ي ��ًا ،ل� �ك ��ن ت� �ق � ّ�رر
ح � �ض� ��ور رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س ال� �ق� �ض ��اء
األع � �ل ��ى وامل� ��دع� ��ي ال � �ع ��ام ال �ت �م �ي �ي��زي

واملدعي العام العسكري .والهدف من
حضورهم واض��ح :البحث في إمكان
اإلف� � ��راج ع��ن م��وق��وف�ين ف��ي ال�س�ج��ون
اللبنانية ،ف��ي إط��ار مبادلة محتملة
م ��ع خ��اط �ف��ي ال ��ره ��ائ ��ن ال �ع �س �ك��ري�ين
وال��درك�ي�ين .فبحسب م�ص��ادر اللقاء،
اس� �ت� �ع ��رض امل �ج �ت �م �ع��ون ال� �خ� �ي ��ارات
املتاحة إلطالق الرهائن ،وهي ثالثة:
العمل العسكري ،التفاوض والتبادل.
األول ،غ� �ي ��ر م� ��وض� ��وع ح ��ال� �ي ��ًا ع�ل��ى
الطاولة .الخيار الثاني ،أي التفاوض،
أث�ب��ت فعاليته حتى اآلن ،على األق��ل
مع «جبهة النصرة» ،بحسب معنيني
ب ��ه .ف�ح�ت��ى ي ��وم أم� ��س ،أط �ل��ق  10من
ال� ��ره� ��ائ� ��ن ،ن �ت �ي �ج��ة ال � �ت � �ف ��اوض غ�ي��ر
امل �ب��اش��ر .ل�ك��ن ه��ذا ال�خ�ي��ار ال يضمن

قطع طرق بقاعًا :تحذير من فرز األسرى طائفيًا
رامح حمية
ت� �س ��ارع ��ت وت � �ي ��رة ال � �ت � �ط ��ورات ف��ي
م �ل��ف ال�ع�س�ك��ري�ين امل �خ �ط��وف�ين في
ال �ي ��وم�ي�ن امل ��اض� �ي�ي�ن .اع �ت �ص��ام��ات
متالحقة أله��ال�ي�ه��م ي��وم��ي السبت
ّ
واألح� � ��د ،ق��ط �ع��ت أوص � ��ال ال�ط��ري��ق
ال��دول �ي��ة م��ن ري ��اق إل ��ى ال �ل �ب��وة في
ال �ب �ق��اع ال �ش �م��ال��ي ،م� � ��رورًا ب�ط�ل�ي��ا.
مشاهد ال��ذب��ح ،وب�ي��ان��ات التهديد
بقتل عسكريني خالل مهلة محددة،
أث ��ارت حفيظة األه��ال��ي ،ف��ات�خ��ذوا
ال�ق��رار بالنزول إل��ى ال�ش��ارع يوميًا
وع � ��دم ال� �خ ��روج م �ن��ه ق �ب��ل اإلف � ��راج
ع��ن أب �ن��ائ �ه��م .وت ��وع ��دوا ب�خ�ط��وات
ت�ص�ع�ي��دي��ة «ك �ن��ا ق��د وع��دن��ا وزي��ر
الداخلية والبلديات نهاد املشنوق
ً
بتعليق تنفيذها نزوال عند رغبته،
وإف �س��اح��ًا ف��ي امل �ج��ال أم ��ام عملية
التفاوض إلطالق أبنائنا» ،بحسب
ما أكد أفراد من عائالت املخطوفني
لـ«األخبار».
النزول إلى الشارع عزاه األهالي إلى
«ض � ��رورة ال�ض�غ��ط ع�ل��ى ال�ح�ك��وم��ة
ّ
لتحمل مسؤولياتها تجاه أبنائنا
املخطوفني منذ شهر» ،ولـ «اتخاذ
خ �ط��وات ج��ري�ئ��ة إلط�لاق�ه��م ساملني
من دون أي حسابات طائفية».
تسلل ال�خ��وف إل��ى ق�ل��وب األه��ال��ي

م � ��رده إل� ��ى «ال �ت �ع��ام��ل ال �ط��ائ �ف��ي»،
الذي ّ
تلمسوه ليل السبت ــــ األحد،
عقب قرار الخاطفني إطالق خمسة
ع �س �ك��ري�ي�ن ب� �ن � ً
�اء ع �ل��ى ان �ت �م��ائ �ه��م
الطائفي .يوم السبت ،نزل األهالي
م ��ن ال �خ��ري �ب��ة وح� � ��ام وح��ورت �ع�ل�ا
وعلي النهري وشمسطار وطاريا،
وق �ط �ع ��وا ال �ط ��ري ��ق ال ��دول� �ي ��ة أم ��ام
ف �ص �ي �ل��ة درك ط �ل �ي ��ا ب � ��اإلط � ��ارات
امل � �ش � �ت � �ع � �ل� ��ة ،م � �ط� ��ال � �ب �ي�ن ال � ��دول � ��ة
والحكومة ب��اإلس��راع في بت ملف
خ �ط��ف أب �ن��ائ �ه��م ،إال أن ت �ح��رك��ات
واعتصامات ام��س اتخذت طابعًا
ت � �ص � �ع � �ي ��دي ��ًا ،وح � �م � �ل� ��ت ت� �ح ��ذي� �رًا
واض �ح��ًا م��ن األه ��ال ��ي «ب �ع��دم ف��رز
إط�ل�اق أب�ن��ائ�ه��م ط��ائ�ف�ي��ًا ،مل��ا ل��ذل��ك
من تداعيات خطيرة قد تطيح أمن
ال �ق ��رى وال �ب �ل��دات ل �ي��س ال�ب�ق��اع�ي��ة
ف � �ق� ��ط ،ب � ��ل ال� �ل� �ب� �ن ��ان� �ي ��ة ب��أك �م �ل �ه��ا
أي�ض��ًا» .وم�ن��ذ الصباح الباكر من
ي� ��وم أم � ��س ،ق �ط��ع األه� ��ال� ��ي ،ألك �ث��ر
من ساعة ونصف ساعة ،الطريق
ال ��دول �ي ��ة ف ��ي ري � ��اق ق� ��رب ت�ع��اض��د
ال �ج �ي��ش ال �ل �ب �ن��ان��ي .واألم � ��ر نفسه
ح��دث ف��ي ط�ل�ي��ا وف��ي س��اح��ة بلدة
اللبوة .وتوجه أهالي املخطوفني
ب ��ال� �ت� �ه� �ن� �ئ ��ة إل � � ��ى أه � ��ال � ��ي امل � �ف� ��رج
ع�ن�ه��م ،م �ش��ددي��ن ع�ل��ى أن «إط�ل�اق
امل�خ�ط��وف�ين ال�س�ن��ة ،وال�ح��دي��ث عن

إط�ل�اق امل�س�ي�ح�ي�ين ،واإلب �ق��اء على
الشيعة ،وربط مصيرهم بقضايا
إق �ل �ي �م�ي��ة ال ق� ��درة أله��ال �ي �ه��م ع�ل��ى
مناقشتها ،أو حتى القرار فيها ،قد
ّ
تجر البلد إلى أتون فتنة مذهبية
ق��د ال يتمكن أح��د م��ن إخ�م��اده��ا».
وق��ال مختار الخريبة ي��اس��ر علي
إن «الدولة غير القادرة على حماية
أب�ن��ائ�ه��ا غ�ي��ر ج��دي��رة ب��االح �ت��رام».

مشاهد الذبح وبيانات
التهديد بالقتل خالل مهلة
محددة أثارت حفيظة األهالي
ون ��اش ��د «أه ��ال ��ي ع ��رس ��ال ج�م�ي�ع��ًا
أن ي �ع �م �ل��وا ب �ج��دي��ة ع �ل��ى إط�ل�اق
أب �ن��ائ �ه��م ألن �ه��م ي�ت�ح�م�ل��ون اي�ض��ًا
م �س ��ؤول �ي ��ة ك� �ب ��رى ف� ��ي ذل� � ��ك ،وأن
ع �ل��ى رج � ��ال ال ��دي ��ن ال ��ذي ��ن أخ� ��ذوا
ع �ل��ى ع��ات �ق �ه��م ال �ت �ف ��اوض إلط�ل�اق
امل�خ�ط��وف�ين ،امل�ث��اب��رة ع�ل��ى عملهم
اإلنساني ألن القضية بدأت تأخذ
منحى طائفيًا».
رئيس بلدية اللبوة رامز أمهز أكد
في كلمة له أن «أوالدنا املخطوفني
أغ �ل��ى بكثير م��ن امل��وق��وف�ين ال��ذي��ن

ت� �ط ��ال ��ب ب� �ه ��م ج� �ب� �ه ��ة ال � �ن � �ص� ��رة»،
وع � �ل ��ى «ال� � ��دول� � ��ة أال ت � �ع � ّ�د إط�ل��اق
ً
ه � ��ؤالء امل ��وق ��وف�ي�ن أم� � �رًا م � ��ذال ل�ه��ا،
ألن ال ��ذل ف��ي إب �ق��اء أب�ن��ائ�ن��ا ،أب�ن��اء
امل��ؤس �س��ات األم �ن �ي��ة ،م�ح�ت�ج��زي��ن،
وإرس� � � � ��ال ص� ��وره� ��م ال � ��واح � ��د ت�ل��و
اآلخر ،وهم يذبحون» .وشدد على
أن اه��ال��ي امل�خ�ط��وف�ين «ال ي��ري��دون
أن تكبر األم ��ور ،رغ��م أن�ه��ا تتفاقم
ع �ل��ى ن �ح��و س ��ري ��ع .ون� �ح ��ن ن�ع�م��د
إل��ى تهدئة وضبط األم��ور بالقوة،
حتى ال تنجر املنطقة إلى مخاطر
ال يمكن السيطرة عليها» ،مطالبًا
«أهالي عرسال الشرفاء بأن ينزلوا
معنا وإل��ى جانبنا في ه��ذا الوقت
ال �ح��رج ال� ��ذي ي��ذب��ح ف �ي��ه أب �ن��اؤن��ا،
وألن بعضهم م�س��ؤول ع��ن تسليم
أوالدنا إلى جبهة النصرة».
وف ��ي اع �ت �ص��ام ري � ��اق ،ن��اش��د علي
طالب ،والد العسكري محمد طالب
ال �ش �ي��خ م�ص�ط�ف��ى ال �ح �ج �ي��ري «رد
األم��ان��ة ساملة كما وع��دن��ا سابقًا»،
ش ��اك � �رًا ه �ي �ئ��ة ال �ع �ل �م��اء امل�س�ل�م�ين
ع�ل��ى م�س��اع�ي�ه��ا .وط��ال��ب ال��دول��ة بـ
«ب ��ت م �ل��ف اخ �ت �ط��اف أب �ن��ائ �ه��م ألن
األم��ور ب��دأت تأخذ منحى طائفيًا.
فهل تتحمل الدولة هذا العبء من
أهالي البقاع».
ت � �ج� ��در اإلش � � � � ��ارة إل� � ��ى أن ال �ش �ي��خ
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أوال؟
السني» ً
لماذا ُذ ِبح «الجندي ّ

ت �ح��ري��ر ج �م �ي��ع ال ��ره ��ائ ��ن ،وال يمنع
األذى عنهم ،بدليل قطع رأس أحدهم
قبل أي��ام .وبالتالي ،وب�ه��دف تحرير
الجميع ساملني ،ال بد من اللجوء إلى
الخيار الثالث.
وب �ح �س��ب م� �ص ��ادر امل �ج �ت �م �ع�ين ،ف��إن
أح �دًا منهم ل��م ُيعلن ص��راح��ة تأييده
إجراء تبادل مع الخاطفني .لكن وزير
الداخلية ط��رح «ال�خ�ي��ارات املتاحة»،
وم � � ��ن ب� �ي� �ن� �ه ��ا ال � � �ت � � �ب � ��ادل .وب �ح �س ��ب
امل �ص��ادر ،ستتولى اللجنة ال��وزاري��ة
امل �ك �ل �ف��ة م �ت��اب �ع��ة امل �ل��ف ع��رض��ه على
ال �ك �ت��ل ال �س �ي��اس �ي��ة ،ت �م �ه �ي �دًا الت �خ��اذ
ال �ق��رار امل �ن��اس��ب ب �ه��ذا ال �ص��دد ،علمًا
ب ��أن م �ع��وق��ات ق��ان��ون �ي��ة ت �ح��ول دون
إط�ل�اق م�ح�ك��وم�ين ،إال بعفو ي�ص��دره
رئيس الجمهورية أو بقانون يصدره
مجلس النواب.
وب�ح�س��ب امل� �ص ��ادر ،ت�ل�ق��ت ال�س�ل�ط��ات
اللبنانية ألول م��رة مطالب واضحة
م � ��ن ال � �خ� ��اط � �ف�ي��ن ،ل� �ن ��اح� �ي ��ة أس � �م� ��اء
املطلوب اإلفراج عنهم .ومعظم هؤالء
من موقوفي فتح اإلس�ل�ام ،وم��ن بقي
مسجونًا من ملف خطف األستونيني،
إض ��اف ��ة إل� ��ى م ��ن أوق �ف �ت �ه��م األج �ه ��زة
األم �ن �ي��ة ب �ج��رائ��م م�ت�ص�ل��ة ب�ع�م�ل�ي��ات
التفجير اإلره��اب �ي��ة ال �ت��ي وق �ع��ت في
لبنان ،بدءًا من صيف عام .2013
وق� �ب ��ل ح� �ص ��ول ه � ��ذا ال� �ت� �ط ��ور ،ك��ان��ت
م �ص��ادر ق��ري�ب��ة م��ن «ج�ب�ه��ة ال�ن�ص��رة»
ت � �ت � �ح � � ّ�دث ع� � � ّ�ن ق� � � ��رب إط � �ل � ��اق س� � ��راح
«األسرى السنة واملسيحيني والدروز،
ليبقى الشيعة ليكونوا ورقة الضغط
الرئيسية» ،علمًا ّبأن الشيخ الحجيري
ّ
ُأك��د ل�ـ«األخ�ب��ار» أن��ه «ل��ن أتوقف حتى
أخ � � ��رج ج �م �ي��ع ال �ع �س �ك��ريي��ن م ��ن دون
استثناء».
وك� � ��ان الف� �ت ��ًا أن م� ��ن أط �ل �ق��ت «ج �ب �ه��ة
النصرة» سراحهم أمس من الرهائن،
بينهم  4كانوا في عداد املفقودين ،ولم
تكن «الجبهة» قد اعترفت بوجودهم
ف��ي ح��وزت �ه��ا .وب �ن� ً
�اء ع�ل��ى ذل ��ك ،يبقى
في «معتقل» النصرة ١٨ ،رهينة (١٤
درك � ّ�ي ��ًا و 4ج� �ن ��ود) .أم ��ا ال��ره��ائ��ن في
«م�ع�ت�ق��ل داع � ��ش» ،ف�ي�ب�ل��غ ع��دده��م ،إن
ّ
صح خبر قتل الرقيب علي السيد١٠ ،
عسكريني ،باإلضافة الى جثتني.

ُ
ذ ِبح الرقيب علي
السيد أم لم ُيذبح؟ ملاذا
ُ
لم تحسم الحقيقة بعد؟
وهل ُيعقل أن يبدأ تنظيم
«الدولة اإلسالمية» بقتل
رهينة من الطائفة
السنية؟ وملاذا لم يذبح
أحد العسكريني الشيعة
ً
بدال منه؟ ما هي الرسالة
التي أراد التنظيم ُ
إيصالها؟ وما هي أفق
املفاوضات معه؟
رضوان مرتضى

ال يزال التشكيك في مقتل العسكري
املخطوف الرقيب علي السيد ّ
سيد
املوقف ،على الرغم مما يحمله من
املفجوعة.
ُتالعب بمشاعر العائلة
ٌ
قتل ُ ابن فنيدق أم لم ُيقتل؟ تساؤل
ل��م تجب عنه املؤسسة العسكرية.
أم ��س ،ص � ّ�رح ال �ج �ن��دي امل �ف��رج عنه
إبراهيم شعبان بأن «جبهة النصرة
أبلغتنا أن علي السيد ال يزال ّ
حيًا»،
رغ��م أن ال�س�ي��د ك��ان م�خ�ط��وف��ًا ل��دى
تنظيم «ال��دول��ة اإلسالمية» وليس
«النصرة»ٌ .
خبر ،رغم استناده إلى
معلومات ف��ي ال�ه��واء ،أثلج ص��دور
أب �ن��اء ف�ن�ي��دق ال��ذي��ن أط �ل �ق��وا ال�ن��ار
اب�ت�ه��اج��ًا ،وأع ��اد األم��ل إل��ى عائلته
التي أقامت املآتم لفراقه.
شيوع خبر ذبح جندي لبناني كان
ق��د سبقه ب�ي��ان لتنظيم «ال��دول��ة»،
ّ
يهدد فيه ُ ب�ـ«ذب��ح عسكري بعد ٢٤
ساعة» .وأتبع بنشر صورتني على
الرقيب
حساب تويتر يظهر فيهما ُ
امل �ق �ت��ول .ك��ان��ت ال�ج�ث��ة ال �ت��ي ف�ص��ل
رأسها عن الجسد ترتدي القميص

نفسه ال��ذي ك��ان يرتديه العسكري
امل �خ �ط��وف ع�ن��دم��ا ظ�ه��ر ف��ي مقطع
ّ
مصور ُيعلن انشقاقه عن الجيش
ليظهر
ال�ل�ب�ن��ان��ي ،ع�ل�م��ًا ب� ّ�أن��ه ع ��اد ّ
املصور الذي سلمته
في التسجيل
«ه �ي �ئ��ة ع �ل �م��اء امل �س �ل �م�ين» ل��رئ��اس��ة
الحكومة على أنه أحد العسكريني
ط��وف�ين .ل��م ت�ن�ت��ه ال�ق�ص��ة ه�ن��ا.
امل �خ � ُ
ف� �ق ��د ن � �ش� ��ر أول م� ��ن أم� � ��س م �ق �ط��ع
فيديو على م��واق��ع يوتيوب ُيظهر
ً
رج�ل�ا م�ق� ّ�ي��د ال �ي��دي��ن ي�ج�ل��س ّ أرض��ًا
وي �ق��ف خ�ل�ف��ه م�س�ل�ح��ون م�ل��ث�م��ون،
وق ��د ّ
وج ��ه ف�ي��ه أح��ده��م رس��ال��ة إل��ى
ً
ال �ح �ك��وم��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ق ��ائ�ل�ا« :ه ��ذا
استمريتم
جندي من جنودكم .وإذا
ّ
ب��ال�ت�ض�ي�ي��ق ع �ل��ى أه� ��ل ال �س��ن��ة في
لبنان سيكون مصير جنودكم مثل
ه ��ذا ال� �ج� �ن ��دي» ،ف �ي �م��ا ك� ��ان ال��رج��ل
ً
ال� �ج ��ال ��س أرض� � ��ًا م ��رت ��دي ��ًا ب �ن �ط��اال
ّ
ينتحب ،لكن
يتحرك كمن
عسكريًا
ُ
الخلفية اإلن �ش��ادي��ة ال�ت��ي أضيفت
على الشريط أخفت صوته.
م�ص��ادر م�ق� ّ�رب��ة م��ن أم�ي��ر «ال��دول��ة»
ف� ��ي ال� �ق� �ل� �م ��ون أب � ��و ط �ل��ال ال �ح �م��د
ّ
ردت ع�ل��ى س ��ؤال «األخ� �ب ��ار»« :ه��ل
قتلتم ال�ع�س�ك��ري أم ال؟» ،ب��ال�ق��ول:
«ال ع�ل�اق��ة ل �ن��ا ب �ك��ل م ��ا ُي �ن �ش��ر ف��ي
وسائل اإلعالم .إذا بقيت الحكومة
ال � �ل � �ب � �ن ��ان � �ي ��ة م � � �ص� � � ّ�رة ع � �ل� ��ى ع� ��دم
االس �ت �ج��اب��ة ل �ن��ا واالس� �ت� �م ��رار ف��ي
تكذيبنا ،غ�دًا عندما ي��رون جنديًا
بد أن ُي ّ
ثانيًا مذبوحًا ،ال ّ
صدقوا».
وقبل انتشار الفيديو ال��ذي يظهر
ع�م�ل�ي��ة ال��ذب��ح ،وال� ��ذي ل��م تعرضه
م �ع �ظ��م وس ��ائ ��ل اإلع� �ل ��ام ،ت�ن��اق�ل��ت
ح�س��اب��ات «ال �ج �ه��ادي�ين» مضمون
ات� � �ص � ��ال م� � �س � � ّ�رب ل� �ع� �ض ��و «ه �ي �ئ��ة
ع �ل �م��اء امل �س �ل �م�ين» ال �ش �ي��خ ع��دن��ان
�دي ال�ش�ي��خ
أم��ام��ة م��ع أح ��د م �س��اع� ّ
داعي االسالم الشهال ،يعلق خالله
أم ��ام ��ة ع �ل��ى خ �ب��ر ذب ��ح ال�ع�س�ك��ري
ع� �ل ��ي ال� �س� �ي ��د ب� ��ال � �ق� ��ول« :ل�ل�أس ��ف
ص �ح �ي��ح .ه � ��ول أع � � ��داء ي �ت �س �ت��رون
ب��ال��دي��ن ،وم ��ن ي �ق��وده��م أخ �ب��ث من
ال �ن �ظ��ام ال� �س ��وري وأخ� �ب ��ث م ��ن ك��ل

األعداء .لقد بدأوا بنا»ّ .
ورغ� � ��م ال �ح �م �ل��ة ال� �ت ��ي ش��ن �ه��ا ع�ل��ى
م� � ��واق� � ��ع ال� � �ت � ��واص � ��ل االج� �ت� �م ��اع ��ي
ناشطون يدورون في فلك «الدولة»
ع � �ل ��ى ال � �ش � �ي ��خ أم � ��ام � ��ة ال � � � ��ذي ك ��ان
ّ
يتولى ملف ال�ت�ف��اوض ،ثمة س��ؤال
مطروح حاليًا ،يتصل بما ختم به
حديثه ب��ه« :ب��دأوا فينا» ،أي
أمامة ّ
أه��ل ال �س��ن��ة .ف�ل�م��اذا ب ��دأت ّ«ال��دول��ة
اإلسالمية» بذبح جندي سني قبل
أبناء الطوائف االخرى؟
ب � �ح � �س � ��ب امل� � � � � �ص � � � � ��ادر ،اس � �ت � �ن � ��دت
«ال��دول��ة» في خيارها إل��ى أكثر من
معيار« :فقهي ّوسياسي» .املعيار
ال �س �ي��اس��ي ي �ت �ج��ل��ى ف ��ي اع�ت�ب��اره��ا
أن «ق �ت��ل ج �ن��دي ش�ي�ع��ي ل��ن ُي �ح� ّ�رك
ق �ض �ي �ت �ه� ّ�م م �ث �ل �م��ا ق� ��د ي �ف �ع��ل ذب ��ح
جندي سني ،إنما قد يترتب عليه
ض � ��رر ك �ب �ي��ر ألن ذل � ��ك س �ي��زي��د م��ن
ال� �ت� �ف ��اف ال �ش �ي �ع��ة ح � ��ول ال � �ح ��زب».

السني مرتد
ّ
والشيعي كافر وعقاب
األول قبل عقاب الثاني

وي� �ن� �ط� �ل ��ق ه� � � ��ؤالء م � ��ن اع� �ت� �ب ��اره ��م
أن «ت �م��اس��ك ال �ش �ي �ع��ة وت� ّ
�وح��ده��م
ملناصرة قضيتهم أق��وى منه لدى
ّ
السنة املنقسمني والضعفاء» .وهذا
ّ
األم � ��ر وظ �ف �ت ��ه «ال� � ّن� �ص ��رة» ع�ن��دم��ا
تركت الجنود السنة األسرى لديها
لتستثمره استقطابًا وت��أي�ي�دًا لها
ب �ع ��دم ��ا أع �ق �ب �ت��ه ب �ب �ي � ّ�ان س �ي��اس� ّ�ي
ع �ن��ون �ت��ه ب� �ـ«أه ��ل ال �س��ن��ة أن �ت��م م��ن��ا
ونحن منكم».
أما املعيار الفقهي ،وهو ّ
املقدم لدى

ه��ذه الجماعات غالبًا ،فيقوم على
رؤي �ت �ه��ا ال �ق��ا ّئ �ل��ة ب� ��أن «ال �ع �س �ك��ري
اللبناني السني مرتد .أما الشيعي
ف�ه��و ك��اف��ر» ،ع�ل�م��ًا ب��أن «ح � ّ�د ال � ّ
�ردة
ال �ق �ت��ل» ،وع �ق��اب امل��رت��د ق�ب��ل ع�ق��اب
ال �ك��اف��ر .وب �ح �س��ب م �ص ��ادر م�ق� ّ�رب��ة
م ��ن «ال � ��دول � ��ة» ف ��ي ال �ق �ل �م��ون ،ه��ذه
املجموعة ت��رى أن «الشيعي صار
فيه عقيدة وأصل» ،أما
كافرًا والكفر ّ
العسكري السني ف��إن األص��ل لديه
اإلس�ل�ام ،لكنه ارت��د بانتسابه إلى
الجيش .والجيش في ُع��رف هؤالء
هو «الطاغوت الذي يجب معاداته
وتكفيره وق�ت��ال��ه ّ ،أم��ا االل�ت�ح��اق به
ُ
فإنه يخرج من امللة»ّ .
ّ
ولكون العسكري السني ارت��د بعد
إس�ل�ام ��ه ص� ��ار ح �ل�ال ال � ��دم ،وص ��ار
قتاله وقتله أول��ى من قتال الكافر.
ً
أم� � ��ا ال �ش �ي �ع ��ي ف� �ه ��و ك� ��اف� ��ر أص �ل ��ا.
وبالنسبة إل��ى املنهج الفكري لدى
ه��ذه املجموعة ،فهي تقول بـ«عدم
اس�ت�ت��اب��ة ال��راف �ض��ي وأن ��ه ال يجوز
ّ
له أن يدخل في اإلسالم .وأن ال حل
ل�ل�ش�ي�ع��ي س ��وى ال �ق �ت��ل» ،وإن ك��ان
يأتي ف��ي املرتبة الثانية بعد
قتله
ّ
ق�ت��ل ال�س��ن��ي امل��رت��د .ول ��دى ال �س��ؤال
ع��ن إغ�ل�اق ب��اب التوبة ال��ذي فتحه
الله ،يأتي الجواب بمضمون اآلية
ال �ق��رآن �ي��ة« :ك �ي��ف ي �ه��دي ال �ل��ه ق��وم��ًا
ك �ف��روا ب �ع��د إي �م��ان �ه��م وش� �ه ��دوا أن
ال ��رس ��ول ح��ق وج ��اء ه ��م ب��ال�ب�ي�ن��ات
وال � �ل� ��ه ال ي � �ه� ��دي ال � �ق� ��وم ال �ظ��امل�ي�ن
أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله
والناس أجمعني خالدين
واملالئكة ّ
فيها ال ُيخفف عنهم العذاب وال هم
ُينظرون… إن الذين كفروا من بعد
إي�م��ان�ه��م ث��م ازدادوا ك�ف�رًا ل��ن تقبل
ت��وب �ت �ه��م وأول� �ئ ��ك ه ��م ال �ض ��ال ��ون».
ك � ��ذل � ��ك ي � �س � �ت � �ن� ��دون ف� � ��ي ح �ك �م �ه��م
إل� ��ى «س� �ي ��رة ال �خ �ل �ف��اء ال ��راش ��دي ��ن،
وت �ح��دي �دًا ال�خ�ل�ي�ف��ة االول أب ��و بكر
ال�ص��دي��ق ،ال��ذي أوق��ف ق�ت��ال الكفار
(ال � �غ� ��زوات وال� �ف� �ت ��وح ��ات) ،ل�ي�ق��ات��ل
املرتدين الذين تركوا اإلس�لام بعد
وفاة النبي»!

عكار استقبلت اثنين من مخطوفيها الستة
ّ
مصطفى الحجيري املعروف بـ «أبو
ط��اق �ي��ة» ،ت�س�ل��م خ�م�س��ة عسكريني
(أربعة عناصر من الجيش ودركي)
ف��ي ّ ج ��رود ع��رس��ال ،م��ن «أب ��و مالك
ال�ت��ل� ّ�ي» أم�ي��ر «جبهة ال�ن�ص��رة» في
القلمون ،ونقلهم إلى منزله ،حيث
أم �ض��وا ل�ي�ل�ت�ه��م .ول �ف��ت الحجيري
إل � ��ى أن «أب� � ��و م� ��ال� ��ك» ت� ��راج� ��ع ع��ن
ق ��راره األول اإلف ��راج ع��ن عسكريني
م �س �ي �ح �ي�ين« ،ن �ت �ي �ج��ة م ��ا ش��اه��ده
ف��ي ساحة ساسني م��ن إح��راق علم
الدولة اإلسالمية وتصريحات من
منتسبني للتيار ال�ع��ون��ي» ،إال أنه
لم ينف تفاؤله بإطالق العسكريني
«ال��ذي��ن ال ي��زال��ون محتجزين لدى
جبهة النصرة» ،مشيرًا إلى رهانه
على «حكمة أبو مالك ،وعلى جبهة
ال �ن �ص��رة ،ال �ت��ي أب ��دت م�ن��ذ ال�ب��داي��ة
ت�ع��اون��ًا ك�ب�ي�رًا أدى إل��ى إط�ل�اق 13
عسكريًا».
وش� ��دد ال �ح �ج �ي��ري ع �ل��ى أن امل �ف��رج
ع�ن�ه��م أط �ل �ق��وا دون ت��دخ��ل م��ن أي��ة
ج� �ه ��ة أو دف � ��ع ف ��دي ��ة م ��ال� �ي ��ة ،وأن
املطلب الوحيد «املعلن» من «جبهة
النصرة» هو «خروج حزب الله من
سوريا» .ونفى حصول أي تواصل
ب�ي�ن��ه وب�ي�ن «داع� � ��ش» ،م �ش �ي �رًا ال��ى
أن هيئة العلماء املسلمني «كانت
تتولى التواصل معهم».

ساندي الحايك
ليل أول من أمس ،تلقت عائلة العسكري
ً
ابراهيم شعبان اتصاال من أحد أعضاء
هيئة العلماء املسلمني ،أبلغها ب��ورود
أخبار مطمئنة عن ولدها .بعدها ،تلقى
ً
الوالد مصطفى اتصاال من قيادة الجيش
كررت فيه كالم عضو الهيئة .بعد ساعة،
رن الهاتف من جديد .وق��ال أحد مشايخ
الهيئة لشعبان «إبنك صار بعرسال» .وما
هي إال لحظات حتى اتصل ابراهيم بأهله
م��ن م �ن��زل ال�ش�ي��خ مصطفى الحجيري
(أب ��و ط��اق�ي��ة) ،ح�ي��ث أوص�ل�ت��ه مجموعة
تابعة لـ«جبهة النصرة ،مع رفاقه األربعة
امل �ف��رج عنهم (ص��ال��ح ال �ب��رادع��ي ،محمد
ال � �ق ��ادري ،وائ� ��ل دروي � ��ش وأح �م��د غ�ي��ة).
يقول وال��ده« :م��ا صدقت الخبر .ما طلع
من تمي حكي ملا سمعت صوتو .رجفت
كلني سوا وانربط لساني» .ومع شيوع
الخبر في بلدة مشحا ،غص منزل العائلة
باملهنئني .وفي منزل آل غية ،حدث األمر
ن �ف �س��ه .ق� �ي ��ادة ال �ج �ي��ش ات �ص �ل��ت ب ��ذوي
باحتمال أن يفرج عنه
أحمد وأبلغتهم
ُ
قريبًا .وبعد ساعات ،أبلغت العائلة بأن
أيد أمينة في عرسال .والد
ابنها بات بني ٍ
أح�م��د عند سماعه ه��ذه الكلمات أغمي
عليه .في تمام السابعة من صباح أمس،
انطلقت أربع سيارات من البلدتني تحمل
ّ
أف��رادًا من العائلتني نحو عرسال لتسلم
العسكرينيّ .
سهلعناصرالجيشوصول

السيارات إلى منزل رئيس بلدية عرسال،
علي الحجيري ،الذي تكفل بإيصالهم إلى
منزل «أبو طاقية» ،حيث كان العسكريون
ال�خ�م�س��ة .وب�ح�س��ب أح ��د م��ن ك��ان��وا في
عداد الوفد ،رحب «أبو طاقية» بضيوفه،
وزوده � � ��م ب��رس��ائ��ل س�ي��اس�ي��ة واض �ح��ة،
ّ
ع��ل�ه��م ينقلونها أله��ال��ي بقية األس ��رى.
فشدد على أن «عناصر تنظيمي «جبهة
النصرة» و«داع ��ش» ال خ�لاف لديهم مع
الدولة اللبنانية ،أو جيشها .وال حتى مع
أي طائفة م��ن طوائفها .إنما مشكلتهم
ه ��ي م ��ع ف �ص �ي��ل ل �ب �ن��ان��ي واح� � ��د اس �م��ه
ح��زب ال�ل��ه .وك��ل م��ن سيكون إل��ى جانب
هذا الفصيل ،سيكون مستهدفًا من قبل
ال�ث��وار» .وأض��اف إن «ال�ث��وار (أي «جبهة
ال �ن �ص��رة») ك��ان��وا ي �ن��وون إط �ل�اق س��راح
ثمانية عسكريني من دون أي مقابل ،هم

إلى الخمسة عسكريان مسيحيان ،وثالث
درزي .إال أن إح��راق راي��ة «ال إل��ه إال الله»
في األشرفية ،ودف��اع بعض ن��واب التيار
الوطني الحر عن هذا العمل املهني ،حال
دون ذلك» .إال أن أعضاء الوفد طلبوا من
«أب ��و ط��اق�ي��ة» ال�س�ع��ي ل ��دى املجموعات
املسلحة ل�لإف��راج ع��ن العسكري ج��ورج
خوري« .ألن عكار ال يمكنها أن تفرح من
دون إط�لاق س��راح كل جنودها .فأجرى
بعض االتصاالت ،لكن ال��رد من الجهات
الخاطفة كان سلبيًا».
قبل وص��ول العسكريني إل��ى بلدتيهما،
توقف ال��وف��د ف��ي خيمة االع�ت�ص��ام التي
ن�ص�ب�ه��ا ذوو ال�ع�س�ك��ري�ين امل�خ�ط��وف�ين
ف��ي م�ح�ل��ة امل �ح �م��رة ف��ي امل �ن �ي��ة .وق ��د ب��دا
اإلره��اق واضحًا على الشابني العائدين
من الخطف بعد  26يومًا .وفي قريتهما،

ً
استقبال استقباال مهيبًا .فنحرت الخراف
ون �ث��ر األرز وق ��رع ��ت ال �ط �ب��ول وأط�ل�ق��ت
األعيرة النارية ابتهاجًا .ومع دخولهما
منزليهما ،انهالت األسئلة عليهما ،فرد
أحمد ممازحًا بأن «قيادة الجيش نبهتنا
ما نحكي شي ق��دام ح��دا» .إال أن صديقًا
مشتركًا للشابني أك��د لـ«األخبار» أنهما
«قاال الشيء نفسه» .وأشار إلى أن «أنهما
تعباكثيرًافيالفترةاألولىالحتجازهما.
إذ وضع املخطوفون في مغارةّ ،
رجحا أن
تكون في األراضي السورية ،بعدما مشوا
بهم مسافة بعيدة جدًا في السيارة .وقد
تعرضت املغارة لغارات مباشرة ومكثفة
الحربية السورية» .وأضاف
من الطائرات ُ
«بعد  14يومًا ،ن ِقل الشابان مع رفاقهما
إلى مكان آخر أشبه بمنزل صغير .وبعد
أس� �ب ��وع�ي�ن ،ب � � ّ�دل ال �خ��اط �ف��ون م�ك��ان�ه��م،
ووضعوهم في غرفة مظلمة لم يميزا إن
ً
كانت مغارة أو بيتًا» .وبحسب ال��راوي،
أكد العسكريان أن «الخاطفني عاملوهما
معاملة جيدة .لم ي��ؤذوا أح�دًا ،بل عمدوا
إلى تأمني الطعام والشراب كما يجب».
وك��ان��ت ع��ائ�لات األس ��رى املحتجزين قد
قطعت ال�ط��ري��ق ف��ي محلة امل�ح�م��رة في
امل�ن�ي��ة ص�ب��اح ال�س�ب��ت .ون�ص��ب األه��ال��ي
خيمة كبيرة في امل�ك��ان .كذلك قطع عدد
منهم الطريق ال�ع��ام ف��ي محلة القلمون
باالتجاهنيّ .
وهدد بعضهم بقطع طريق
شكا كخطوة تصعيدية في سبيل تحرير
املخطوفني.
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ّبري :يجب تنويع مصادر تسليح الجيش

في الذكرى السادسة والثالثني الختطاف اإلمام السيد
موسى الصدر ورفيقيه ،ألقى رئيس املجلس النيابي نبيه بري
كلمة ّ
عبر فيها عن مخاوفه مما تتعرض له املنطقة من
ّ
املقسم .وأكد أن الحل لألزمة السياسية
محاوالت تقسيم
اللبنانية يبدأ بانتخاب رئيس جديد للجمهورية وتقوية الجيش
أك ��د ال��رئ �ي��س ن�ب�ي��ه ب ��ري ض� ��رورة تنويع
م� � � �ص � � ��ادر ت� �س� �ل� �ي ��ح ال � �ج � �ي � ��ش وزي � � � � ��ادة
ع ��دي ��ده وت �ح��دي��ث ع � �ت ��اده ،م� �ش ��ددًا ع�ل��ى
�إره��اب ال�ت�ك�ف�ي��ري ليس
أن «ال �ت �ص��دي ل�ل ّ
م �س ��ؤول �ي ��ة ال� �س ��ن ��ة ف� ��ي ل� �ب� �ن ��ان ،ك �م ��ا أن
ال� �ت� �ص ��دي ل� �ل� �ع ��دوان اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي ل�ي��س
م�س��ؤول�ي��ة ال�ش�ي�ع��ة ،وال �ت �ص��دي لتهجير
األق �ل �ي��ات ل�ي��س م�س��ؤول�ي��ة امل�س�ي�ح�ي�ين»،
ب��ل «م �س��ؤول �ي��ة وط�ن�ي��ة م �ش �ت��رك��ة» ،وم��ن
ال� �ض ��روري أن «ي �ك��ون م�س��ؤول�ي��ة عربية
ودولية مشتركة».
كالم بري أتي في كلمة وجهها أمس ،في
الذكرى السادسة والثالثني لتغييب اإلمام
السيد موسى الصدر ورفيقيه .وقال ّبري
في قضية اإلمام ورفيقيه إنه «تم تشكيل
لجنة متابعة رس�م�ي��ة ب�ق��رار م��ن مجلس
ال��وزراء ،وهي لم توفر جهدًا في أي مكان
وع� �ل ��ى أي ص �ع �ي ��د ،وق � ��د ان �ط �ل �ق��ت ه ��ذه
اللجنة في عملها من ثوابت أهمها :العمل
لتحرير اإلمام ورفيقيه ،إرسال سفير الى
ل�ي�ب�ي��ا ل �ي �ك��ون س �ف �ي �رًا ل�ل�ق�ض�ي��ة ،ال محل
للتطبيع م��ع ليبيا ق�ب��ل ت �ع��اون الجانب
الليبي في هذه القضية وإنهائها ،مطالبة
اإلع �ل��ام ب��امل��واك �ب��ة ال��دق �ي �ق��ة وامل �س��ؤول��ة،
التأكيد أن ه��ذه القضية لبنانية عربية
إسالمية إنسانية شريفة ومقدسة ،ولذا
فإن الوسائل املعتمدة في متابعتها هي
دائ �م��ًا ش��رع�ي��ة وق��ان��ون �ي��ة وال م�ح��ل هنا
للمساومات وال ل�ل�ت��ورط ف��ي ال�ص��راع��ات
وال�ح�س��اب��ات ال�ف�ئ��وي��ة» .وأش ��ار ب � ّ�ري إل��ى
أن «امل� �ت ��اب� �ع ��ات ت �ح �ص��ل س ��اع ��ة ب�س��اع��ة
ب�م��واك�ب��ة م�ن��ي شخصيًا ،وبتنسيق ت��ام
م��ع عائلة اإلم ��ام ال �ص��در ،ول�ك��ن ال ب��د من
لفت العناية ال��ى أن�ن��ا نتعامل غالبًا من

دول��ة إلى دول��ة ألننا رأينا في ذلك فائدة
أك �ب ��ر ل �ل �ق �ض �ي��ة ،ك �م��ا أن االس� �ت� �م ��اع إل��ى
أشخاص مقيمني في تلك الدول ال ّ
يتم إال
وفق خيارات ال تتيح إج��راء تحقيق بكل
ما في الكلمة من معنى» .وأض��اف «إننا
وب �ع��د ج �ه��ود م�ض�ن�ي��ة ع�ل��ى م ��دار ع��ام�ين
كاملني ،أوف��دت مع الوفد الرسمي موفدًا
خاصًا إل��ى رئيس املؤتمر ال�ع��ام الليبي،
وت ��م ت��وق�ي��ع م��ذك��رة ت�ف��اه��م إث ��ر ذل ��ك بني
الدولتني اللبنانية والليبية بخصوص
هذه القضية؛ وأه��م ما تضمنته :اعتراف
الجانب الليبي رسميًا بحصول جريمة
ال�خ�ط��ف ف��ي ل�ي�ب�ي��ا م��ن ق�ب��ل ن �ظ��ام معمر
القذافي ،واإلق��رار بحق ّ
املنسق القضائي
ال �ل �ب �ن��ان��ي ح �ض��ور ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات وت�ق��دي��م
االقتراحات والحصول على املعلومات».
إضافة إل��ى «تعهد الجانب الليبي بفتح
أب ��واب ال�ت�ع��اون ف��ي ه��ذه القضية بشكل
أكثر جدية وفعالية .لكن ولألسف ،ما إن
تم توقيع املذكرة حتى انهارت األوض��اع
ف ��ي ل�ي�ب�ي��ا ،وه �ك ��ذا ك ��ان ال ب ��د م ��ن وض��ع
خطة للبقاء على أهبة االستعداد وترقب
األم ��ور ،كما أن�ن��ا درس�ن��ا ون�ط� ّ�ب��ق خططًا
ب ��دي �ل ��ة ،وال ي �م �ك �ن �ن��ا أن ن �ق��ف م�ك�ت��وف��ي
األي � ��دي ح �ي��ال ه ��ذه ال �ق �ض �ي��ة» .أم ��ا على
الصعيد ال�ق�ض��ائ��ي ال��وط�ن��ي ،فلفت ب� ّ�ري
إلى أن «القضية ال تزال قيد النظر في شق
منها أمام املجلس العدلي ،كما تم تقديم
ّادعاء شخصي بوجه مدعى عليهم جدد
من كبار وأهم أركان نظام معمر القذافي
مع األدلة التي تدينهم».
محليًا ،أكد الرئيس ّبري «أننا في حركة
أم��ل ن��رى أن إنجاز االستحقاق الرئاسي
ّ
سيبقى يحتل موقع األولوية ،ألن الدولة

بري :إتمام انتخابات الرئاسة سيفتح الباب إلنجاز مختلف االستحقاقات ومنها االنتخابات النيابية (هيثم املوسوي)
ال يمكنها السير من دون رأس» .وأضاف
إن «إت �م ��ام ان �ت �خ��اب��ات ال��رئ��اس��ة سيفتح
ال �ب ��اب إلن �ج ��از م�خ�ت�ل��ف االس �ت �ح �ق��اق��ات،
وم �ن �ه��ا االن �ت �خ��اب��ات ال �ن �ي��اب �ي��ة ،وي�ط�ل��ق

بري :الفوضى التي
تضرب منطقتنا ستؤدي
إلى تقسيم المقسم

تقــرير

عملية سياسية نحن أحوج إليها ملواجهة
استحقاقات وت�ه��دي��دات اإلره ��اب العابر
ل�ل�ح��دود وال� ��دول ،وه��ي ت�ه��دي��دات طرقت
أب��واب �ن��ا وش �ع��رن��ا ب �ه��ا ط� ��ورًا ع �ل��ى شكل
أزم��ة ن��ازح�ين ،وت��ارة على شكل معتقلني
وت � �ف � �ج � �ي ��رات واج � �ت � �ي� ��اح� ��ات ك� �م ��ا ح ��دث
لعرسال ،وج��والت لحروب صغيرة كتلك
التي شهدتها طرابلس وصيدا» .ورأى أن
«ال��وح��دة الوطنية تشكل ض��رورة وطنية
ف��ي س�ب�ي��ل م��واج �ه��ة اإلره � ��اب ك�م��ا ك��ان��ت
سالحنا بمواجهة ال �ع��دوان اإلسرائيلي
ع��ام  .2006وأن م��واج�ه��ة اإلره ��اب ليست
م �س��أل��ة أم �ن �ي��ة أو ع �س �ك��ري��ة ف� �ق ��ط ،إن �ه��ا
م� �س ��أل ��ة ت �ف �ك �ي ��ري ��ة ت �ث �ق �ي �ف �ي��ة وط� �ن� �ي ��ة».
واعتبر أن «التصدي لإلرهاب التكفيري

ل �ي��س م �س��ؤول �ي��ة ال �س �ن��ة ف ��ي ل �ب �ن��ان ،كما
أن ال�ت�ص��دي ل �ل �ع��دوان اإلس��رائ �ي�ل��ي ليس
م�س��ؤول�ي��ة ال�ش�ي�ع��ة ،وال �ت �ص��دي لتهجير
األق �ل �ي��ات ل �ي��س م �س��ؤول �ي��ة امل�س�ي�ح�ي�ين».
وأضاف إن «التصدي لإلرهاب والعدوان
والتهجير هو مسؤولية وطنية مشتركة
تعبر عنه الدولة الواحدة ،ومن الضرورة
بمكان أن يكون مسؤولية عربية ودولية
مشتركة» .ورأى أن املطلوب دوليًا «قرارات
ب��دع��م س� �ي ��ادة ال � ��دول ووح � ��دة أراض �ي �ه��ا
وم��ؤس�س��ات�ه��ا وش�ع��وب�ه��ا وت�ك��وي�ن��ات�ه��ا».
واملطلوب وطنيًا «تأكيد االستثمار على
زي � ��ادة ق ��وة ال � ��ردع ال��وط �ن �ي��ة ال �ت��ي تميز
الجيش اللبناني ،وزيادة عديده وتحديث
ع�ت��اده وإن �ج��از إي�ص��ال امل �ع��دات املطلوبة

يفجر قضية حرق راية «داعش»
ريفي ّ

أخذ طلب الوزير أشرف
ريفي من النيابة العامة التحرك
إللقاء القبض على الشبان
الذين أحرقوا راية لـ«داعش»
سياسيًا.
في األشرفية منحى ّ
فالتيار الوطني الحر شغل
ماكينته للتضامن مع هؤالء،
في حني ّ
النائب نديم
ل
تنص
ً
ّ
الجميل منهم ،محاوال التبرير
لريفي .أما قانونيًا ،استنادًا الى
النائب إبراهيم كنعان ،فلم
تصدر بعد أي مذكرة توقيف
بحق «املتهمني»

ليا القزي
ث��ارت مشاعر وزي��ر ال�ع��دل أش��رف ريفي
حني اكتشف ،متأخرًا ،أن مراهقني أحرقوا
في األشرفية راية تنظيم «دول��ة االسالم
ف� ��ي ال � �ع� ��راق وال � � �ش� � ��ام» .ف� � ��ورة أع �ص ��اب
ري� �ف ��ي ل ��م ت �خ �م��د ح �ت��ى ح � � � ّ�رك ،أول م��ن
أم��س ،النيابة العامة ،طالبًا إن��زال «أشد
العقوبات» بمن أحرقوا الراية منذ نحو
ّ
ثالثة أس��اب�ي��ع ،بعدما استفزهم اعتداء
مجموعة إره��اب�ي��ة على م��راك��ز عسكرية
ف��ي م�ن�ط�ق��ة ع��رس��ال ب��داي��ة آب امل��اض��ي.
ري �ف��ي ال ��ذي ت �ح��رك ردًا ع�ل��ى ّم��ا اع�ت�ب��ره
إس� ��اءة ل�ل��دي��ن االس�ل�ام ��ي ،غ ��ض ال�ط��رف
س��اب�ق��ًا ح�ين ق��ام «م�ج�ه��ول��ون» بالكتابة
على الحائط املالصق ملزار سيدة الحارة
في أسواق طرابلس القديمة عبارة «دولة
اإلس�ل�ام ف��ي ال �ع��راق وال �ش��ام» .ه��و نفسه
ال��ذي لم يتحرك لالدعاء على من يسيء
للمؤسسة العسكرية وي�ش��ن اع �ت��داءات
ً
ّ
مستقبال على
على م��راك��زه��ا .ق��د ي��دع��ي ّ
ك��ل م��ن يقاتل إره��اب�ي�ين يلفون أنفسهم
ب� ��أع�ل��ام ع �ل �ي �ه��ا راي� � � ��ات دي� �ن� �ي ��ة ب�ح�ج��ة
الحفاظ على املقدسات.
لم يكن أحد ليتذكر الحادثة لو أن ريفي
لم يفتح امللف ،وما كان أحد سيتخذها
ذري � �ع � ��ة ل � �ي� ��رد «ال � � �ص� � ��اع» ع� �ب ��ر إح� � ��راق
ال �ص �ل �ب��ان ،ف�ي�ج��د ري �ف��ي ن�ف�س��ه م�ح��رج��ًا
وي �ص��در ب �ي��ان��ًا م��ن ط�ي�ن��ة «س �ت��ة وس�ت��ة

م� �ك ��رر» ،ي�ط�ل��ب ف �ي��ه «إج� � ��راء ال�ت�ح��ري��ات
للتثبت من الخبر ومالحقة الفاعلني».
فور طلب ريفي من النيابة العامة التحرك،
ب��ادر النائب إب��راه�ي��م كنعان ال��ى التوكل
عن الشبان «انطالقًا من خلفية قانونية،
وهو قرار فردي» ،كما أوضح لـ«األخبار».
ي�ه�م��ه ت��وج �ي��ه رس��ال��ة أن «ال �ت��وك �ي��ل غير
ّ
مسيس ،وح��رق الراية ال يستهدف ديانة
س�م��اوي��ة ،ب��ل ه��و اع �ت��راض على أع�م��ال ال
ت�م��ت ال��ى ال��دي��ن ب�ص�ل��ة» .أم��ا م��ن ي�ح��اول
إس � �ق � ��اط ص �ب �غ ��ة س �ي ��اس �ي ��ة ع� �ل ��ى امل �ل��ف
«ف�ه��ذه نياته وتخصه وح ��ده» .القضية،
بالنسبة إليه« ،مبدئية» ،وه��ي «الحفاظ
ع�ل��ى ح��ري��ة ال�ت�ع�ب�ي��ر .ف��ال�ع�ل��م ال ع�لاق��ة له
باالسالم ،هو راية تنظيم إرهابي» .إجراء
ريفي الذي أتى بعد شهر «في غير محله،
أدى ال ��ى ت�ح��ري��ك غ��رائ��ز ال �ن��اس ،وأع�ت�ق��د
أن ه��ذا سقفه» .يرفض كنعان رب��ط طلب
ري �ف��ي ب�ت��أج �ي��ل اإلف� � ��راج ع ��ن ال�ع�س�ك��ري�ين
امل�س�ي�ح�ي�ين« ،ال ي �ج��وز رب ��ط األم� � ��ور ،بل
توضيح الخلفية منعًا للفتنة» .أم��ا عن
وضع الشبان القانوني ،فيؤكد النائب أنه
حتى الساعة «ليس على علمي أنه صدرت
بحقهم أي م��ذك��رة ت��وق�ي��ف .ل��م نتبلغ أي
إجراء حسي وعملي».
م� ��ن ج �ه �ت ��ه ،ي �ت �ه��م ال� �ق� �ي ��ادي ف� ��ي ال �ت �ي��ار
ال ��وط �ن ��ي ال� �ح ��ر زي � ��اد ع �ب��س ري� �ف ��ي ب��أن��ه
«اع�ت�م��د إث ��ارة ال�ف�ت�ن��ة ب�م�ج��رد اس�ت��ذك��اره
ح��ادث��ًا ف��ردي��ًا ح�ص��ل م�ن��ذ أس��اب �ي��ع» .أم��ا
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خيوط اللعبة

داعش تساهم في انتخاب رئيس للبنان؟
سامي كليب
ل �ل �ج �ي��ش م� ��ن ف ��رن �س ��ا ب �م ��وج ��ب امل �ك��رم��ة
ال �س �ع��ودي��ة األول � � ��ى ،وت ��وظ �ي ��ف امل �ك��رم��ة
الثانية وبالسرعة املطلوبة ،واالنتباه الى
ضرورة تنويع مصادر األسلحة».
إق �ل �ي �م �ي��ًا ،رأى ب � � ّ�ري أن «م� ��ا ي �ح ��دث ف��ي
ال �ع��راق أو س��وري��ا أو ال�ي�م��ن أو ليبيا أو
تونس وما يتهدد دائمًا الشقيقة الكبرى
مصر أمر يعني لبنان ،ويجب على لبنان
أن ي�ك��ون محامي ال�ت�ع��اي��ش» .واع�ت�ب��ر أن
«عيوننا يجب أن تبقى مفتوحة باتجاه
الجنوب ،وأن تتوحد على أن إسرائيل هي
ُ
ال�ت��ي تمثل التهديد ال��وج��ودي للبنان».
وعلى الصعيد الوطني كذلك ،رأى أنه «آن
األوان م��ن أج��ل ض��خ الحياة ف��ي مشروع
الدولة ورسم خريطة طريق يلتزم خاللها
ال�ج�م�ي��ع ب�ت�ن�ف�ي��ذ ك��ام��ل الت �ف��اق ال�ط��ائ��ف
بشقيه الدستوري واإلصالحي».
وحذر ّبري من أن «ما يوصف بالفوضى
ال�ب�ن��اءة ال�ت��ي ت�ض��رب منطقتنا س�ت��ؤدي
إل � ��ى ت �ق �س �ي��م امل �ق �س ��م وج� �ع ��ل ال �ك �ي��ان��ات
الراهنة فدراليات وكونفدراليات» .وقال
إن «املانع الرئيسي أمام قيام إسرائيليات
ج��دي��دة وأم ��ام تشكيل ال��دول��ة الداعشية،
ه ��و ان � �ط �ل�اق ال �ع �م �ل �ي��ة ال �س �ي��اس �ي��ة ب�ع��د
إن �ج ��از ك ��ل االس �ت �ح �ق��اق��ات ف ��ي ال� �ع ��راق».
وأن��ه قد «آن اآلوان العتراف الجميع بأن
الحل السياسي هو السبيل لحل املسألة
السورية واليمنية والليبية ومنع وقوع
ت��ون��س ض �ح �ي��ة ال �ع �ن��ف ،وأن � ��ه ال ب ��د من
عمل عربي موحد واستراتيجية عربية
موحدة ملواجهة اإلرهاب».
ً
وختم ّبري كلمته قائال :إن «ضعف القوة
التي أثبتها العدوان اإلسرائيلي على غزة
يجب أن يؤدي بنا الى العودة الى مشروع
ف�ل�س�ط�ين وإل � ��ى االص �ط �ف ��اف خ �ل��ف ه��ذه
القضية امل��رك��زي��ة ،وإل��ى تأكيد انحيازنا
ل�ل�ح�ق��وق ال��وط�ن�ي��ة للشعب الفلسطيني
في تحرير أرض��ه وتقرير مصيره وقيام
دول �ت ��ه امل�س�ت�ق�ل��ة وع��اص �م �ت �ه��ا ال �ق ��دس».
وأضاف إن «كبح اإلرهاب التكفيري ،كما
العدوانية اإلسرائيلية ،يعتمد على وحدة
امل��وق��ف ف��ي إط��ار برنامج عربي ملواجهة
هذا اإلرهاب».
(األخبار)

ك��اد ال�ل�ب�ن��ان�ي��ون ي �ع �ت��ادون ع � َ
�دم وج ��ود رئيس
َّ
ج�م�ه��وري��ة .ه��م اع �ت��ادوا ك��ل ش ��يء ،وم��ا ع��ادوا
ي �ح� ّ�رك��ون س��اك �ن��ًا .ال م ��اء وال ك �ه��رب��اء ف��ي بلد
املياه واألنهار .ال طرقات وال خدمات ،وأسعار
م � � � ��دارس وم �س �ت �ش �ف �ي ��ات خ� �ي ��ال� �ي ��ة ،وإف � � � ��ادات
تعليمية معيبة ...وال أحد ّ
يحرك ساكنًا .الفساد
نخر عظم ال��وط��ن .امل��واد ال�غ��ذائ�ي��ة ال�ف��اس��دة أو
املنتهية الصالحية جعلت اللبنانيني عرضة
ألمراض السرطان والضغط والسكري والقلب.
ال أح� ��د ي �ت �ح ��رك .ال �س �ي��اس �ي��ون ن �ه �ب��وا ال �ب�ل�اد
والعباد والشواطئ وال��رم��ال .ال أح��د يعترض.
امل��ذه�ب�ي��ة أف�س�ح��ت ف��ي امل �ج��ال ل�خ�لاي��ا إره��اب�ي��ة
ً
ً
ن��ائ �م��ة س�ت�س�ت�ي�ق��ظ ع ��اج�ل�ا أو آج �ل��ا .ال ب ��أس،
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ون اع� �ت ��ادوا ك ��ل ش� ��يء .وإن حصلت
االنتخابات غدًا ،فسيذهب اللبنانيون خانعني
طائعني كقطيع غنم ص��وب صناديق االق�ت��راع
لينتخبوا من ينهبهم.
مع ذلك ،يظن اللبناني أن سياسة العالم تدور
حول بالد األرز .لسبب ال يفهمه غير اللبناني،
ثمة اعتقاد بأن كل ما يحصل في العالم مركزه
ل �ب �ن ��ان .ي �ف��اق��م ف ��ي ه� ��ذا ال �ج �ه ��ل ،ج �ه��ل م�ع�ظ��م
السياسيني ال��ذي��ن ج��يء بهم إل��ى السلطة لكل
األسباب إال للكفاء ة.
ه�ك��ذا ،بعد  99يومًا م��ن ّ
خلو لبنان م��ن رئيس
ل�ل�ج�م�ه��وري��ة ،س ��ارت األم ��ور ع�ل��ى ن�ح��و ع��ادي.
ساهم في ذلك أن تآلف الحكومة ،خصوصًا بني
ّ
السنة والشيعة ،غطى تمامًا على النقص .كاد
َ
اللبنانيون يعتادون غياب رئيس الجمهورية.
كان يمكن هذا األمر أن يمتد ألشهر طويلة ،ال
بل ولسنوات .لكن أمرًا طرأ َّ
غير كل الحسابات
وامل�ع��ادل��ة .إنها «داع ��ش» .ال مجال ملحاربتها،
أو ألي تسوية في شأنها أو تشكيل أي جبهة
ل �ص� ِّ�ده��ا م ��ن دون رئ �ي��س م �س �ي �ح��ي .ال م �ج��ال
أي�ض��ًا ل�ت��رك منصب ال��رئ��اس��ة ش��اغ�رًا ف��ي البلد
ال�ع��رب��ي ال��وح�ي��د ال ��ذي رئ�ي�س��ه م�س�ي�ح��ي ،فيما
املسيحيون ّ
يهجرون من كل املنطقة.
ماذا في املعلومات؟
اللقاء السعودي ــــ اإليراني في الرياض تطرق
إل ��ى ال��وض��ع ال �ل �ب �ن��ان��ي .ل��م ي��دخ��ل ن��ائ��ب وزي��ر
الخارجية اإليراني حسني أمير عبد اللهيان إلى
ُتفاصيل هذا الوضع مع مضيفيه السعوديني.
خ ِّصص الوقت مللفات كثيرة ،في مقدمها غزة
واإلره � ��اب .ل�ك��ن ث�م��ة ت��واف �ق��ًا ب ��ات م �ع��روف��ًا بني

«يتفهمه»!
والجميل
...
ّ
ّ
ات �خ ��اذ األم� ��ر ح �ج��ة ل�ت��أخ�ي��ر اإلف� � ��راج عن
ال� �ع� �س� �ك ��ري�ي�ن امل �س �ي �ح �ي�ي�ن امل �ح �ت �ج��زي��ن
ل ��دى «ج �ب �ه��ة ال �ن �ص��رة» و«داع � � ��ش» ،فهو
«توقيت يثير التساؤالت» .يرفض عبس
اتهامات البعض بأن التيار العوني يقف
خلف إع��ادة فتح امللف عبر نشر الصورة
أخ�ي�رًا على م��واق��ع التواصل االجتماعي،
«الصورة قديمة ،أعاد الشباب نشرها بعد
ق��رار ري�ف��ي» ،موضحًا أن تصرف الشبان
«ك��ان ع�ف��وي��ًا ،وه��م ان�ت�ظ��روا حتى انتهاء
اللقاء التضامني مع الجيش في االشرفية
حتى يحرقوا العلم ،بعد أن منعناهم من
ذل��ك» .يقول عبس إن «كل واحد منهم في
مكان حاليًا ،وأبلغنا املرجعيات القانونية
أن� ��ه ح�ي�ن ي �ط� ّ�ب��ق ال �ق ��ان ��ون ع �ل��ى ال�ج�م�ي��ع
فليلقوا القبض عليهم».
لم تنته مفاعيل القصة في األشرفية بعد،
«فنحن ن��درس إمكانية تنظيم تحركات

الجميل :لماذا
نديم
ّ
مهاجمة داعش وهي
لم تهجم علينا بعد؟

شعبية تضامنية مع الشبان ،من دون أن
نسمح ألحد باستغاللها .فليس الغرض
تأجيج الفتنة».
ّ
الجميل الذي ّ
تنصل من
أما النائب نديم
ح��رق العلم ألن «ه��ذه الصفات ليست من
شيم وأخالق أهالي األشرفية» ،فيقول في
ّ
«يعبرون
اتصال مع «األخ�ب��ار» إن ه��ؤالء
عن رأي سياسي وليس عن طائفة .يريدون
املنطقة في إشكال هي بغنى عنه،
توريط ّ
فنحن نفضل تحييد مناطقنا» .يزيد أن
م��ن ي��ري��د إح� ��راق ال�ع�ل��م «ف�ل�ي�ف�ع�ل�ه��ا أم��ام
منزله .نحن ل��م يعد بإمكاننا ّ
تقبل هذه
األم � ��ور» .ال ي�ه��م ن��ائ��ب األش��رف �ي��ة أي علم
أحرق أبناء منطقته« ،ملاذا مهاجمة داعش
وهي لم تهجم علينا بعد؟» .والـ«نا» التي
ّ
الجميل تعني املسيحيني،
يتحدث عنها
ع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن أن ��ه ك �ت��ب ع �ل��ى صفحته
ع �ل��ى ف��اي �س �ب��وك أن � ��ه ل �ي��س «ب �ت �ص��رف��ات
ول��دان �ي��ة ت �ح �م��ى امل �ن��اط��ق امل�س�ي�ح�ي��ة بل
ب��ال�ق�ت��ال إل ��ى ج��ان��ب ال�ج�ي��ش وم�س��ان��دت��ه
ع�ل��ى ك��اف��ة األص �ع��دة» .ي�ق��ول ال�ج�م� ّ�ي��ل إن��ه
من أجل حماية املؤسسة العسكرية «لسنا
م �ض �ط��ري��ن إل � ��ى أن ن �ف �ت��ح ج �ب �ه��ة أخ ��رى
ترهقه» .أما عن كالم ريفي« ،فنحن نتفهم
أن ل��دي��ه ق��اع��دة س�ن� ّ�ي��ة ف��ي ط��راب�ل��س يريد
معالجتها .ولكن لديه الحق في أن يتحرك
إذا كان املوضوع ّ
يمس السلم األهلي».
م� ��ن ج �ه �ت ��ه ،رف � ��ض ري� �ف ��ي ال� �ح ��دي ��ث إل ��ى
«األخبار» عن قراره.

تقــرير

ّ
الجانبني على ض��رورة تجنيب لبنان خضات
أمنية وتحصني الحكومة الحالية واستكمال
ال � �خ � �ط� ��وات ب ��ان� �ت� �خ ��اب رئ � �ي ��س ل �ل �ج �م �ه��وري��ة.
التوافق ليس جديدًا .بدأ منذ تعيني الحكومة
الحالية ووضع الخطة األمنية موضع التنفيذ.
الرياض مرتاحة لرئيس الحكومة تمام سالم.
تعتبره الخيار األفضل حاليًا ،وه��ي ،بالتالي،
ال تستعجل أبدًا عودة الرئيس سعد الحريري
إلى هذا املنصب.
الدبلوماسيني ال�س�ع��ودي�ين ق��ال ص��راح��ة:
أح��د
ّ
«ال نريد خضات حكومية ،ومن األفضل اإلبقاء
على الصديق تمام سالم ملا يتمتع به من حكمة
َ
الصقرين
وص�ب��ر وخ �ب��رة» .يساهم ف��ي ذل��ك أن
ال �س �ن� َّ�ي�ي�ن ف ��ي ال� �ح� �ك ��وم ��ة ،أي ن� �ه ��اد امل �ش �ن��وق
وأشرف ريفي ،يؤديان أدوارًا سياسية وأمنية
م��ع شركائهما ف��ي الحكومة تلقى ترحيبًا من
الجميع .ب��ات املشنوق حديثًا دائمًا في معظم
دوائ��ر ال �ق��رار الحليفة والخصمة داخ��ل لبنان
وخارجه.
ف��رن�س��ا وال �ف��ات �ي �ك��ان ي�ض�غ�ط��ان ب �ق��وة لتسريع
خ �ط��وات ان �ت �خ��اب رئ �ي��س ل�ل�ج�م�ه��وري��ة .معظم
االت� �ص ��االت ال�ف��رن�س�ي��ة األخ �ي��رة م��ع واش�ن�ط��ن،
واملتعلقة بإرسال أسلحة إلى الجيش اللبناني،
ل�ح�ظ��ت ش��رط اس�ت�ك�م��ال ال �خ �ط��وات السياسية
بانتخاب رئيس للبنان قريبًا .البعض يتحدث
عن حصول ذلك مطلع الخريف.
ل��م ي�ع��د اس ��م ال��رئ �ي��س ه��و امل�ش�ك�ل��ة .ال�ل�اف��ت أن
ً
اسماء ّ
عدة مطروحة تلقى قبوال ،وباتت تعتبر
ً
ق��ادرة على قيادة املرحلة الحالية .مثال ،كثير
م��ن التحفظات ح��ول ال�ج�ن��رال ميشال ع��ون قد
تراجعت كثيرًا .تطورات عرسال واملخاوف من
استيقاظ خ�لاي��ا نائمة تجعل الجميع قابلني
ببحث اح�ت�م��االت وت �ن��ازالت .م��ا ب�ع��د ت�ط��ورات
ع��رس��ال ل�ي��س ك�م��ا ق�ب�ل�ه��ا .ل�ل�ع�م��اد ع ��ون خ�ب��رة
س �ي��اس �ي��ة وع �س �ك��ري��ة ط��وي �ل��ة .ل �ك��ن ث �م��ة م ��ن ال
ي��زال يسعى إل��ى إقناعه ب��أن يكون ال�ن��اخ��ب ،ال
ال��رئ�ي��س .ل��م ت�ك��ن ح��رك��ة رئ�ي��س ال�ل�ق��اء الوطني
ول �ي��د ج�ن�ب�لاط ب�ع�ي��دة ع��ن م �ح��اول��ة دف �ع��ه إل��ى
تسهيل مهمة انتخاب رئيس .كثيرون دخلوا
ع�ل��ى خ��ط ع ��ون أخ �ي �رًا .ه��ل ت��أت��ي امل �ف��اج��أة من
ال �ج �ن��رال ن�ف�س��ه؟ ال ش ��يء م�س�ت�ب�ع��د .ل�ك��ن سيد
ال��راب �ي��ة ي� ��درك أن ��ه ي� ��ؤدي ح��ال �ي��ًا أب� ��رز أوراق� ��ه
اإلقليمية والدولية ،وأن��ه بات مقصد الجميع.
ال ض��رورة لالستعجال بشيء .كل االحتماالت
م�ف�ت��وح��ة .ث�م��ة أس �م��اء أخ ��رى ي �ج��ري ت��داول �ه��ا،

ً
بعضها معروف ،وبعضها اآلخر ليس متداوال.
ال يزال عون الخيار األول ،لكن ال شيء مستبعد.
يعتقد كثيرون أن سوريا ضعفت إلى درجة لم
ت�ع��د ق ��ادرة معها ع�ل��ى أداء أي دور ف��ي قضية
رئيس الجمهورية .لعل في األمر بعض مغاالة.
إذا لم تعد ناخبًا أول ،فهي قادرة على العرقلة
عبر حلفائها .الرئيس بشار األسد كان قد أبلغ
كل من سأله عن الرئاسة اللبنانية ،أن ما يقرره
ال�ح�ل�ف��اء ،وخ�ص��وص��ًا ال�س�ي��د ح�س��ن ن�ص��رال�ل��ه،
ه ��و ي ��واف ��ق ع �ل �ي��ه س �ل �ف��ًا .ه� ��ذا ي �ف �ت ��رض ،وف��ق
العارفني ،أن حزب الله وإيران ينصحان كل من
ّ
يشاورهما بهذا الشأن ،بأن من املفيد الحديث
مع دمشق .هذا مقصود تمامًا لدفع دول غربية
إلى إعادة فتح خطوط مع القيادة السورية.
ماذا يعني كل ذلك؟
ي �ت �ج��ه ال� �ع ��ال ��م إل � ��ى ت �ش �ك �ي��ل ج �ب �ه��ة دول � �ي� ��ة ـ�ـ�ـ�ـ
إق�ل�ي�م�ي��ة مل �ح��ارب��ة «داع� � ��ش» .ي�ن�ب�غ��ي أن تضم
الجبهة اإلقليمية السنة والشيعة واملسيحني
وال� ��دروز واألك� ��راد واألق �ل �ي��ات جميعًا .الجيش
اللبناني مرشح ألداء دور مهم وخطير ،بدأت
ن ��ذره ف��ي ع��رس��ال ،وق��د ت�ت�ط��ور أك �ث��ر .ال يمكن
التفكير بجبهة لبنانية ضد «داع��ش» من دون
رئيس مسيحي .هذا بات مطلبًا دوليًا ومحور
ت �ف��اه �م��ات إق �ل �ي �م �ي��ة ،ت �م��ام��ًا ك �م��ا ب��ات��ت إي� ��ران
وحزب الله ضروريني دوليًا ملحاربة اإلرهاب.
معروف أن ال رئيس في لبنان يكون مناهضًا
للسعودية أو إلي ��ران أو ل�س��وري��ة أو ل�ل��والي��ات
املتحدة .هذه هي األطراف املؤثرة على انتخاب
رئيس.
اآلن ،وق��د ب��دأت عملية التقارب الدولي لضرب
«داع��ش» ،هل تتسارع خطوات انتخاب رئيس
للبنان؟
ث �م��ة م ��ن ي� �ق ��ول :إذا رأي� �ت ��م ط� ��ائ� ��رات أم �ي��رك �ي��ة
ت �ق �ص��ف داع� � ��ش ف ��ي س� ��وري� ��ا ،ف� �ه ��ذا ي �ع �ن��ي أن
تنسيقًا قد حصل تحت الطاوالت .حينها فقط
تبدأ خطوات انتخاب رئيس لبناني .يبدو أن
األم ��ر ب��ات ق��ري�ب��ًا رغ��م ك��ل ال�ض�ج�ي��ج اإلع�لام��ي
ح ��ول اس �ت �ب �ع��اد ال��رئ �ي��س ب �ش��ار األس� ��د م��ن أي
تنسيق.
أم � ��ا إذا ك � ��ان ه � ��دف ت� �س ��ري ��ع ال � �خ � �ط� ��وات ض��د
«داعش» في سورية وتسليح الجيش اللبناني
هو التضييق على نظام األسد وإحراج حلفائه
في لبنان ،فهذه مغامرة غربية قد تضع لبنان
ب�ك��ام�ل��ه ف��ي م �ه��ب ال ��ري ��ح ،ول �ي��س ف �ق��ط رئ��اس��ة
الجمهورية.

ما هكذا تورد اإلبل يا أشرف

عبد الكافي الصمد
أح��دث طلب وزي��ر العدل أش��رف ريفي من
امل��دع��ي ال �ع��ام التمييزي ال�ق��اض��ي سمير
حمود مالحقة وتوقيف من أحرقوا راية
«داع��ش» في األشرفية ،قبل أي��ام ،صدمة
ف��ي طرابلس وخ��ارج�ه��ا ،ل��م يخفف منها
ط �ل �ب��ه االس �ت �ل �ح ��اق ��ي م� ��ن ح� �م ��ود أي �ض��ًا
مالحقة من أحرقوا صلبانًا في إطار الرد
على إح ��راق ال��راي��ة ،فيما استفاق أهالي
الشمال أمس على شعارات حملت عبارة
ُ
«ال��دول��ة اإلس�لام �ي��ة ق��ادم��ة» ،ك�ت�ب��ت على
َ
ج � ��دران ك�ن�ي�س��ت��ي م��ارم �خ��اي��ل ف ��ي ال�ق�ب��ة
وال�س��ري��ان ف��ي امل�ي�ن��اء .م�ص��ادر سياسية
متابعة أوضحت لـ«األخبار» أن «مقاربة
ملوضوع إحراق الراية» ،وتساءلت:
ريفي
ّ
«ملاذا يتدخل اليوم في هذه القضية ،فيما
ل��م ي �ح� ّ�رك س��اك�ن��ًا ف��ي ال �س �ج��ال ال ��ذي دار
ق�ب��ل أس�ب��وع�ين ب�ين ك��اه��ن رع �ي��ة الشياح
ش��رب��ل مخلوف وخطيب مسجد طينال
ال�ش�ي��خ ع�ب��د ال �ق��ادر ع �ب��دو ،وم ��ا تضمنه
سجالهما م��ن ع �ب��ارات تحريض طائفي
وتحقير ديني؟» .ورأت املصادر أن ريفي
ّ
«ورط نفسه والدولة بموقف نافر ،إذ يبدو
كأنه يتحدث فقط مع جمهور محدود ال
ي�ف�ه��م إال ه ��ذه ال �ل �غ��ة .وه ��و ال ي�ت�ص��رف،
ل�لأس��ف ،على أن��ه وزي��ر ع��دل م�س��ؤول في
ح�ك��وم��ة ج��ام �ع��ة» .ول�ف�ت��ت امل �ص��ادر إل��ى

ً
أن��ه «ب��دال من أن يطلب ريفي مالحقة من
أحرقوا راية داعش وتوقيفهم ،كان عليه،
مالحقة وتوقيف من يرفعون هذه الراية
ف��ي طرابلس وغيرها م��ن املناطق ،لكون
ه��ذا التنظيم انتهك ال�س�ي��ادة اللبنانية،
وق�ت��ل م��واط�ن�ين لبنانيني وأس ��ر آخ��ري��ن،
من بينهم جنود في الجيش وعناصر في
قوى األمن الداخلي».
وال�ل�اف ��ت أن أوس ��اط ��ًا إس�ل�ام �ي��ة رأت أن
ري�ف��ي «تعاطى م��ع م��وض��وع إح ��راق راي��ة
داع��ش من وجهة نظر سياسية بحتة ،ال
انطالقًا م��ن رأي ال�ش��رع اإلس�لام��ي ،ال��ذي
ل �ي��س م ��ن اخ �ت �ص ��اص ��ه» .وأش � � ��ارت ه��ذه
األوس� � � ��اط ،وه� ��ي م �ت �ن��وع��ة ف ��ي االن �ت �م��اء
ال� �س� �ي ��اس ��ي وال� ��دي � �ن� ��ي ،إل� � ��ى أن «أغ� �ل ��ب
التيارات والحركات واألح��زاب اإلسالمية
تضع على راياتها شعارات إسالمية ،مثل
الشهادتني أو آيات قرآنية ،وأن التعرض
ل �ه��ذه ال ��راي ��ات ،وه ��و م��رف��وض م��ن حيث
امل�ب��دأ وال�ش�ك��ل ،ال يعني مطلقًا التعرض
ل �ل��دي��ن اإلس�ل��ام� ��ي ،وإن ح � ��اول ك �ث �ي��رون
ال� �ت ��ذرع ب��ذل��ك وال �ت �ل �ط��ي وراءه» .ورأت
أن «راي � ��ات ال�ج�م��اع��ة اإلس�لام �ي��ة وح��رك��ة
ال �ت��وح �ي��د اإلس�ل��ام� ��ي وح� � ��زب ال �ت �ح��ري��ر
وال �ق��اع��دة وال �ن �ص��رة وداع � ��ش وس��واه��ا،
تتضمن شعارات إسالمية .فهل التعرض
إلح� � � ��دى ه � � ��ذه ال � � ��راي � � ��ات ب �س �ب ��ب خ�ل�اف
س �ي��اس��ي ،ي�ع�ن��ي ال �ت �ع��رض ل �ل��دي��ن ك�ك��ل؟

ومل ��اذا ل��م يتحرك ري�ف��ي عند إح ��راق راي��ة
ح��زب الله ،التي تحمل اس��م الجاللة وآية
قرآنية؟».
كما كان الفتًا أن أحدًا من القوى السياسية
أو الدينية في طرابلس لم يجار ريفي في
موقفه .فمفتي طرابلس والشمال الشيخ
مالك الشعار تطرق إليه من ب��اب احتواء
ما حصل ،برغم أنه معني باألمر أكثر من
غيره ،إذ أشار في بيان صادر عن مكتبه
الى أنه «أجرى اتصاالت باملعنيني ،وتبني
أن هذا التصرف كان فرديًا وال يحمل أي
خلفية سياسية» .وأه ��اب «بالجميع أن
ّ
يغلبوا لغة العقل ومصلحة البلد على
العواطف والنوازع النفسية ،وأن يتركوا
األم��ور للمسؤولني املعنيني واملؤسسات
ال��رس�م�ي��ة وال�ق�ض��ائ�ي��ة ال �ت��ي ت�ع�م��ل على
معالجة مثل ه��ذه املشكالت ،ضمن إطار
القانون وحفظ االنتظام العام».
غير أن أخطر م��ا ف��ي األم��ر االس�ت�ع��دادات
ال�ت��ي ج��رت أم ��س ،ق�ب��ل م�س�ي��رة ج��رت في
جامع حربا في منطقة باب التبانة ،تنديدًا
ب�ح��رق راي ��ة «داع � ��ش» ،وإع �ل�ان املنظمني
أنهم سيرفعونها في مسيرتهم ،ما ينذر
ب��أن األم��ر ق��د يتطور الحقًا ال��ى رف��ع هذه
الراية في شوارع طرابلس وعلى شرفات
منازلها ،م��ن ب��اب نصرة ال��دي��ن .وعندها
ك�ي��ف سيجيب ري�ف��ي م��ن س�ي�س��أل��ه« :ه��ل
حقًا أصبحت طرابلس تشبه قندهار؟!».
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مؤسسات الحريري بعد عودته :يبقى الوضع علــى
ّ
مثلت «عودة» الرئيس
ّ
سعد الحريري الى بيروت،
بعد أكثر من ثالث سنوات
من املنفى االختياري ،بارقة
أمل للعاملني في مؤسسات
تيار املستقبل .خاب أمل
هؤالء بعدما أدركوا أن «إعادة
األمور إلى نصابها» في هذه
املؤسسات ليست ضمن
أولويات الرجل «في املدى
املنظور»
ميسم رزق
ُ
على قدر ما كتب عن املسار االنحداري
مل� ��ؤس � �س� ��ات ت � �ي� ��ار امل� �س� �ت� �ق� �ب ��ل ،م �ن��ذ
«هجرة» الرئيس سعد الحريري عقب
اس �ت �ق��ال��ة ح �ك��وم �ت��ه ،راك� ��م ال �ع��ام �ل��ون
ف � ��ي ه� � ��ذه امل� ��ؤس � �س� ��ات ان� �ت� �ق ��ادات� �ه ��م
وم�لاح �ظ��ات �ه��م ،ح�ت��ى ب��ات��ت أك �ب��ر من
ّ
املكيفة،
إخفائها تحت سقف املكاتب
وبرستيج «األبهة» ،الذي طبع صورة
ه��ذه املؤسسات منذ انطالقتها .كان
ه��ؤالء ينتظرون ع��ودة ال��رج��ل بفارغ
ال� �ص� �ب ��ر ،إلف � � � ��راغ م� ��ا ف� ��ي ص ��دوره ��م
أم��ام��ه ،وخ�ص��وص��ًا أن��ه ك��ان ممنوعًا
على كثيرين لقاء «الزعيم» في منفاه
االختياري ،أو االتصال به مباشرة.
ّ
ح � ��امل � ��ا ح � ��ط � ��ت ط� � ��ائ� � ��رة ال� � �ح � ��ري � ��ري،
ف �ج��أة ،ف��ي م �ط��ار ب �ي��روت ف��ي ال�ث��ام��ن
م ��ن آب امل� ��اض� ��ي ،ث � ��ارت ال� �ت� �س ��اؤالت
ب�ش��أن ت��أث�ي��ر ه��ذه ال �ع��ودة ع�ل��ى بنية
ّ
ص��اب �ه��ا ال �ت��ره��ل،
م��ؤس �س��ات��ه ال �ت ��ي أ ّ
ً
وفتك بها االهتراء .علق كثيرون آماال
ك �ب �ي��رة ع �ل��ى ال� �ل� �ق ��اء ات ال �ت��ي ج�م�ع��ت
كبيرة
رئ�ي��س ت�ي��ار املستقبل ب��وف��ود ّ
من املوظفني .لكن سرعان ما تكشفت
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الصورة ،إذ لم تكن هذه اللقاء ات أكثر
م��ن «ح��وار فضفاض ف��ي السياسة ال
ي ��رق ��ى إل� ��ى م �س �ت��وى ال �ض �ع��ف ال ��ذي
أص � ��اب ب �ن �ي��ة امل� ��ؤس � �س� ��ات» ،ب�ح�س��ب
كوادر مستقبلية قالت إن «الحوار مع
الحريري ّ
تطرق ال��ى عمل املؤسسات
اإلع�ل�ام� �ي ��ة وال �خ��دم��ات �ي��ة وت��أث �ي��ره��ا
اج �ت �م��اع �ي��ًا واق �ت �ص��ادي��ًا ف��ي ج�م�ه��ور
املستقبل ف��ي أك�ث��ر م��ن منطقة ،ولكن
دون أن ي �ك ��ون ل �ه ��ذه امل ��راج �ع ��ة وق��ع
ج � ��دي ع �ل��ى ال� �ع ��ام� �ل�ي�ن» .وأوض� �ح ��ت
امل �ص��ادر نفسها أن رئ�ي��س الحكومة
ال �س��اب��ق «ل ��م ي�ت�ج��اه��ل م��ا وص ��ل إل��ى
مسامعه طيلة السنوات الثالث التي
قضاها خارج لبنانّ ،
وأقر بأن األمور
في حاجة إلى تحسينات ...وكفى ،من
دون أي اق�ت��راح��ات ج��دي��ة» .وتخلص
امل � � �ص � ��ادر ال� � ��ى أن ال � �ح� ��ري� ��ري «ب � ��اع
الشباب سمك بالبحر»!
إذًا ،النتيجة األولية للقاء ُات تؤكد أن
ال �ع��ودة غ�ي��ر ال�ث��اب�ت��ة ل��ن ت�غ�ي��ر كثيرًا
ف��ي ال� �ص ��ورة ال��داخ �ل �ي��ة ل�ل�م��ؤ ّس�س��ات
اإلع�ل�ام� �ي ��ة وال� �خ ��دم ��ات� �ي ��ة ،أق� ��ل� ��ه ف��ي
ال� �ش� �ه ��ور ال �ق �ل �ي �ل��ة امل �ق �ب �ل ��ةُ .ي ��واس ��ي
املوظفون أنفسهم بفكرة ،أن «الشيخ»
ُ
سعد «أتى وغادر على عجل ،ولم يكن
لديه ّ
متسع م��ن ال��وق��ت لتصحيح كل
االعوجاجات» .أما من ف��ازوا بفرصة
ل� �ق ��اء س ��ري ��ع م� �ع ��ه ق� �ب ��ل س � �ف� ��ره ،ف�ق��د
خ ��رج ��وا ب �خ�لاص��ة واض� �ح ��ة« :إع� ��ادة
األم��ور إلى نصابها داخ��ل مؤسسات
التيار ال تدخل ضمن أولويات الرجل
في املدى املنظور .فال هو عاد بجدول
أع � �م ��ال واض � � ��ح ،وال ّ ظ ��روف ��ه ت�س�م��ح
ب��إج��راء ن�ف� ّض��ة ت�ص��ف��ي ح�س��اب��ات مع
هذا ،أو تعزز موقع ذاك».
ي �ع��رف ال �ح��ري��ري��ون أن ت �ي��اره��م ق��ائ��م
ع �ل��ى اإلع �ل ��ام وال � �خ ��دم ��ات ،ب� �ق ��در م��ا
ي� �ع ��رف ��ون أن ال �ت �م �ل �م��ل ال� ��واض� ��ح ف��ي
ق��اع��دت�ه��م ال�ج�م��اه�ي��ري��ة س�ب�ب��ه ال�ش� ّ�ح
امل��ال��ي ال��ذي ض��رب�ه��م م�ن��ذ ع��ام .2009
إع� � � � ��ادة ف� �ت ��ح «ح� �ن� �ف� �ي ��ة» ال� �خ ��د ّم ��ات
وال�ص��رف املالي تمثل ض��رورة ملحة

ل �ت �ع��ود ل �ت �ي��ار امل�س�ت�ق�ب��ل م�ك��ان�ت��ه في
ال�ش��ارع السني .والصدمة اإليجابية
ال�ت��ي حققتها ع��ودة ال�ح��ري��ري رفعت
م �ن �س��وب األم� ��ل ،ال ��ذي ظ �ه��ر أول م��رة
م��ع «إع � ��ادة دف ��ع ال ��روات ��ب ب��ان �ت �ظ��ام،
وع� � ��ودة ال �خ ��دم ��ات امل�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة ع�ب��ر
ال �ب��واب��ة ال�ط��راب�ل�س�ي��ة ب�ق�ي�م��ة م�ل�ي��ون
ونصف مليون دوالر» .لذلك ،يتفاء ل
م�ن� ّ�س�ق��ون م�س�ت�ق�ب�ل�ي��ون ب ��أن «األم ��ور
س�ت��ذه��ب ن�ح��و ال�ح�ل�ح�ل��ة ،وإن ك��ان��ت
ّ
ويبررون
تحتاج إلى بعض الوقت».
ذل� ��ك ب� �ـ «ال ��دع ��م ال� �س� �ع ��ودي ل�لأج �ه��زة
األم �ن �ي��ة ب �م �ق��دار م�ل�ي��ار دوالر ب�ه��دف
محاربة اإلرهاب واإلمساك باألرض».
و«اإلم�س��اك ب��األرض» يعني ،في رأي

باع الحريري
العاملين «سمكًا في
البحر» واإلصالح ليس
بين أولوياته

ه � ��ؤالء« ،ت �ع��زي��ز ت �ي��ار امل �س �ت �ق �ب��ل م��ن
القاعدة إلى رأس الهرم» ،ما يستدعي
«إع� ��ادة ت�ن�ظ�ي�م��ه وه�ي�ك�ل�ت��ه وتفعيله
وض� ��خ دم � ��اء ج ��دي ��دة ف ��ي ش��راي �ي �ن��ه،
بعدما أصبحت مؤسسات املستقبل
أش �ب ��ه ب �م��ؤس �س��ات ال� ��دول� ��ة :ن�ص�ف�ه��ا
ت �ن � ّف �ي �ع��اتّ ،ون �ص �ف �ه��ا اآلخ� � ��ر ب �ط��ال��ة
مقنعة» .ويشدد بعض هؤالء على أن
«م �ش��روع ال�ن�ه�ض��ة» ي�ج��ب أن ينطلق
من املناطق الساخنة التي كان للتيار
ث�ق��ل ف�ي�ه��ا ،ص �ي��دا وال �ب �ق��اع وع��رس��ال
ً
وطرابلس ،أوال «نظرًا الى معاناتها»،
وث��ان �ي��ًا «ألن� ��ه أص �ب��ح م��ن ال �ث��اب��ت أن
ه �ن��اك ع�لاق��ة م �ت��وازي��ة ب�ي�ن ال�ح��رم��ان
ال��ذي تعانيه ه��ذه امل�ن��اط��ق وسهولة

نائب الجماعة اإلسالمية :التكفيريون خطر وجـــو
لم تنأ الجماعة
اإلسالمية بنفسها عن
الحراك املذهبي الذي أنتجته
األزمة السورية ،بل شكلت
خطًا دفاعيًا أو إسنادًا خلفيًا
لتلك النتائج ،منها حالة
الشيخ الفار أحمد األسير .مع
ذلك ،كانت تصر على أنها
تمثل اإلعتدال السني .فهل
يجعلها اعتدالها أحد ضحايا
املد التكفيري؟

التكفيريون
اللبنانيون محدودون
وال يشكلون ظاهرة
(هيثم املوسوي)

آمال خليل
منذ خلع نظام الرئيس محمد مرسي
في مصر ،تعيش «الجماعة اإلسالمية»
ق �ل �ق��ًا دائ � �م� ��ًا ،ب �ع��د «ع� �ص ��ر ذه� �ب ��ي» ل��م
يستمر أكثر من ع��ام! انتصار املقاومة
بدد بعضًا
الفلسطينية في غزة أخيرًاّ ،
م��ن ه��ذا ال�ق�ل��ق .ل�ك��ن ك�ث�ي��ري��ن م��ن أب�ن��اء
«ال �ج �م��اع��ة» ب ��ات ��وا ع �ل��ى ي �ق�ي�ن ،ال �ي��وم،
بأنهم في مواجهة ليس مع خصومهم
وأع��دائ �ه��م التقليديني ف�ح�س��ب ،ب��ل مع
املجموعات التكفيرية أيضًا.
ال ي �س �ت �ط �ي��ع ن� ��ائ� ��ب ال� �ج� �م ��اع ��ة ع �م��اد
ال �ح ��وت إخ �ف ��اء م�ل�ام��ح ال �ت �ع��ب واألرق
البادية على وجهه .يقول ّ
جراح العظام
إن اإلض�ط��راب املحلي واإلقليمي يؤثر
على يومياته ويوميات جماعته.
السحر الذي انقلب سابقًا على الواليات
امل �ت �ح��دة وال � �غ� ��رب ،واآلن ع �ل��ى ب�ع��ض
دول ال �خ �ل �ي��ج ،ه ��ل ي�ن�ق�ل��ب أي �ض��ًا على
«ال�ج�م��اع��ة اإلس�لام �ي��ة» ف��ي ل�ب�ن��ان كما
انقلب على ت�ي��ار املستقبل م��ن جماعة
األسير في صيدا التي حاولت أن ترثه
بعد أن سحبت منه جزءًا من قاعدته؟
ال ي�ج��د ال �ح��وت أن خ�ط��ف العسكريني
سيدفع «أه��ل السنة إلع ��ادة النظر في
الجماعات التكفيرية ألنهم يدينونها
منذ البداية» .أما الشبان الذين انضووا

ف �ي �ه��ا أو ن � �ف� ��ذوا ع �م �ل �ي��ات ان �ت �ح��اري��ة
«فحجمهم م�ح��دود باملقارنة م��ع واق��ع
أهل السنة ،وليست هناك ظاهرة تشكل
خ �ط �رًا ع �ل��ى ال ��واق ��ع ال �ل �ب �ن��ان��ي» ي �ق��ول
الحوت الذي حذر من «محاوالت إدخال
ل �ب �ن ��ان ب �ح ��ال ��ة ت �خ ��وي ��ف ال �ب �ع ��ض م��ن
البعض اآلخر».
بالنسبة للجماعة ،يقر ال�ح��وت بأننا
�ذك � ��ر ب ��أن
«أم � � � ��ام خ� �ط ��ر وج � � � � � ��ودي» .ي � � ّ
«التكفيريني قتلوا من ق�ي��ادات الحركة
اإلس�ل��ام � �ي� ��ة ف � ��ي ال� � �ع � ��راق وم� � ��ن ي �م �ث��ل
مدرسة اإلخ��وان املسلمني أضعاف من
ُق�ت��ل ع�ل��ى أي ��دي امليليشيات الشيعية.
وهذا ما حصل أيضًا في سوريا» .لكن
في لبنان «يختلف األمر ،ألننا في حال
استهدفنا ،وهو أمر وارد ،سنستهدف
كلبنانيني» ،قال الحوت الذي يستشعر
ال �خ �ط��ر «م ��ن ال�ت�ك�ف�ي��ري�ين وم ��ن ت��دخ��ل
ح � ��زب ال� �ل ��ه ف ��ي س � ��وري � ��ا» .ح �ت��ى اآلن،
ال �ه �ج��وم ع �ل��ى ت �ي��ار امل�س�ت�ق�ب��ل وس ��واه
«ال ي��زال ضمن الخالف السياسي ،ولم
ي�ت�ح��ول إل��ى اإلط ��ار ال�ع�ن�ف��ي» .ل�ك��ن في
ح ��ال ت� �ح � ّ�ول« ،ن��رف��ض أن ن�ت�ع��ام��ل مع
الخطر كقضية سنية ،بل كقضية تهدد
مؤكدًا «رفضنا ملنطق
األمن في لبنان»ّ ،
األم ��ن ال ��ذات ��ي ،ب��ل م��ن ال�خ�ط��أ أن تلجأ
ك��ل ط��ائ�ف��ة ك ��ال ��دروز وامل�س�ي�ح�ي�ين إل��ى
م �م��ارس��ة األم ��ن ال ��ذات ��ي ال ��ذي س�ي��ؤدي
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ى ما هو عليه!
اخ� � �ت � ��راق� � �ه � ��ا م� � ��ن ق � �ب� ��ل م� �ج� �م ��وع ��ات
ّ
متطرفة».
ْ
ّ
ل� �ك ��ن ث ��م ��ة م �ش �ك �ل �ت��ان أس ��اس �ي �ت ��ان ال
ت � ��زاالن ت �ث �ي��ران ش �ك��وك ك��ل م��ن ي��أم��ل
خ �ي �رًا م��ن ال��دع��م ال �س �ع��ودي .األول ��ى،
ب �ح �س��ب امل �ن �س �ق�ين أن �ف �س �ه��م« ،رف ��ض
املستقبل إلج��راء انتخابات نيابية»،
م��ا ي��ؤش��ر إل��ى أن «م ��زراب امل ��ال ال��ذي
ُيفتح عادة في مثل هذه االستحقاقات
ً
سيبقى مقفال» .والثانية «عدم وجود
ج ��دول أع �م��ال م�ت�ك��ام��ل ل��دى ال��رئ�ي��س
الحريري لتعزيز وض��ع املؤسسات».
ويوضح ه��ؤالء ه��ذه املشكلة انطالقًا
من «وج��ود قناعة لدى الحريري بأن
م� �ج � ّ
�رد وج � ��وده ف ��ي ل �ب �ن��ان ي �م �ك��ن أن
يلملم ال��وض��ع ويستنهض ال �ش��ارع،
وأن دع��م الجيش وق��وى األم��ن وح��ده
سيكون كافيًا لوقف التمدد األصولي
ف��ي ال �ش ��ارع ال �س �ن��ي» ،ع�ل�م��ًا أن «ب�ين
العمل السياسي واإلنمائي واألمني
مساحات واس�ع��ة ال ُيمكن التغاضي
ّ
ع�ن�ه��ا ،وك ��ل م�ن�ه��ا ي�ح�ت��اج إل ��ى خ��ط��ة
متكاملة وتمويل خاص».
ل �ي��س ف ��ي ق� ��درة أي م ��ن امل �ع �ن �ي�ين في
التيار تقديم رؤية واضحة عن الواقع
ال ��ذي س�ت�ك��ون ع�ل�ي��ه م��ؤس �س��ات ت�ي��ار
املستقبل ف��ي املستقبل ال�ق��ري��ب .ع��اد
ه ��ؤالء ال ��ى م��رب��ع االن �ت �ظ��ار ،أم�ل�ا في
« ُع� � ��ودة م �ف��اج �ئ��ة ث ��ان �ي ��ة» ل �ل �ح��ري��ري
«ت � �ط� ��رح خ�ل�ال �ه��ا األم � � ��ور ع �ل��ى ن�ح��و
أعمق وأدق».

الحريري مقتنع بأن
ّ
مجرد وجوده يلملم
الوضع ويوقف التمدد
األصولي! (هيثم
املوسوي)

ودي
ال � ��ى ت �ف �ك �ي��ك ال� �ك� �ي ��ان وت ��دخ� �ل� �ن ��ا ،ك�م��ا
سابقًا ،في الحرب األهلية» .واعتبر أن
الواجب حاليًا «يقتضي أن نفتش على
آل�ي��ة لحماية ل�ب�ن��ان ف��ي إط ��ار ال��دول��ة»،
مؤكدًا جهوزية الجماعة للتواصل مع
ّ
كل األط��راف إزاء امل��أزق الطائفي «ألننا
نشكل حاجة في زمن التطرف».
خالل أحداث عرسال ،عرضت الجماعة
على الرئيس نبيه ب��ري مبادرة إلنهاء
املعركة ،شبيهة بمبادرة هيئة العلماء
املسلمني التي تملك فيها نفوذًا كبيرًا.
وعندما سادت أجواء من القلق والحذر
ف ��ي ال �ب �ل��دات ال ��درزي ��ة وامل �س �ي �ح �ي��ة في
العرقوب وحاصبيا وراش�ي��ا ،متسببة
ب �ش��ائ �ع��ات وإش � �ك� ��االت م ��ع ش �ب ��ان م��ن
ب� �ل ��دات س �ن �ي��ة ،ج ��ال ��ت ال �ج �م��اع��ة ع�ل��ى
فعاليات املنطقة والتنسيق األمني مع
ال�ح��زب التقدمي اإلش�ت��راك��ي ف��ي القرى
املتاخمة للحدود في حاصبيا وراشيا
«ألن ال �خ �ط��ر ي �ش �م �ل �ن��ا ج �م �ي �ع��ًا» .أم��ا
بالنسبة للتنسيق مع حزب الله ،فيشير
الحوت إلى أن التواصل معه حاليًا في
ال �ح��د األدن� � ��ى« ،ل �ك��ن ف ��ي ح ��ال وج��دن��ا
حاجة للتعاون معه من دون استثماره
ف��ي دع��م ال�ن�ظ��ام ال �س��وري ،ب��ل ملصلحة
لبنان حصرًا ،فنحن جاهزون».
ي �ق��ر ال� �ح ��وت ب��ال �ق �ل��ق ال � ��ذي ي �ن �ب��ع من
«ال� � �ح � ��دود ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة امل� �ش� �ت ��رك ��ة م��ع

س��وري��ا حيث ج��رائ��م ال�ن�ظ��ام ال�س��وري
بحق شعبه تجعلني أخاف وغير قادر
على ضمان سالمة لبنان وعدم انتقال
ال� �ن ��ار ال �س��وري��ة إل� �ي ��ه» .ل �ك��ن م ��ا ال ��ذي
استجد بعد ث�لاث س�ن��وات متواصلة
من اندالع النيران السورية؟ .املستجد
ه��و «م�ع��رك��ة ال�ق�ل�م��ون» ،ب��رأي ال�ح��وت،
حيث «ال�ن�ظ��ام وح��زب ال�ل��ه يستنزفان
ف��ي معركتهما ض��د الجيش ال�س��وري
ال �ح��ر وال �ج �ب �ه��ة اإلس�ل�ام �ي ��ة امل ��وح ��دة
ثم النصرة وداع��ش ،ما يجعلهما في
ح ��اج ��ة ال � ��ى ت �خ �ف �ي��ف ال �ض �غ��ط وف �ت��ح
معارك في لبنان» .يحاول إقناعنا بأن
الحزب يولي مصلحة النظام بالبقاء
ع �ل��ى م�ص�ل�ح��ة ق��اع��دت��ه ال�ش�ع�ب�ي��ة في
مسقط رأسه!
وفي هذا اإلطار ،تندرج معركة عرسال،
ال � �ت� ��ي اع� �ت� �ب ��ره ��ا «ع� �م� �ل� �ي ��ة اس� � �ت � ��دراج
ل �ل �ج �ي��ش ال �ل �ب �ن��ان��ي ،ل �ك �ن��ه ن �ج��ا م�ن�ه��ا
وح � �ق ��ق إن � � �ج � ��ازات م� ��ن ال� �ح� �ف ��اظ ع�ل��ى
أم � ��ن امل ��واط � �ن �ي�ن واس � �ت � �ع� ��ادة م��واق �ع��ه
وعودته إلى البلدة» .يستغرب الحوت
اإلن� �ت� �ق ��ادات امل��وج �ه��ة ل�ل�ج�ي��ش بسبب
متسائال:
تراجعه عن استكمال املعركة،
ً
«إلى أين كان عليه أن يكمل؟ .إلى جرود
م�س��اح�ت�ه��ا رب ��ع م�س��اح��ة ل �ب �ن��ان؟ وإل��ى
م �ع��رك��ة أك �ب��ر م� �ن ��ه؟» .ودع� ��ا امل�ن�ت�ق��دي��ن
إل��ى امل�ط��ال�ب��ة ب��أن «ي�ت�ف�ض��ل ح��زب الله
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سوريا؛ ارتباك سياسي في مواجهة «داعش»
ناهض حتر
العسكري ،وهو آخر معاقل
أثار سقوط مطار الطبقة ّ
ال �ج �ي��ش ال� �س ��وري ف ��ي ال ��رق ��ة ،ال �ك �ث �ي��ر م ��ن األس �ئ �ل��ة،
وب �ع �ض �ه��ا م ��وج ��ع ألن� ��ه ي �ت �ع �ل��ق ب �ع �م �ل �ي��ة ان �س �ح��اب
ّ
فاشلة خلفت وراءها أسرى وقعوا في أيدي مجرمي
«داعش» ،وواجهوا مذبحة مريعةّ ،
تمس املعنويات.
وه��و تكتيك يستخدمه أول �ئ��ك امل �ج��رم��ون ،اع�لام�ي��ًا،
ّ
لبث املشاعر السلبية في صفوف السوريني.
«داعش» تتقدم في دير الزور ،وتهدد مناطق أخرى؛
وب��امل �ق��ارن��ة م��ع االن �ج ��ازات ال�ع�س�ك��ري��ة ال �س��وري��ة في
السنة األخ�ي��رة من ال�ح��رب ،تبدو ان�ج��ازات «داع��ش»
امل �ي��دان �ي��ة ،م �ث �ي��رة ل �ل �م �خ��اوف؛ ف �ق��د أظ �ه��رت م�ع��رك��ة
امل �ط��ار ،م��رة أخ ��رى ،أن تكتيكات التنظيم اإلره��اب��ي
املتوحش ،القائمة على إح��داث الصدمة وال��رع��ب ،ال
تزال تحقق نجاحات من العراق إلى سوريا.
ه �ن��اك ال �ك �ث �ي��رون م ��ن «ال� �خ� �ب ��راء االس �ت��رات �ي �ج �ي�ين»
ال��ذي��ن ان �ب��روا لتبرير م��ا ح��دث ف��ي ال��رق��ة؛ ل�ك��ن أح�دًا
منهم لم يستطع أن يمنح الصدقية للبيان الرسمي
ال�س��وري عن «إع��ادة التجميع الناجحة» التي تمت
لدى االنسحاب من مطار الطبقة؛ أين هي الحقيقة؟
ليس ه�ن��اك س��وى التكهنات وال�ش�ك��وك وال�ه��واج��س
ً
ً
واحتجاجات األس��ر املنكوبة ،م��ا يعني ،أوال ،فشال
إعالميًا؛ فاإلعالن عن الحقائق ـــ على قساوتها ـــ هو
أق�ص��ر ال�ط��رق لتالفي البلبلة ،وت�ج��دي��د ال�ث�ق��ة :م��اذا
حدث؟ وكيف ؟وملاذا؟ وما هي الخطة البديلة؟
نحن ،وم��ن خندق ال��دول��ة السورية وجيشها البطل
ب��ال��ذات ،ن �س��أل :ه��ل ه�ن��اك خ�ط��ة س��وري��ة الستيعاب
وتفكيك استراتيجية «داعش» القتالية وتكتيكاتها؟
من الواضح أننا أمام ميليشيا من نوع جديد ،غير
ت�ل��ك امليليشيات ال�ت��ي قاتلها ال�ج�ي��ش ال �س��وري في
السنوات الثالث املاضية؛ ومن الواضح أنه لم يجر،
ّ
ح�ت��ى اآلن ،ت� ّ
�دب��ر امل�ع��ال�ج��ة ال�ف� ّ�ع��ال��ة ل�ض��رب�ه��ا ،وش��ن
هجمات استباقية واس�ع��ة ض��ده��ا ،وال�ح��اق هزيمة
ّ
مصورة.
صريحة بأحد تجمعاتها في معركة
ك��ان هناك كمني أدى إل��ى مقتل عشرات «ال��دواع��ش»،
غ�ي��ر أن امل �ط �ل��وب ش ��يء آخ ��ر :ض��رب��ة م��زل��زل��ة ب��اه��رة،
تكتسب ،اآلن ،أهمية معنوية وميدانية وسياسية؛
معنويًا ،تحتاج كل القوى املقاومة إلره��اب «الدولة
اإلسالمية» ،إلى انتصار ّ
يجدد لديها الثقة بإمكانية
ص ��د ه � ��ذه ال �ه �ج �م��ة ال� �ب ��رب ��ري ��ة ،وي �ح �ف��ز امل ��زي ��د م��ن
املتطوعني للقتال ضدها ومحاصرتها ــــ سيما وأن
تجربة قبيلة الشعيطات في مقاومة «داع��ش» كانت
مريرة وانتهت بذبح  700من أبناء القبيلة .وميدانيًا،

ال مصلحة السرائيل
في عدم استقرار
لبنان ورد فعل «الثوار»
السوريين منطقي!
النظام السوري
وراء معركة عرسال
وشريط الفيديو للجندي
علي السيد

ويعطي سالحه وعناصره إلى الجيش
ليصبح أكثر قدرة وجهوزية» .يتمسك
ن� ��ائ� ��ب «ال � �ج � �م� ��اع� ��ة» ب ��ات � �ه ��ام ال �ن �ظ ��ام
ال � �س� ��وري ب ��اخ� �ت ��راع م �ع��رك ��ة ع ��رس ��ال.
وت�ح�س�ب��ًا ل��وق��وع م �ع��ارك أخ� ��رى ،ي�ق��دم
حل الجماعة القاضي «بإقفال الحدود
باإلتجاهني ،ألن أي مسلح يدخل إلى
س ��وري ��ا س �ي �س �ت��درج ردة ف �ع��ل داخ ��ل
ل �ب �ن��ان .وب �م��ا أن �ن��ا ن��رف��ض وج � ��ود أي
مسلح سوري على أرضنا ،ماذا ننتظر
م��ن الثائر ال�س��وري ال��ذي ي��رى عناصر
الحزب يقاتلون إلى جانب النظام؟ .من

ه �ن��اك خ�ش�ي��ة ج��دي��ة م ��ن أن اس �ت �م��رار «داع� � ��ش» في
تحقيق انجازات عسكرية ،سيعيد األم��ل للجماعات
اإلره ��اب� �ي ��ة األخ� � ��رى ال �ت��ي ُه� � َ
�زم� � ْ�ت أو أوش� �ك ��ت على
ّ
الهزيمة في مناطق مختلفة في سوريا ،مما يشد من
أزره��ا ،ويدفعها إل��ى القتال م�ج��ددا؛ وسياسيًا ،فإن
ً
ّ
انجازات داعشية جديدة ستشكل عامال مهمًا للغاية،
ف��ي دع ��م االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة األم �ي��رك �ي��ة ،ال �ق��ائ �م��ة ،حتى
اآلن ،على فكرة االحتواء املزدوج لـ «داعش» والنظام
السوري معًا!
على م��دار الحرب اإلرهابية العدوانية على سوريا،
أث�ب��ت ال�ج�ي��ش ال�ع��رب��ي ال �س��وري ص�لاب�ت��ه وتماسكه
وتمتعه ب �ق��درات قتالية استثنائية؛ ون�ح��ن ال ن��زال
نؤمن بأن أي جهد الستئصال هذا التنظيم البربري،
ل �ي��س م �م �ك �ن��ًا م ��ن دون أن ت� �ك ��ون ال � �ق� ��وات امل�س�ل�ح��ة
ال� �س ��وري ��ة ،ه ��ي ع� �م ��اد ذل � ��ك ال �ج �ه ��د؛ غ �ي��ر أن ه �ن��اك
مشكلتني ،ينبغي الحديث عنهما بوضوح؛ األولى أن
أح��داث الرقة تشير إلى وجود ارتباك ميداني .وهو،
ب�ح� ّ�د ذات ��ه ،ورغ��م م��ا يسببه م��ن خسائر وآالم ،يظل
ّ
ارتباكًا إداريًا ــــ تقنيًا ،يمكن استدراكه ،والتغلب على
الثغر التي عانى منها ،هنا أو هناك.
ّ
األهم؛ ففي مواجهة «داعش»،
لكن املشكلة الثانية هي
نحن أمام ارتباك سياسي سوري صريح ــــ أظنه هو
املسؤول عن االرتباك امليداني والتراجعات ــــ ومصدر
هذا االرتباك يكمن في اآلتي:
ً
أوال ،ال ��وه ��م ب ��أن ال �ق �ت��ال ب�ي�ن «داع� � ��ش» وامل�ن�ظ�م��ات
ّ
سيدمر الطرفني؛
اإلره��اب�ي��ة األخ ��رى املناهضة ل�ه��ا،
ب��ال �ت �ج��رب��ة ،ت �ب�ين أن «داع� � ��ش» ه ��ي ال �ت��ي ت�س�ت��وع��ب
س��واه��ا وت �ت��وس��ع؛ ث��ان �ي��ًا ،ال��وه��م ب ��أن «داع � ��ش» هي
قضية اقليمية ودول �ي��ة ،ول�ي�س��ت ،ت�ح��دي�دًا ،س� ّ
�وري��ة؛
وهو ما يشيع الوهم ،ثالثًا ،بأن التحالف اإلمبريالي
ّ
وضمها
الرجعي سيتجه إلى املصالحة مع سوريا،
ً
إل ��ى ت�ح��ال��ف ض��د «داع � ��ش» ،ي �ك��ون م��دخ�لا ل�ل�خ��روج
من األزم��ة؛ وكل ذلك مستند إلى الوهم بأن الواليات
ً
امل �ت �ح��دة وح �ل �ف��اء ه��ا ق ��د ان �ت �ق �ل��وا ،ف� �ع�ل�ا ،إل� ��ى صف
محاربة اإلرهاب!
هناك ،بالطبع ،مخاوف لدى اإلمبرياليني والرجعيني
م��ن ان�ت�ق��ال ال��وح��ش ـ�ـ�ـ�ـ ال ��ذي خ�ل�ق��وه ب��أي��دي�ه��م ـ�ـ�ـ�ـ إل��ى
تهديد مصالحهم في كردستان العراق والسعودية
واألردن ،ول�ك��ن ،ه��ل يبالون حقًا باستنزاف سوريا
املستقلة املقاومة؟
ً
ب��دال م��ن م�غ��ازل��ة ال �غ��رب ،يتيح ال �ق��رار ال��دول��ي ،2170
لدمشق ال��دع��وة إل��ى تحالف اقليمي ــــ دول��ي علني،
مع إيران وروسيا ،في مواجهة «داعش» و«النصرة»
وأشباههما في سوريا.

املنطقي واملبرر أن يقوم بردة فعل» ،قال
الحوت. .
م � � ��اذا ع� ��ن ال � �ج � �م� ��اع� ��ة؟ .خ� �ل��ال م �ع��رك��ة
ع ��رس ��ال ،ت �ع��ام��ل ع �ن��اص��ر «ال �ج �م��اع��ة»
ال��ذي��ن «يعملون ف��ي األس ��اس ف��ي إط��ار
ال � ��دع � ��وة وال � �خ� ��دم� ��ات اإلج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة»،
ب�ح�س��ب ال �ح ��وت ،م��ع األم ��ر ال ��واق ��ع ألن
البلدة كانت محتلة .سيارات اإلسعاف
ف� ��ي م ��رك ��ز ال � ��دف � ��اع امل� ��دن� ��ي ال� �ت ��اب ��ع ل�ـ
«ال �ج �م��اع��ة» ت �ح��رك��ت ل �ن �ق��ل ال �ج��رح��ى،
ل �ك��ن ب��ال�ت�ن�س�ي��ق م ��ع ال �ج �ي��ش «ل �ك��ي ال
ت�س�ت�خ��دم ل�ل�ه�ج��وم ع �ل �ي��ه» .املستشفى
امليداني واملستوصف كانا يستقبالن
ق �ت �ل��ى امل �س �ل �ح�ين وج��رح��اه��م ألن «م��ن
واج � ��ب ال �ط �ب �ي��ب إس� �ع ��اف ال �ج��ري��ح أي��ًا
ك ��ان» .لكن «أي��ًا م��ن م��راك��ز الجماعة لم
يستخدم منطلقًا لهجوم او اعتداء على
الجيش» ،يؤكد الحوت .وفي حال تكرر
امل�ش�ه��د ف��ي ش�ب�ع��ا وم�ح�ي�ط�ه��ا ،تنحاز
الجماعة للجيش ضد املسلحني« .فهذا
أمر ال نقبل التساؤل فيه أو النقاش».
ال� � �ح � ��وت ال ي� �ت� �ه ��م ال � �ن � �ظ� ��ام ال � �س� ��وري
بمعركة ع��رس��ال فحسب ،ب��ل بتسريب
شريط الفيديو ال��ذي قيل إن��ه للجندي
ف��ي الجيش علي ال�س�ي��د .فما ال��راب��ط؟.
م��وق��ع «ل � ��واء أح � ��رار ال �س �ن��ة» ال� ��ذي من
امل�ف�ت��رض أن شعبة امل�ع�ل��وم��ات أعلنت
اج �ت �ث��اث��ه ب �ت��وق �ي��ف م �ش �غ �ل��ه .ي�ن�ط�ل��ق

مشغله أن��ه «يعمل
الحوت من اع�ت��راف
ّ
لصالح النظام السوري» .املوقع بحسب
ال� �ح ��وت ب ��ث ق �ب��ل ح ��وال ��ي ع �ش ��رة أي ��ام
شريط فيديو للجندي نفسه يعلن فيه
انشقاقه ع��ن الجيش ،األم��ر ال��ذي يجد
ف�ي��ه «ت�ل�ازم��ًا منطقيًا» ب�ين الشريطني
ومصدرهما املرتبط سوريًا .واملصلحة
منهما «اإليقاع بني الجيش والحاضنة
ال �س �ن �ي��ة .ف �ل �م��اذا اخ �ت �ي��ر ج �ن��دي سني
يتحدر من عكار التي هي أكبر حاضنة
ل�ل�ج�ي��ش؟» .يسهل على ال �ح��وت ،اتهام
سوريا في كل صغيرة وكبيرة من الرقة
إل��ى ع��رس��ال ،ألن «داع ��ش ف��ي األس��اس
هي صنيعته» .وهو مقتنع بأن النظام
ال �س��وري ل��ه وح ��ده امل�ص�ل�ح��ة بتخريب
ال��وض��ع ال�ل�ب�ن��ان��ي .م ��اذا ع��ن «األع � ��داء»
اآلخ ��ري ��ن؟ ب��رغ��م اإلخ �ت��راق��ات امل�ت�ع��ددة
على الساحة السورية ،يرى الحوت أن
اسرائيل «ليست ف��ي حاجة ال��ى جبهة
حدودية غير مستقرة في ظل ما تعانيه
ف��ي غ��زة وال �ج��والن وال مصلحة لديها
في عدم استقرار لبنان» .في املقابل ،ال
دليال على تمويلهما الجماعات
يملك
ً
ال �ت �ك �ف �ي��ري��ة« .رب �م ��ا ك��ان �ت��ا ت �ف �ع�لان في
السابق ،أما اآلن فال ألن السحر ينقلب
على الساحر وباتت املجموعات تهدد
السعودية بكيانها ال��وج��ودي .لكن إذا
ثبت أنهما تموالنها ،فهذا أمر مدان».
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بالتزامن مع نجاح وحدات الجيش السوري في إحراز تقدم
ملموس في حي الحويقة في مدينة دير الزورّ ،
وسع الجيش
عملياته في حي جوبر .وفيما انفجرت سيارتان مفخختان في
ريف مدينة السلميةّ ،
تكبدت «النصرة» خسائر فادحة في
عتمان وإنخل في ريف درعا

حماوة على جبهة دير الزور...
وخسائر «النصرة» تزداد في درعا
أحمد حسان
ّ
حي الحويقة واملطار العسكري ،جبهتان
م� �ف� �ت ��وح� �ت ��ان ف � ��ي دي� � ��ر ال � � � � ��زور .ال �ج �ي��ش
ال � �س� ��وري ي �ه��اج��م األول � � � ��ىُ ،
وي � ��داف � ��ع ع��ن
ال�ث��ان�ي��ة .وح��دات��ه تمكنت م��ن ال�ت�ق��دم في
أج��زاء واسعة من الحي ،موقعة العشرات
م��ن م�ق��ات�ل��ي تنظيم «ال��دول��ة اإلس�لام�ي��ة»
بني قتيل وج��ري��ح .تقدم الجيش ج��اء في
إط ��ار العملية ال�ع�س�ك��ري��ة امل�س�ت�م��رة منذ
ثالثة أي��ام في أحياء الحويقة والرشدية
وكنامات ،فيما تستمر املواجهات بالقرب
املحيطة به.
م��ن مطار دي��ر ال��زور وال�ق��رى ّ
تنظيم «ال��دول��ة اإلس�لام �ي��ة» ك��ث��ف مساء
أم ��س م��ن اس �ت �ه��داف امل� �ط ��ار ،األم� ��ر ال��ذي
وص �ف �ت��ه أوس � � ��اط ال �ت �ن �ظ �ي��م ب �ـ«ال �ق �ص��ف
ال �ت �م �ه �ي ��دي» ،وس � ��ط أن� �ب ��اء ع ��ن اإلع� � ��داد
ُ
ل � �ـ«غ� ��زوة ك� �ب ��رى ت �س �ت �ه��دف امل � �ط� ��ار» .في
األثناء ،استهدف سالح الجو خمسة مقار

ع�س�ك��ري��ة للتنظيم ف��ي م��دي�ن��ة امل �ي��ادي��ن،
ف�ي�م��ا أق� ��دم م�س�ل�ح��و األخ �ي ��ر ع �ل��ى صلب
خ �م �س��ة م ��واط �ن�ي�ن ف ��ي ب �ل��دت��ي م��وح�س��ن
وعكيدات.
وف��ي العاصمة ،واص��ل الجيش السوري
ع �م �ل �ي �ت ��ه ال� �ع� �س� �ك ��ري ��ة ف � ��ي ح � ��ي ج ��وب ��ر
ال��دم �ش �ق��ي ل �ل �ي��وم ال ��راب ��ع ع �ل��ى ال �ت��وال��ي،
م ��وق � �ع ��ًا خ � �س ��ائ ��ر ك � �ب � �ي ��رة ف � ��ي ص �ف ��وف
امل�س�ل�ح�ين ع��ن ط��ري��ق ع ��دد م��ن ال�ك�م��ائ��ن
امل� �ت� �ق ��دم ��ة ش � �م� ��ال ال � �ح� ��ي وش� � ��رق� � ��ه ،ف��ي
�ت يكثف ف�ي��ه س�ل�اح ال�ج��و وامل��دف�ع�ي��ة
وق � ٍ
�داف دق �ي �ق��ة ف ��ي امل�ن�ط�ق��ة
ض��رب �ه �م��ا أله� � � � ٍ
الجنوبية وال�غ��رب�ي��ة م��ن ج��وب��ر .وبينما
وجسرين
تستمر االشتباكات في زبدين
ُ
ودير العصافير في الغوطة الشرقية ،قتل
ال�ع�ش��رات م��ن مقاتلي امل�ع��ارض��ة بنيران
ال �ج �ي��ش خ�ل�ال االش �ت �ب��اك��ات ال �ت��ي دارت
على أطراف بلدة عني ترما .وفي الغوطة
ال�غ��رب�ي��ة ل��دم�ش��ق ،ت�ص��اع��دت امل��واج�ه��ات

«النصرة» :الغوطة مقابل «االندوف»
تفاعلت أم��س قضية جنود ق��وات فض االشتباك في ال�ج��والن السوري
املحتل «اإلن��دوف» .الجيش الفيليبيني أعلن أن جنوده املختطفني بخير،
بعد أن تمكنوا من الفرار ،فيما قالت مصادر «جبهة النصرة» إن «اتفاقًا
أفضى إل��ى تحرير ال�ج�ن��ود» ،م��ن دون تقديم أي تفاصيل ح��ول طبيعة
االت �ف��اق امل��ذك��ور .وت�ح��دث��ت م �ص��ادر «ال �ن �ص��رة» ع��ن اش�ت��راط�ه��ا إدخ��ال
مساعدات إنسانية إل��ى غوطة دمشق في مقابل اإلف��راج عن  44جنديًا
من فيجي ،ما زال��وا محتجزين لديها« .الجبهة» أعلنت في بيان لها أن
احتجاز جنود «اإلن ��دوف» ج��اء ّ
«ردًا على ج��رائ��م وت��واط��ؤ األم��م املتحدة
ُ
بحق الشام وأهله» .البيان ال��ذي نشر على حساب «الجبهة» على موقع
«تويتر» انتقد «دور األم��م املتحدة في تسوية األزم��ة السورية ،وموقفها
من الحركات اإلسالمية واملسلمني في العالم أجمع» .كذلك أكدت «النصرة»
أن «املحتجزين في مكان آم��ن ،وف��ي حالة صحية جيدةُ ،وي�ق� َّ�دم لهم ما
يحتاجونه من طعام وعالج».

سقط شهيدان
وعشرة جرحى جراء
انفجار سيارتين مفخختين
في ريف السلمية

بني الجيش واملعارضة املسلحة في بلدة
داريا ،حيث قتل أكثر من سبعة مسلحني
وج� ��رح ال �ع �ش��رات ف��ي امل ��واج �ه ��ات داخ ��ل
األحياء الشمالية الغربية من البلدة.
ف��ي م� ��وازاة ذل ��ك ،س�ق��ط ش�ه�ي��دان وع�ش��رة
جرحى جراء انفجار سيارتني مفخختني،
األول ��ى ب��ال�ق��رب م��ن ق��ري��ة ت�ل��درة والثانية
ف��ي ق��ري��ة ال �خ��راف ب��ري��ف مدينة السلمية
في محافظة حماه .وفي التفاصيل ،أفاد
مصدر ميداني ل�ـ«األخ�ب��ار» ب��أن الحادثة
«وقعت فجر اليوم (أم��س) ،عندما حاول
إره ��اب �ي ��ون إدخ � ��ال س �ي ��ارة م�ف�خ�خ��ة إل��ى
قرية تلدرة ،قبل أن تشتبك معها وحدات
ال�ج�ي��ش ال �س ��وري ب��ال �ق��رب م��ن ح ��وش آل
زي� � ��دان ،م ��ا ح ��دا ب ��اإلره ��اب ��ي إل ��ى تفجير
السيارة بالقرب من حاجز الجيش» ،فيما
استمرت االشتباكات بني الجيش السوري
وامل � �ع� ��ارض� ��ة امل �س �ل �ح��ة ف� ��ي ب� �ل ��دة م� ��ورك
وبطيش في الريف الشمالي للمحافظة،
بالتزامن مع استهداف الطائرات الحربية
عدة تحركات للمسلحني في بلدة عطشان
وال �ت �ل��ول ال �ح �م��ر وع � �ي� ��دوذ ،م ��ا أدى إل��ى
ع�ش��رات القتلى والجرحى ف��ي صفوفهم،
ف �ي �م��ا أص� �ي ��ب م ��دن �ي ��ان اث� �ن ��ان م ��ن ج ��راء
س �ق��وط ث�ل�اث ق��ذائ��ف ه ��اون ع�ل��ى مدينة
محردة شمالي املحافظة.
إل��ى ذل ��ك ،اس�ت�ه��دف��ت ال �ط��ائ��رات ال�س��وري��ة
ً
أرتاال ملقاتلي «داعش» في مناطق السبخة
وال �س �ب��اه �ي��ة وال �ع �ك �ي��رش��ي ف ��ي م�ح��اف�ظ��ة
ال��رق��ة ،م��ا أدى إل ��ى س �ق��وط ال �ع �ش��رات من

«خطة مارشال سورية» بقيادة «الحلفاء»
«البنك ال��دول��ي ق� ّ�در كلفة إع��ادة إع�م��ار ما
ه ��دم ف��ي س��وري��ا ح�ت��ى اآلن ب � �ـ ٢٠٠مليار
دوالر .داع��ش ت�ح��رم ال��دول��ة ال�س��وري��ة من
ح� ��وال� ��ى م �ل �ي��ون��ي دوالر ي ��وم �ي ��ًا ب�س�ب��ب
سيطرتها على أغلبية امل�ن��اط��ق النفطية
وال� � ��زراع � � �ي� � ��ة .االق � �ت � �ص � ��اد ال � � �س� � ��وري ف��ي
الحضيض وحلفاء سوريا يرون في إعادة
ّ
بنائه هدفًا سياسيًا سيستغلونه لإلبقاء
على ن�ف��وذه��م ف��ي ال�ب�ل��د ،حتى ل��و ل��م يكن
مربحًا في بداية األمر».
تلك هي النظرية األساسية التي انطلقت
م�ن�ه��ا م�ج�ل��ة «ف ��وري ��ن أف� �ي ��رز» األم �ي��رك �ي��ة
ً
ل �ت �ب �ن��ي م� �ق ��اال ب �ع �ن ��وان« :خ �ط ��ة م ��ارش ��ال
السورية» .املقال استوحى من الخطة التي
وضعت إلع��ادة إعمار أوروب��ا بعد الحرب
العاملية الثانية بقروض أميركية ،ليرسم
خطة مشابهة لسوريا لكن برعاية روسيا
وكوريا الشمالية والصني وإيران.
املجلة انطلقت من ك�لام الرئيس السوري
بشار األسد «أمام وفد أردن��ي» في دمشق

ع��ن أن��ه «ل��ن يسمح للمستثمرين املوالني
للغرب ودول الخليج باملشاركة في إعادة
إعمار سوريا» ،لتقول إن من سيلعب هذا
الدور هي الدول الحليفة لسوريا.
فروسيا ب��دأت التنقيب عن النفط والغاز
ف��ي ال�ب�ح��ر ب�ين ط��رط��وس وب��ان �ي��اس وف��ق
دوالر مع
ات �ف��اق بلغت قيمته  ٩٠م�ل�ي��ون
ّ
وزارة النفط ال�س��وري��ة .ات�ف��اق آخ��ر وقعته
ال �ح �ك ��وم �ت ��ان ال ��روس � �ي ��ة وال � �س� ��وري� ��ة ف��ي
ح��زي��ران امل��اض��ي إلن �ش��اء م �ش��روع ّ
ري في
عني ديوار (محافظة الحسكة) .املقال يلفت
الى أن املكاسب الروسية من هذه املشاريع
«ليست مالية بقدر ما هي سياسية» ،إذ
ستحافظ روسيا من خاللها على القاعدة
ال �ع �س �ك��ري��ة ال ��وح � �ي ��دة ل �ه ��ا ف� ��ي امل �ن �ط �ق��ة
واملوجودة حاليًا على الساحل السوري.
ك��وري��ا الشمالية اقترحت أيضًا املشاركة
في إع��ادة اإلعمار ،حسب «فورين أفيرز»،
وقد زار وفد كوري شمالي رئيس الوزراء
السوري في حزيران املاضي أيضًا ملناقشة

األمر .املجلة األميركية لفتت الى أن بيونغ
ي ��ان ��غ «ل� �ط ��امل ��ا اع� �ت� �ب ��رت دم� �ش ��ق ح�ل�ي�ف��ة
أس��اس �ي��ة ل �ه��ا ف ��ي ح��رب �ه��ا م ��ع ال ��والي ��ات
املتحدة».
ال�ص�ين أي�ض��ًا ل��م ت�ت��أخ��ر ف��ي إب ��داء عزمها
على املساهمة في قطاع الطاقة والحفاظ
ع� �ل ��ى ك ��ون� �ه ��ا ال� �ش ��ري ��ك ال � �ت � �ج ��اري األول
لسوريا (عام  .)٢٠١١شركة النفط الوطنية
الصينية تملك أس� ّه�م��ًا ف��ي أك�ب��ر شركتي
نفط سوريتني ،ووقعت اتفاقات بمليارات
الدوالرات معهما ،حسب املقال.
ل�ع�ب��ة امل�ص��ال��ح االق�ت�ص��ادي��ة ـ�ـ�ـ السياسية
معكوسة مع إيران ،إذ تشير املجلة إلى أنه،
إضافة الى األهداف السياسية ـــ اإلقليمية
ال �ت��ي ت�س�ع��ى إي� ��ران لتحقيقها م��ن خ�لال
م�ش��ارك�ت�ه��ا ف��ي ال �ح��رب ال �س��وري��ة ،ه�ن��اك
أسباب اقتصادية أيضًا .ومساهمة إيران
في «خطة» إع��ادة اإلعمار ستكون في ّ
مد
س��وري��ا ب��األس�م�ن��ت ،إذ تلعب إي ��ران دورًا
ع��امل�ي��ًا ري��ادي��ًا ف��ي صناعته واالت �ج��ار ب��ه.

مقال «فورين أفيرز» يذكر أيضًا املساعي
ال �ت��ي ق��ام��ت ب �ه��ا ب �ع��ض ق� ��وى امل �ع��ارض��ة
السورية لتحسني االقتصاد ف��ي املناطق
ال�ت��ي تسيطر عليها .ل�ك��ن امل�ش��اري��ع التي
ح�ق�ق�ت�ه��ا امل �ع��ارض��ة ت �ع� ّ�د «ب�س�ي�ط��ة ج �دًا»
ب��امل�ق��ارن��ة م��ع م��ا ي�ق��وم ب��ه ح�ل�ف��اء س��وري��ا،
حسب املجلة.
ً
املقال ال يعطي أم�لا للشركات الغربية أو
الخليجية في أي مشاريع مستقبلية في
س��وري��ا ،وي��ذك��ر أن ج�ه��ود ه��ؤالء املبذولة
في هذا االتجاه ال ت��زال في بداياتها وهم
«مترددون».
األس� � � � � ��د ب� � �ح � ��اج � ��ة ال� � � � ��ى دع � � � ��م س� �ي ��اس ��ي
واقتصادي ،وحلفاؤه نجحوا في تأمينه،
محافظني على مصالحهم أيضًا .وهؤالء
ي�س�ع��ون ،إل��ى ج��ان��ب األس ��د ،ل�ع��دم إع�ط��اء
أي فرصة للغرب ودول الخليج في قيادة
إعادة اإلعمار في سوريا ،تخلص «فورين
أفيرز».
(األخبار)
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أعاد «داعش» فتح طريق
الرقة ــ حلب بعد عامني
على إغالقه (األناضول)

أخبار
األسد :أول تحديات الحكومة
هو الحرب ضد االرهاب

مقاتلي التنظيم بني قتلى وجرحى ،فيما
أكدت مصادر محلية إعادة «الدولة» فتح
ط��ري��ق ال ��رق ��ة ـ �ـ �ـ ح �ل��ب امل �غ �ل��ق م �ن��ذ ع��ام�ين
بعد سيطرة التنظيم على م�ط��ار الطبقة
العسكري.
كذلك استهدف س�لاح الجو مواقع تابعة
ل�ـ«ج�ب�ه��ة ال�ن�ص��رة» و«ال�ج�ي��ش ال �ح��ر» في
م��دي�ن��ة خ ��ان ش�ي�خ��ون ف��ي ري ��ف محافظة
إدلب ،ما أدى إلى مقتل عدد من املسلحني.
إلى ذلكّ ،
صد الجيش السوري محاولتي
تسلل للمسلحني ف��ي ح�م��ص ،األول ��ى من
حي الوعر إلى جسر الخراب والثانية من
بلدة الغنطو في اتجاه جبورين ،ما أدى
إلى تدمير آليات بما فيها من مقاتلني.
وف � ��ي درع� � ��ا ج� �ن ��وب ��ًا ،ق �ت��ل ال� �ع� �ش ��رات م��ن
م�س�ل�ح��ي «ج�ب�ه��ة ال �ن �ص��رة» خ�ل�ال عملية
للجيش في عتمان وان�خ��ل ،حيث رابطت
وح � � � ��دات ال� �ج� �ي ��ش ع� �ن ��د ط ��ري ��ق ط� �ف ��س ـ�ـ�ـ
ع �ت �م��ان ،م�س�ت�ه��دف��ة ت�ج�م�ع��ات «ال �ن �ص��رة»
داخل عتمان باملدفعية وقذائف الدبابات،
بالتزامن م��ع قصف س�لاح ال�ج��و أله��داف
دق �ي �ق��ة داخ� � ��ل ال� �ب� �ل ��دة ،ب �ي �ن �م��ا اس �ت �ه��دف
الجيش مقرًا ملسلحني داخ��ل بلدة انخل،
م��ا أدى إل��ى مقتل أك�ث��ر م��ن  20منهم ،من
بينهم «البراء» قائد «ل��واء شهداء انخل».
ك��ذل��ك ق�ت��ل وج ��رح ال �ع �ش��رات م��ن مقاتلي
«ج�ب�ه��ة ث ��وار س��وري��ا» و«ال �ن �ص��رة» خ�لال
اس �ت �ه��داف ال�ج�ي��ش مل��واق�ع�ه��م ف��ي ال�ح��راك
وازرع وال �ي��ادودة وت��ل ال�خ�ض��ر ،ف��ي ريف
امل �ح��اف �ظ��ة ،ف �ي �م��ا اس �ت �م��رت االش �ت �ب��اك��ات
ب�ي�ن ال �ج �ي��ش و«ال� �ن� �ص ��رة» ف ��ي ت ��ل ك ��روم
ومجدوليا والعجرف وبئر عجم في ريف
القنيطرة.

«والية الفرات» تخرج إلى العلن
وب �ع��د أك �ث��ر م��ن ش �ه��ر ع �ل��ى اس�ت�ح��داث�ه��ا،
خرجت «والي��ة الفرات» إلى العلن .تنظيم
«ال ��دول� ��ة اإلس�ل�ام� �ي ��ة» ك� ��ان ق ��د اس �ت �ح��دث
«الوالية» املذكورة بعد أن بسط سيطرته
ع�ل��ى م��دي�ن��ة ال�ب��وك�م��ال ال�ت��اب�ع��ة ملحافظة
دير الزور السورية (والية الخير) .وتضم
«ال�ف��رات» مدينة البوكمال ومدينة القائم
ال �ع��راق �ي��ة ،وال �ق��رى امل �ج��اورة ل�ه�م��ا ،وتقع
املدينتان على جانبي الحدود بني سوريا
والعراق .ووفقًا ملا تكرره مصادر «الدولة»،
ف� ��إن ع �ل��ى رأس أه� � ��داف ال �ت �ن �ظ �ي��م «ك �س��ر
الحدود وتقويض اتفاقية سايكس بيكو».
مصدر من داخل التنظيم قال لـ«األخبار»
إن «والية الفرات ليست املظهر الوحيد من
م�ظ��اه��ر ت�ق��وي��ض ال �ح��دود الصليبية ،بل
إن مشروع دولة الخالفة في ّ
حد ذاته هو
ه� ٌ
�دم لكل املشاريع الصليبية ،التي دأبت
األنظمة الكافرة على الحفاظ عليها».

«الوحدات» الكردية تسيطر على جزعة...
وعين الجيش على غويران في الحسكة
الحسكة ــ أيهم مرعي
أعلنت «وحدات حماية الشعب» الكردية
سيطرتها ع�ل��ى ب�ل��دة ج��زع��ة ال�ح��دودي��ة
م � ��ع ال� � �ع � ��راق ف � ��ي م �ح ��اف �ظ ��ة ال �ح �س �ك��ة،
وص��وام��ع الحبوب فيها وق��رى العرجة
وسفانة واكراشي وخمس مزارع أخرى
ب�ع��د اش�ت�ب��اك��ات م�س�ت�م��رة م��ع «داع ��ش»
منذ  19آب الفائت.
م� �ص ��در ق � �ي� ��ادي ف� ��ي «ال � � ��وح � � ��دات» أك ��د
لـ«األخبار» أن «مقاتلينا أفشلوا مخطط
داع� � ��ش ب��ال �س �ي �ط��رة ع �ل��ى ب� �ل ��دة ج��زع��ة
وإطباق الحصار على أهالي بلدة شنكال
العراقية ،التي ّ
تعد املعبر الوحيد اآلمن
لهم للفرار باتجاه سوريا» .بموازاة ذلك
نفذ عناصر «الوحدات» كمينًا استهدف
آليات لـ«الدولة» في قريتي الحلو وكوع

شالح في ريف رأس العني الجنوبي.
وف��ي الحسكة استهدف س�لاح املدفعية
في الجيش ال�س��وري مواقع للمسلحني
ف��ي ح��ي غ ��وي ��ران ،ال �ح��ي ال��وح �ي��د ال��ذي
ي�ش�ه��د ان �ت �ش��ارا للمسلحني ف��ي مدينة
الحسكة ،وذل��ك بعد املهلة التي منحها
ّ
الحي املحليني ،الذين
الجيش ملسلحي
ج��رت تسوية وض��ع معظمهم ف��ي وقت
سابق ،بما يوحي ببدء عملية عسكرية
ترمي إلى إخراجهم منه .املسلحون ّ
ردوا
ب��اس �ت �ه��داف امل��دي �ن��ة ب �ع��دد م ��ن ق��ذائ��ف
ال �ه��اون ال�ت��ي سقطت ف��ي س��وق املدينة
وش��ارع الجامع وف��رع نقابة الحرفيني،
ما أدى إلى وفاة شخص وإصابة تسعة
آخ ��ري ��ن ،م��ن ب�ي�ن�ه��م ط �ف��ل ،وع �ن �ص��ر من
«كتيبة حفظ ال�ن�ظ��ام» .م�ص��در ّمسؤول
ف��ي املحافظة أك��د ل�ـ«األخ�ب��ار» أن��ه ُ
«عقد

اج �ت �م ��اع م ��ع أه ��ال ��ي غ� ��وي� ��ران وط�ل�ب�ن��ا
م ��ن ال ��وج� �ه ��اء ت �ح��دي��د ث�ل�اث ��ة خ� �ي ��ارات
للمسلحني :أن يقوم املقاتلني بالتسوية
وامل�ص��ال�ح��ة أو ال �خ��روج بسالحهم وإال
فسيجري اق�ت�ح��ام ال�ح��ي وإع� ��ادة األم��ن
واالستقرار إليه بالقوة» .وب�ّي�نّ املصدر
ّ
أن «امل ��ؤش ��رات ت�ت�ج��ه ن�ح��و ش��ن عملية
عسكرية في الحي إلخراح املسلحني منه
استجابة لنداء األهالي».
وف ��ي ع�ي�ن ال �ع��رب «ك��وب��ان��ي» اس�ت�ه��دف
ع� �ن ��اص ��ر «ال � � ��دول � � ��ة» ق� � ��رى ج� ��ب ال� �ف ��رج
وك�ط��اش ودرب ��ازن ف��ي ري��ف ع�ين العرب
ال �غ��رب��ي ب �ق��ذائ��ف ال��دب��اب��ات وامل��دف�ع�ي��ة،
م��ا أدى إل��ى س�ق��وط ع��دد م��ن الضحايا
وتدمير عدد من منازل القرى املذكورة،
وذل��ك بالتزامن مع اشتباكات متقطعة
مع «الوحدات» في املنطقة.

رأى الرئيس السوري بشار االسد ،أمس ،خالل اجتماع
للحكومة الجديدة ،عقب أدائها القسم برئاسة وائل
الحلقيّ ،أن أول التحديات أمام الحكومة هو «موضوع
األمن والحرب ضد التنظيمات اإلرهابية ،بالتوازي مع
مواصلة االهتمام باملصالحات الوطنية ألنها أثبتت
نجاحها في العديد من املناطق».
ودعا األسد ،في بيان رئاسي ،الحكومة الجديدة إلى
«تقديم رؤية جديدة والبحث عن سلبيات املرحلة السابقة
وتالفيها رغم الظروف التي تمر
بها البالد».
وبالنسبة لالقتصاد ،أشار
األسد إلى أن «األهم في املرحلة
املقبلة هو إعادة اإلعمار سواء
إن كان في املناطق التي استتب
فيها األمن أو العشوائيات وهذا
يتطلب من كل الوزارات العمل
وفق خطط مدروسة وآليات
عمل قابلة للتنفيذ» ،مضيفًا في الوقت نفسه أنه «يجب
على الحكومة أن تتخذ كل اإلجراءات لتحقيق العدالة ومنع
االحتكار وضبط األسعار ومكافحة تجار األزمة وأن
تكون حاسمة في موضوع مكافحة الفساد ومحاسبة
الفاسدين وعدم تجاوز القانون».
(األخبار)

تل أبيب :اسقاط طائرة من دون طيار
أعلن الجيش اإلسرائيلي في بيان ،أنه اسقط طائرة من
دون طيار قادمة من سوريا ،وخرقت املجال الجوي
اإلسرائيلي فوق الجوالن ،من الجانب االسرائيلي في
منطقة معبر القنيطرة على الحدود .وبحسب البيان،
اطلقت الدفاعات االسرائيلية صاروخ أرض جو من طراز
«باتريوت» على الطائرة ،فأصابها بصورة مباشرة ما
ادى الى اسقاطها.
وأكد مصدر عسكري رفيع لالذاعة العبرية أن الجيش
ال يعرف حتى اآلن ،هوية الجهة التي ارسلت الطائرة
واملهمة املوكلة اليها ،إال أن التحقيقات حولها ما زالت
جارية« ،لكنني ال استبعد ان تكون عائدة للجيش النظامي
السوري الذي كان يحاول جمع معلومات استخبارية
عن قوات املعارضة السورية في الجوالن» .وفي تقرير
للقناة العاشرة من الجوالن ،أشار مراسلها إلى أن هوية
الطائرة ما زالت مجهولة ،وكل الفرضيات يجري تداولها
في التحقيقات ،ومن بينها أن يكون الخرق غير مقصود
وانها تجاوزت الحدود فأسقطها الجيش« ،وقد يكون
ّ
مسيروها من حزب الله أو من الجيش السوري ،وهذا ما
سينكشف الحقًا من حطامها ومن التحقيقات حولها».
بدوره ،قال وزير الدفاع اإلسرائيلي ،موشيه يعلون...« ،
لقد اثبتت األسابيع القليلة املاضية ّأن صبرنا قصير وفي
حده االدنى ،ومن يحاول اختبارنا فسيواجه برد قوي».
(األخبار)

االتحاد األوروبي :األسد مسؤول عن تنامي «داعش»
أصدر قادة الدول األوروبية في اجتماعهم الذي انعقد في
بروكسل أمس عدة قرارات تتعلق بالوضع األمني الراهن
في العراق ومستجدات الحرب ضد تنظيم «داعش».
وندد االتحاد بالعنف الجاري في العراق وسوريا
والذي يهدد باالنتشار خارج املنطقة ،كما أعلن القادة
األوروبيون دعمهم لتقديم املساعدة العسكرية للعراق في
مواجهة «داعش» .وقررت القمة األوروبية أيضًا مواجهة
التشدد األيديولوجي داخل االتحاد ،وأوصت بوضع
بيانات للمسافرين األوروبيني لوقف انتقال املقاتلني من
أوروبا إلى سوريا والعراق .كذلك أكدت أن عدم استقرار
سوريا «والحرب الوحشية التي يشنها نظام (الرئيس
بشار) األسد هي التي سمحت بتنامي داعش» ،داعية إلى
حل سياسي عاجل لألزمة السورية.
(األخبار)
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تحقيق

تداعيات شحّ المياه :فرض خوّات على مزارعي الــم
أدى ّ
شح املياه في منطقة
الضنية واملنية إلى إتالف نحو
 %50من املزروعات وحرمان املزارعني
َ
جني املحاصيل التي كانوا قد حضروا
لها منذ بداية هذا العام .كذلك
أسهم نقص مياه ّ
الري في خسارتهم
ملساحات واسعة من أرزاقهم
نتيجة اليباس .أما «املصيبة»
األكبر ،فتمثلت بخضوع هؤالء
لعدد من الشبيحة الذين يسيطرون
بقوة السالح على ينابيع املنطقة،
وتحديدًا نبع السكر ،ويمنعون
املزارعني من االستفادة من مياهه
إال بدفع مبالغ طائلة

ق��رص�ي�ت��ا ،ال�ت��ي ال ت ��زال م�ن��ذ ع��ام 1990
تنتظر اس�ت�ح��داث شبكات ملياه الشفة
ف �ي �ه��ا .ون �ت �ي �ج��ة ل �ت �ل��ك امل� �ش ��اك ��ل ،ات �ف��ق
املعنيون على بناء سد بريصا إلع��ادة
عادال تحت إشراف
توزيع املياه توزيعًا
ً
مصلحة مياه الضنية ،لكن األخير كان
«عجيبة» م��ن عجائب ال��دول��ة ،وتحول
من سد إلى «ج��ورة» غير ّ
مهيأة لحفظ
امل �ي��اه ،ف �ع��ادت امل�ش��اك��ل ل�ت�ت�ف��اق��م ،حتى
صدق املثل القائل« :تيتي تيتي ،متل ما
رحتي متل ما جيتي».
وحديثًا ،أضيفت أزمة أخرى إلى الئحة

أزمات الضنية .مع ندرة مياه الري لجأ
عدد من املدعومني إلى استغالل األزمة
لكسب امل��ال ال��وف�ي��ر ،عبر اح�ت�ك��ار مياه
نبع السكر الذي ينبع من بلدة نمرين.
�اء ع �ل��ى ذل� ��ك ،ي �ق��ول أح ��د م��زارع��ي
وب� �ن � ً
ال�ب�ل��دة إن��ه اض�ط��ر إل��ى دف��ع م�ب�ل��غ 500
أل ��ف ل �ي��رة ل�ب�ن��ان�ي��ة ل �ق��اء ح�ص��ول��ه على
م �ي��اه م��ن ال �ن �ب��ع ل ��ري ح�ق�ل��ه مل ��دة ث�لاث
ساعات .ويوضح« :كنا نسقي حقولنا
مرتني في الشهر ملدة أرب��ع ساعات في
ك��ل م� ��رة .ك ��ان ك��ل م � ��زارع ي�ح�ص��ل على
حقه من املياه بحسب األعراف السائدة،

شح المياه أدى
ّ
إلى وقوع مشاكل
بين المزارعين

التي يتولى ش��اوي م��ن مصلحة املياه
توزيعها .أما اآلن ،فقد سيطر املدعو م.
ح .على مياه النبع كله .يعطي منها من
ي�ش��اء ويحجبها ع� ّ�م��ن ي�ش��اء .بيشتغل
ع �ل��ى م ��زاج ��و ال ��زمل ��ة ،ون �ح �ن��ا وأرض �ن��ا
صرنا ره��ن ل��ه .من أول الصيفية لهلق
م��ا سقينا األرض إال م��رة وح ��دة وم��ن
بعد ما دفعنا هيديك الحسبة».
ب�ح�س��ب أح ��د امل�ط�ل�ع�ين ع �ل��ى امل �ل��ف ،إن
«م .ح .م��ن أب�ن��اء نمرين ،وس�ك��ان محلة
ب��اب ال�ت�ب��ان��ة ف��ي ط��راب�ل��س ،ع�ّي�نّ بصفة
ش��اوي على نبع السكر م��ن قبل رئيس

ساندي الحايك
يشكو نور الدين حسون ،أحد مزارعي
�وء ح��ال ال��زراع��ة في
ب�ل��دة ال�س�ف�ي��رة ،س � َ
ب �ل��دت��ه .ي �ش �ي��ر إل� ��ى أن «ال �س �ف �ي��رة ه��ي
ث��ان��ي أك �ب��ر ق��ري��ة ف��ي ال �ض �ن �ي��ة ،وف�ي�ه��ا
أك �ب ��ر ن �س �ب��ة م �ت �س��اق �ط��ات ،ل �ك �ن �ه��ا أق��ل
املستفيدين م��ن امل�ي��اه .ف�لا خ��زان��ات في
ال �ق��ري��ة ل�ح�ف��ظ م �ي��اه ال �ش �ت��اء ،وق �ن��وات
ّ
ال� ��ري م�ه�ت��رئ��ة بمعظمها ،م��ا أدى إل��ى
إت�ل�اف م��ا ي �ق��ارب  %60م��ن امل��زروع��ات
ف �ي �ه��ا» .ال ي �خ �ف��ي ال ��رج ��ل ال � ��ذي ت�ع�ل��ق
ب�ح�ق��ول ال�ض�ن�ي��ة وزراع��ات �ه��ا م�ن��ذ ك��ان
م��راه�ق��ًا ،اح�ت�م��ال تخلي ع��دد كبير من
ال �ف�ل�اح�ي�ن ع ��ن م �ه �ن��ة ال � ��زراع � ��ة .ي �ق��ول:
«بتفوتي على األرض بتشوفي الشجر
ل ��ي ع �م��رو ف ��وق ال � � �ـ 100س �ن��ة ع ��م ي��ذب��ل
ويموت .يعني ما عاد همنا املحصول،
ص��ار همنا ال�ش�ج��رة! ه�ي��دا شقا عمرو
الواحد ،بيكون ّ
مكبر الشجر متل إبنو،
فجأة بتيبس من العطش .الله ما قالها!
إذا ال �س �ن��ة ل��ي ج ��اي رح ت �ك��ون صعبة
متل ه��ل سنة ،كتار م��ن امل��زاع�ين م��ا رح
يفلحوا أراضيهم».
ف��ي أح��د الحقول امل �ج��اورة ،م��زارع يهز
ب�ي��دي��ه أغ �ص��ان ش�ج��ر ال� ��دراق .تتهاوى
الثمار أرضًا ككرات ثلج كبيرة .يتركها
على األرض ويمضي ،فيردف حسون:
«ش��اي�ف��ة ك�ي��ف ع��م ي�ه��ر ال� ��دراق ع��ن إم��و
ب��س ت �ه��زي ،ه�ي��دا ك�ل��و «ت��اخ��خ» ألن ما
انسقا ّ
مي».
يرى خبير املياه محمد سعيد علوش،
أن «املياه قليلة هذا العام باملقارنة مع
السنوات السابقة ،إال أنه ال تزال كميات
كبيرة منها متوافرة في الينابيع .لكن
س� ��وء إدارت � �ه� ��ا ،وع � ��دم ت��وزي �ع �ه��ا ع�ل��ى
ك��اف��ة ق��رى الضنية بنحو ع ��ادل ،ال بل
اح�ت�ك��اره��ا م��ن ق�ب��ل ع��دد م��ن الشبيحة
أل �ح �ق ��ت أض � � � ��رارًا ب ��ال �غ ��ة ب��امل �ح��اص �ي��ل
ال��زراع�ي��ة» .يعدد امل�ص��ادر التي تتغذى
م �ن �ه��ا ال �ض �ن �ي ��ة ب� ��امل � �ي� ��اه ،وه � � ��ي :ن�ب��ع
ال�س�ك��ر ،ن�ب��ع ال �ق �س��ام ،ن�ب��ع س �ي��ر ،ونبع
الزحالن ،باإلضافة إلى عدد من العيون
امل �ت��وس �ط��ة وال �خ �ف �ي �ف��ة .ي� �ق ��ول« :امل �ي��اه
ّ
ع�ي�ن�ه��ا ال �ت��ي ت �س �ت �خ��دم ل� �ل ��ري ،ي�ش��رب
منها أبناء املنطقة .وهي نقية ونظيفة
م �ئ��ة ف��ي امل �ئ��ة .وي �ق��ول إن ن �ب��ع ال�س�ك��ر،
أغ� ��زر ال �ي �ن��اب �ي��ع وأك �ث��ره��ا اس �ت �خ��دام��ًا،
تتغذى منه بشكل أساسي كل من بلدة
بقاعصفرين ،السفيرة ،جرود الضنية،
قرصيتا ،نمرين ،بيت الفقس ،الحازمية،
وب�ط��رم��از .إال أن حصة ك��ل منطقة من
امل�ي��اه تختلف بحسب األع��راف املتبعة
مثال ،تقاس نسبة األراضي
منذ سننيً .
الزراعية في بلدة قرصيتا وتحدد وفقًا
لحاجة البلدة م��ن امل�ي��اه ،وتعطى على
هذا األساس» .يضيف« :الشوائب التي
تشكو منها بعض البلدات سببت عدم
وصول ّ
الكم املتفق عليه من املياه .ففي
إح� ��دى ال �ق��رى ل��م ت�ك�ت�م��ل ب �ع��د خ�ط��وط
ّ
الجر ،وف��ي آخ��رى ال قنوات ري حديثة
تصل بينها وب�ين الينابيع ،أو م��ا من
وص �ل��ات مل �ي��اه ال �ش �ف��ة ك �م��ا ح� ��ال ب�ل��دة

أحد املدعومني يحتكر نبع السكر ويفرض الخوات على املزارعني (مروان طحطح)

أغنى منطقة لبنانية بالمياه عطشى
عبد الكافي الصمد
«هناك عشرات الهكتارات من األراضي
ال��زراع�ي��ة ل��م ت�ش��رب ه��ذه السنة سوى
م��رة واح ��دة ،عليك أن تحمد ّ
رب��ك ألف
م � � � ّ�رة ع �ل ��ى أن أرض � � ��ك ش ��رب ��ت م��رت�ين
رد أحد
هذه السنة وتبطل ّ ن��ق» .هكذا ّ
ن��واط�ي��ر م�ي��اه ال ��ري ف��ي ال�ض�ن�ي��ة على
مزارع في املنطقة كان ّ
يلح عليه بهدف
ّ
توفير املياه له لري بستانه .هذا الجدل
حدته في اآلون��ة األخ�ي��رة بني
ارتفعت ّ
نواطير املياه وامل��زارع�ين في الضنية،
بعدما وجد مئات املزارعني في املنطقة
أنفسهم غير ق��ادري��ن على ري أرضهم
ب�ش�ك��ل ك ��اف ،م��ا أل �ح��ق أض� ��رارًا كبيرة
بمواسمهم الزراعية.
ي��وض��ح رئ�ي��س بلدية قرصيتا محمد
علوش ،أن «عدم ري األراضي الزراعية
ك�ف��اي��ة ،أدى إل��ى ي�ب��اس نحو  %30من
بساتني البلدة» ،وهي بساتني تشتهر
ب��أن�ه��ا األول ��ى ف��ي إن �ت��اج اإلج ��اص في
الضنية والشمال ،إذ يناهز موسمها
عادة  400ألف صندوق ،لكن هذا العام،
و«ب �س �ب��ب م��وج��ة ال �ب��رد ال �ت��ي ضربته
باكرًا ون��درة املياه ،فإن املوسم بالكاد
وصل إلى  15ألف صندوق».

ي �ك �ش��ف ع �ل��وش أن «إش � �ك� ��االت ش�ب��ه
ي��وم�ي��ة ت�ق��ع ب�ين امل��زارع�ي�ن ون��واط�ي��ر
امل�ي��اه بسبب ع��دم ت��وزي��ع م�ي��اه ال��ري
بشكل عادل ،وأن البلديات وفاعليات
ول �ج��ان��ًا م�ح�ل�ي��ة ت�ع�م��ل ع�ل��ى حلحلة
وحمل
هذه املشاكل قدر املستطاع»،
ّ
م �ص �ل �ح ��ة م � �ي� ��اه ال� �ض� �ن� �ي ��ة «ال� �ق� �س ��م
األك �ب��ر م��ن م�س��ؤول�ي��ة أزم��ة امل �ي��اه في
ال �ض �ن �ي��ة ه� ��ذه ال �س �ن��ة» .وي �ل �ف��ت إل��ى
أن م �ص �ل �ح��ة امل� �ي ��اه «ل� ��م ت �ن �ظ��م ع�م��ل
ال �ن��واط �ي��ر ك �م��ا ي �ج��ب ،ول ��م ت��راق�ب�ه��م
ف��ي ع��دم تقيدهم بالتعليمات ،كذلك
إن االه � �ت� ��راء ف ��ي ق� �ن ��وات م �ي��اه ال ��ري
ال �ف��رع �ي��ة وال��رئ �ي �س �ي��ة ،ال �ت��ي ال ي ��زال
ب�ع�ض�ه��ا ت��راب �ي��ًا ح �ت��ى ال� �ي ��وم ،وع��دم
قيام املصلحة بصيانتها كما يجب،
ك��ان سببًا إضافيًا ف��ي تصاعد أزم��ة
امل �ي��اه» .وي�ض�ي��ف ع�ل��وش سببًا آخ��ر
ألزم� � ��ة امل � �ي� ��اه ،ه ��و ع � ��دم إن � �ج ��از س��د
بريصا ،ال��ذي تبني بعد انتهاء أكثر
من  %90من منشآته أن أرضيته غير
صالحة وال تضبط امل�ي��اه املتجمعة
ف �ي ��ه ،م �ش �ي �رًا إل� ��ى أن� ��ه «ل� ��و ك� ��ان س��د
ب��ري �ص��ا م �ن �ج �زًا ألم �ك��ن س��د ح��اج��ات
املنطقة كلها إلى مياه الري».
رئيس بلدية نمرين املجاورة مصطفى

يلجأ بعض المزارعين
إلى شراء صهاريج المياه
المكلفة ماليًا

عربس ،أوض��ح لـ«األخبار» أن مواطنًا
من بلدته «لم يرو أرضه الزراعية سوى
مرة واحدة هذه السنة ،كانت منتصف
شهر آب ،ما ألحق أضرارًا كبيرة بها».
عربس الذي انتقد بشدة أداء مصلحة
املياه ،اعترف بأن «األزم��ة سببها قلة
امل �ي��اه» ،لكنه رأى أن «إدارة م��وارده��ا
ب�ش�ك��ل س�ي��ئ ف��اق�م�ه��ا» ،الف�ت��ًا إل��ى أن��ه
«ل��و ات�ب�ع��ت مصلحة امل �ي��اه إج ��راءات
معينة ألمكن تجاوز األزمة بأقل ضرر
م�م�ك��ن ،ول �ك��ن ل��م ُي�س�ت� َ�ج��ب للمطالب
والنداءات».
الشكوى من أزمة املياه تمتد إلى بلدة
سير ،امل��رك��ز اإلداري للقضاء وواح��دة

م��ن أغ �ن��ى ب �ل��دات ال�ض�ن�ي��ة بالينابيع
وامل � �ي� ��اه .إذ ي ��وض ��ح رئ �ي ��س ب�ل��دي�ت�ه��ا
أح�م��د علم أن «ه�ن��اك ت��راج�ع��ًا ب�لا شك
ف��ي م��وارد الينابيع» ،معتبرًا أن��ه «لو
كانت هناك إدارة جيدة لهذه امل��وارد،
ولو نفذ مشروع سد بريصا جيدًا ،ملا
كانت هذه األزم��ة موجودة في منطقة
ت�ع��د واح� ��دة م��ن أغ �ن��ى م�ن��اط��ق لبنان
ب��امل �ي��اه ،س� ��واء ال �ي �ن��اب �ي��ع أو خ��زان��ات
املياه الجوفية».
انخفاض منسوب مياه أغلب الينابيع
ك��ان ملحوظًا ه��ذه السنة ،فقد تراجع
م� �ن� �س ��وب ن� �ب ��ع ال� �س� �ك ��ر ال� �ش� �ه� �ي ��ر ف��ي
ال �ض �ن �ي��ة ،وال � ��ذي ي� ��روي أراض � ��ي ج��رد
ال �ض �ن �ي��ة ووس �ط �ه ��ا ،ن �ح��و  %60ع� ّ�م��ا
ك ��ان ��ت ع �ل �ي��ه ال �س� �ن ��ة امل ��اض � �ي ��ة ،وه ��و
أم ��ر ان�س�ح��ب أي �ض��ًا ع�ل��ى ن�ب��ع ال�ق�س��ام
ال ��ذي ي ��روي ب�ل��دت��ي س�ي��ر وب�ق��رص��ون��ا
وجوارهما.
يشير رئ�ي��س بلدية بقرصونا محمد
بكور ،إلى أن «قسمًا كبيرًا من أراضينا
ال � ��زراع� � �ي � ��ة ب� �ت� �ن ��ا ن� ��روي � �ه� ��ا ب ��واس� �ط ��ة
ّ
�ؤم��ن ري
«ال �ن �ب��اري��ش» ،وه ��و أم ��ر ال ي� ّ
األراضي كفاية ،ما أدى إلى يباس بني
 10ـ  15في املئة من البساتني».
�داء من
�
ت
ات �س ��اع رق �ع��ة ه ��ذه األزم � ��ة اب � � ً
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منية ـ الضنية
ال�ب �ل��دي��ة م�ص�ط�ف��ى ع��رب��س .وق ��د كشف
في حديث مع «األخبار» أن م .ح .بحجة
ام�ت�لاك��ه ألرض زراع �ي��ة ت�م��ر فيها قناة
ري أس��اس�ي��ة لنبع ال�س�ك��ر ،ب��ات يحتكر
مياه النبع .يتسمر في املكان مع أربعة
م��ن «زمل ��ه» شاهرين أسلحتهم .يطالب
أب �ن��اء ن �م��ري��ن وال� �ق ��رى امل� �ج ��اورة ب��دف��ع
مبالغ مالية خيالية لقاء السماح لهم
باالستفادة من مياه النبع التي هي ملك
ل�ك��ل أه��ال��ي ال�ض�ن�ي��ة .ي �ح� ّ�ول امل �ي��اه إل��ى
القنوات التي يريد ،ويتحكم بالـ«سكور»
امل��وج��ودة .ال أح��د ي�ج��رؤ على االق�ت��راب

م�ن��ه ألن ��ه «م ��دع ��وم م��ن رئ �ي��س ال�ب�ل��دي��ة
وأح��د األمنيني املعروفني في املنطقة».
ويضيف ال��راوي« :أكثر املتضررين هم
أب �ن��اء ب�ل��دت��ي ق��رص�ي�ت��ا وال �س �ف �ي��رة ،ألن
املياه تمر بعدد كبير من القرى قبل أن
تصل إل��ى حقولهم .وبعدما نفد صبر
املزارعنيُ ،ألفت لجنة من  20شخصًا من
فاعليات قرى الضنية ،تعمل على عقد
اجتماعات لحل املشكلة ،وحقن الدماء
ب�ين أه��ال��ي املنطقة ال ��واح ��دة» .وعلمت
«األخ � �ب ��ار» أن م�ص�ل�ح��ة م �ي��اه الضنية
ت�ق��دم��ت ب�ش�ك��وى ض��د امل �م��ارس��ات التي
ي �ق��وم ب�ه��ا م .ح .ع�ن��د ن�ب��ع ال �س �ك��ر ،إل��ى
محافظ الشمال رمزي نهرا.
ك��ذل��ك أدى ش � ّ�ح امل �ي��اه وان�ق�ط��اع�ه��ا عن
ق� ��رى ال �ض �ن �ي��ة إل� ��ى وق � ��وع ال �ع��دي��د من
امل �ش��اك��ل ب�ي�ن امل ��زارع�ي�ن أن �ف �س �ه��م .ففي
ب �ط��رم��از ال �ت��ي ُت � َ�ع � ّ�د م ��ن أف �ق��ر م�ن��اط��ق
الضنيةُ ،س ِّجل الكثير من الخالفات بني
ّ
املزارعني على أحقية ري األراضي .كذلك
س �ت �ت �ح� ّ�ول امل �س��اح��ة ال��زراع �ي��ة ال�ب��اق�ي��ة

منتصف شهر آب ،ال��ذي يشهد ع��ادة
ان �خ �ف��اض��ًا ط�ب�ي�ع�ي��ًا ف ��ي م� � ��وارد م �ي��اه
ال �ي �ن��اب �ي��ع ،دف� ��ع ك �ث �ي �رًا م ��ن امل ��زارع�ي�ن
لالستغناء عن زراعة الخضار نهائيًا،
وسعيهم لتأمني املياه لري أشجارهم
املثمرة فقط ،لكونها تتطلب كمية أقل
من امل�ي��اه .لكن بعض امل��زراع�ين ،الذين
زرع � ��وا أص �ن��اف م��ن ال �خ �ض��ار ،ل �ج��أوا
إلى شراء صهاريج مياه لهذه الغاية،
م��ا ك�ب��ده��م أع �ب��اء م��ال�ي��ة ،ألن س�ع��ر كل
صهريج ي��راوح بني  25و 40ألف ليرة.
ي �ق��ول رئ �ي��س ب �ل��دي��ة ال �س �ف �ي��رة حسني
هرموش إن هذا «يحصل للمرة األولى
ف��ي ال �ب �ل��دة م�ن��ذ س �ن��وات ،م��ا أدى إل��ى
يباس نحو  10في املئة من بساتينها»،
م�ش�ي�رًا إل��ى وج ��ود أزم ��ة م�ي��اه ال�ش��رب
أي�ض��ًا ف��ي ال�ب�ل��دة ،ال�ت��ي سعى م��ن أجل
حلها إلى حفر آبار جوفية ملعالجتها،
لكن تكلفة تشغيلها املرتفعة جعلته
يوقف العمل بها.
ي �ط ��ال ��ب رئ� �ي ��س ب �ل ��دي ��ة ب �ي ��ت ال �ف �ق��س
ّ
مصطفى دي��ب ب�ت��أه�ي��ل ق �ن��وات ال ��ري،
واس�ت�غ�لال م�ص��ادر امل�ي��اه ال�ت��ي تذهب
ه ��درًا ،وإدارة م�ص��ادر امل�ي��اه ج�ي�دًا من
ق� �ب ��ل امل �ص� �ل� �ح ��ة ،وت ��رك� �ي ��ب م �ض �خ��ات
ل�لآب��ار ال�ج��وف�ي��ة ،إض��اف��ة إل��ى ض��رورة

إصالح الخلل في سد بريصا ،حتى ال
تتكرر أزمة العام املقبل.
مدير مصلحة املياه في الضنية ماهر
ساعاتي أوضح أنه ال يمكنه الرد على
االتهامات التي وجهت للمصلحة قبل
أخ ��ذه إذن ��ًا م�س�ب�ق��ًا م��ن وزارت � ��ه .إال أن
م�ص��ادر مطلعة أوض�ح��ت ل�ـ«األخ�ب��ار»
أن «امل�س��وؤل�ي��ة م�ش�ت��رك��ة ،ألن اختيار
ال �ن��واط �ي��ر ي �ك��ون ع ��ادة ب��ال �ت��واف��ق بني
املصلحة وفاعليات وأهالي كل بلدة».
وأش� � ��ارت إل ��ى أن «ال �ع �ج��ز ف��ي ج�ب��اي��ة
مستحقات مياه ال��ري يصل إل��ى أكثر
م ��ن  300م �ل �ي��ون ل �ي ��رة س �ن��وي��ًا ،وه��و
ُي َّ
عوض من فائض جباية مياه الشرب،
ويجعل مصلحة مياه الضنية تعجز
ع ��ن ت��أه �ي��ل ش �ب �ك��ات م �ي��اه ال� ��ري ال�ت��ي
تتكبد عليها سنويًا نحو  100مليون
ليرة سنويًا» .وأوض�ح��ت األوس��اط أن
«ع �ج��ز امل�ص�ل�ح��ة م��ال �ي��ًا ع��ن اس�ت�ث�م��ار
ينابيع إضافية ،مثل مياه نبع الزحالن
الذي تذهب مياهه ه��درًا ،وعدم إنجاز
سد بريصا ،ون��درة الدعم ال��ذي تقدمه
ل �ه ��ا وزارة ال� �ط ��اق ��ة وامل � �ي � ��اه ل�ت�ن�ف�ي��ذ
م �ش��اري��ع ف��ي ال �ض �ن �ي��ة ،وق �ل��ة األم �ط��ار
هذه السنة ،جعل املشلكة تتفاقم على
نحو غير مسبوق».

فيها إلى يباس ،ولن يتمكن األهالي من
زراع ��ة أي ن��وع م��ن ال��زراع��ات الصيفية
ال �ت��ي ك��ان��ت ق��د ع ��ادت إل ��ى ال �ح �ي��اة في
السنوات املاضية ،وف��ق أح��د املزارعني.
أم ��ا ب �ل��دت��ا ك�ف��رح�ب��و وع ��زق ��ي ،فيعتمد
ّ
امل ��زارع ��ون فيهما ع�ل��ى ن�ب��ع س�ي��ر ل��ري
ح�ق��ول�ه��م .ون�ت�ي�ج��ة ل �س��وء ح ��ال ق�ن��وات
الري ،وتسرب جزء كبير من املياه فيها،
عانت البلدتان باكرًا من شح املياه .وقد
آث��ر م��زارع��وه��ا االس�ت�ع��اض��ة ع��ن زراع��ة
الفاكهة التي تحتاج إلى كميات كبيرة
م��ن امل �ي��اه ،ب��زراع��ة ال �خ �ض��ار الصيفية
كالبندورة الجردية واللوبياء.
أما في املنية ،التي تراجعت فيها نسبة
الزراعة مع الهجمة العمرانية األخيرة
بنسبة  ،%80فقد أدت قلة املتساقطات
إل ��ى ج �ف��اف ع ��دد ك�ب�ي��ر م��ن اآلب� ��ار التي
يحفرها األهالي في أراضيهم عشوائيًا
ب �غ �ي��ة االس� �ت� �ف ��ادة م ��ن امل� �ي ��اه ال�ج��وف�ي��ة
للشرب واالستخدام املنزلي .ويشير أحد
املزارعني إلى أن «كمية املياه التي تصل
إل��ى املنية م��ن نهر ال �ب��ارد ون�ب��ع عيون
لسد حاجة امل��زارع�ين ،لو
السمك كافية ّ
ِّ
ُوزعت بنحو صحيح ،ومنع اختالطها
بمياه ال�ص��رف ال�ص�ح��ي» .وأردف« :لو
أن الدولة اللبنانية تلتفت إل��ى منطقة
ال�ض�ن�ي��ة وت�س�ت�غ��ل م�ن��اب��ع امل �ي��اه فيها
ب �ن �ح��و ص �ح �ي��ح ،ل ��وف ��رت ع �ل��ى نفسها
وعلى مواطنيها الكثير من العناء».

أزمة الكهرباء:
تصاعد النقمة الشعبية
فراس أبو مصلح
تصاعدت في األي��ام القليلة املاضية
االح�ت�ج��اج��ات الشعبية ع�ل��ى زي��ادة
ال �ت �ق �ن�ين ال �ك �ه��رب��ائ��ي ن�ت�ي�ج��ة ت��راك��م
أع � � �ط� � ��ال ال � �ش � �ب � �ك� ��ة ،ف� �ي� �م ��ا ت �س �ت �م��ر
سيطرة عمال «الكهرباء» (املياومني
ال� �س ��اب� �ق�ي�ن) ع �ل��ى امل ��رك ��ز ال��رئ �ي �س��ي
للمؤسسة والعديد من دوائ��ره��ا في
املناطق وتعطيلها بإقفالها في وجه
امل��وظ�ف�ين وامل��واط�ن�ين .تتمسك إدارة
م��ؤس �س��ة ك �ه��رب��اء ل �ب �ن��ان ب��إع�لان �ه��ا
«رف � ��ع م �س��ؤول �ي �ت �ه��ا» ع ��ن ت��داع �ي��ات
اس � �ت � �م ��رار اح � �ت�ل��ال م �ب��ان �ي �ه��ا ،ب�ع��د
ع��دم االس�ت�ج��اب��ة لطلباتها امل�ت�ك��ررة
م��ن ال�ن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة وال �ق��وى األمنية
ب �ـ«إن �ه��اء ال��وض��ع ال �ش��اذ» ال�ق��ائ��م في
م ��راك ��زه ��ا .ت��رف��ض اإلدارة ب��إص��رار
جميع املبادرات التي تطرح «تعاون»
امل � �ي� ��اوم�ي��ن ل �ت �م �ك�ي�ن امل ��ؤس � �س ��ة م��ن
إص�لاح أعطال شبكة التوتر العالي
ال�ت��ي ب��ات��ت تسبب م�ع��ان��اة م�ت��زاي��دة
ألحياء واسعة من العاصمة بيروت،
وتهدد مطارها بانقطاع التيار؛ تقول
اإلدارة بوضوح :على أي مبادرة لحل
األزم ��ة أن ت�ب��دأ باستعادة السيطرة
على مركزها الرئيسي ودوائرها.
ال �ع��دي��د م��ن أه��ال��ي م�ن��اط��ق البسطة
وال �ن��وي��ري وال �ض �ن��اوي واملصيطبة
وم� ��ار ال �ي ��اس وال �ب �ط��ري��رك �ي��ة ورأس
ال�ن�ب��ع وب �ش��ارة ال �خ��وري و«ال��ري �ن��غ»
وزق� � ��اق ال � �ب �ل�اط ،ل ��م ي �ث �ن �ه��م ال��وض��ع
األم�ن��ي وال�س�ي��اس��ي امل �ت��أزم ع��ن قطع
ال �ط��رق��ات ل�ي�ل�ت��ي ال �ج�م�ع��ة وال�س�ب��ت
ال�ف��ائ�ت�ت�ين ،اح�ت�ج��اج��ًا ع�ل��ى ان�ق�ط��اع
ال�ك�ه��رب��اء ل�س��اع��ات ط ��وال ،وامل�ع��ان��اة
الناتجة من ذلك ،والتي يفاقمها شبه
انعدام املولدات الكهربائية في معظم
ه � ��ذه امل� �ن ��اط ��ق ،ح �ي��ث اس �ت �م��ر ق�ط��ع
ال�ط��رق��ات ف��ي بعضها حتى ساعات
الفجر األول��ى م��ن ي��وم السبت ،ال��ذي
شهد ب��دوره قطع عدد من أبناء باب
التبانة ف��ي طرابلس ل�ش��ارع سوريا
واألوت ��وس� �ت ��راد ال ��دول ��ي ،اح�ت�ج��اج��ًا
على انقطاع التيار الكهربائي أيضًا.

ك��ذل��ك شهد منتصف ليل ي��وم أمس
ق �ي��ام ع ��دد م��ن ال �ش�ب��ان ب�ق�ط��ع ش��ارع
ال �ح �م��را ال��رئ�ي�س��ي ب��اف �ت��راش أرض ��ه،
للسبب نفسه.
ف�ت��ح امل �ي��اوم��ون ال�س��اب�ق��ون ي��وم أول
م��ن أم ��س ال �ب��واب��ة ال�ب�ح��ري��ة للمركز
ال��رئ �ي �س��ي مل��ؤس �س��ة ك �ه��رب��اء ل�ب�ن��ان،
ب � �ه� ��دف ت �س �ل �ي ��م امل � � �ع� � ��دات ال�ل��ازم� ��ة
ل�ت�ص�ل�ي��ح ع �ط��ل م�ح�ط��ة االون�ي�س�ك��و
(التي تغذي القسم االكبر من مدينة
بيروت) لفريق من موظفي املؤسسة،
بناء على طلب من رئيس لجنة
وذلك ً
األش � �غ ��ال وال� �ط ��اق ��ة وامل � �ي ��اه ال �ن��ائ��ب
محمد قباني ،الذي أرسل مندوبًا عنه
ملواكبة العملية التي لم تحصل ،إذ لم
يحضر أي فريق من املؤسسة .كانت
األخ �ي ��رة ق��د ح�س�م��ت م��وق�ف�ه��ا ب�ع��دم
ال�ت�ج��اوب م��ع م �ب��ادرات «م�ج�ت��زأة» ال
تسمح ب�م�ع��اودة العمل طبيعيًا في
امل��ؤس �س��ة ،م �ج ��ددة دع��وت �ه��ا ال �ق��وى
األم� �ن� �ي ��ة وامل � ��راج � ��ع ال �ق �ض��ائ �ي��ة ال��ى
«ت�ط�ب�ي��ق ال �ق��وان�ين وإزال � ��ة االح �ت�لال
ال �ق��ائ��م ف �ي �ه��ا ،ت��أم �ي �ن��ًا ل �ح �س��ن سير
امل � ��رف � ��ق ال � � �ع � ��ام ،وت ��أم� �ي� �ن ��ًا ل �ت �غ��ذي��ة
مستقرة بالتيار الكهربائي» ،وذلك
ب �ح �س��ب ب �ي��ان أص ��درت ��ه ي� ��وم أم ��س،
ق��دم��ت فيه «اع�ت��ذاره��ا م��ن املواطنني
ل �ع��دم ت�م�ك�ن�ه��ا م ��ن خ��دم �ت �ه��م بشكل
كامل وسليم ،في ظل الوضع الشاذ
القائم فيها» ،مذكرة بقرارها «وضع
امل �ب �ن ��ى امل� ��رك� ��زي ف� ��ي ع� �ه ��دة ال �ق ��وى
األمنية بجميع محتوياته من أموال
ع��ام��ة وف��وات �ي��ر وم �س �ت �ن��دات وم ��واد
ومعدات في املخازن» ،والذي جعلها
ب��ال�ت��ال��ي «غ�ي��ر م�س��ؤول��ة ع��ن املبنى،
لحني إزالة الوضع الشاذ القائم فيها
وإعادة األمور الى طبيعتها».
أك��دت املؤسسة في بيانها أن العمل
فيها «ال يمكن ان ينتظم م��ن خ�لال
الدخول االنتقائي إلى املبنى املركزي،
وب��إذن مسبق من أشخاص يقومون
ب��اح �ت�لال��ه ،ب�م��ا ي��ذك��ر ب��أي��ام ال�ح��رب
البغيضة ونصب ال�ح��واج��ز» .وضع
ال� �ب� �ي ��ان م �س��اع��ي ال ��وس ��اط ��ات ل�ح��ل
األزمة القائمة أمام خيارات واضحة،

«فإما أن ُتفتح جميع األبواب ويتأمن
ال� � ��دخ� � ��ول وال� � � �خ � � ��روج ل �ل �م ��واط �ن�ي�ن
وملجلس اإلدارة ولجميع املوظفني،
بكرامتهم وبطريقة طبيعية ،ليقوموا
بواجباتهم بصورة كاملة وسليمة،
أو ال قيمة لدخول مجتزأ وانتقائي ال
يحفظ كرامة املوظفني من جهة ،وال
ي��ؤدي ال��ى خ��دم��ة امل��واط�ن�ين بصورة
س�ل�ي�م��ة م ��ن ج �ه��ة أخ� � ��رى» .وح ��ذرت
املؤسسة من تفاقم تداعيات استمرار
ال��وض��ع ال �ق��ائ��م ،ع�ل��ى ص�ع�ي��د ت��زاي��د
األعطال وانخفاض ساعات التغذية
بالتيار الكهربائي «أكثر فأكثر إذا لم
تعمد املراجع املعنية إل��ى وض��ع حد
الحتالل املرفق العام الحيوي».
ب��امل�ق��اب��ل ،ق��ال امل �ي��اوم��ون ال�س��اب�ق��ون
ف��ي ب �ي��ان إن �ه��م «ي �ق��وم��ون بتصليح
ك��ل االع� �ط ��ال (ع �ل��ى ش�ب�ك� َ�ت��ي ال�ت��وت��ر
امل� � �ت � ��وس � ��ط وامل� � �ن� � �خ� � �ف � ��ض) ،وان � �ه� ��م
م� � �س� � �ت� � �ع � ��دون ل � �ت � �ص � �ل � �ي ��ح خ � �ط� ��وط
ال �ت��وت��ر ال �ع ��ال ��ي ،ع �ل �م��ًا ان �ه��ا ليست
م ��ن اخ �ت �ص��اص �ه��م» .ت �ح �م �ي��ل إدارة
امل� ��ؤس � �س� ��ة ل� �ل� �م� �ي ��اوم�ي�ن ال �س��اب �ق�ي�ن
ملشكلة زيادة تقنني الكهرباء وأعطال
الشبكة هو «حجة واهية للهروب من
الفشل الذريع والسياسات الخاطئة
امل �ت �ب �ع��ة ف ��ي ادارة ال �ق �ط��اع م �ن��ذ م��ا
ي� �ق ��ارب ع� �ق� �دًا م ��ن ال � ��زم � ��ن» ،ب�ح�س��ب
البيان الذي أكد أن «ال عالقة للعمال
امل�ي��اوم�ين بمعامل اإلن �ت��اج وعملية
التغذية (بالتيار الكهربائي)» ،ودعا
لتسلم
م��دي��ري��ة ال�ن�ق��ل ف��ي امل��ؤس�س��ة
ّ
ال �ب �ض��ائ��ع ال �ل�ازم� ��ة ل �ت �ص �ل �ي��ح ع�ط��ل
محطة األونيسكو.
ب �ع��د ف �ش��ل وس��اط �ت��ه ،ص� � ّ�رح ق�ب��ان��ي
ي� ��وم أم� ��س ب� ��أن «ب �ع ��ض امل �س��ؤول�ي�ن
ع ��ن ال �ص �ي��ان��ة (أب� �ل� �غ ��وه) أن �ه��م على
استعداد للقيام بالصيانة املطلوبة،
لكن مجلس إدارة املؤسسة يمنعهم
من ذل��ك» .وفي السياق ،يعقد رئيس
مجلس الوزراء تمام سالم اجتماعات
م ��ع ع ��دد م ��ن امل�ع�ن�ي�ين ب �ح��ل االزم� ��ة،
ّ
بتحركات تصعيدية
وسط تهديدات
من قبل ن��واب وفعاليات األحياء في
بيروت.

عدل

دوام ألهالي المفقودين أمام السرايا
أك��دت رئيسة لجنة أه��ال��ي املخطوفني
وامل�ف�ق��ودي��ن ف��ي ل�ب�ن��ان وداد ح�ل��وان��ي،
ورئيس لجنة دعم املعتقلني واملنفيني
اللبنانيني – سوليد غازي عاد ،ملناسبة
 30آب ،ال �ي��وم ال�ع��امل��ي للمفقودين ،أن
هذه املناسبة تطل هذا العام وعمليات
الخطف لم تغب عن الساحة اللبنانية،
وآخر فصل من فصولها املأسوية هو
خطف العسكريني ف��ي الجيش وق��وى
األم ��ن ال��داخ �ل��ي ،ل��درج��ة ي �ص� ّ�ح إع�ل�ان
هذا العام في لبنان كما في معظم دول
الجوار بـ«عام املفقودين».
وأض� ��اف ال �ب �ي��ان« :ك �ن��ا وال ن� ��زال ،منذ
عشرات السنني حتى تاريخه ،نطالب
أه��ل ال�ن�ظ��ام ف��ي س��وري��ا ب��ال�ك�ش��ف عن
مصائر أحبة لنا اقتيدوا إلى سجونه
في زمن وصايته على لبنان .أما اليوم،
ف�ن�ع�ل��ن أي �ض��ًا ت�ض��ام�ن�ن��ا م ��ع ع��ائ�لات
ع �ش��رات آالف امل �ف �ق��ودي��ن ف��ي س��وري��ا.
ومن أكثر منا يتحسس حجم معاناة
هؤالء ،ذات املعاناة التي ال تزال ترافق
يومياتنا منذ نحو أربعة عقود».
وس� ��أل ال �ب �ي��ان« :ك �ي��ف ن �ث��ق ب��ال��دول��ة،
وه��ي م��ا زال ��ت ت�ت�ه��رب م�ن��ذ م��ا يناهز
س �ت��ة أش �ه��ر ،م��ن ت�ن�ف�ي��ذ ق� ��رار مجلس
ش��ورى الدولة ال��ذي ألزمها بتسليمنا

كيف نثق
بالدولة وهي ما
زالت تتهرب

نسخة عن كامل ملف التحقيقات التي
أج��رت �ه��ا ل�ج�ن��ة االس �ت �ق �ص��اء ال��رس�م�ي��ة
ع � � ��ام  2000ب � �ش� ��أن ت � �ح ��دي ��د م �ص �ي��ر
أحبائنا؟ وماذا يبقى من الدولة عندما
تتمرد على تنفيذ قرار القضاء؟ وملاذا
تخطف ال��دول��ة ذل��ك ال�ت�ق��ري��ر وتماطل
في تسليمه؟
مل� ��اذا ت�ت�خ� ّ�ل��ف ع ��ن إج � ��راء ال�ف�ح��وص��ات
املخبرية ال�لازم��ة أله��ال��ي الضحايا من
جهة ،وال ّ
تقر االتفاقية املقدمة من قبل
البعثة ال��دول�ي��ة للصليب األح�م��ر بهذا
ال� �خ� �ص ��وص ،وال � �ت ��ي ت �ت �ض �م��ن ت �ق��دي��م
املساعدة والخبرة واالختصاص إلجراء
ذلك؟ ملاذا تنام هذه االتفاقية في أدراج

رئاسة مجلس الوزراء منذ عهد الحكومة
يصدق مجلس النواب
السابقة؟ ملاذا ال
ّ
على االتفاقية ال��دول�ي��ة لحماية جميع
األش �خ��اص م��ن اإلخ �ف��اء ال�ق�س��ري التي
تنام أيضًا ف��ي أدراج ��ه منذ ع��ام 2007؟
مل � ��اذا ال ي� �س ��ارع امل �ج �ل��س امل ��ذك ��ور إل��ى
مناقشة وإق��رار مشروع القانون املحال
إليه لحل قضية األشخاص املفقودين
واملخفيني قسريًا؟».
خ �ت��م ال� �ب� �ي ��ان« :ن� �ح ��ن ك �ل �ج��ان أه��ال��ي
املفقودين ،أصحاب حق يجب إيصاله
«م� ��ن دون أي ان �ت �ق��اص أو ت�ق�ي�ي��د أو
استثناء» بكلمات ش��ورى الدولة ،فقد
ق��ررن��ا ال��وق��وف رم��زي��ًا وسلميًا مقابل
رئاسة مجلس ال��وزراء في ما سميناه
«دوام أهالي املفقودين» ،حتى تنفيذ
قرار مجلس شورى الدولة.
وبمناسبة هذا اليوم العاملي للمفقود،
ن �ت��وج��ه إل � ��ى ال � � ��رأي ال� �ع ��ام ال �ل �ب �ن��ان��ي
ب�م�س��ؤول�ي��ه وم��واط �ن �ي��ه ،ب�م��ؤس�س��ات��ه
وأف� � � ��راده ،وك ��ل ال� �ت � ّ�واق�ي�ن إل ��ى س �ي��ادة
ال �ح��ق وال�ح�ق�ي�ق��ة وال �ع��دال��ة ل��زي��ارت�ن��ا
خ �ل��ال دوام � �ن� ��ا ك ��ل خ �م �ي��س ب� � ��دءًا م��ن
 18أي �ل��ول  2014م��ن ال�س��اع��ة  11حتى
الساعة  3ب.ظ».
(األخبار)
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تجريد باألحمر للفنان
الفلسطيني عماد الوهيبي

صمود

مفاوضات السيد حسن الفلسطيني
مفاوضات
خاض الوفد الفلسطيني الذي ضم أفرادًا من مختلف الفصائل والتنظيمات الفلسطينية
ٍّ
قاسية في العاصمة املصرية القاهرة ،بهدف إيجاد حل لوضع «غزة» الحالي ّ ،لكن املفاوضات تعثرت ألسباب
أولها أن املفاوض الصهيوني غير مستعد للتنازل ،وأهمها أن املفاوض «الغزي» املقاوم غير مستعد للتنازل أبدًا!
تهاني نصّار
م��ع اق�ت��راب امل�ف��اوض��ات الفلسطينية
الصهيونية م��ن أيامها األخ�ي��رة ،ثم
إع�ل��ان ف �ش � ًل �ه��ا ،ب � ُّ�ت أع �ت �ق��د أن �ن��ي لم
أكن مخطئة أبدًا حينما قلت إن هذه
امل� �ف ��اوض ��ات ل �ي �س��ت أك �ث��ر م ��ن ك��ذب��ةٍ
كبيرة .نحن العائدين هنا في لبنان
ّ
ويميزها
أكثر من يعرف املفاوضات
ّ
ألننا أكثر من اكتوى بنارها وتعلق
ٌ
بها ودفع ثمنها ،هو ثمن قد اليعرفه
ك �ث �ي��رون إال أن �ن��ا م �ي��زن��اه وع��رف �ن��اه:
ك �ل �م��ا ك��ان��ت ه �ن��اك م �ف ��اوض ��ات ،ف��از
ال�ص�ه��اي�ن��ة وخ �س��رن��ا ن �ح��ن ،وب��ات��ت
ف �ل �س �ط�ي�ن أب� � �ع � ��د .ن � �ح ��ن ن � �ع� ��رف أن
ف �ل �س �ط�ين ال ت� �ع ��ود إال ب��ال �ب �ن��دق �ي��ة،
وب �غ �ي ��ر ذل � ��ك ل� ��ن ن� �ع ��ود ول � ��ن ت �ع��ود
أحالمنا حتى.
م� � ��ا ك � �ن� ��ا ن� �ح� �ل ��م ب� � ��ه م � ٌن��ذ
زم� ��ن ب �ع �ي��د ه ��و م �ف ��اوض
�اس ال ي�ل�ين أم��ام
ص�ل��ب ،ق � ٍ
تهديدات ال�ع��دو ،يفاوض
م � �ت� ��ى ي � ��ري � ��د وي � � �ق� � ��ول م��ا
يريده وال يخشى أبدًا من
أي ري� ٍ�ح م�ت��ى ه�ب��ت .هكذا
ك �ن ��ا ن �ت �م �ن��ى م �ف��اوض �ن��ا،
وإن كنا نكره املفاوضات
وال �ت �ف��اوض ب�ش�ك� ٍ�ل كبير،
ل � �ك � �ن � �ه� ��ا أق� � � � � ��ل ال� � � �ش � � ��رور
و«أب �غ��ض ال �ح�ل�ال» .فغزة
ال �ج��ري �ح��ة ك��ان��ت ب�ح��اج��ةٍ
ل �ف �ت��ر ٍة ق�ص�ي��رة تستجمع
خاض الفلسطينيون
أش�لاء ه��ا وت��دف��ن أبناءها
العديد من جوالت
ال� �ش� �ه ��داء ،ك ��ان ��ت امل��دي �ن��ة
العدو
املفاوضات مع
امل� �ت� �ع� �ب ��ة ب� �ح ��اج ��ة ك �ث �ي �رًا
الصهيوني وقد كان
ل�ت�ض�م�ي��د ب �ع��ض ال �ج��راح
الرئيس الفلسطيني
ث��م االن �ت �ق��ال إل ��ى امل��رح�ل��ة
ال�ل�اح �ق��ة ،ال �ت��ي ق ��د ي�ك��ون
الراحل ياسر عرفات
فيها املوت أو الحياة برفع
يجيد لعب ورقة
الرأس فحسب!
بشكل
املفاوضات
ٍ
ه � � � � � � � � ��ذه امل � � � � � � � � � � � ��رة ك � � ��ان � � ��ت
يعرف
كبير ،كان
امل �ف��اوض��ات ب �ش��روط أب��و
أن
عليه
متى يجب
ع�ب�ي��دة (ال�ن��اط��ق الرسمي
للحصول
يستميت
ب��اس��م كتائب الشهيد عز
ّ
على مطالبه ومتى
ال ��دي ��ن ال� �ق ��س ��ام) وم�ح�م��د
ال� �ض� �ي ��ف (ال � �ق� ��ائ� ��د ال� �ع ��ام
يوافق على مطالب
ل�ل�ك�ت��ائ��ب ن�ف�س�ه��ا) وليس
الصهاينة ،فهو،
أحد آخر.
أي ٍ
يرض كثيرًا
وإن لم ِ
ه � � � �ك � � ��ذا ك � � ��ان � � ��ت األم� � � � � ��ور
من الفلسطينني،
�وح ب��ال��غ ،ل�ن��ا نحن
ب ��وض � ٍ
إلى
استطاع أن يدخل
ال � �ع� ��ائ� ��دي� ��ن ،وأله� � � ��ل غ ��زة
أخرى،
فلسطني مرة
ال � � �ص� � ��اب� � ��ري� � ��ن ،ول � �ع � �م� ��وم
من
اعترافًا
وأن ينتزع
ال � �ف � �ل � �س � �ط � �ي � �ن � �ي�ي��ن .ب � ��ات
الصهاينة بوجوده.
للفلسطيني ال��ذي اكتوى
�ادات ال قيمة لها
لكن على الرغم من ذلك
ب�ن��ار ق �ي� ٍ
بعد رحيل الجيل الذهبي
لم يستطع أبدًا حل
من القادة ،جيل أبو عمار،
مشكلة العائدين ،وال
وأب� � � � ��و ج � � �ه� � ��اد ،وج� � � ��ورج
مشكلة املستوطنات.
ح � �ب � ��ش وودي � � � � � ��ع ح � � � ��داد،
ف � �ج� ��أة ،ق� ��ائ� ��د ل �ل �م �ق��اوم��ة
أش � ّ�م ،م�ش��اب��ه ب�ت��داخ� ٍ�ل مع
س � �م� ��اح� ��ة ال � �س � �ي� ��د ح �س��ن
ن�ص��رال�ل��ه ق��ائ��د امل �ق��اوم��ة ف��ي ل�ب�ن��ان.
فجيل أبو مازن والدحالن والرجوب
مخيف من الترهل
حال
ٍ
أوصلنا إلى ٍ
�يء ونذعن
�
ش
أي
على
جعلنا نوافق
ٍ
ل �ف �ك��رة أن ح�ل�م�ن��ا ب��ال��رج��وع ص�ع� ُ�ب
امل� � �ن � ��ال .ل �ك ��ن أب � ��ا ع �ب �ي ��دة ب �ك��وف �ي �ت��ه
الحمراء التي تغطي وجهه بأكمله،
وت �ب �ق ��ي ع �ي �ن �ي��ه م �ش �ع �ت�ين ل �ل �خ��ارج
أراد أن يقول كالمًا آخ��ر .وك��ذل��ك أبو
خالد (محمد الضيف) ،انتهى عصر
امل �ف ��اوض ��ات وال � ��ذل وال� �ه ��زائ ��م ،على
امل �ف��اوض�ين أن ي �ع��ودوا م��ن ال�ق��اه��رة
وأن ينتهي هذا املسلسل املذل! هكذا
�وان وق� ��وة أن�ه��ى
ب�ك��ل ب�س��اط��ة وع �ن �ف� ٍ
الرجالن أملنا ،انتزعاه من مكانه بكل
خفةٍ وسهولةٍ  .كانا يعرفان بدقةٍ أن
أه��ل غ��زة ق��د دف �ع��وا وع��ان��وا الكثير،
ّ
حتى أن بعضهم لم يدفنوا أبناءهم

بعد ،لكنهم بنفس الوقت يعرفون أن
ّ
ضيم
الغزيني ال يقبلون بالنوم على
ٍ
وقلة كرامة ،فكرامتهم من الله ،والله
ال ي��رض��ى ال � ��ذل ألح � ��د! وألن ال �ق��ائ��د
عليه أن يكون في مقدمة املعركةّ ،
قدم
أب��و خالد ابنه الطفل ّ
عليًا وزوجته
ّ
ش� �ه ��دي ��ن ع� �ل ��ى أرض غ� � � � ��زة .ه �ك ��ذا
يتساوى الجميع ،هكذا يكون القائد،
ف �ل �ي��س ألح � � ٍ�د م �ن��ة ع �ل��ى أح � ��د ،ل�ي��س
ً
ألحد أن يقول ّإن القائد يعيش حياة
ٍ
خاصة ،أو يفضل نفسه عليه ،القائد
كما جنوده ،يعيشون معًا ،يموتون
معًا ،وحكمًا :ينتصرون معًا.
ّ
م �ن��ذ ب ��داي ��ة األح � � ��داث ف ��ي غ � ��زة ق�ب��ل

كاألطفال
نفرح
ٍ
حين يعلن ذو
الكوفية الحمراء مطار
مقفال
العدو
ً
ش �ه� ٍ�ر ت�ق��ري�ب��ًا ،ون �ح��ن ن�ج�ل��س ههنا
في مخيماتنا نتابع األخ�ب��ار كما ال
صاروخ
عمل له إال ذلك ،نفرح مع كل
ٍ
للمقاومة ،نقول إنها تقترب ،وكانت
االنتصارات تتوالى ،إذ إننا ًلبعدنا
نستطيع رؤي��ة الصورة كاملة أكثر،
ففي املخيم ورغم كل الضجة والزحام
والبيوت املتداخلة ،ال ت��زال فلسطني
ت �ش��رق م��ن ك��ل ال �ث �ق��وب ب�ي�ن امل �ن��ازل.
ففلسطني ههنا ليست مجرد فكرة،
فلسطني ه��ي األم ��ل ال��وح�ي��د ال�ب��اق��ي
لكل الناس هنا ،وصواريخ املقاومة
ك ��ان ��ت ه� ��ي امل� �ف� �ت ��اح ال� � ��ذي ي �ن �ت �ظ��ره
الجميع ،فاليقني بالسالم والحركات
ال� �س� �ل� �م� �ي ��ة وح � �ت � ��ى االح � �ت � �ج ��اج ��ات
والتظاهرات ،لن يقود إل��ى ش��يء مع
عدو مثل الصهيوني.

ف ��ي امل �خ �ي��م ك �ث �ي ��رون ه ��م ال �ن��اج��ون
�اج
م��ن م �ج��ازر ،ال�ب�ع��ض ح�ت��ى ه��و ن� ٍ
�ازر م ��ن ال �ص �ه��اي �ن��ة ب�ش�ك� ٍ�ل
م ��ن م � �ج� � ٍ
مباشر ،م��ن دي��ر ياسني وغيرها من
القرى التي قتلت عصابات الشتيرن
والهاجاناه أهلها بأكملهم ودمرتها.
ً
ق� ��ري � �ت� ��ي ال � �ك� ��وي � �ك� ��ات م� � �ث �ل��ا دم� � ��رت
بأكملها ،ول��م يبق فيها ح�ج� ٌ�ر على
حجر ،ومع هذا فإن أهلها ال يزالون
ح� �ت ��ى ال �ل �ح �ظ ��ة ي �ح �ف �ظ ��ون ط��رق �ه��ا
وم� �س ��ارات� �ه ��ا وب �ي��وت �ه��ا ب��أش �ك��ال �ه��ا
القديمة كما ك��ان��ت ،ي��روون�ه��ا ك��ي ال
ينساها أح��د .ه��ذا ه��و م��ا كانت تلك
الصواريخ مفتاحه وبوابته!
ً
دخ��ل أب��و ع�ب�ي��دة إل��ى امل�خ� ّ�ي��م ف�ج��أة،
امل � �ق� ��اوم ال� � ��ذي ل ��م ن �ك��ن ن �ع��رف��ه ق�ب��ل
أسابيع ّ
ّ
املخيم،
عدة ،فجأة دخل إلى
ب� � ��ات ال� �ش� �ب ��اب وال� �ف� �ت� �ي ��ة ي �ت��زي �ن��ون
بكوفيته الحمراء ،ويلبسونها على
ط��ري �ق �ت��ه ،وإذا م��ا س� � ُ
�رت ف��ي امل�خ�ي��م
ُ
�اب ي �ض �ع �ه��ا
وج� � � � ��دت أك � �ث� ��ر م � ��ن ش� � � � ٍ
ب �ه��دوء ع�ل��ى ك�ت�ف�ي��ه ،ف��ي إش � ��ار ٍة إم��ا
إل ��ى ت �ض��ام� ٍ�ن م��ع ال��رج��ل ،أو لتأكيد
أهمية امل� ٌق��اوم��ة ،فالكوفية (الحطة)
هي عالمة فلسطينية تؤكد استمرار
النضال وأحقيته وارت�ب��اط��ه أساسًا
ب ��أص� �ح ��اب األرض أن� �ف� �س� �ه ��م .ب ��ات
للفلسطيني رج ��ل ي�ن�ت�ظ��رون��ه كلما
أط ��ل ،ي�س�ت�م� ٌع��ون إل �ي��ه ك�ل�م��ا ت�ح��دث،
وه��ي م��رح�ل��ة غ��اب��ت ّ
كليًا ع�ن��ا ،حيث
إن �ن ��ا ل ��م ن �ك��ن ن �ص �غ��ي أب� � �دًا إل� ��ى أيٍّ
م��ن خ �ط��اب��ات ال �ق ��ادة الفلسطينيني
الحديثي العهد ،إذ لم يكن لكالمهم
أي قيمة ،طعم أو لون .أما ذو الكوفية
ال�ح�م��راء كما تسميه ج��دت��ي ،فهو ال
ً
يقول إال حكمًا ودررًا وكالمًا فصال.
هكذا نحن اليوم ،على أب��واب معركةٍ
ج��دي��دة ،ننتظر كيف ستكون أل��وان
كأطفال صغار
غ��زة القادمة ،ونفرح
ٍ
حينما نعلم بأن ذا الكوفية الحمراء
ق��د أع�ل��ن م�ط��ار ال�ع��دو (ب��ن غ��وري��ون)
ممنوعًا ع�ل��ى ال �ط��ائ��رات ،ه�ك��ذا بتنا
نحن من نأمر الصهاينة ،وهي املرة
األولى وبالتأكيد لن تكون األخيرة!

زينكو هاوس

كل شيء على ما يرام يا محمد*

غزة – تغريد عطااهلل
أق��ف أم��ام الصفحة البيضاء أح��اول
ال �ك �ت��اب��ة إل �ي��ك ،أت� �س ��اءل ب�ي�ن��ي وب�ين
نفسي ما ال��ذي يجعل األم��ور صعبة
ُ
بهذه الصورة؟ أتخيلك تراقبني عن
ّ
ك �ث��ب ،ت�ك�ت��م ض�ح�ك�ت��ك ج �ي �دًا .أح��س��ك
اآلن وك��أن��ك ت�ت�ف��اخ��ر ب�ن�ف�ح��ة الشعر
ال �ت��ي ه� ّ�ب��ت ب�ي�ن ض �ل��وع��ك ع �ل��ى حني
غفلة ،فجأة بدأت تنهمر الكلمات بني
يديك ،هل تدري؟ في غرفتك ودون أن
تدري كنت أملحك شارد الذهن ،كأنك
ت �ج��ول ب ��رأس ��ك ي�م�ي�ن��ًا وي� �س ��ارًا كمن
يبحث في فضاء الغرفة عن املعاني
املنشودة .فجأة ،وذات لحظة ،تنفرج
أساريرك عن ابتسامة كبيرة .وقتها،
ّ
عرفت أن��ك أخ�ي�رًا تمكنت م��ن التقاط
كلماتك العنيدة من جوفك.
ع��ن ه��ذه اللحظة أرغ ��ب ف��ي الحديث
حتى ال�غ��د ،ال ب��ل حتى ال�ع��ام املقبل،
ّ
عساني أمل من تفاصيل املشهد ولن
ّ
أم ��ل .ورب� ّ�م��ا أسعفني خ�ي��ال��ي بخلق
ُ
ت �ف��اص �ي��ل ج ��دي ��دة ،ت �ن �ع��ش ال�ل�ح�ظ��ة
وتعيد بث الروح فيها .ليس لدي أي
رغبة في إخبارك كيف ّ
تلقينا ّ فاجعة
استشهادك ،حقيقة رحيلك كأنك كنت
ح�ل�م��ًا ،ش��يء ف��ائ��ق ال�س��رع��ة يقفز من

ّ
على
هنا إلى هناك ،يوزع الضحكات ّ
أطفال البيت واح�دًا تلو اآلخ��ر ،كأني
به يختبر قدرتهم على السعادة ّ
كلما
رآهم .أمضينا ليلة هي األحلك ،وفي
غزة كثيرة هي الليالي الحالكة ،بينما
كنا ننتظر إلقاء النظرة األخيرة على
جثمانك ال�ط��اه��ر .ب��األص��ل ل��م نعرف
ك�ي��ف م� � ّ�رت ت�ل��ك ال�ل�ي�ل��ة ع�ل�ي�ن��ا! كيف
ّتأكدنا م��لء عيوننا وفواجعنا كلها
أنك رحلت عن الدنيا ،لتلتحق بركب
أخ�ي�ن��ا ال�ش�ه�ي��د ال ��ذي س�ب�ق��ك ،مثلما
تمنيت صدقًا منذ لحظة استشهاد
مصطفانا.
ّ
امل�ه��م أن ��ك اآلن ب��رف�ق��ة مصطفى اآلن،
ً
�ا .ب ��ال� �ل ��ه أيّ
م �ث �ل �م��ا ت �م �ن �ي��ت ط � ��وي �ل�
س �م��اء اح�ت�ض�ن��ت ش��وق�ي�ك�م��ا؟ وكيف
ال �ت �ق��ت روح��اك �م��ا؟ ك �ي��ف اح�ت�ف�ل�ت�م��ا؟
م ��اذا ت�ف�ع�لان اآلن؟ أت��راق �ب��ان حزننا
على ف��راق�ك�م��ا؟ كيف ه��و ال��رح�ي��ل عن
الدنيا؟ إلى من ترسالن طيفكما هذه
ّ
األيام؟ لقلب أمي املفجوع أم قلب أبي
ّ
ال�ح��زي��ن؟ ب��م ت�ت�ه��ام�س��ان؟ أي حديث
ت�ت�ب��ادالن؟ أي ح�ي��اة تعيشان؟ بالله
ص �ف �ه��ا ل �ن ��ا .أت� �ك ��ون ك �م��ا ت�م�ن�ي�ت�م��ا؟
كما تشوقتما؟ وك�ي��ف ت��ري��ان الدنيا
ه��ذه ّ
األي � ��ام؟ ه��ل تلمحان ّ
تلصصنا
ع�ل��ى ص��ورك�م��ا وذك��ري��ات�ك�م��ا؟ دف��ات��ر
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العمر مقابل قطعة حلوى
لولي ،هذا ليس اسمًا للدالل ،ففي شهادة ميالدها ،هكذا ُيكتب
ُ
اسمها ،لولي ،واللولي في العامية الفلسطينية يعني اللؤلؤ ،وهكذا كانت لولي
املولودة في مخيم الشابورة في الثاني من كانون األول 1984
خالد جمعة
مثلما ي�ك�ب��ر أي ط �ف��ل ،ك �ب��رت ،وال
أع��رف بما حلمت ،وال كيف كانت
ت �ف �ض��ل س� �ن ��دوي� �ش ��ة ال �ح �ض ��ان ��ة،
ألن �ه��ا ك��ان��ت م �ث��ل ب�ق�ي��ة األط �ف ��ال،
تركض في الشارع مع صديقاتها،
وتنتظر اليوم الذي تذهب فيه إلى
ُ
�ض� ُ�ب أمها
امل��درس��ة ألول م ��رة ،ت �غ� ّ ِ
م�ث��ل ك��ل ال�ب�ن��ات ف��ي س��ن�ه��ا ،غبية
أحيانًا وذكية أحيانًا أخرى ،لولي
كانت بنتًا تنتظر أن تكبر.
م �خ �ي��م ال� �ش ��اب ��ورة ف ��ي رف � ��ح ،ك��ان
ورب � �م � ��ا م � ��ا زال أع � �ن� ��ف امل �ن ��اط ��ق
الفلسطينية في مواجهة االحتالل.
ً
االن �ت �ف ��اض ��ة ك ��ان ��ت ف� �ع�ل�ا ي��وم �ي��ًا.
فحني ال يكون هناك جيش ،يكون
ه� �ن ��اك ح ��دي ��ث ع �ن ��ه أو ت�خ�ط�ي��ط
ل ��ه ،وال� �ـ  25م��ن ش �ب��اط  1989ك��ان
يومًا عنيفًا كباقي األي��ام ،وكانت
إس� � ��رائ � � �ي� � ��ل ت� � �ج � ��رب اخ � �ت� ��راع � �ه� ��ا
ال �ج��دي��د م��ن ال��رص��اص امل�ط��اط��ي.
ه��ل ت�ع��رف��ون ال��رص��اص املطاطي؟
سأقول لكم ما هو لكي تضحكوا
ً
ق �ل �ي�ل�ا ،أو ت �ب �ك��وا ك �ث �ي �رًا ال ف ��رق،
ف�م��ا ت��دع��ي إس��رائ�ي��ل أن��ه رص��اص
مطاطي ،كان عبارة عن كرة مغلفة
ببالستيك بسمك نصف ملليمتر،
وف � ��ي داخ� �ل� �ه ��ا ك � ��رة م� ��ن ال �ح��دي��د
ال� �ص� �ل ��ب ال� � � �ف � � ��والذي ،وزن � �ه � ��ا 25
ج��رام��ًا ،قمت بوزنها بنفسي ذات
ي ��وم ،ف��ي ح�ين أن وزن ال��رص��اص��ة
ي � �ق ��ل ع � ��ن ذل � � ��ك ك � �ث � �ي � �رًا ،وت �ط �ل��ق
البندقية ال��رص��اص امل�ط��اط��ي من
ع�ب��وة تحمل كمية م��ن ال��رص��اص
«املطاطي» ،بشكل هرمي ،فيتفرق
ف ��ي ج �م �ي��ع ال� �ج� �ه ��ات ،وه� ��و ب �ه��ذا
املعنى أخطر من الرصاصة التي
ع� ��ادة م��ا ت �ك��ون م �ص��وب��ة ب��ات�ج��اه
ه� � ��دف ،أم � ��ا ال� ��رص� ��اص امل �ط��اط��ي
فيمكن أن يصيب أي شيء في أي
مكان.
ف��ي  25ش�ب��اط  ،1989ع��ادت لولي
م � ��ن امل � � ��درس � � ��ة ،ب� ��دل� ��ت م�ل�اب �س �ه��ا

وخرجت لتشتري الحلوى ،أطلت
م��ن ال �ش��ارع ال�ف��رع��ي على ال�ش��ارع
الكبير ف��ي املخيم ،وص��اح��ت ابنة
ال �خ��ام �س��ة ب��ال �ش �ب��ان« ،أه� ��رب� ��وا...
جيش» بحروف لم يكتمل نموها
ب �ع ��د .ل ��م ي��دع �ه��ا ال �ق �ن��اص ت�ك�م��ل
جملتها ،أطلق شهوته «املطاطية»
لتخترق رأس لولي ،ويسيل جزء
م � ��ن دم ��اغ � �ه ��ا ع� �ل ��ى األرض .ه��ل
انتهت الحكاية؟ ليتها انتهت.
ذعر الجنود حني أصيبت الطفلة،
وغ� � � � � ��ادروا امل� � �ك � ��ان ،ف� �ل ��م ي� �ك ��ن أي
ف�ي�ل�س��وف ف��ي ال �ع��ال��م ب �ق��ادر على
ت �ب��ري��ر ف �ع��ل م �ث��ل ه � ��ذا .ط �ف �ل��ة في
الخامسة ،وج�ن��ود م��دج�ج��ون ،ما

تحولت إلى
لولي ّ
طائر أخضر بجناحين
من حلوى

�اص؟
ال �ح �ك �م��ة م ��ن إط �ل��اق ال ��رص �
ً
م � �غ ��ادرة ال �ج �ن��ود أع �ط ��ت ف��رص��ة
ل�ن�ق��ل ل��ول��ي إل ��ى ع �ي��ادة األون� ��روا
ث��م إل��ى خ��ان ي��ون��س ،وأخ �ي �رًا إلى
م�س�ت�ش�ف��ى ت��ل ه��اش��وم �ي��ر ،حيث
أجريت لها عملية ،نصح خاللها
ط� �ب� �ي ��ب روس� � � � ��ي ب� � �ع � ��دم إخ� � � ��راج
ال ��رص ��اص ��ة م� ��ن رأس � �ه� ��ا ،ل�ك�ن�ه��م
أخ��رج��وه��ا ،ف�ف�ق��دت ل��ول��ي النطق
وال�ح��رك��ة ،تحولت إل��ى م��ا يعرف
طبيًا ب��اس��م  vegetable caseأي
حالة تشبه الشجرة ،أو الخضار،
ت � �ح � ّ�س ،ل �ك��ن دون رد ف �ع��ل غ�ي��ر
عينني حائرتني بأسئلة لم يعرف
أحد اإلجابة عنها.
ب �ق �ي��ت ل ��ول ��ي ع �ل��ى ه� ��ذه ال �ح��ال��ة،
إل ��ى ي ��وم م �ي�لاده��ا ذات � ��ه ،ال�ث��ان��ي
م��ن ك��ان��ون أول  ،1998ب�ع��د عشر
سنوات على إصابتها ،كانت في
ال ��راب �ع ��ة ع �ش ��رة ي��وم �ه��ا ،ل�ت�م��وت
م�ت�خ��ذة م��ن امل ��وت م�ه��رب��ًا وح�ي�دًا
لحالتها.
ل��ول��ي أب ��و ض��اح��ي م �ج��رد ط�ف�ل��ة،
م��ا زال��ت ت��رك��ض ف��ي ال �ش��وارع مع
صديقاتها ألنها الطفلة الوحيدة
ّ
تتعد سن الخامسة منذ
التي لم
ذل��ك ال��وق��ت إل��ى ال �ي��وم ،ل��ول��ي أبو
ضاحي ّ
تحولت إلى طائر أخضر
ب �ج �ن��اح�ين م ��ن ح� �ل ��وى ،ل ��م ت��أك��ل
قطعة الحلوى التي س��ال لعابها
ل�ه��ا ف��ي ال��دك��ان امل �ج��اور لبيتها،
وربما ظلت صورة قطعة الحلوى
هي الصورة التي تداعب خيالها
لعشر سنوات دون أن تتمكن من
القول ألمها إنها تموت شوقًا إلى
تناولها ،ال أحد منا عرف ،وال أحد
سيعرف ما كانت تفكر فيه طوال
ه ��ذه امل� ��دة ،ل�ك��ن م��ا ق��ال�ت��ه تجربة
ل��ول��ي أب ��و ض��اح��ي ال�ق�ص�ي��رة مع
ال�ح�ي��اة ،أن��ك إذا ك�ن��ت فلسطينيًا
ّ
فعليك أن تنتبه ،ألن من املمكن أن
لقطعة حلوى،
تدفع حياتك َثمنًا ً
كنت طفلة ل��م تتجاوز
حتى ول��و
َ
عمرك بعد.
الخامسة من

بعدسة اهلها
خ ��واط ��رك ي��ا م�ح�م��د ،ق�ل�ب�ن��اه��اُ ح��رف��ًا
ح��رف��ًا ،ل��م ت�م��ر ك�ل�م��ة دون أن ن�خ� ّ�م��ن
حكايتها معك ،ونحن نعلم ّأن ّ
سرها
معك .أنت وحدك.
ه � ��ل أف � �ض� ��ت ف � ��ي األس � �ئ � �ل ��ة ف��أث �ق �ل��ت
عليكما؟ أم أنني بالفعل أحاول ابتداع
ال �ك�ل�ام ك ��ي أب �ق��ى أط� ��ول وق ��ت ممكن
َ
أتحايل على الوقت أم
بقربكما؟ هل
على نفسي؟ وهل تغفران لي انشغالي
عنكما ّأي ��ام كنا نتجول ثالثتنا في
ال �ب �ي��ت ،ن �ت �خ��اص��م ح �ي �ن��ًا ،ن�ت�ص��ال��ح
حينًا ،هل تغفران لي شرودي الطويل
عنكما؟ هل ستبلغان السماء شوقي
لها؟ هل تعلمان بقدر ّ
حبها لي؟ هل
ّ
ستلمحان لي بذلك يومًا ما؟
وأنت يا مصطفانا طمئن قلبك كثيرًا.
ول��دك مسلم ه��ذه ّ
األي ��ام يغفو بقرب
أم �ن ��ا ال �ح �ن��ون��ة ،ي�ح�ت�ض�ن�ه��ا ب�ح�ن��وّ
ّ
ليخفف م��ن أل��م فراقكما ،ك��أن��ه ب��روح
م ��ن ال� �ل ��ه ي� �ع ��رف ط��ري �ق��ه إل� ��ى ق�ل�ب�ه��ا
ّ
دون أطفال البيت ،حتى أن هدهداته
البريئة وح��ده��ا تجعلها تبتسم من
جديد.
ك��ل ش��يء على م��ا ي��رام ي��ا محمد .كل
شيء على مايرام يا مصطفى.
* استشهد محمد عطاالله ،شقيق الزميلة
تغريد ،في العدوان الحالي على غزة

صبـابة و

رسـ ـ ـ ـ ـ ــائـل

كانوا يلعبون بما تيسر امام مخيمهم يزورهم مصور فيلهون معه كثيرًا .ترى من بقي من هؤالء األوالد على قيد
الحياة في مخيم الشاطئ بعد العدوان الحالي؟ لم تتحول صور الفلسطينيني سريعًا الى أيقونات لزمن القتل؟
الصورة لشعيب ابو جهل

حنظلة

فرحـــــة

صباحو معلم؛ كيفك؟ الله يبارك فيك ،ليش بتقولش مبروك؟ مبروك يا خوي ،بس يا أخي احنا ما بنعرف نتهنى بشي! شو مالك ليش هيك عامل كآبة ع الصبح؟ ليش؟ ما شفت شو صار مبارح؟ عم يحتفلوا بالنصر لغزة،والكل مبسوطني بيجي واحد ابن حرام بيحمل بارودته اللي
ص��دت م��ن ق�ل��ة االس�ت�ع�م��ال ،وال �ل��ي بحياته م��ا راف�ع�ه��ا ضد
ً
اإلسرائيلية بيطخ احتفاال قال! وفجأة بيستشهد شاب متل
الوردة باملخيم!
والله؟ ايمتى صار هالحكي ،أنا والله ما نزلت على الشارعمبارح.
 يا زملة اشي كتير بيحزن! يعني احنا ما بيطلعلنا نفرح؟يا اخي أنا والله العظيم ما عندي مشكلة انه نحتفل ،وحتى
يمكن ن�ق��وص ب��ال�ع��ال��ي ،ب��س ي��ا أخ��ي م��ا ب�ت�ع��رف تستعمل
سالح ليش بتستعمله؟ ليش دم الناس رخيص هالقد؟ ليش
دمنا رخيص هالقد؟
 يا زملة بس ما بدنا ّنروح فرحة النصر هيك!
 يا أخ��وي مني ق��ال إن��ه ن��روح فرحة النصر؟ ان��ا بالفعل مشع ��ارف كيف م�ش��اع��ري ،وي�ل��ي ع�ن��دي ح��زن على الشهيد اللي
سقط مبارح،ومبسوط اد الدنيا ألهلنا بغزة ،يعني شو بتفكر؟
والله العظيم مش عارف شو بدي اقولك.
 يا زملة انت متخيل إنه غزة انتصرت؟ متخيل أديش تعبواالغزاوية لجابوا هالنصر؟ وكل هادا وأكتر ،شفت آخر ليلة؟
ي��ا زمل��ة ذك��رت�ن��ي ب��آخ��ر ليلة بالقصف ه��ون ب ��ال� �ـ 2006وق��ت
عدوان اسرائيل على الضاحية ،يا زملة بآخر ليلة ما ضل شي
ما قصفوه بتتذكر؟
آه ب�ت��ذك��ر وق �ت �ه��ا .ي��ا رج ��ل ب�ي��ت خ��ال�ت��ي ب �ش��ارع ع�ب��دال�ن��ور
ب��ال�ض��اح�ي��ة س�ق�ط��وا ف�ي��ه  6ب �ن��اي��ات ورا ب�ع��ض ق�ب��ل اع�ل�ان
التهدئة بساعتني ،اشي زي الكوابيس.
بغزة عملوا نفس الشي .بتعرف الغزاوية شو سموها آلخرليلة؟ ليلة األبراج :بتعرف ليش؟ إلنه بهاي الليلة الصهاينة
قرروا يقصفوا أعلى األبراج املوجودة بغزة :البرج اإليطالي
وبرج الظافر ضلوا يقصفوهالسقطوها.
بس انا شفت البرج اإليطالي ضل منه شوي.اه وال� �ش ��وي ه ��اي ش��و ب�ن�ع�م��ل ف�ي�ه��ا؟ ك�ي��ف ب�ي�س�ك�ن��وا أوبيشتغلوا فيها الناس؟ بتعرف ليش ضربوا األبراج؟ عشان
بدهن يوجعوا الناس .يربوهن ،كيف كأنك مثال ملا تشوف
حدا بيحب يركض فبتكسرله اجره عشان يضل موجوع وما
يركض بحياته .هي هيك
 شو عم تقللي؟ يا رجل اصال الصهاينة ما عندهم وال شيغير يعملوا ه�ي��ك .ه��ون بلبنان م��ش س ��اووا هيك بمجمع
اإلمام الحسن بعتقد اسمه؟ مش قتلوا الناس هيك بآخر ليلة
كمان؟ بشو كانوا هيدول الناس مضايقينهن؟
آه بعرف ،اتذكرتها للمجزرة كمان ،اشي كتير مخيف .اللهيرحم الشهدا و يصبر أهاليهن .بس والله بس تسمع أهالي
الشهدا عم يحكوا روحك بترتاح بتحسهن عن جد فاهمني
الفكرة كلها.
 م�ب��ارح شفت على التلفزيون مقابلةٍ معهن ،ك��ان��وا كتيرصامدين وص��اب��ري��ن ،وع��م يقولوا ان��ه كله ع�ش��ان املقاومة،
ي��ا زمل��ة بتحس روح هالشعب واح ��دة م��ن لبنان لفلسطني،
تذكرتها ل�ه��اي امل��را ال�ل��ي ق��ال��ت ف��دا اج��ر السيد واامل�ق��اوم��ة؟
م�ب��ارح طلعت س��ت كبيرة بالسن استشهدوا  2م��ن والده��ا
وقالت نفس الكالم ،فدا املقاومة،وفدا أبو خالد الضيف .يا
رجل اشي بوقف شعر الراس ،شعبنا كبير والله.
 أه بعرف ،بس بتصدق ،ما كنت متوقع اقل من هيك ،بتعرفليش؟ إلنه لوال صمودهن ما انتصرت املقاومة وال بتنتصر.
بتذكر ب��أول إي��ام كنا دايما خايفني إن��ه الناس يضعفوا ملا
يزيد الدمار والشهداء والجرحى يكتروا.
 أه بتذكر وقتها ال�ق�ن��وات امل�ص��ري��ة بثت هيك مقابلة معواحدة مش عارف من وين وبتقول ليش احنا بنموت لحالنا
وحماس وينها ومش عارف شو .يا زملة كسرني هاد الفيديو،
كسرني من جوا ،وخفت عنجد.
 أه بتذكره منيح ،يا ويلي والقنوات الفضائية شو جابته!يازملة ضلوا يعيدوا فيه لدرجة صرت رح أسمعه بالبيت!
بس الحمدلله الناس التفت حول املقاومة وهيدول الناسطلعوا مش اكتر من كذابني
 بتعرف اخ��وي؟ هن مش كذابني يمكن! هن ن��اس منفعلنيبلحظة استشهاد والدهم ،يعني الناس احيانا بتقول اشيا
قاسية وسيئة بلحظة غضب ،بس بترجع لعقلها باآلخر ،ما
حدا بدو الصهيوني يرجع يحتل غزة.
 أه معقول ،بتصير والله ،ما هو الواحد عند الوجع بيصيريصرخ وما يفرق معه حدا ،فكيف ملا يكون الوجع وجع روح؟
 بس زي ما قلتلك الحمدلله ،ما عدنا شفنا انفعاالت منهادا النوع.
 بتتخيل إنه حماس هي اللي منعتهن؟ يعني منعوا حدايصورهن؟
 أل أكيد أل ،اخ��وي ال�ن��اس ب��اآلخ��ر فهمت ،ه��ادا الصهيونيال ب � ّ�دو ي��دم��ر ح �م��اس والغ �ي��ره��ا ،ه ��ادا ب ��دو ي�ك�س��ر الشعب
الفلسطيني ال اك �ت��ر وال اق ��ل .ل�ي��ش ه��و ب��س ك ��ان ع��م يقتل
حماس واملقاومة يعني؟ والشعب؟
 طيب ش��و معلم؟ ال�ي��وم ش��و ن��اوي��ن تعملوا؟ مسيرة علىمقبرة املخيم؟ صالة على روح الغائب؟ وال ايش؟ والله حق
هالشهداء علينا كبير.
اذا يلال أخوي ..خلينا نجمع هالشباب!عبد الرحمن جاسم
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سينما

ليلى المراكشي جنازة (صاخبة) لدى البورجوازية المغربية
بعد باكورتها الروائية الطويلة
«ماروك» ( ،)2005تعود السينمائية
املقيمة في باريس بفيلمها
املغربية ّ
«القصبة تهتز» الذي يطرح في الصاالت
اللبنانية بدءًا من الرابع من أيلول
(سبتمبر) .مع هيام عبس ونادين لبكي
الشريف ،تدخلنا إلى
ومرجانة العلوي وعمر
ً
عالم أغنياء املغرب موجهة بعض النقد
للدين والنظام الذكوري
بانة بيضون
ّ
في «القصبة تهتز» ( )2013تروي
امل�خ��رج��ة امل�غ��رب�ي��ة ل�ي�ل��ى امل��راك�ش��ي
( )1975ق � �ص� ��ة ع� ��ائ � �ل� ��ة م �غ��رب �ي��ة
ب � ��ورج � ��وازي � ��ة ت �ج �ت �م��ع ب� �ع ��د م ��وت
األب ،فتتفجر ال �ن��زاع��ات العائلية
وتكشف األس��رار القديمة ،وتسعى
كل واحدة من نساء العائلة للتحرر
م ��ن ش �ب��ح األب امل �س �ي �ط��ر .ال �ف �ي �ل��م
يبدأ بمشهد للممثل املصري عمر
الشريف في دور شبح األب املتوفي
وه��و ي�ت�ح��دث ع��ن ال�س�ي�ن�م��ا قديمًا
ح �ي��ث ك� ��ان ال� � � ��راوي ي �ق��ص ال �ف �ي �ل��م
ل�ل�م�ش��اه��دي��ن ق�ب��ل ب��دئ��ه ث��م يختتم
ب� �ع� �ب ��ارة ط ��ري� �ف ��ة وذك � �ي � ��ة« :ك ��ان ��وا
ي� ��راع� ��ون م �ش��اع��ر امل �ش ��اه ��دي ��ن ف��ي
م��ا م �ض��ى» .ي�ع�ب��ر ه ��ذا امل�ش�ه��د عن
خصوصية في السرد السينمائي،
ال نراها الحقًا إال في لقطات نادرة.
في ما تبقى ،يتخذ الشريط منحى
أكثر كالسيكية في السرد.
ت � �ع� ��ود االب� � �ن � ��ة امل � �ت � �م� ��ردة ص��وف �ي��ا
(املمثلة املغربية مرجانة العلوي)
التي تعمل كممثلة في أميركا برفقة
ابنها من نيويورك .تلتقي بأختيها
كنزا (املمثلة املغربية لبنى الزبال)
ال �ت��ي ت�ع�م��ل ك�م�ع�ل�م��ة وه ��ي األك �ث��ر
ت��زم �ت��ًا وق ��رب ��ًا م ��ن أب �ي �ه��ا ال ��راح ��ل،
ومريم (املمثلة واملخرجة اللبنانية
ن��ادي��ن لبكي) الغارقة ف��ي ضجرها
وإح�س��اس�ه��ا بالفشل ،امل��دم�ن��ة على
الكحول والعمليات التجميلية في
آن م�ع��ًا ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى األم عائشة
(املمثلة الفلسطينية هيام عباس)
ال�ت��ي مل��ا ت��زل خاضعة لسلطة األب
حتى من بعد موته ،ومربية املنزل
ي ��اق ��وت (امل �م �ث �ل��ة راوي� � ��ة) وال �ع�لاق��ة
امل �ت��وت��رة ال �غ��ام �ض��ة ب�ي�ن�ه�م��ا ال�ت��ي
ق ��د ت��وح��ي ب��امل�ث�ل�ي��ة ال�ج�ن�س�ي��ة في
مشاهد البداية إلى أن يتضح أنهما
ليستا على عالقة ،بل في الحقيقة
تتشاركان العالقة نفسها م��ع ذات
الشخص.
ق� ��د ت ��ذك ��ر ه � ��ذه ال �ح �ب �ك��ة ال ��روائ� �ي ��ة
ب �م� �س ��رح �ي ��ة «أوغ� � � �س � � ��ت :م �ق��اط �ع��ة
أوس � ��اج» ل �ت��راي �س��ي ل �ت��س ال �ح��ائ��زة
جائزة «بوليتزر» والفيلم املقتبس
ع �ن �ه��ا ال� � ��ذي ص � ��در ع � ��ام  2013م��ن
إخ ��راج ج��ون وي�ل��ز وب�ط��ول��ة جوليا
روب��رت��س وم�ي��ري��ل س�ت��ري��ب .ك��ذل��ك،
ّ
ق��د ي��ذك��ر ج��زئ�ي��ًا أي �ض��ًا بفيلم «م��ي
ف��ي ص �ي��ف» ال� ��ذي ص ��در أي �ض��ًا في
ال �س �ن��ة ن�ف�س�ه��ا ( )2013ل�ل�م�خ��رج��ة
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة االم �ي ��رك �ي ��ة ش �ي��ري��ن
دع �ي �ب ��س ،إذ ن� ��رى ت �ج �ت �م��ع االب �ن��ة
ال�ع��ائ��دة م��ن أم�ي��رك��ا تجتمع بأمها
وأخ��وات �ه��ا ف��ي ع �م��ان ،ح �ي��ث تمثل
ه� �ي ��ام ع� �ب ��اس أي� �ض ��ًا دور األم ف��ي
ّ
ال �ف �ي �ل �م�ين .ول� ��و أن ال�ش�خ�ص�ي�ت�ين
ّ
م �خ �ت �ل �ف �ت ��ان ،إال أن ال� �ت� �ف ��اع ��ل أو
التصادم بني الشرق والغرب نراهما
حاضرين في الفيلمني ولو أنهما في
ّ
«القصبة تهتز» ليسا ثيمة أساسية
كما في «م��ي في الصيف» لكنهما
يتجسدان أكثر عبر أسلوب السرد
السينمائي الذي كأنما يحاول دمج
هذين العاملني املختلفني من دون أن
ينجح تمامًا في ذلك.
يتمثل ذل��ك عبر الشريط الصوتي
ً
للشريط مثال الذي يضج باألغاني

لغة سينمائية
ذات جمالية خاصة
وأداء تمثيلي
متماسك ومقنع

هيام عباس
ونادين لبكي في
مشهد من الفيلم

األم� �ي ��رك� �ي ��ة ال � �ت ��ي ال ت� �ت ��واف ��ق م��ع
ال � �س� ��رد ال �س �ي �ن �م��ائ��ي ف� ��ي م �ش��اه��د
م�ع�ي�ن��ة ،ب��ل ت �ب��دو ك��أن �ه��ا م��ن فيلم
آخ� � ��ر ،أو ع �ب��ر ال �ن �ه��اي��ة ال �س �ع �ي��دة
املبسطة واملفاجئة التي ال تتوافق
مع ما تبقى من أحداث درامية .في
الوقت عينه ،فالكثير من الحوارات
ف��ي الفيلم تعبر بطريقة كوميدية
ع ��ن ه ��ذا ال �ت �ص��ادم ب�ي�ن ال�ث�ق��اف�ت�ين
ك��ال �س �خ��ري��ة م ��ن ص��وف �ي��ا ال� �ت ��ي ال

ت �م �ث��ل س � ��وى دور اإلره� ��اب � �ي� ��ة ف��ي
األف �ل��ام األم �ي��رك �ي��ة .ال � ��دور امل�ث��ال��ي
الم� � ��رأة ع��رب �ي��ة ك �م��ا ت �ع �ل��ق أخ�ت�ه��ا
مريم التي تنصحها بأن تمثل في
أفالم الرعب التي يخرجها زوجها
األم� �ي ��رك ��ي ،ف�ل�ا ش ��يء م��رع��ب أك�ث��ر
م��ن ال��زوم �ب��ي إال ال �ع��رب .م��ا يشير
إل��ى أن امل�خ��رج��ة تقصد ط��رح ه��ذه
الثيمة وربما تجسيدها عبر هذا
التناقض في األساليب السينمائية

ال �ت��ي ت �ع �ت �م��ده��ا ول� ��و أن �ه��ا ت�ح�م��ل
رؤي��ة م��زودج��ة ف��ي الفيلم .لكن من
ن��اح �ي��ة أخ � ��رى ،ف��ال �ت �ن��اق��ض ن�ف�س��ه
ال� ��ذي ن� ��راه ف��ي ب �ن��اء ال�ش�خ�ص�ي��ات
وامل��واق��ف يثريها وي�خ��رج بها عن
ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة ك��ال�ت�ف��اع��ل ب�ي�ن ص��وف�ي��ا
وأختيها وأحاديثهن الطريفة عن
الحياة الحميمة والجنس كما في
مشهد السوبرماركت ،أو ف��ي بناء
شخصيتي م��ري��م وص��وف�ي��ا اللتني

zoom

يدفن البطريرك
ثرثرات «حريم»
ّ
الرباط ــ محمد الخضيري
يبدأ «القصبة ّ
تهتز» ( )2013بمشاهد خارجية
مل ��دي �ن ��ة ط �ن �ج��ة ف� ��ي ف �ص ��ل ال� �ص� �ي ��ف .ي�ع�ي��ش
املصطافون هدوء الفصل ،لكن في فيال راقية
تعيش أسرة صوفيا (مرجانة العلوي) حادثًا
يفترض أنه مأسوي :موت األب.
ي � �م ��وت األب ال � �ث� ��ري م � � ��والي ال� �ح� �س ��ن (ع �م��ر
ال �ش��ري��ف) ت��ارك��ًا ب�ن��ات��ه ال �ث�ل�اث وأرم �ل��ة وس � ّ�رًا
يكتشفه املشاهد في النهاية .خالل أيام الحداد
َْ
الثالثة ،تكشف األرملة وبناتها أس��رارًا عائلية
ُوي � ِ�ع � ْ�دن ت��رت�ي��ب ال �ت��رك��ة امل�ع�ن��وي��ة ل �ـ «رج �ل �ه��ن».
عبر استعارة األب امليت ،تطمح ليلى املراكشي
( 1975ـ �ـ ال� �ص ��ورة) إل ��ى إع � ��ادة ت��رك�ي��ب قصة
بـ«توابل شرقية» ،مفادها أنه حني تسقط سلطة
األب الطاغية ،تسقط معها األقنعة واألكاذيب.
طيلة س��اع��ة وأرب�ع�ين دقيقة ،ت�ض��يء املخرجة
املغربية املقيمة في باريس على ثرثرات نساء
ح��ول االغ �ت��راب وال � ��زواج وال �ج �ن��س .ح�ك��اي��ا قد
تشكل تفاصيل مهمة في الفيلمّ ،
لكن املخرجة
تعجز عن استثمار معرفتها بهذه الشريحة من
املجتمع املغربي لخلق حبكة قوية تجر املشاهد
إل��ى آخ��ر الفيلم .يحكي «القصبة ّ
تهتز» عودة
صوفيا (م��رج��ان��ة ال�ع�ل��وي) م��ن أم�ي��رك��ا لتأبني
والدها .هنا تلتقي أمها (هيام عباس) وأختيها
(نادين لبكي في دور مريم املهووسة بجسدها،
ول �ب �ن��ى ال ��زب ��ال األع �ق ��ل ب�ي�ن أخ ��وات� �ه ��ا) .تلعب
مرجانة العلوي دورًا غير بعيد من دوره��ا في
«م��اروك» ،الفتاة الثائرة على العائلة وأكاذيبها.
صوفيا املتزوجة من أميركي ،تقيم في الواليات
املتحدة .أما بنات عائلتها ،فما زلن خاضعات
للتقاليد .يحضر األب أيضًا من خالل شبحه
الذي يتجول في حديقة الفيال الكبيرة ويحكي
ّ
تهتز» يحكي قصة
قصته .رغ��م ّأن «القصبة
عائلة مغربية ،إال ّأن الكاستينغ بطعم «دولي»
ج�ل��ي .ب�ط�لات��ه م��ن جنسيات مختلفة لبنانية
وفلسطينية وت��ون�س�ي��ة وج��زائ��ري��ة وفرنسية
وأم� �ي ��رك� �ي ��ة .اخ� �ت� �ي ��ار ي �ظ �ه��ر أن امل� �خ ��رج ��ة ل��م
ُ
تكن تخضع اخ�ت�ي��اره��ا للممثلني لواقعية قد
تفضحها اللكنات وال�ف�ه��م لسلوكيات وط��رق
ت�ص��رف امل �غ��ارب��ة .الكاستنيغ ي��دل ك�م��ا ل��و أن

الفيلم ّ
موجه أساسًا إلى جمهور غربي يضع
العرب في سلة واحدة .هذا االختيار يجعل من
بعض اللحظات وخصوصًا العبارات بالعامية
املغربية ،تكشف أن املمثلني ال يقتربون بشكل
ك� ��اف م ��ن «ال �ث �ق��اف��ة» امل �غ��رب �ي��ة .ورغ � ��م ب�ع��ض
امل�ش��اه��د «ال �غ��ري �ب��ة» ،إال ّأن اح�ت��راف�ي��ة املمثلني
تقنع وتغطي على النقص ال��ذي يعتري بعض
املشاهد.
ت�ح��اول امل��راك�ش��ي م��ن خ�ل�ال «ال�ق�ص�ب��ة ّ
تهتز»
ت�ق��دي��م ق�ص��ة ع��ن أغ�ن�ي��اء امل �غ��رب ،م��ا ق��د يبرر
ال �ط��اب��ع «ال� �ت� �ج ��اري» ل �ل �ف �ي �ل��م .إن �ه��ا ح �ك��اي��ة ال
تحتاج إل��ى الكثير من التفكير ،ويبقى كشف
سر العائلة في نهاية الفيلم التفصيل الوحيد
الذي يخرج من رتابة «املأتم» .لكنه أيضًا غير
محبوك بما فيه الكفاية ويدخل نفق كليشهات
«النهاية السعيدة».
ت�ق��ول امل��راك�ش��ي ف��ي أح��د ح��وارات�ه��ا ّإن جنازة
أحد أخوالها في الدار البيضاء كانت الدافع وراء
فكرة الفيلم .تنثر في تفاصيله بعض اإلشارات
التي تجعل البطلة تشبهها .زوج البطلة مخرج
أم�ي��رك��ي ،بينما ه��ي ف��ي ال��واق��ع زوج ��ة امل�خ��رج
الفرنسي ألكسندر أجا .صوفيا تختار العيش
في الغربة كما قرارها هي في الواقع .هي تفهم
جيدًا البورجوازية املغربية تمامًا كما بطلتها،
لكن العمل ليس س�ي��رة ذات �ي��ة .ه��ذا اللبس بني
ال ��واق ��ع وال �خ �ي��ال ع��اش �ت��ه امل �خ��رج��ة أي �ض��ًا مع
فيلمها ال��روائ��ي األول «م ��اروك» ( .)2005أث��ار
األخير الكثير من الجدل في املغرب ألنه يحكي
قصة مراهقة مغربية تعشق شابًا يهوديًا ،ما
ج�ل��ب عليها ان�ت�ق��اد امل�ح��اف�ظ�ين امل �غ��ارب��ة .لكنه
ً
جعلها ف��ي ق�ل��ب ال�س�ج��ال ال ��ذي ك��ان ح��اص�لا

حينها ب�ين الحداثيني واملحافظني ف��ي املغرب،
خصوصًا ح��زب «ال�ع��دال��ة والتنمية» ال��ذي كان
يومها في املعارضة .لم يكن لهذا السجال إال
نتائج إيجابية على الفيلم ال��ذي حقق إي��رادات
مهمة.
حاولت املخرجة أن تعود بالصلصة نفسها بعد
عشر س�ن��وات :انتقاد ال��ذك��وري��ة ،وامليزوجينيا
الطاغية ف��ي املجتمع ،وب�ض��ع ان�ت�ق��ادات للدين،
وسخرية من طقوس الجنازة لدى املغاربة.
ويبدو ّأن املخرجة تعشق عالم النساء .أنجزت
ً
قبال وثائقيني هما «وراء أبواب الحمام» و»نساء
في اململكة الشريفة» .في فيلمها أيضًا ،أرادت
ّ
ف�ت��ح أب� ��واب «ال �ق �ص �ب��ة» ودك� �ه ��ا ،ف��ي اس�ت�ع��ارة
ألغ �ن �ي��ة م �ج �م��وع��ة  Clashال �ش �ه �ي��رةRock :
ً
 .the Casbahغير أن القصف ل��م يكن ثقيال
ل�ي��دك ال �ق�لاع .يتعاطف ال��واح��د ب��ال�ض��رورة مع
«م��والي الحسن» ،وهنا استعارة أخ��رى السم
امل�ل��ك ال��راح��ل الحسن ال�ث��ان��ي بسبب أداء عمر
ً
الشريف أوال واملسوغات التي تجدها له حبكة
الفيلم الحقًا .وعلى النقيض ،ال يجد نفسه أمام
قصص مقنعة للنساء.
م��ع ذل ��ك ،ق��دم��ت امل �خ��رج��ة ص ��ورة «وف �ي��ة» عن
األغ�ن�ي��اء امل�غ��ارب��ة ،ورب�م��ا ه��ذه م��ن النقاط التي
ت�ح�س��ب ل �ه��ا ،ف �ه��ي ت��وث��ق ل �ج��زء م��ن امل�ج�ت�م��ع
امل�غ��رب��ي ن ��ادرًا م��ا يلجه ب��اق��ي امل �غ��ارب��ة .تنجح
امل��راك�ش��ي أي�ض��ًا ف��ي ت�ق��دي��م م�ش��اه��د م�ص��ورة
بشكل جيد ،ويبقى سيناريو الفيلم احترافيًا.
أن �ج��زت امل �خ��رج��ة «ال�ق�ص�ب��ة ت �ه �ت� ّ�ز» ف��ي حمى
التحضير لفيلم آخ��ر ك��ان��ت لتكون ل��ه دالالت��ه
ّ
ال �ق��وي��ة .إن ��ه ق�ص��ة ع��ن أرم �ل��ة وأب �ن��اء ال�ج�ن��رال
أوفقير الذي حاول االنقالب على امللك الحسن
الثاني ،بعدما كان الرجل األقوى في مملكته في
عقد السبعينيات .غير أن فشل املحاولة أودع
ع��ائ�ل�ت��ه سجنًا داخ ��ل أح��د امل �ن��ازل ف��ي منطقة
نائية لسنوات عانت فيها األسرة األمرين .آخر
األخ �ب��ار ت�ق��ول ّإن الفيلم و ِئ��د بعدما تراجعت
املراكشي عن إنجازه ،رغم أنها لطاملا تحدثت
ع�ن��ه .امل �ص��ادر الصحافية ال�ت��ي ن�ش��رت الخبر
أش � ��ارت إل ��ى أن امل �خ��رج��ة ت �ع��رض��ت ل�ض�غ��وط
ل�لإح�ج��ام ع��ن م�ش��روع�ه��ا ...ك��أن البطريرك لم
يمت بعد.

ال ت�ح�م�لان امل��واص �ف��ات التقليدية
ل �ل �ب �ط �ل��ة األن � �ث ��ى ك �م��ا ن ��راه ��ا ع�ل��ى
الشاشة.
كل ذلك يقدم بورتريه أكثر واقعية
ي �خ��رج ع��ن ال�ك�ل�ي�ش�ي��ه ع��ن املجتمع
امل � �غ� ��رب� ��ي أو أي م� �ج� �ت �م ��ع ع ��رب ��ي
ال� �ي ��وم .ب��اإلض��اف��ة إل ��ى ذل� ��ك ،تبني
املخرجة شبكة عالقات معقدة بني
الشخصيات تغني الحبكة الروائية
كعالقة صوفيا بأختها امليتة ليلى
ال �ت��ي ك��أن�م��ا ت�ق�م�ص��ت شخصيتها
ب�ع��د ان �ت �ح��اره��ا ،ف��أص�ب�ح��ت ممثلة
ّ
ألن ليلى ك��ان��ت تحلم ب��ذل��ك وحتى
تتقرب من زكريا (املمثل التونسي
ال�ف��رن�س��ي ع ��ادل ب�ن�ش��ري��ف) حبيب
ل �ي �ل ��ى ال � �س� ��اب� ��ق .ك ��أن� �م ��ا ت� ��ري� ��د أن
تستكمل حياة أختها حيث توقفت
ب�ع��د ان �ت �ح��اره��ا ،وزك��ري��ا يشاركها
في تبادل األدوار واألزم ��ان .وتبدو
ه � ��ذه ال � �ص� ��راع� ��ات ال� �ت ��ي ت �ط��رح �ه��ا
املخرجة على الهامش وال تتبناها
في تطويرها للحبكة الروائية أكثر
اس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة م��ن ال �ص��راع األس��اس��ي
ال��ذي يتجلى عبر الحقيقة الرهيبة
التي تكشفها لنا في النهاية هي أن
زكريا وليلى هما أخ وأخت من غير
علمهما وعالقة الحب الرومانسية
ال� �ت ��ي ن� �ش ��أت ب �ي �ن �ه �م��ا ه� ��ي س �ف��اح
قربى ،واملربية ياقوت لم تكن سوى
عشيقة الزوج.
ل �ي �س��ت امل �ش �ك �ل��ة ف� ��ي ث �ي �م��ة س �ف��اح
ال � �ق� ��رب� ��ى ،ب� ��ل ب� ��األس � �ل� ��وب امل �ب �س��ط
ال�ت��ي تعتمده املخرجة ف��ي طرحها
وردة ف �ع��ل ال �ش �خ �ص �ي��ات ت �ج��اه��ه،
م ��ا ال ي �ت �ن��اس��ب م ��ع ق �س��وة ال �ح��دث
وثقله الدرامي .من مشهد اكتشاف
الحقيقة ،ننتقل بعدها إل��ى صورة
ل �ل �ع��ائ �ل��ة م �ج �ت �م �ع��ة وه � ��ي ت �ش��اه��د
شرائط الفيديو بسعادة ،ما يجسد
حالة أشبه بالفصام .بني التراجيدي
وال �ك��وم �ي��دي وب�ي�ن ال ��درام ��ي املعبر
وب �ي��ن م� ��ا ه� ��و أك� �ث ��ر خ� �ف ��ة وي �خ �ل��و
م��ن ال �ع �م��ق .ت �ت��أرج��ح امل �خ��رج��ة في
سردها لكن ما يحافظ على سالسة
ال�س��رد ه��و اللغة السينمائية التي
تتمتع بجمالية خ��اص��ة ف��ي بعض
امل� �ق ��اط ��ع ك� �م ��ا ع� �ل ��ى س �ب �ي��ل امل� �ث ��ال
مشهد ص��وف�ي��ا وه��ي ت��راق��ب زك��ري��ا
يقبل زوجته في الحانة بينما تبدو
أق� ّ�ل خصوصية ف��ي مشاهد أخ��رى.
لكنها تبقى متناغمة في إيقاعها،
وك ��ذل ��ك ال� � �ح � ��وارات ال� �ت ��ي ال ت�خ�ل��و
من الطرافة الذكية .ما يضيف إلى
الفيلم ه��و األداء املقنع واملتماسك
للممثلة م��رج��ان��ة ال�ع�ل��وي ف��ي دور
ص ��وف� �ي ��ا ،ك ��ذل ��ك ن� ��ادي� ��ن ل �ب �ك��ي ف��ي
دور مريم ،إضافة إلى األداء الالفت
ل �ل �م �م �ث �ل��ة راوي� � � ��ة ف� ��ي دور ي ��اق ��وت
وتفاعلها م��ع املمثلة ه�ي��ام عباس
في دور األم .وال ننس ق��وة حضور
عمر الشريف ف��ي أدائ��ه ل��دور شبح
األب امليت ال��ذي يحوم ح��ول البيت
ّويضيف بعدًا مختلفًا للشريط ولو
أن��ه يبدو كأنه آت من فيلم آخ��ر وال
يمت بصلة لشخصية األب املتوفي
الديكتاتوري كما تصفه شخصيات
الفيلم.
 :Rock the Casbahب ��دءًا م��ن ال��راب��ع من
أيلول (سبتمبر) ــ صاالت «أمبير» (،)1269
«غراند سينما» ()01/209109
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قيد التصوير

جود سعيد تحت «مطر حمص»
دمشق ــ علي وجيه
ينظر جود سعيد ( )1980إلى ساعة
ح �م��ص ال �ش �ه �ي��رة .ي�ع�ط��ي ت�ع�ل�ي�م��ات
للفريق الفني ،فيما يحدثنا عن أحدث
أف�ل�ام ��ه «م �ط ��ر ح �م ��ص» («امل��ؤس �س��ة
العامة للسينما» وجهة خاصة) الذي
يتأمل املكان
انطلق تصويره أخيرًا.
ّ
ودع ال �ح��رب ،لتدخله الكاميرا
ال��ذي ّ
متماهية مع ما بقي من بيوت وركام
ً
شهرة على مستوى
في ح��ارات نالت
ً
العالم« .رائحة حمص اليوم تعيدني
إل� ��ى ب� �ي ��روت ال �ط �ف��ول��ة» ي �ق��ول ب��أل��م،
م �س �ت �ط��ردًا« :ب �ع��ض م ��ن امل� ��وت ي�ق��وم
بوخز نقاط كانت نائمة في الذاكرة.
أستحضر األبيض واألس��ود وأشياء
ك �ث �ي ��رة .ال� �ي ��وم ف �ه �م��ت مل � ��اذا س� ّ�م �ي� ُ�ت
فيلمي األول «م��رة أخ ��رى» ل�لأس��ف».
إذًا ،ي �ب��دو امل �ك��ان ب �ط� ًلا أس��اس �ي��ًا في
الفيلم .يوافق ش��ارح��ًا« :ف��ي الفيلمني
األخ� � �ي � ��ري � ��ن ،ك� �ن ��ا ص� � ّ�ن� ��اع� ��ًا ل �ل �م �ك��ان
والسينوغرافيا من الصفر .في «مرة
أخ��رى» ك��ان ج��زء من املكان موجودًا.
سينما العالم الثالث فقيرة عمومًا.
ن�خ�ل��ق امل �ك��ان ح�ت��ى ن�ص�ن��ع م��ا ن��ري��د،
وال نضطر إلى تطويع اإلخراج حسب
امل ��وج ��ود وامل � �ت ��اح .ه �ن��ا ن �ت �ع��ام��ل مع
ّ
ويغير ل��ك ما
كممثل يفاجئك
امل�ك��ان
ّ
تصنع .تنشأ منه حكايا غير مخطط
ل� �ه ��ا ،وه� � ��ذا م ��ا ح� �ص ��ل .ه � ��ذا ال ��رك ��ام
مرتبط بتعاقب أجيال من السوريني.
مثال ،أحد أهم األمكنة
ساعة حمصً ،
ب �ق �ي��ت رغ� ��م ك ��ل ش � ��يء .ه ��ي م��رت�ب�ط��ة
بعودة الحياة واملدنيني لصنع الغد».
نعلق بأن الساعة مرتبطة باعتصام
ّ
ّ
ش�ه�ي��ر أي �ض ��ًا ،ف �ي ��رد« :ول� ��و اخ�ت�ل�ف��ت
ال� � �ق � ��راءات ،ل �ن �ت �ف��ق ع �ل��ى أن ال �س��اع��ة
ّ

م �ع �ل��م ح��اض��ر ف ��ي ال� �ح ��دث ال� �س ��وري.
لنشترك في هوية الساعة أقله» .أعاد
«م �ط ��ر ح �م ��ص» س �ع �ي��د إل� ��ى امل��دي �ن��ة
القديمة ،بعد تصوير بضعة مشاهد
م��ن «ب��ان�ت�ظ��ار ال�خ��ري��ف» (ل��م ُي�ع��رض
بعد) ف��ي «ب��اب��ا ع�م��رو» ال�ع��ام الفائت.
ال �ش��ري��ط ي ��راف ��ق ش �خ �ص �ي��ات تعيش
أزمة حمص القديمة بني شباط وأيار
املسلحون وانتهى
 ،2014ح�ين خ��رج
ّ
ال�ق�ت��ال« .ي��وس��ف» و«ه ��دى» ي�ح��اوالن
ال �ن �ج��اة وخ �ل��ق ال �ح �ي��اة وس ��ط امل ��وت
وال��دم��ار ،ب��رف�ق��ة طفلني وشخصيات
ع��دة .ه��ي حكاية خيالية تستند إلى
واق� ��ع ال �ح ��رب ،وت�ن�ط�ل��ق ع �ب��ر ال��زم��ان
والجغرافيا لرواية األح��داث السورية
وف��ق مستويات ع��دة ،تحتفي باألمل
وال� � �ح� � �ي � ��اة وال � � �ح � � ��ب ،وت � �ح � �ي� ��ل ع �ل��ى
ت �ي �م��ة «ال � �ه ��وي ��ة» ال� �ح ��اض ��رة ف ��ي ك��ل
أف �ل��ام امل� �خ ��رج ال� �ش ��اب .ي �ق��ول سعيد
ع��ن ف�ي�ل�م��ه« :ع �ن��دم��ا ق ��رأت س�ي�ن��اري��و
«وق��ت ل�لاع�ت��راف» ال��ذي كتبته سهى
�دت ف �ي��ه ع��وال��م ُي�ب�ن��ى
م�ص�ط�ف��ى ،وج � � ُ
ح��ول�ه��ا ف�ي�ل��م خ ��اص ل�ث�لاث��ة أس �ب��اب:
رم��زي��ة ح�م��ص ودالالت �ه��ا ف��ي ال�ح��دث
بتجذر
ال�س��وري ،ق��دم املكان وعالقته
ّ
اإلنسان وارتباطه بالعمارة وطبقات
�وي � ��ة ال� � � �س � � � ّ
ال � � �ه � � ّ
�وري � � ��ة ،خ �ص ��وص �ي ��ة
ّ
ال�ش�خ�ص�ي��ات وان �ت �م��اؤه��ا إل��ى م�ك��ون

خالل تصوير
«مطر حمص»

«ال �ج ��زء ال �ث��ان��ي س�ي�ك��ون ع��ن ح�ص��ار
املدنيني وخطفهم في ري��ف الالذقية،
والثالث عن الحصار املائي الحلبي.
ال�ت�ي�م��ة ال�ج��ام�ع��ة ه��ي رغ �ب��ة اإلن �س��ان
ف ��ي ال� �ع ��ودة إل� ��ى ال �ح �ي��اة ،وم �ح��اول��ة
ان�ت�ص��اره ع�ل��ى م��ا ُي �ف� َ�رض ع�ل�ي��ه .ه��ذا
ج ��زء رئ �ي �س��ي م ��ن ه��وي��ة أي مجتمع
م �ق��اوم ب��امل�ع�ن��ى اإلن �س��ان��ي وال�ث�ق��اف��ي
وال �ح �ي��ات��ي .ال�ت�غ�ي�ي��ر ال �ق �س��ري تحت
وبراقة ال ّ
مسميات جميلة ّ
يعول عليه.
التغيير الحقيقي ي�ب��دأ م��ن انسحاب
قناعة الفرد على الجماعة» .لكن هل
س� �ت � ّ
�روج ه ��ذه ال �ث�لاث �ي��ة ل�ب��روب��اغ�ن��دا
ط��رف ع�ل��ى ح�س��اب آخ ��ر؟ وه��ل تدعي
رواي� � ��ة ال �ح �ق �ي �ق��ة؟ ي �ج �ي �ب �ن��ا« :ال أح��د
سمعت الكثير
ينفرد بالحقيقة اليوم.
ُ
م��ن االف �ت��راض��ات املسبقة ع��ن الفيلم،
كمًا
وألصحابها أقول :على َمن يمتلك ّ
ه��ائ� ًلا م��ن وس��ائ��ل اإلع �ل�ام أال يخاف
م ��ن ف �ي �ل��م .أق� ��ول ق �ن��اع��ات��ي وم ��ا أح��ب
ّ
وم��ا أرى ،ول�س� ُ�ت ب��وارد الترويج ألي
فكرة خارج ذلك .سأعيش ّ
مرة واحدة،
إضافة
�ورة.
ً
وسأقول ما أريد فنًا وص� ً

إل��ى ذل��ك ،أن��ا ال أصنع فيلمًا وثائقيًا.
ه� ��ذه ح �ك��اي��ة إن �س��ان �ي��ة ت �ق��ول وج�ه��ة
نظر .ليقل اآلخ��رون ما يريدون .نحن
ال نكذب ،لكن نخاف أن نخدش وجه
الحقيقة».
سبق سعيد إلى حارات حمص بعض
زمالئه كطالل ديركي في «العودة إلى
ح�م��ص» ( ،)2014وأس��ام��ة محمد في
«ماء الفضة» ( )2014الذي أنجزه مع
ّ
الشابة سيماف وئام بدرخان .نسأله
عن التجربتني التسجيليتني ،فيقول:
«على ح� ّ�د علمي ،أسامة محمد مقيم
�أت إل � ��ى ح �م��ص.
ف ��ي ب ��اري ��س ول � ��م ي� � � ِ
ش��اه��د م��ن عيني شريكته ف��ي العمل
ال �ت��ي غ� ��ادرت ي ��وم خ ��روج امل�س�ل�ح�ين.
علمت أن
فيلم ديركي لم أشاهده ،لكن
ُ ّ
شخصيته الرئيسية بايعت «داعش»
أو «ال �ن �ص��رة» .ل��م أش��اه��د ال�ف�ي�ل�م�ين،
ول �ك��ن ت � ّ�م ت �ص��وي��ره �م��ا ت �ح��ت سلطة
مسلحي املعارضة ،ومنهم متشددون.
م��ن ه �ن��ا ،ال ي��أخ��ذن أح ��د ع�ل�ي�ن��ا ّأن�ن��ا
ّ
ن �ع �م��ل ت �ح��ت م �ظ �ل��ة وزارة ال �ث �ق��اف��ة.
أت� �م� �ن ��ى ال� �ت ��وف� �ي ��ق ألس � ��ام � ��ة م �ح �م��د.

أساسي من مكونات هذه الهوية» .إذًا،
هي ّ
املرة األولى التي يستند فيها إلى
ق� ّ�ص��ة س ��واه .ي�ع� ّ�ل��ق« :ه�ن��ا ج��واب لكل
ّ
م��ن يسأل ع��ن سينما امل��ؤل��ف .القصة
ليست لي ،ولكن ّ
تم تطويعها لتصبح

ق �ص �ت��ي األص �ل �ي��ة ال �ت ��ي ت �ن �ت �م��ي إل��ى
يقلل من جهد أحد».
عواملي .هذا ال ّ
ن �ع �ل��م أن «م � �ط ��ر ح� �م ��ص» ج � ��زء م��ن
ّ
ث�لاث�ي��ة ُي �ع� ّ�د ل�ه��ا س�ع�ي��د ال ��ذي ي�ق��ول:

بأنني أعمل بحرية
عمومًا ،أكاد أجزم ّ
ش �خ �ص �ي��ة وب� �ت� �ح � ّ�رر م ��ن أي س�ل�ط��ة،
ألنني ال أتردد في اإلشارة إلى الخطأ،
ّ
ولو كان في عيني».
ُ
�اح ��ظ ميله
ف ��ي أس �ل��وب �ي��ة س �ع �ي��د ،ي�ل َ
إل ��ى ال�ل�ق�ط��ات ال�ع��رض�ي��ة وال�ع�م��ودي��ة
م��ع اش �ت �غ��ال ع�ل��ى ال �ـ Mise en scène
والديكور .هل هي هوية فنية لسينما
ال�ه��وي��ة؟ ي��واف��ق ق��ائ� ًلا« :ه��ذا ج��زء من
ط��ري �ق �ت��ي ف� ��ي رؤي� � ��ة األش� � �ي � ��اء .أن �ق��ل
ال �ع ��ال ��م ك �م��ا أراه ،وأق � � ��وم ب �ت �ط��وي��ره
ليالئم م��ا أح�ك��ي .أب�ن��ي اإلخ ��راج وفق
ع�لاق �ت��ي ب �ص��ري��ًا ب��امل �ح �ي��ط وط�ب�ي�ع��ة
ال �ح �ك��اي��ة وش �خ��وص �ه��ا .ش�خ�ص�ي��ات
أفالمي مأزومة ،مثقلة بأبعاد نفسية،
وش ��دي ��دة االل �ت �ص��اق ب��األم �ك �ن��ة .ه��ذا
يمنح نوعًا من املتعة في تشكيل هذه
ويتطلب حركة الكاميرا التي
العالقة،
ّ
ذكرتها».
َ
في إط��ار التيمات والعناصر املرافقة
ل �ل �ف �ي �ل �م��وغ��راف �ي��ا ال �خ ��اص ��ة ب�س�ع�ي��د،
ت�ح��وم م��وض��وع��ات ال�ه��وي��ة وال��ذاك��رة
والتمسك بالحياة واألم ��ل .ث� ّ�م��ة نوع
ّ
من البراءة الطفولية حتى في بعض
ّ
الشخصيات السلبية .يعلق« :تربيت
س �ي �ن �م��ائ �ي��ًا ع �ل ��ى ال � �ه� � ّ
�وي� ��ات ال �ف �ن� ّ�ي��ة
ّ
ال��ذات� ّ�ي��ة ال�ت��ي ت��روي ه� ّ
�وي��ات جمعية.
أعتقد أن ل� ّ�ب الفن هو أن تنقل الكون
ّ
م��ن خ�لال ذات��ك لآلخرين .كيف يمكن
جماال ،والغد
أن يكون الحاضر أكثر
ً
أق��ل أمل��ًا .ف��ي امل�ق��اب��ل ،أق��رأ ف��ي بنية ما
تحليال
أصنع ،وأظن أن أفالمي تقترح
ً
ّ ّ
على ق��در ثقافتي وسويتي املعرفية.
فيلمي السابق «صديقي األخ�ي��ر» لم
رقيقة لتيمة الفساد.
يقترح معالجة
ً
ق ��ال ب��وض��وح إن األزم � ��ة امل�ج�ت�م�ع� ّ�ي��ة
ّ
أنتجت أزمة عنفيّة الحقًا».

مهرجان

«المهمشين»
البندقية تخذل إيناريتو ...وترنو إلى
ّ
البندقية ـــ محمد األمين
أع��رق مهرجان سينمائي ف��ي العالم
بحاجة ماسة إلى املفاجآت للحفاظ
على النجاح الذي حققه في النسخة
امل� ��اض � �ي� ��ة .م �ن �ط��ق امل � �ق� ��ارن� ��ات ل�ي��س
صحيحًا م��ا دام «مهرجان البندقية
السينمائي ال��دول��ي ال�ـ  »71في أيامه
األول � ��ى (ي�س�ت�م��ر ح �ت��ى  6س�ب�ت�م�ب��ر).
م ��ع ذل� � ��ك ،ف � ��إن ال �ن �ق��د ال� � ��ذي ت �ع� ّ�رض
ل��ه ف�ي�ل��م االف �ت �ت��اح «ال ��رج ��ل ال �ط��ائ��ر»
�درو غ��ون��زال�ي��س
للمكسيكي أل �ي �خ��ان� ّ
إي �ن��اري �ت��و ،س �ي��ؤك��د أن � ��ه ي �ص �ع��ب أن
ن�ت��وق��ع ل��ه ن�ج��اح��ًا م�ش��اب�ه��ًا للنجاح
ال � ��ذي ح �ق �ق��ه ف �ي �ل��م «ج ��اذب� �ي ��ة» ال ��ذي
افتتح الدورة املاضية ،وحصد حصة
ك�ب�ي��رة م��ن ج��وائ��ز األوس� �ك ��ار ،وأع��اد
ال�ص��رح األع ��رق إل��ى أج ��واء التنافس
ع �ل��ى ص� � ��دارة امل �ه��رج��ان��ات ال�ع��امل�ي��ة
م � �ث ��ل «ك � � � � ��ان» و«ب� � � ��رل� �ي� ��ن» .ص �ح �ي��ح
ّ
أن «ب� �ي ��ردم ��ان» ق� ��دم م � ��ادة إع�لام �ي��ة
ج� �ي ��دة م� ��ن خ �ل��ال ج �م ��ع ك ��وك �ب ��ة م��ن
ال�ن�ج��وم ال�ك�ب��ار أم�ث��ال مايكل كيتون
وإدوارد ن��ورت��ون واي �م��ا س �ت��ون ،إال
ّ
أن ح �ظ��وظ امل �خ��رج املكسيكي كانت
دون م�س�ت��وى امل�ن��اف�س��ة ع�ل��ى «األس��د
الذهبي» .يتناول «الرجل الطائر» أو
«الفضيلة الالمتوقعة للجهل» حياة
نجم سينمائي ف��ي منتصف العمر،
يعاني م��ن ان�ح�س��ار شهرته رغ��م أنه
أدى ف��ي حياته الفنية دورًا بعنوان
«ال� ��رج� ��ل ال� �ط ��ائ ��ر» أك �س �ب��ه ن�ج��وم�ي��ة
واس�ع��ة ،ويسعى إل��ى الحصول على
دور ج��دي��د ي�ع�ي��د ل ��ه امل �ج��د ال �غ��اب��ر.
ل�ك��ن ال�ش��ري��ط اك�ت��ظ بتفاصيل مملة
ل � �ت � �ش� ��ري� ��ح ش� �خ� �ص� �ي� �ت ��ه امل � �ح� ��وري� ��ة
ب �ن �ف��س س��اخ��ر ت �ه �ك �م��ي .ص �ح �ي��ح أن
إي �ن��اري �ت��و ص� � ّ�ور أب� �ع ��ادًا ع�م�ي�ق��ة في
شخصية البطل وتناقضات حياته
بصبغة ً سوريالية ،لكن هذه األبعاد
مجتمعة ،هي ما أضعف بناء الفيلم،

وجعلت حظوظ السينما األميركية
ف��ي نيل «األس��د الذهبي» تذهب إلى
األفالم الثالثة األخرى أبرزها «تسعة
ً
وت �س �ع��ون م� �ن ��زال» .خ� ّ�ص��ص امل �خ��رج
اإلي� ��ران� ��ي امل �ق �ي��م ف ��ي أم �ي ��رك ��ا رام�ي�ن
ب �ح��ران��ي ش��ري �ط��ه ه � ��ذا ل�ل�م�ه�م�ش�ين
اجتماعيًا ،وهم الشريحة التي يهتم
ب�ح��ران��ي ب�م��وض��وع��ات�ه��ا وه�م��وم�ه��ا.
يتناول بحراني قصة رج��ل أميركي
يعيش مع والدته وابنه الصغير في
مدينة نيو أورلينز ،قبل أن يطردوا من
الدار بسبب تأخرهم في دفع اإليجار.
ب �ع ��د ع � ��رض ال �ف �ي �ل ��م ،ق � ��ال ب �ح��ران��ي
ف ��ي م��ؤت �م��ر ص �ح��اف��ي« :ه ��دف ��ي ك��ان
ال�ت��رك�ي��ز ع�ل��ى م�ش��اع��ر الشخصيات،
والرواية قد تحدث في بقاع مختلفة
من العالم .وليس فقط في مدينة في
فلوريدا ،أي في كل مكان يهمني عليه
الفساد االق�ت�ص��ادي وي�ك��ون ذا طابع
مؤسساتي منظم» .الفيلم األميركي
اآلخ��ر املنافس على «األس��د الذهبي»
يحمل عنوان «مانجل هورن» لديفيد
غ��وردون غرين .وي��ؤدي آل باتشينو
دور رج � ��ل م� �س ��ن ي �ع �ي��ش ف� ��ي ب �ل��دة
صغيرة ،يهتم بقطته ويتناول يوميًا
ال�ط�ع��ام ف��ي م�ك��ان مختلف .لكن هذه
ل �ي �س��ت ا ّل� �ص ��ورة ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة مل��ان�ج��ل
ه��ورن .إنها مجرد قناع يضعه رجل
ذو ت ��اري ��خ أس � ��ود ح��اف��ل ب��ال �ج��رائ��م.
ق �ب��ل أرب �ع��ة ع �ق��ود ،ت�خ�ل��ى ع��ن ام ��رأة
أح�لام��ه ،م��ن أج��ل مهمة ك�ب�ي��رة .وه��ا
هو في سن متقدمة يعيد التفكير في
ذاك ال �ق��رار .ق�ص��ة ح��ب ع��ن أش�خ��اص
أض��اع��وا فرصًا ف��ي شبابهم ك��ان لها
أن تغير مسار حياتهم وتجعلها أقل
م��أس��وي��ة« .ال�ق�ت��ل امل�ت�ق��ن» ه��و ع�ن��وان
الفيلم األميركي اآلخر الذي يتنافس
على «األس��د الذهبي بتوقيع املخرج
وال�س�ي�ن��اري�س��ت ال�ن�ي��وزل�ن��دي أن ��درو
نيكول .ويتوقع النقاد أن يعود إلى
ث�ي�م��ات��ه األس��اس �ي��ة أي ف �ض��اء علمي

مشهد من فيلم «بيردمان»
ت �خ �ي �ل��ي م ��ع ن ��اف ��ذة ن �ح��و امل�س�ت�ق�ب��ل
وامل� �ش ��اغ ��ل ال ��دائ� �م ��ة ل�ل�ان� �س ��ان ،م�ث��ل
األبدية والعدالة.
أم� � ��ا ح� �ص ��ة االف � �ل� ��ام ال �ف ��رن �س �ي ��ة ف��ي
امل� �س ��اب� �ق ��ة ال � �ك � �ب� ��رى ،ف� �ت� �ب ��دو الف �ت��ة
ت � �ف ��وق ع � ��دد األف � �ل� ��ام ال � �ت ��ي ش ��ارك ��ت
ف��ي «م �ه��رج��ان ك � ��ان» .خ�م�س��ة أع �م��ال
فرنسية تشارك في «البندقية» أبرزها

يقارب أبيل فيرارا األيام األخيرة من
حياة بازوليني
«ض��ري �ب��ة ال �ش �ه��رة» ل�ك��زاف�ي�ي��ه ب��وف��وا
الذي يسجل عودته الى اإلخراج بعد
غياب أرب��ع س�ن��وات ،أي منذ تحفته
«آل �ه��ة وب �ش��ر» .امل �خ��رج ال�ت��رك��ي فاتح
أك �ي��ن ي � �ش� ��ارك ب �ف �ي �ل��م «ال � �ق � �ط ��ع» م��ن
إنتاج فرنسي أملاني ايطالي ،وديفيد
اولهوفن بفيلم «بعيدًا عن الرجال»...
وال ب��د أي �ض��ًا م��ن االش � ��ارة ال ��ى فيلم

«ب� ��ازول � �ي � �ن� ��ي» ل �ل �م �خ��رج االم� �ي ��رك ��ي
االيطالي األصل أبيل فيرارا .يتمحور
الفيلم ح��ول األي��ام األخ�ي��رة من حياة
ال � �ش ��اع ��ر وال� �س� �ي� � ُن� �م ��ائ ��ي االي� �ط ��ال ��ي
ب��ازول �ي �ن��ي ال � ��ذي ق �ت��ل ف ��ي ض��واح��ي
روما عام  .1976ثالثة أفالم هي حصة
البلد امل�ض�ي��ف ،والسينما اإليطالية
ل��م تكن موفقة ف��ي السنوات األخيرة
ف ��ي ص �ي��د األس � ��د ال ��ذه� �ب ��ي .م ��ع ذل��ك
ف��إن ال�ح�ظ��وظ ق��ائ�م��ة م��ع ث�لاث��ة أف�لام
ه ��ي« :ال �ق �ل��وب ال�ج��ائ�ع��ة» لسافيريو
كوستانزو ،و«»Anime Nere
لفرانشيسكو م��ون��زي ال ��ذي يتناول
ح� �ي ��اة أع� �ض ��اء ع �ص ��اب ��ة .وي �ت �ن��اف��س
م��اري��و مارتوني على األس��د الذهبي
بفيلمه الجديد «»Il giovane favoloso
ال� � � ��ذي ي� � � ��دور ح � � ��ول ح � �ي� ��اة ال �ش ��اع ��ر
جياکومو ليوباردي.
ف� ��ي امل �س ��اب �ق ��ة ال� �ك� �ب ��رى ذات � �ه� ��ا ال �ت��ي
ي�ت��رأس لجنة تحكيمها السينمائي
ال �ف ��رن �س ��ي أل �ك �س �ن ��در دي � �ب�ل��ا ،ت�ت�ج��ه
األنظار الى «الليالي البيضاء لساعي

ال � �ب ��ري ��د» ل� �ل ��روس ��ي ال �ك �ب �ي��ر أن ��دري ��ه
ك��ون �ت �ش��ال��وف �س �ك��ي ،وف �ي �ل��م «ح �م��ام��ة
ت�ح��ط ع�ل��ى ال �غ �ص��ن ،دل �ي��ل ال��وج��ود»
للسويدي روي أن��درس��ون وجميعها
أف �ل��ام ق��وي��ة س �ت�ت�ن��اف��س ع �ل��ى األس ��د
ال��ذه�ب��ي .فيلم «ح �ك��اي��ات» للمخرجة
االي � ��ران� � �ي � ��ة رخ� � �ش � ��ان ب� �ن ��ي اع� �ت� �م ��اد،
يتنافس بدوره على الجائزة وبالطبع
س� �ي� �ك ��ون ان � � �ج � ��ازًا ك� �ب� �ي� �رًا ل �ل �س �ي �ن �م��ا
اإلي ��ران� �ي ��ة امل �س �ت �ق �ل��ة إذا اس �ت �ط��اع��ت
ب �ن��ي اع �ت �م��اد ن �ي��ل «األس � ��د ال��ذه �ب��ي»
ال ��ذي س�ب��ق مل��واط�ن�ه��ا ج�ع�ف��ر بناهي
نيله على فيلمه «ال��دائ��رة» عام .2000
ّ
وثمة َم��ن يعتقد أن حظوظ املخرجة
ض �ع �ف��ت ف ��ي ن �ي��ل «األس � � ��د ال��ذه �ب��ي»
م��ع ال�ت�ص��ري�ح��ات ال�ت��ي أدل ��ت ب�ه��ا في
ّ
املؤتمر الصحافي .إذ قالت إن هدف
ال �ف �ي �ل��م ت�س�ل�ي��ط ال� �ض ��وء ع �ل��ى اآلث� ��ار
امل ��دم ��رة ل �ل �ح �ص��ار االق �ت �ص ��ادي على
الشعب اإلي��ران��ي ،مشيرة إل��ى معاناة
ألطفال املصابني باألمراض الخطيرة
ممن ال يجدون الدواء بسبب الحصار.
في موازاة املسابقة الرسمية ،تحضر
األسماء الكبرى خارج املسابقة ،مثل
الصربي الشهير أمير كوستوريتسا
الذي يقدم فيلمًا مع تسعة مخرجني،
ي � �ق� ��دم م � �ن � �ظ ��وره ال � �خ � ��اص ل�ل�إي �م ��ان
الديني.
ال � �ت � ��وازن ب�ي�ن األس � �م� ��اء ال �ك �ب ��رى ف��ي
عالم الفن السابع واكتشاف املواهب
الجديدة وتوفير انطالقة عاملية من
منصة املهرجان ،هي االستراتيجية
التي راه��ن عليها فريق عمل ألبرتو
باربيرا للحفاظ على ق��درة املهرجان
في التنافس مع املهرجانات املرموقة،
خ �ص��وص��ًا أن� ��ه ي �ق��ع م ��ن ح �ي��ث ف�ت��رة
ان � �ع � �ق� ��اده ب�ي��ن م� �ه ��رج ��ان�ي�ن م �ه �م�ين:
«ك � ��ان» ال �ع��ري��ق امل �ت��رب��ع ع �ل��ى ال�ق�م��ة،
و«ت��ورن�ت��و» ال��ذي نجح في السنوات
األخ �ي��رة ف��ي استقطاب اف�ل�ام تحظى
باهتمام السوق األميركية.
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وقفة

والمذهبية
نحو ميثاق إعالمي للتعاطي مع الجراد األسود
ّ
بيار أبي صعب
اك�ت�ش��ف وزي ��ر ال �ع��دل ال�ل�ب�ن��ان��ي ف �ج��أة ،أن
مجموعة من الشباب بادرت في بيروت إلى
ً
الدواعش .بدا جاهال أن
احراق علم التتار
ّ
ّ
التحرك العفوي الذي قض مضجعه جاء،
ق�ب��ل أس��اب �ي��ع ال «ب ��األم ��س» ،ض�م��ن ردود
الفعل على تراجيديا عرسال املخزية لكل
لبناني يحتفظ بشيء من االحترام لدولته،
وم ��ن اإلي� �م ��ان ب �م��ؤس �س��ات �ه��ا ،ل �ك��ن ع�لاق��ة
ال�ل��واء أش��رف ريفي بالزمن ليست خطية
ّ
ّ
ّ
وماورائية.
فلسفية
كرونولوجية ،بل
ّوال
ّ
إنه مثل كل #األشراف_ال_يتقاعدون رجل
مبادئ .وبما أن جدول أعمال معاليه ليس
ّ
م��زدح�م��ًا ه��ذه ّ
األي ��ام ،فقد ق� ّ�رر أن يتسلى
ّ
ً
ّ
قليال ،ويسلي معه مواطنيه ،أو يهيجهم
إذا ش �ئ �ن��ا أن ن �ك��ون د ّق �ي �ق�ي�ن« .اض �ب �ط��وا
ه � ��ؤالء امل� �خ � ّ�رب�ي�ن ،م ��دن �س ��ي ال �ق��دس� ّ�ي��ات،
ّ
نتخيله يصرخ
وأحيلوهم إلى املحاكمة»،
بأعلى صوته ،كما كان سيفعل أي انسان
ُ
وطني ورع ،طعن في إيمانه ووجدانه.
وك �م ��ا س �ه��ا ال � �ل� ��واء ط ��رط ��وف ع ��ن ت��اري��خ
االحتجاج في ساحة ساسني وظروفه ،فاته
أيضًا أن كالم الله في القلوب والعقول ،في
ّ
النيات والضمائر ،في األقوال واألعمال ،ال
على خرقة قماش ترمز الى تنظيم ارهابي
سيبتلع امل �ش��رق إن ل��م ت�ت�ك��ات��ف ال�ج�ه��ود
واالرادات إلب��ادت��ه كما ال�ط��اع��ون« .سهو»

قادة
الجنرال تفصيل استراتيجي ،وحدهم ّ ّ
املهم أنه
املحاور يفقهون أبعاده الخطيرة.
ً
ّ
ميتافيزيقيًا :هل اح��راق خرقة
فتح ج��داال
ّ
يعد جنحة في نظر القانون الريفيّ ،
ملجرد
أن ع�ب��ارات كتبت عليها تحيل إل��ى الدين
وااليمان؟ هذا املنطق وثني ،يا جماعة ،ال
ّ
التحرك
إيماني ،لكن األه� ّ�م من كل ذل��ك أن
ج��رى ف��ي األش��رف� ّ�ي��ة ،إذًا ه��ؤالء الشبان من
«النصارى» .يا لهوي! «نصارى» يحرقون
ّ
اسالمية .هكذا حركش «رجل الدولة»
رموزًا
ّ
الطائفية اآلسن ،كما فعل
البار في مستنقع
رف�ي�ق��ه ف��ي االت �ج��اه ال�ت�ن��وي��ري املستقبلي
االعتدالي نفسه باألمس ،إذ قال الليبرالي
ّ
األغر فؤاد السنيورة للمؤتمرين
العروبي
في فندق على خطوتني من ساحة ساسني
ّإياها« :أنتم أقرب ّ
إلي من والية الفقيه» .هذا
ّ
ّ
يسمى االع�ت��دال والوسطية في السياسة،
ّ
ملن يجهل املعايير الفكرية الجديدة للزمن
الداعشي.
ّ
قضية
ق�ب��ل أن ينغمس ال �ل��واء ري �ف��ي ف��ي
ّ
غامضة ج��دي��دة ،تتعلق ب��إح��راق صلبان
ه� ��ذه امل � � � ّ�رة (ح� �ت ��ى ال �ت �ح��ري��ض ال �ط��ائ �ف��ي
مكرر»!)ّ ،
يراعي قاعدة الـ «ستة ستة ّ
حرك
مشكورًا املشهد الفكري الراكد .فإذا بالطفل
امل�ع�ج��زة ن��دي��م ال�ج�م� ّ�ي��ل يستنكر االح ��راق
ّ
األشرفية» .وإذا
الذي ال يليق «بشيم أهل
ب�ن�ص�ي��ر األح � ��رار إب��راه �ي��م ك�ن�ع��ان يلبس
ع �ب��اءة دان �ت ��ون ،وي �ع �ل��ن :أن ��ا س��أداف��ع عن

«أبطال» ساحة ساسنيّ .باختصار البازار
ال �س �ي��اس��ي ال �ض� ّ�ي��ق ش ��غ ��ال ع �ل��ى ح�س��اب
ّ
الوطنية واالس�ت�ق��رار األه�ل��ي ،مع
اللحمة
م�ح��اول��ة خبيثة ل��رب��ط االره��اب �ي�ين بجزء
م��ن ال�ش�ع��ب ال�ل�ب�ن��ان��ي .وال �ش �ع��ب مغلوب
أليس كذلك؟
على أمره كما نعرف جميعًا،
ّ
وسفاحو الزمن الوهابي لم يتأخروا في
ّ
قضية الرهائن .لم
دخول اللعبة ،ومذهبة
ّ
ّ
ال ،م��ا دام��ت الحياة السياسية اللبنانية
التافهة تسمح بذلك؟ ألم تسمعوا الناطق
ال��رس �م��ي ب��اس��م «ل �ب �ن��ان ال �ج��دي��د»؟ أع�ل��ن
�ري أن إط �ل�اق
م �س �ي��و م �ص �ط �ف��ى ال �ح �ج �ي� ّ
«ال� ��ره� ��ائ� ��ن امل �س �ي �ح �ي�ي�ن ت � ��أخ � ��ر» ب�س�ب��ب
أرأيتم؟ إما
الخرقة املحروقة في ساسني.
ّ
أن ال �ج �ن��رال ال ��رؤي ��وي ك ��ان ع�ل��ى ح ��ق ،أو
أن التنسيق على أت� ّ�م��ه ب�ين رف��اق السالح
الواحد…

الطفل المعجزة
الجميل يستنكر
نديم
ّ
اإلحراق الذي ال يليق
األشرفية»
«بشيم أهل
ّ

يبقى السؤال الشائك :أين اإلعالم اللبناني
من كل ذل��ك؟ كيف عساه ي� ّ
�ؤدي عمله فوق
ح �ق��ول األل � �غ ��ام ،م ��ن دون أن ي �ك��ون ب��وق��ًا
ل �ه��ذا امل �ح� ّ�رض ال��رخ �ي��ص ،أو ع�ل�ب��ة ب��ري��د
ل�ت�ل��ك ال�ج�م��اع��ة اإلج ��رام � ّ�ي ��ة؟ ع�ن��دم��ا قطع
تلفزيون «ال�ج��دي��د» ف��ي  ٣آب (أغسطس)
املاضي ،املؤتمر الصحافي ّ
لنواب الفتنة
ّ
الثالثة ،صفقنا بكل قوانا .قلنا :نعم! من
ح��ق االع �ل�ام  -ب��ل م��ن واج �ب��ه  -أن يختار
م��اذا ي�ق� ّ�دم وكيف ي�ق� ّ�دم��ه .ليت ه��ذا القرار
الشجاع وامل�س��ؤول يبقى ال�ق��اع��دة ف��ي كل
االعالم الرصني والجاد في لبنان في هذه
اللحظة العسيرة .اال يمكن اختيار الوقائع
التي ينبغي تقديمها ،والشكل الذي ّ
تقدم
ب��ه ،والتدقيق ال�ن�ق��دي ب�ه��ا ،وأخ��ذ مسافة
منها عند الضرورة؟
ي �س �ه��م ال� �ج ��زء األك� �ب ��ر م ��ن االع �ل ��ام ال �ي��وم
ّ
املهنية أو االث��ارة
ل�لأس��ف ،ب��داف��ع األم��ان��ة
ال�ش�ع�ب� ّ
�وي��ة أو امل��وق��ف ال�س�ي��اس��ي ال ف��رق،
ف ��ي ل�ع�ب��ة ال �ت �ه��وي��ل ،وت �ض �خ �ي��م االح� ��داث
واملواقف والتصريحات ،وترويج الخوف
ّ
والتعصب .وه��و بذلك
وال��ذع��ر واالن�غ�لاق
ـ�ـ�ـ رغ �م��ًا ع�ن��ه (إذا استثنينا امل �ن��اب��ر التي
ت �ك ��اد ت �ك ��ون م �ه� ّ�م �ت �ه��ا امل �ع �ل �ن��ة ال �ت��روي��ج
للفتنة والعنف والتعصب واالنحطاط) ـــ
ّ
موضوعيًا للجراد األسود
يصبح حليفًا
عنيفة
صور
هناك
منطقتنا.
الذي يتهدد
ّ
ال نريد أن ن��راه��ا ،وفيديوهات ع��دم بثها

ّ
ال ّ
يغير شيئًا في وعي املواطن وحقه في
املعرفة والوصول الى املعلومات ،ورسائل
ت��روي�ج� ّ�ي��ة أو ت�ح��ري�ض� ّ�ي��ة م��ن االره��اب�ي�ين
ينبغي أن ترمى في املهمالت ،أو أن تذاع
بالحد االدن ��ى ،وم��ن دون تطبيل وإط��ال��ة
وص � ��دارة ،وم��ع ن�ش��ر امل �ض��ادات ال�ح�ي� ّ
�وي��ة
امل �ن��اس �ب��ة .ه� �ن ��اك م� �م ��اآلت س �ي��اس �ي��ة ف��ي
ال� �ب ��رام ��ج ال � �ح � � ّ
�واري � ��ة ،وت� ��واط� ��ؤ م �ش �ب��وه
ً
م ��ع ال �س �ي��اس �ي�ين ب � ��دال م ��ن م�ح��اج�ج�ت�ه��م،
ّ
ّ
زحفطونية ،تشعر أي اعالمي
وسلوكيات
بالخجل .ه�ن��اك تحقيقات م�ي��دان� ّ�ي��ة نحن
ب �غ �ن��ى ع �ن �ه��ا ،إذ إ ّن� �ه ��ا ت �س �ه��م ف ��ي ح��ال��ة
ال �ت �ط �ي�ي��ف وال �ت �ش��ن��ج وال ��ذع ��ر وال��دع��اي��ة
الداعشية .مهزلة أبو ابراهيم كانت ّ
ّ
مطبًا
صغيرًا ليتنا نستخلص دروسه بصرامة.
ه ��ذه امل� � ّ�رة ن�ح��ن أم ��ام م��واج �ه��ة م�ص�ي� ّ
�ري��ة
ج ��دي ��دة م ��ن ن ��وع �ه ��ا ،س �ت �ح��دد وج ��ودن ��ا
ّ
وحريتنا ألجيال طويلة مقبلة .آن األوان
ً
ّ
 بدال من النشرات املشتركة ،الفولكلوريةـ�ـ�ـ أن ن�ل��زم أن�ف�س�ن��ا ون �ل��زم بعضنا بعضا
ب � �ق� ��واع� ��د ال� � �ح � � ّ�د األدن� � � � � ��ى ،ال � �ت� ��ي ت �ح �م��ي
االس� �ت� �ق ��رار وت �ح �م��ي ال �ج �م �ي��ع .آن األوان
لوضع ميثاق أخالقي ومهني ملزم ،ينبذ
ك��ل أش �ك��ال ال�ت�ح��ري��ض امل��ذه �ب��ي ،وي �ح� ّ�دد
ّ
كيفية التعاطي مع اإلره��اب واإلرهابيني.
ومن يخرج عنه يتم التعامل معه بصفته
ام� � �ت � ��دادا ل �ل �م �ش ��روع االن� �ح� �ط ��اط ��ي ال� ��ذي
يشتغل على إغراقنا في ليل عميم وطويل.

قريبًا على الشاشة

مهدي قانصو :هكذا سقطت «أسطورة» الميركافا
زكية الديراني
َع��رف املخرج مهدي قانصو كيف يختار
موضوعًا الفتًا يعالجه في فيلم وثائقي،
بأسلوب دقيق وبعيد من التكرار .بعيدًا
ّ
من األعمال التي تركز على املعارك التي
دارت ب�ي�ن ال� �ع ��دو االس ��رائ �ي �ل ��ي و»ح� ��زب
ال� �ل ��ه» ،أراد ق��ان �ص��و دخ� ��ول ال� �ص ��راع من
زاوي � ��ة ج ��دي ��دة .ه �ك��ذا ،ت �ط��رق إل ��ى والدة
امليركافا ونهايتها ف��ي الفيلم الوثائقي
ّ
«س �ق��وط األس � �ط� ��ورة» .ع �ن��وان ي� ��دل على
مضمونه بسهولة وال يحتاج إلى الكثير
م��ن ال�ت�ف�س�ي��ر .ت �ل��ك اآلل� ��ة ال �ح��رب �ي��ة ك��ا ّن��ت
رمزًا ّ
لقوة القوات االسرائيلية حتى أنها
س� ّ�م�ي��ت ب��ال�ـ «أس �ط��ورة» ف�ق��دت سطوتها
وه ��ال �ت �ه ��ا ب �ع ��د ح � ��رب  ،2006أص �ب �ح��ت
امل �ي��رك��اف��ا ال �ه��دف ّ
األول ل�ل�م�ق��اوم��ة ال�ت��ي
كتبت نهايتها في معارك وادي الحجير
(ج�ن��وب ل�ب�ن��ان)ّ ،
ودم ��رت ال�ع�ش��رات منها

في وقت قصير مع اللواء النخبوي ّ
املدرع
«.»401
ف��ي ه��ذا اإلط��ار ،تلفت ش�ي��راز حايك التي
ش��ارك��ت ف��ي إع� ��داد «س �ق��وط األس �ط��ورة»
ّ
إل��ى أن فكرة الفيلم كانت تجول ف��ي بال
املخرج منذ زمن ،فقد جمع مادة إعالمية
ع��ن امل�ي��رك��اف��ا ك��ان��ت كفيلة ب��إن�ج��از فيلم
ّ
م �ت �ع� ّ�دد األج � � ��زاء .وت �ل �ف��ت ح��اي��ك إل ��ى أن
أه� ّ�م وس��ائ��ل اإلع�ل�ام العربية واألجنبية،
وحتى االسرائيليةّ ،
خصصت حيزًا مهمًا
ف ��ي ن �ش ��رات أخ �ب��اره��ا وت �ق��اري��ره��ا ال�ت��ي
ت�س��اء ل��ت ع��ن س�ب��ب ه��زي�م��ة امل�ي��رك��اف��ا في
ع��دوان تموز .بعدما كانت رم�زًا للجيش
االسرائيلي ّ
تعرضت لدمار شامل ،فكلما
ازداد ت �ط � ّ�ور امل �ي��رك��اف��ا ،ك ��ان امل �ق��اوم��ون
ي � �ب � �ت � �ك ��رون س�ل��اح� ��ًا م� � �ت� � �ط � � ّ�ورًا ض� � ّ�ده� ��ا.
ي�ع��ود الفيلم الوثائقي س�ن��وات ع� ّ�دة إلى
ال��وراء ،ويلقي الضوء على الحروب التي
خاضتها امليركافا ،انطالقًا من اجتياحي

ريموت كونترول

دين ّ
التنوع

«امليادين»

الكوميديا ّ
القصة كلها

< 20:30

ي�س�ت�ض�ي��ف ب��رن��ام��ج «ك �ل �م��ة ح� ��رة» ال�ل�ي�ل��ة في
حلقة م�ب��اش��رة على ال �ه��واء ال�ن��ائ��ب البريطاني
ج ��ورج غ��ال��واي (ال� �ص ��ورة) ال ��ذي ت �ع� ّ�رض قبل
اي � ��ام الع � �ت� ��داء م ��ن ق �ب��ل ي� �ه ��ود م �ت �ط��رف�ين ف��ي
لندن.
م��اذا يقول غ��ال��واي بعد توقيفه بسبب إعالنه
منطقة ب��رادف��ورد منطقة خالية م��ن اسرائيل،
وكيف يتابع تضامنه مع فلسطني.

«روتانا أفالم»

< 21:30

تخصص «روتانا أف�لام» ليل اإلثنني من شهر
أيلول (سبتمبر) لعرض فيلم كوميدي .وتفتتح
تلك السهرات الليلة بـ «ظاظا» (إخراج علي عبد
الخالق) من بطولة هاني رم��زي .وفي االسبوع
الثاني من الشهر تعرض « Hدبووور» (إخراج
أحمد الجندي) ،وم��ن ثم تليه أف�لام« :همام في
ام�س�ت��ردام» و»ب��وش�ك��اش»ُ ،ليختتم الشهر مع
فيلم « شعبان الفارس

ً
 1978و  1982وصوال حتى التحرير عام
 2000ودور املقاومة في تدميرها .وتتابع
ّ
ح ��اي ��ك أن «س � �ق� ��وط األس � � �ط� � ��ورة» ي�ل�ق��ي
ال �ض ��وء ع �ل��ى خ �ط ��وات والدة امل �ي��رك��اف��ا،
وكيف ّ
تحولت إلى ّ
أهم أداة في الحروب،

ّ
وكذلك يركز املشروع على مراحل أجيال
امليركافا ،بدءًا من الجيل األول إلى الرابع
م�ن��ه ال ��ذي ّ
دم ��ر ف��ي ح ��رب  .2006ت��وض��ح
ّ
ح ��اي ��ك أن ال �ع �م ��ل ي �ن �ق �س��م إل � ��ى ج ��زء ي ��ن
ُي �ع��رض��ان األرب� �ع ��اء وال �خ �م �ي��س امل�ق�ب�ل�ين

ّ
يتضمن
على قناة «املنار» ( ،)22:30وهو
شهادات وتحليالت لخبراء عسكريني من
ّ
ويتحدث من مصر العقيد طلعت
روسيا.
مسلم الذي كان قائد اللواء  18خالل حرب
ّ
أك �ت��وب��ر  .1973وم ��ن ل �ب �ن��ان ي �ط��ل امل�ح�ل��ل
أن�ي��س ال�ن�ق��اش ،وال�خ�ب�ي��ر االس�ت��رات�ي�ج� ّ�ي
ال� �ع� �م� �ي ��د امل� �ت� �ق ��اع ��د ن� � � ��زار ع� �ب ��د ال � �ق � ��ادر،
والعميد املتقاعد أم�ين حطيط ،وغيرهم
من األسماء املعروفة في ذلك املجال .كما
ي�ح�ت��وي ال�ف�ي�ل��م م�ق�ت�ط�ف��ات م��ن ت�ص��اري��ح
لقادة عسكريني في الكيان العبري حول
رأيهم بمصير امليركافا ،ومن صحافيني
م ��ن ج ��ري ��دة «ي ��دي �ع ��وت أح ��رن ��وت» ح��ول
ّ
امل� ��وض� ��وع ن �ف �س��ه .ت �ش �ي��ر ح ��اي ��ك إل� ��ى ّأن
ّ
أرشيفي موثق
«سقوط األسطورة» عمل
لكل ما له عالقة بامليركافا.
«س� �ق ��وط األس� � �ط � ��ورة» االرب � �ع� ��اء وال �خ �م �ي��س
املقبلني  22:30على قناة «املنار»
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برمجة

« mtvيال» نفرفش في الخريف
تستعد شاشة ّ
املر
لبرمجتها الخريفية التي
تستهلها بطرح أعمال
قديمة وأخرى جديدة أولها
إطاللة طوني خليفة ،من دون
التخلي عن الدراما اللبنانية
مع «اخترب الحي »2
ندى مفرج سعيد
رغم كل ما ُرمي في البازار اإلعالمي من
معلومات حول ّ
الكم الكبير من البرامج
ال �ج��دي��دة ال �ت��ي س�ت�ط��رح�ه��ا ق �ن��اة mtv
ضمن خريطة برامجها ملوسم الخريف
ّ
املقبل ،ي�ب��دو أن سياسة املحطة تتجه
نحو تحديث برامجها القديمة مع طرح
بعض األعمال الجديدة.
اعتبارًا م��ن منتصف أي�ل��ول (سبتمبر)
املقبل وبشكل ت��دري�ج��ي ،ت��راه��ن «قناة
امل � � � � ّ�ر» ع� �ل ��ى ب ��رن ��ام ��ج «ي �ل ��ا ن� ��رق� ��ص»،
النسخة العربية من البرنامج األميركي
الشهير So You Think You Can Dance
الذي سينطلق في  28أيلول.
ب �ع��د «ال �غ��رب �ل��ة» ف ��ي ث�ل�اث ح �ل �ق��ات من
في
االختبارات ،سيصل
عدد املشتركني ً
ّ
ال�ب��رن��ام��ج إل��ى  ،16ي�ت��وزع��ون مناصفة
ّ
الشبان والشابات ،على أن يختبر
بني
كل واحد  5أنواع من الرقص بمساعدة
مصممي رقص من جنسيات أجنبية.
ّ
مسجلة ي�ت� ّ�م فيها
وب�ع��د ث�لاث حلقات
اخ � �ت � �ي� ��ار امل� �ش� �ت ��رك�ي�ن م � ��ن ق� �ب ��ل ل �ج �ن��ة
ال�ت�ح�ك�ي��م ،ت�ن�ط�ل��ق ال �ح �ل �ق��ات امل �ب��اش��رة
ّ
الثماني .علمًا بأن البرنامج من تقديم
املمثلة ريتا حايك وإنتاج جنان مالط،
وإخراج باسم كريستو.
أم � ��ا إط�ل�ال ��ة اإلع �ل�ام� ��ي ط ��ون ��ي خ�ل�ي�ف��ة
ُّ
األولى عبر شاشة  mtvفلم تحدد بعد،
وس� ��ط ت �ك �ت��م ش ��دي ��د ع �ل��ى اس� ��م وف �ك��رة
البرنامج (لشركة  Day Dreamsلإلنتاج
ال �ت��ي يملكها ن��اج��ي ول�ي�ل�ي��ان ن� ّ�ح��ال)،
خ�ص��وص��ًا ب�ع��د ع ��دم ت�ج��دي��د ع �ق��ده مع
«ال � �ج� ��دي� ��د» ال� �ت ��ي ت �م �ل��ك ح� �ق ��وق ف �ك��رة
برنامجه السابق «للنشر» ال��ذي ّ
قدمه
عبر شاشتها على م��دى ّسبع سنوات.
هنا ،تجدر اإلشارة إلى أنخليفة ُيطلق
اع �ت �ب��ارًا م��ن ب�ع��د غ��د االث �ن�ين برنامجًا
ج ��دي �دًا ف ��ي م �ص��رع �ل��ى ق �ن��اة «ال �ق��اه��رة
وال � �ن ��اس» .وك��ان��ت  mtvق��د دخ �ل��ت في
ده��ال�ي��ز ال�س�ج��ون ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة م��ن خ�لال
برنامجها الجديد «عاطل عن الحرية»
(األخ�ب��ار  )2014/8/5من تقديم سمير
يوسف.
على صعيد الدراما ،لن تتخلى املحطة
ع ��ن اإلن� �ت ��اج ��ات ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ،إذ ي �ع��ود
«اخ�ت��رب ال�ح��ي» ف��ي ج��زء ث��ان ويتناول
ق �ص ��ص ش� � ّ�ب� ��ان وش� ��اب� ��ات م� ��ن ال �ج �ي��ل

ّ
تقدم ريتا حايك برنامج So You Think You Can Dance
ّ
ال�ج��دي��د ف��ي ح� ّ�ي ش�ع�ب��ي ،علمًا أن ��ه من
إن �ت��اج «م� ��روى غ� ��روب» وك�ت��اب��ة ك��اري��ن
طحطوح .أما
رزق الله وإخراج جيسيكا
ّ
البطولة ،فلجويل داغر وم��ازن معضم،
ب��االش �ت��راك م��ع ع�م��اد ف�غ��ال��ي ،ونيكوال
م � �ع� � ّ�وض ،وس �ي �ن �ت �ي��ا خ �ل �ي �ف��ة ،وج ��وي
ك��رم ،ووداد ج� ّ�ب��ور ،وم��ارس�ي��ل مارينا،
وج� ��ورج دي� ��اب ،وم �ن��ى ك��ري��م ،وع��اط��ف
العالم.
وتسعى الكوميديا إلى حجز مكان لها
أيضًا .تعرض القناة العمل الكوميدي
الجديد «عروس وعريس» ،فيما بوشر
ّ
ّ
الترويجية ل��ه .والعمل
ببث اإلع�لان��ات
م ��ن إن� �ت ��اج «ط ��اي ��ع إن �ت ��رب ��راي ��ز» (إم �ي��ل
ط��اي��ع) و«أم آن��د أم» (م�ي�لاد أب��ي رع��د)،
وإخ ��راج دي��زي��ري��ه دك��اش ف��ي تجربتها
األول� ��ى ك�م�خ��رج��ة ع�م��ل درام � ��ي ،بعدما
عملت كمساعدة مخرج في مسلسالت

س��اب�ق��ة .ال�ع�م��ل م��ن ب�ط��ول��ة ورد ال�خ��ال،
وي ��ورغ ��و ش �ل �ه��وب ،وإل� �س ��ي ف��رن �ي �ن��ي،
وف��ادي متري ،وكارولينا دي أوليفيرا،
وسعد حمدان ،وبرونو ّ
طبال وغيرهم.
ك � ��ذل � ��ك ،ت � ��واص � ��ل  mtvره� ��ان � �ه� ��ا ع �ل��ى
ال �ب��رام��ج ال�ت��رف�ي�ه�ي��ة ل �ج��ذب امل��زي��د من

تعرض مسلسل
«عروس وعريس» وتجري
تغييرات على mtvalive

َّ
ّ
امل �ش��اه��دي��ن ،خ�ص��وص��ًا أن �ه��ا مطمئنة
لنجاح تجربتها في األخبار والترفيه،
وه � ��ي غ �ي ��ر م �ن��دف �ع��ة إلح� � � ��داث ت�غ�ي�ي��ر
ج� ��ذري س� ��واء ف��ي ن��وع �ي��ة ال �ب��رم �ج��ة أو
في أساسات قسم األخبار .وفي الوقت
ال ��ذي ت �ع��رض ف�ي��ه ح�ل�ق��ات ج��دي��دة من
«من اآلخر» لبيار رباط تتوقف أقله في
الخريف ،تبث القناة موسمًا جديدًا من
«أح �ل��ى االوق� ��ات» لنانسي أف�ي��ون��ي مع
ّ
الفنان محمد نور رغم أن حلقات جديدة
ُ
ت�ع��رض حاليًا تزامنًا م��ع عرضها عبر
قناة «سي .بي .سي» في مصر.
واع �ت �ب��ارًا م��ن م�ن�ت�ص��ف ال�ش�ه��ر امل�ق�ب��ل،
ي �ع��ود ب��رن��ام�ج��ا «ت�ح�ق�ي��ق» ل�ك�ل��ود أب��و
ناضر هندي ،إضافة إلى املوسم الثاني
م��ن «ه �ي��دا ح �ك��ي» م��ع ع� ��ادل ك� ��رم ،كما
يعود فريق «ما في متلو» بجرعات من
ً
ال�ك��وم�ي��دي��ا ،ف�ض�لا ع��ن اس�ت�م��رار crazy
 scienceفي إج��راء اختبارات علمية في
إط��ار ترفيهي مع إيلي متري ونانسي
اسكندر.
وف ��ي ت �ش��ري��ن ّ
األول (أك �ت ��وب ��ر) امل�ق�ب��ل،
ي�ع��ود م��اري��و باسيل ف��ي م��وس��م جديد
م ��ن ب��رن��ام �ج��ه امل �ث �ي��ر ل �ل �ج��دل «ال �ل �ي �ل��ة
ج �ن��ون» ،وك��ذل��ك تفعل م�ن��ى أب��و حمزة
في موسم ثامن من «حديث البلد» مع
إدخ ��ال ت�غ�ي�ي��رات ع�ل��ى صعيد ال�ف�ق��رات
والديكور (األخبار  .)2014/8/22ويطل
وسام بريدي في موسم ثان من برنامج
امل�س��اب�ق��ات ال�ع��امل��ي «أت �ح��دى ال��دق�ي�ق��ة»
ع �ل��ى ق� �ن ��اة «ال� �ن� �ه ��ار» امل� �ص ��ري ��ة ،ف�ي�م��ا
ُ
عرض تزامنًا على .mtv
سي ّ
وت �ح��ض��ر امل �ح �ط��ة ل �ب��رن��ام��ج م �ن��وع��ات
ت �ت �ك �ت��م ع� �ل ��ى م �ض �م ��ون ��ه وت �ف��اص �ي �ل��ه
وي� �ف� �ت ��رض أن ي �ن �ط �ل��ق ف� ّ��ي ال �خ ��ري ��ف،
وتشير امل�ع�ل��وم��ات إل��ى أن��ه سيستقبل
امل � �ت � ��زوج �ي��ن .ف � ��ي غ � �ض� ��ون ذل� � � ��ك ،ت �ط��ل
س��ان��درا منصور ف��ي م��وس��م ج��دي��د من
«أن��ا إم ��راة» م��ع امل�خ��رج ش��رب��ل يوسف،
م � ��ع إدخ� � � � ��ال ت � �ع� ��دي �ل�ات ع� �ل ��ى ف� �ق ��رات ��ه
ً
(األخبار  ،)2014/8/28فضال عن حلقة
«سبيسيال» تحمل عنوان «أن��ا رج��ل»،
ت �ع ��رض م � � ّ�رة ك ��ل ش �ه��ر وت �خ ��اط ��ب م��ن
خاللها الرجل.
س�ي��اس�ي��ًا ،ي�ع��ود اإلع�لام��ي ول�ي��د عبود
ب �ب��رن��ام �ج��ه ال � �ح� ��واري «ب �م��وض��وع �ي��ة»
ً
ال ��ذي س�ي�ع��رض م�س��اء ك��ل أرب �ع��اء ب��دال
م��ن االث �ن�ين ك�م��ا ج��رت ال �ع��ادة .ول�ج��ذب
شريحة أوسع من املشاهدينّ ،
تعول mtv
ع�ل��ى «ن�ف�ض��ة» أج��رت�ه��ا ف��ي برنامجها
ال�ص�ب��اح��ي mtv aliveال � � ��ذي ي �م��زج بني
الفرنكوفونية واللبنانية ،ليصبح أكثر
ً
ت�ف��اع�لا وي�ح��اك��ي امل�ش��اه��دي��ن م�ب��اش��رة،
وس ��ط دي �ك��ور ع �ص��ري ج��دي��د وف �ق��رات
جديدة تقدمها وجوه جديدة أيضًا.
أم��ا ال�غ��ائ��ب األك �ب��ر ع��ن خ��ري�ط��ة ب��رام��ج
امل�ح�ط��ة مل��وس��م ال �خ��ري��ف ف�ه��و ب��رن��ام��ج
 ،The Doctorsإض��اف��ة إل ��ى اإلع�لام �ي��ة
ناديا البساط التي كانت تشارك سابقًا
في تقديم  ،mtv aliveومايا دياب.

رادار

«المستقبل» صامت ست سنوات ...وفطرت على «أراب آيدول »3
ً
لو عدنا قليال إلى التاريخ الفني لقناة
«امل �س �ت �ق �ب��ل» ،وت �ح��دي �دًا إل ��ى ال �س �ن��وات
ب�ين  2003و ،2008ل��وج��دن��ا أن�ه��ا كانت
ال �س� ّ�ب��اق��ة ف��ي اس �ت �ي��راد ب��رام��ج امل��واه��ب
الغنائية على رأس�ه��ا النسخة العربية
من «سوبر ستار» .كان البرنامج يعتبر
ي ��وم �ه ��ا ج� ��دي � �دًا ع �ل ��ى ال� �ش ��اش ��ة ،خ� � ّ�رج
ن�ج��وم��ًا ت��رك��وا أث� �رًا ف��ي ال�س��اح��ة الفنية
على رأسهم ملحم زين.
ب� �ع ��د ع� � ��ام  ،2005م� � � � ّ�رت «امل �س �ت �ق �ب��ل»
ب� ��أزم� ��ة م ��ال� �ي ��ة ب� �ع ��د اغ� �ت� �ي ��ال ال��رئ �ي��س
رف �ي��ق ال �ح��ري��ري ،ف �ج� ّ�م��دت م�ش��اري�ع�ه��ا
وخصوصًا الفنية .يومها ،صامت عن
كل ما له عالقة بالغناء وبرامج اكتشاف
املواهبّ ،
وقررت التركيز على السياسة.
ل �ك��ن ق �ب��ل أي� � ��ام ،ات� �خ ��ذت امل �ح �ط��ة ق� ��رارًا
م �غ��اي �رًا ف ��ي م �س �ي��رت �ه��ا ،وق �ب �ل��ت ع��رض

ب��رن��ام��ج «أراب آي ��دول  »3ال ��ذي ينطلق
ي��وم الجمعة املقبل على  .mbcج��اء ذلك
ب �ع��د م �ف��اوض��ات م�ت�ع�ث��رة ب�ي�ن ال�ش�ب�ك��ة
ّ
السعودية و  lbciعلى بث «أراب آيدول
 ،»3انتهت ب�ق��رار سلبي ،والحجة التي
ّ
قدمها القائمون على املحطة اللبنانية
ّ
أن ال �ب ��رن ��ام ��ج ال ي �ت �ض��م��ن إال م��وه �ب��ة
ل�ب�ن��ان�ي��ة واح� � ��دة .أم ��ا  ،mtvف �ل��م ت��دخ��ل
أس��اس��ًا ف��ي م �ف��اوض��ات م��ع  mbcألن�ه��ا
ت �ع� ّ�ول ع�ل��ى ب��رن��ام�ج�ه��ا So You Think
 You Can Danceالذي تعرضه في أيلول
(سبتمبر).
ل�ك��ن ب�م��ا أن الشبكة ال�س�ع��ودي��ة ت�ص� ّ�ور
برنامجها في استديوهات ( mbcذوق
م �ص �ب��ح _ ش� �م ��ال ب� � �ي � ��روت) ،وت �ق � ّ�دم ��ه
«ملكة جمال لبنان  »2005أنابيال هالل
واملصري أحمد فهمي ،وجدت أنه يجب

ع��رض��ه على ق�ن��اة لبنانية .حملت mbc
م�ش��روع�ه��ا وج��ال��ت ف�ي��ه ع�ل��ى ال�ق�ن��وات،
ف� �ك ��ان م� ��ن ن �ص �ي��ب «امل� �س� �ت� �ق� �ب ��ل» .ب�ع��د
غ �ي��اب  6س �ن ��وات ع ��ن األع� �م ��ال ال�ف�ن�ي��ة،
ّ
ي �ط ��ل «أراب آي � � ��دول  »3ع �ل��ى ال �ش��اش��ة
ً
ال ��زرق ��اء ،ح��ام�لا م�ع��ه ه�م��وم املشتركني
ب �ل �ج �ن��ة ت �ح �ك �ي��م ت� �ت ��أل ��ف م � ��ن ن��ان �س��ي
أحالم
عجرم ووائ��ل كفوري واإلماراتية ّ
وامل � �ص � ��ري ح �س ��ن ال� �ش ��اف� �ع ��ي .ت �ح��ض��ر
«املستقبل» النطالق املشروع بباقة من
ال�ب��روم��وه��ات ال�خ��اص��ة حيث تسترجع
ص��ورت�ه��ا القديمة ،وت�ح��دي�دًا ي��وم م� ّ�رت
أصوات السورية رويدا عطية واألردنية
ديانا كرزون واللبناني ملحم زين على
«سوبر ستار».
ث��م تنتقل «املستقبل» إل��ى وض��ع «أراب
آي ��دول  »3واألص � ��وات ال�ت��ي ستتنافس

ف�ي��ه ،متأملة أن ي�ك��ون ال�ع�م��ل ع�ل��ى ق��در
«س ��وب ��ر س� �ت ��ار» .وج ��د امل �ش��رف��ون على
«املستقبل» أن التغيير ضروري في هذه
امل��رح�ل��ة ،خ�ص��وص��ًا م��ع ت��راج��ع شعبية
امل� �ح� �ط ��ة ،ف ��واف� �ق ��ت ع� �ل ��ى ن� �ق ��ل م �ب��اش��ر
لجوائز الـ «موركس دور» بدورتها الـ 14
التي تقام الخميس املقبل في «كازينو
ّ
لبنان» .من املؤكد أن عرض الـ «موركس
دور» و»أراب آي� � � ��دول  »3س�ي�ن�ع�ك��س
إيجابًا على دورة برنامج املحطة ،وربما
ي �ج��ذب ال�ج�م�ه��ور إل �ي �ه��ا .ل�ك��ن ال �س��ؤال:
ه��ل تقبل «املستقبل» املنافسة بأعمال
ّ
رفضتها باقي القنوات ،أم أن هذا األمر
مجرد بداية لزمن جديد تدخله املحطة
وينحو أك�ث��ر ص��وب اس�ت�ع��ادة موقعها
في البرامج الفنية وبرامج ّ
املنوعات؟
زكية...

◄ ت�س�ت�ع� ّ�د ش��رك��ة «ت��ي ف�ي�ج��ن» التي
ي �م �ل �ك �ه��ا ط � ��ارق ال �ج �ن��اي �ن��ي ل��دخ��ول
امل �س �ل �س�ل�ات ال �ط��وي �ل��ة ع �ب��ر م�س�ل�س��ل
«البيوت أس��رار» ال��ذي يتألف م��ن 60
حلقة .وي��دور العمل املنتظر ح��ول عالم
امل � ��رأة وك��وال �ي �س��ه .وأك� ��د ال�ج�ن��اي�ن��ي أن��ه
حاليًا ف��ي مرحلة اختيار فريق العمل،
وسيعلن أسماء أبطال املشروع املنتظر
ع�ن��دم��ا ي�ك�ت�م��ل ف��ري��ق ال �ع �م��ل .ي��ذك��ر أن
«ت��ي ف�ي�ج��ن» ق� ّ�دم��ت س��اب�ق��ًا ال�ع��دي��د من
االعمال الناجحة مثل «نيران صديقة»
(سيناريو محمد أمني راض��ي ،وإخ��راج
خ ��ال ��د م ��رع ��ي) و»ام� �ب ��راط ��وري ��ة م�ي�ن؟»
(تأليف غادة عبد العال ومن إخراج مريم
أو عوف) ،و»عايزة اتجوز» (ٍيناريو غادة
عبد العال وإخراج رامي إمام) وغيرهما.
◄ نشرت هيفا وهبي على صفحاتها
على مواقع التواصل االجتماعي االعالن
الترويجي لكليبها الجديد Breathing
 ،You Inال ��ذي ي�ش��ارك�ه��ا ف�ي��ه ال��راق��ص
ك��اس�ب��ر س �م��ارت ،وه��و ص��دي��ق املغنية
االميركية جنيفير لوبيز.
◄ دخ ��ل ال �ك��وم �ي��دي��ان ال �س��وري أي�م��ن
رض � ��ا (ال� � �ص � ��ورة) ع �ل��ى خ ��ط ت �ح� ّ�دي
«س� �ط ��ل ال �ث �ل ��ج» م� �خ �ت ��ارًا أن ي �ن �ج��زه
ف��ي ح� ّ�م��ام «امل �ل��ك ال�ظ��اه��ر» ف��ي ال�ش��ام
القديمة .فيما نشر الفيديو على صفحته
الشخصية على فايسبوك ليظهر وهو

ي �ق ��ول «ج �م �ي��ع ال �ف �ن��ان �ي�ين اخ � �ت� ��اروا أن
ينفذوا التحدي بأماكن مفتوحة لكنني
فضلت أن يكون املكان هو حمام السوق
ع�ل��ى أم��ل أن تنتهي ال �ح��رب ال�س��وري��ة».
ثم يسكب دلو املاء عليه موظف الحمام
فيبدي تأثرًا واضحًا باملاء البارد (الرابط
على موقعنا).
ّ
◄ يتحضر املمثل السوري تيم حسن
ل �ل �م �ش��ارك��ة ف ��ي ف�ي�ل��م «خ �ط��ة ب��دي�ل��ة»
( )plan Bم� ��ن ت ��أل �ي ��ف م �ح �م��د ع�ل�ام
وإخ� ��راج أح�م��د ع�ب��د ال �ب��اس��ط .وي�ت�ن��اول
امل� �ش ��روع ال �س �ي �ن �م��ائ��ي ق �ض��اي��ا تتعلق
بالتالعب والخداع واستغالل النفوذ .إلى
ج��ان��ب حسن ي�ش��ارك ف��ي الفيلم :خالد
النبوي ،وعزت أبو عوف ،وأمينة خليل،
وف��ري��ال ي��وس��ف ،وص �ب��ري ع�ب��د املنعم،
أح�م��د ص�ي��ام ،تميم ع�ب��ده ،ران�ي��ا امل�لاح.
يذكر أن آخ��ر فيلم مصري ش��ارك فيه
بطل «زمن العار» كان «ميكانو» (إخراج
محمود كامل وسيناريو وائ��ل حمدي)
الذي قدمه عام .2009
◄ ت �ق � ّ�دم اإلع�ل�ام �ي��ة ن ��ادي ��ا ال�ب�س��اط
حفلة توزيع جوائز «مهرجان بيروت
الدولية للتكريم» ( )BIAFالتي تقام
الجمعة املقبل في زيتونه باي -الواجهة
البحرية ل�ب�ي��روت .وينقل ال�ح��دث الفني
مباشرة على ق�ن��اة  ،mtvوت�ش��ارك فيه
مجموعة من املمثلني واملغنيني.
ّ
◄تستعد قناة «املسلسالت العربية»
ال�ت��اب�ع��ة لباقة ألفا  ،OSNلشهر أي�ل��ول
(سبتمبر) بمجموعة م��ن املسلسالت
ال�ت��ي ح ��ازت إع �ج��اب امل�ش��اه��دي��ن خ�لال
م��وس �م��ي رم �ض��ان امل��اض �ي�ي�ن .وق ��ررت
ع��رض مسلسل «اك �س�لان��س» (تأليف
أي�م��ن س�لام��ة ،وإخ� ��راج س��ان��درن�ش��أت)،
و»ف��رت �ي �ج��و» (س �ي �ن��اري��و م �ح �م��د ن��اي��ر
وإخ��راج عثمان أبو لنب) ،و»ب��واب الريح»
(إخراج املثنى صبح وسيناريو خلدون
قتالن) ،و»تحت األرض» (تأليف هشام
ه �ل��ال وإخ� � � ��راج ح ��ات ��م ع � �ل ��ي) ،و»ب �ن��ت
إسمها ذات» (قصة صنع الله إبراهيم
وسيناريو مريم نعوم).
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أحمد سيف ...الناجي
من دولة العواجيز
حسين يوسف *
ك� �ع ��ادت ��ه ،خ � ��رج أح� �م ��د س �ي��ف ف ��ي ال �س ��اب ��ع م��ن
فبراير /شباط  2011من سجن جديد ،املخابرات
ال �ح��رب �ي��ة ه� ��ذه امل� � ��رة .ك� ��ان ق ��د ق �ب��ض ع �ل �ي��ه م��ع
مجموعة من الزمالء الحقوقيني قبلها بيومني
م��ن م��رك��ز ه �ش��ام م �ب��ارك ل �ل �ق��ان��ون ال� ��ذي أس�س��ه
ع��ام  .1990وع�ن��د س��وق التوفيقية ال�ق��ري��ب من
م��رك��زه ال �ق��ان��ون��ي ج�ل�س�ن��ا ف��ي ح��دي �ق��ة ال�س�ط��ح
املطلة على دار القضاء العالي في وسط البلد،
يعرف ما أح��ب ،قال لي :الظابط ّ
ظبط لي شاي.
كانت املخابرات الحربية تريد أن تتأكد أن أحمد
سيف الذي اتهمه نظام السادات ومبارك بالوالء
للمعسكر الشرقي لم يتحول لعميل غربي هذه
املرة!
وق �ب��ل س �ق��وط م �ب��ارك بخمسة أي� ��ام ،ك ��ان أحمد
سيف املحامي ال��ذي درس الحقوق في سجنه،
يقول إن ث��ورة  25يناير تعني أن جيلكم اقترب
مما لم نقترب منه ،نحن فشلنا وأنتم تنجحون.
قال هذا ولكنه أدرك – قبل رحيله  -الخيبة التي
ٌ
أوق ��ع ره ��ط م��ن ج�ي�ل��ه جيلنا ف�ي�ه��ا م ��رة أخ ��رى.
يقرر أن يحكي لي حكاية منى ،ابنته التي ولدت
أثناء اعتقاله :هذه اللطيفة جعلتني أقرر الفرار
م��ن االع�ت�ق��ال حتى ت��أك��دن��ا أن أم�ه��ا حبلت بها،
كنا قررنا أنا وزوجتي ليلى سويف أن ننجب،
ولم أكن ألخلف وعدي وأغير خطتي ،خصوصًا
أن ع�ل�اء ك�ب��ر وق�ت�ه��ا وس �ي �ك��ون أم��ام��ي  5سنني
سأنشغل فيها بالسجن ،يقول أحمد سيف!
كبر صديقي عالء ،وسجن ،وولد له أثناء اعتقاله
 هو أيضًا  -من زوجته الرائعة منال طفل سماهخالد ،تيمنًا بالشهيد خالد سعيدّ ،
مفجر ثورة
 25يناير ،ذل��ك أن السجن الثاني لعالء ك��ان في
«ع �ص��ر اإلخ � � ��وان» ،وه ��و ي�ق�ض��ي ال �ي��وم سجنه
الثالث ،واملقرر  15سنة ،بعد ما سمي بثورة 30
يونيو ،ليحرز لقب سجني كل نظام!
ق�ب��ل س �ق��وط م �ب��ارك ب �ي��وم واح ��د ف��ي  10ف�ب��راي��ر
 ،2011ي �ع �ت��رف أح �م��د س �ي��ف :أن� ��ا م ��ذه ��ول من
ع�ص��رك��م ،وف��ي قلبي ش��يء م��ن ال�غ�ي��رة والفخر،
اليوم ال يعرف أحد أحمد سيف ،بسبب فايسبوك
وتوتير وسرعة االتصاالت .يعرف الناس عالء،
وأن��ا تحولت م��ن أحمد سيف املحامي إل��ى أبو
عالء! قلت له وقتها أنك أورثته كل شي ،ويبدو
أنها علقت في ذهنه!
ال��زم��ان :ق�ب��ل تنحي م �ب��ارك ب��أي��ام ،وامل �ك��ان :في
عليائه امل�ط��ل على دار القضاء ال�ع��ال��ي ،يجلس
أح �م��د م�س�ت�م�ع��ًا مل �ج �م��وع��ة م ��ن ش �ب��اب ال �ث ��ورة،
وي �ح �م ��ل ف� ��ي ي � ��ده ق ��ائ �م ��ة م� ��ن ال� � � � ��وزراء ي �ج��ري
التفاوض مع املجلس العسكري بشأنها للتولي
الحكومة املقبلة.
ي �ق��ول أح �م��د س �ي��ف ،إذا أردت � ��م ن�ص�ي�ح�ت��ي ،فال
تقبلو ال بمحمد سعد وال بعماد أدي��ب وزراء
ّ
ل�لإع�لام ،ب��ل ط��ال�ب��وا ب�ح��ل ه��ذه ال� ��وزارة ،وان�ه��اء
ف �ك��رة وج ��ود وزارة ل�ل�إع�ل�ام ،ون��اق �ش��وا أوض��اع
رؤساء تحرير الصحف القومية.
ال ��زم ��ان :أي� ��ام ب�ع��د ت�ن�ح��ي م �ب��ارك أو تنحيته،
ال �س��اب��ع ع�ش��ر م��ن ف �ب��راي��ر ،ال �ق��رض��اوي يخطب
الجمعة في ميدان التحرير ،يسألني أحمد عن

أح��وال البلد ،يقصد البحرين ،قلت ل��ه إن ث��ورة
 14فبراير اندلعت ولكن ت��م الهجوم على دوار
ال�ل��ؤل��ؤة ،وه��ي مركز االح�ت�ج��اج��ات ،وأن��ا وع�لاء
ق ��ادم�ي�ن ق �ب��ل ق�ل�ي��ل م��ن وق �ف��ة اح�ت�ج��اج�ي��ة أم ��ام
سفارة البحرين في الزمالك ،يقول أحمد سيف،
اذا ك �ن �ت��م م �ص� ّ�ري��ن ف�س�ت�ف�ع�ل��ون�ه��ا ك �م��ا فعلها
ال�ش�ب��اب امل �ص��ري ،ول�ك��ن أن�ت��م ك��ل مشكلتكم في
عيون من حولكم أنكم شيعة.
أح �م��د س �ي��ف ،ال� ��ذي ك �س��رت ي ��ده وس ��اق ��ه تحت
ال �ت �ع��ذي��ب ي��وم��ًا ،ي �ق��رر أن ال ي �ت��وق��ف ع��ن إث ��ارة
ال ��دع ��اب ��ات ،ورغ � ��م ض �ح �ك �ت��ه امل �ت �ع �ب��ة ،ي��واص��ل
ال�ض�ح��ك ،رك�ب�ن��ا ال�ت��اك�س��ي منهكني ذات م�س��اء،
ً
فأصر أن يوصلني ملنزلي أوال ،ألني شاب متعب
وه��و اب��ن ب�ل��د .شهامته ال�ت��ي ال تنسى تحملك
ع�ل��ى ن�س�ي��ان ال�ك�ث�ي��ري��ن ف��ي ح�ض��رت��ه .ت��واض�ع��ه
ي�ث�ي��ر ف��ي م��ن ح��ول��ه م�ن��اب��ع ال �ج��رأة وف �ت��ح آف��اق
ال�ح��وار .يتحدث في حقوق اإلن�س��ان ،ويستمتع
بالحديث عن قصص املسرح والفنون ،ويناقش
م �ب��ادرات ال�ش�ب��اب ك��أح��ده��م ،وي�س�خ��ر م��ن دول��ة
العواجيز ،ويقول محذرًا من جيله ،احذرونا.
ال ��زم ��ان ،ب �ع��د ي��ول �ي��و  ،2011ي�ق�ل��ق ع �ل��ى س �ن��اء،
اب�ن�ت��ه ال �ص �غ �ي��رة .ت�خ��رج��ت س �ن��اء م��ن امل��درس��ة،
وعليها أن تختار الجامعة وتبدأ رحلة البحث
عن التخصصات وكالعادة في ه��ذه السن يبدأ
ال� �ص ��راع ب�ي�ن ال� �ج ��دوى وامل � �ي� ��ول ،ول �ك��ن ال �ع��رق
دس��اس .ال�ي��وم سناء ت��ودع وال��ده��ا وه��ي زميلة
لشقيقها عالء ،محبوسة في الفرع النسائي من
جامعة املناضلني ،سجن القناطر!
لم ألتق بأحمد سيف بعد  30يونيو  ،2013هو
يراها انقالبًا محضًا ،ورفض منذ البدء التوقيع
ع �ل��ى اس� �ت� �م ��ارات ت �م��رد م �ص��ر ،ك ��ان ي ��رى فيها
تجييرًا شعبيًا الس�ت�ك�م��ال مشهد ب�ش��ع أع�م��ق.
عبر الهاتف حدثته قبلها بفترة ،ذكرته بحديثنا
ف��ور سقوط م�ب��ارك ع��ن تجربتنا فيما سميناه
في البحرين بسنة عسل ميثاق العمل الوطني
قبل أن ينقلب كل شيء  ،كان محبطًا من الواقع
امل �ص��ري وال �ع��رب��ي ،ي�ت�م�ن��ى ان ي�س�ت�ط�ي��ع ع�ل�اء،
واح ��د م��ن أم�ه��ر امل�ب��رم�ج�ين ال �ع��رب ،ش��ق طريقه
في الحياة وبناء مستقبل في وط��ن يحتضنه،
كنت أسمعه وخيالي يسرح بي ملسرحة خلفية
صوتية لحديثه ،مصر ال�ت��ي ف��ي خ��اط��ري وفي
دمي!
ال� ��وال� ��د وامل �ع �ل ��م وال� �ص ��دي ��ق وامل� �ن ��اض ��ل امل �ل �ه��م
يستجمع ما بقي فيه من قوة ليدافع عن ولديه
املسجونني بني القناطر وط��رة .وعلى «تويتر»،
ال� ��ذي اق �ت �ن��ع أن ي�ف�ت��ح ف �ي��ه ح �س��اب��ًا ،ن �ش��ر نص
وصية شيخ القضاة املستشار يحيى الرفاعي:
أنعى إليكم العدالة في مصر.
ول �ي �ق��ف ب �ع��ده��ا وق �ف��ة أخ �ي ��رة اس �ت �ج �م��ع فيها
خيوط طاقته من بدنه الذي أنهكه الظلم والقهر،
وق��ف يخطب ليحذر مجددًا من جيله ،من دولة
العواجيز ،ليعتذر ويوصي وصيته األخيرة :يا
أبنائي ...ال تورثوا أبناءكم الزنازين التي فشل
جيلنا في تخليصكم منها ،وال تحرموهم حلم
املجتمع الديمقراطي ال��ذي فشلنا في تحقيقه.
أحمد سيف اإلسالم حمد ،سكت الكالم.
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المجتمع المصري في
ورد كاسوحة *
(إلى عائلة سيف)
ي �ب ��دو امل �ج �ت �م��ع امل� �ص ��ري وك ��أن ��ه ق ��د «ت� �ج ��اوز»
ح��ال��ة االستقطاب ال�ت��ي حكمت س�ل��وك األط��راف
املختلفة بعد  3يوليو  .2013الجميع يحاولون
اس�ت�ق�ط��اب��ه وف ��رض ح��ال��ة ال�ت�ع�ب�ئ��ة ع�ل�ي��ه ،وه��و
ّ
ي�م��ان��ع رب�ط��ًا ب��ال�ح��ال��ة املعيشية ال�ت��ي ج� ّ�ب��ت ك��ل
ما قبلها من أح��داث .في ه��ذه الوضعية يصبح
االن�ق�ط��اع امل�ت�ك� ّ�رر للكهرباء أه � ّ�م بالنسبة إليه
م��ن اح�ت�ج��اج��ات اإلخ ��وان ودع�م�ه��م للتكفيريني
ّ
للحكم على
في سيناء ،ويغدو املحدد الرئيسي ّ
السلطة هو موقفها من الدعم الذي تتلقاه الفئات
الشعبية ال «حربها املتواصلة على اإلره ��اب».
ّ
تتحدد وفقًا الحتياجات املجتمع
السياسة هنا
ال العكس ،وهذا األخير لم يعد قادرًا بفعل ظروفه
ّ
تتحمل
الصعبة ع�ل��ى م �ج��اراة «ال�ن�خ�ب��ة» ال�ت��ي

يصطدم الثوريون
دائمًا باألولويات التي يضعها
المجتمع لنفسه
برأيه قسطًا كبيرًا من املسؤولية عن االستقطاب
الحالي ،فهي قبل أن تتحالف مع الجيش ّ
ضد
اإلخ� ��وان ،ك��ان��ت متحالفة معهم «ض � ّ�د املجلس
ّ
ال�ع�س�ك��ري» ،وب��اس�ت�ث�ن��اء ق��ل��ة قليلة وق�ف��ت ض� ّ�د
الجميع بقيت (األك�ث��ري��ة داخ��ل النخبة) تدافع
عن مصالحها املرتبطة بالستاتيكو القائم بني
الجيش واإلخ��وان .وعندما كسر الستاتيكو في
 30يونيو  2013حصل ذلك على حساب أكثرية
املشاركني في موجة يناير ،ورغ��م انتماء هؤالء
إلى «النخبة» أيضًا إال أنهم ابقوا على ارتباطهم
ب��امل �ج �ت �م��ع وان �ح �ي ��ازه ��م إل� ��ى ف �ق��رائ��ه أك �ث ��ر م��ن
غيرهم ،فهم يحسبون على الطبقات الشعبية
أكثر ّ
مما يفعل اآلخرون ضمن تحالف  30يونيو
السابق (األحزاب املدنية اليمينية مثل املصريني
ّ
األحرار والوفد و...الخ) .ومن هنا بدا واضحًا أن

ه��ذه الشريحة هي األكثر ت�ض� ّ�ررًا من الوضعية
ال�ح��ال�ي��ة ال�ت��ي تستفيد منها ال�س�ل�ط��ة ويكسب
اإلخ� ��وان بفضلها م��زي �دًا م��ن ال�ن�ق��اط بوصفهم
ضحايا.

االستقطاب في خدمة اإلخوان والسلطة

ّ
حاليًا ال يتعامل مع اإلخوان ّ كضحايا،
املجتمع
ّ
م ��ع ال �ع �ل��م أن امل� �ج ��ازر امل��رت �ك �ب��ة ب �ح��ق �ه��م تتيح
اعتبارهم كذلك .املسألة بالنسبة إليه ال تقاس
ب� �ع ��دد ال� �ض� �ح ��اي ��ا ،ب� ��ل ب �م ��وق ��ف ال �ج �م ��اع ��ة م��ن
االس �ت �ق �ط��اب ال � ��ذي ي �ط �ح��ن ال �ف �ق ��راء وي�س�ت�ف�ي��د
ّ
م��ن م��وت�ه��م ال�ي��وم��ي .وب�م��ا أن موقفها ايجابي
ف �ه��ذا ي�ع�ن� ّ�ي أن �ه��ا م�س�ت�ف�ي��دة م ��ن االس �ت �ق �ط��اب،
ال ب��ل ت �ح��ض ع�ل��ى ت�ج��ذي��ره أك �ث��ر ع�ب��ر عمليات
ّ
تغطيها في سيناء (ومعظمها ّ
ضد
القتل التي
م �ج �ن��دي��ن ف� �ق ��راء) وب ��اق ��ي امل �ح��اف �ظ��ات .ل ��م يعد
التعاطف مع اإلخوان ممكنًا بعد هذا التحريض
امل�ت��واص� ّ�ل ع�ل��ى ال�ق�ت��ل ،ف�ه��ي  -أي ال�ج�م��اع��ة  -لم
تعد تحض على كراهية السلطة فحسب وإنما
ع �ل��ى ك��راه �ي��ة امل�ج�ت�م��ع أي �ض��ًا ،وه� ��ذا ب��ال�ض�ب��ط
م ��ا أض� �ع ��ف اح �ت �ج��اج��ات �ه��ا وج �ع �ل �ه��ا ت�ن�ح�س��ر
ّ
وتتقلص شعبيًا إل��ى ال�ح��دود الدنيا .وأضيف
تضعضع ال�ح��ام��ل السياسي
إل��ى ه��ذا الضعف ّ
لالحتجاجات (املتمثل بتحالف دع��م الشرعية
ورف ��ض االن �ق�ل�اب) ب�ع��د خ ��روج «ح ��زب ال��وس��ط»
م �ن��ه ل �ت �غ��دو «االن �ت �ف��اض��ة االخ ��وان� �ي ��ة» م�ف�ت�ق��رة
ليس فقط إلى العمق الشعبي وإنما السياسي
أي�ض��ًا« .ان�ت�ف��اض��ة» ك�ه��ذه ل��ن ي��أخ��ذه��ا أح��د على
محمل ال �ج� ّ ّ�د ،وسيتعامل معها املجتمع ال��ذي
تكرهه وتحض على اقتتال أفراده وفقًا لحجمها
الفعلي .وهو إذ يفعل ذلك  -أي املجتمع  -يعرف
ّ
ّ
أن أداء السلطة ليس بأقل سوءًا وإنها لن تكون
ً
ّ
ب��دي�ل�ا أف �ض��ل م��ن ه � ��ؤالء ،ف �م��ا ي�ه��م�ه��ا ف��ي ه��ذه
امل��رح�ل��ة ه��و امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى االس�ت�ق�ط��اب القائم
بينها وب�ين «ال�ج�م��اع��ة» ،إذ ال مصلحة لها في
إن�ه��ائ��ه ،وان ق� ّ�ررت ت�ج��اوزه فستصبح م��ن دون
ّ
قاعدة شعبية فعلية ،على اعتبار أن مشروعها
قائم باألساس على مناهضة اإلخوان والقطيعة
ّ
وتتقدم بمشاريع طموحة
معهم .هي تعمل اآلن
(مشروع تنمية قناة السويس ،مشروع املليون
وح��دة سكنية  ...ال��خ) بالضبط ألن االستقطاب
يسمح لها بذلك ،تمامًا كما يسمح لها بتجاوز

هكذا انتهى دور الرئيس الــ
كمال ديب *
ُ
كث َر أخيرًا تبادل التهم حول َمن ُيعطل ُ
ويضعف
موقع الرئاسة األول��ى في لبنان في عملية شد
الحبال ح��ول االنتخابات الرئاسية .ولكن ثمة
ع ��دم اك �ت��راث ل ��دى َم ��ن ي �م��ارس ه ��ذه االت �ه��ام��ات
بالحقائق املوثقة حول كيف ضعف هذا املوقع
وتالشى منذ عقود .فالصالحيات الواسعة التي
ّ
تمتع بها ال��رئ�ي��س امل��ارون��ي ف��ي امل��اض��ي كانت
هبة م��ن املسلمني ،وف��ق دراس ��ات دس�ت��وري��ة .إال
أنهم منعوه من استعمالها ووقفوا له باملرصاد
ف��ي الخمسينيات والستينيات والسبعينيات
حتى نزعوها عنه بموجب ات�ف��اق الطائف عام
.1989
وأص�ب��ح امل��وق��ع ال��رئ��اس��ي ال�ي��وم ك��ال��وق��وف على
األطالل ،جديرًا بقصيدة من املعلقات.
إل� ��ى أي م� ��دى س ��اه ��م ن � � ُ
�زع ص�ل�اح � ّ�ي ��ات رئ �ي��س
الجمهورية امل��ارون��ي ف��ي الدستور ف��ي تحجيم
ال � ��دور امل �س �ي �ح��ي ك �ك��ل ف ��ي ل �ب �ن��ان؟ وه� ��ل ك��ان��ت
إش� �ك ��ال� �ي ��ة م ��وق ��ع ال ��رئ� �ي ��س ت � � ��دور ح� � ��ول ن � ّ�ص
دس� �ت � ّ
�وري م�ك�ت��وب أم ح ��ول ش�خ�ص�ي��ة ال��رئ�ي��س
ّ
وقوته أو ضعفه؟ وملاذا اختلف عهدا الرئيسني
ال �ي��اس ال �ه ��رواي وإم �ي��ل ل �ح��ود م��ن ح�ي��ث نفوذ
رئ �ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة إذا ك ��ان ال��دس �ت��ور ق��د أزال
صالحيات الرئيس عام 1989؟ وحتى قبل اتفاق
ال�ط��ائ��ف ،مل ��اذا اخ�ت�ل��ف ع�ه��د كميل ش�م�ع��ون عن
عهد بشارة الخوري وعهد سليمان فرنجية عن
ّ
يتغير؟
عهد شارل حلو في ظل نص دستوري لم

كيف حصل املوارنة على الصالحيات؟
ب� ��دأت ال �ق �ص��ة ف ��ي  ،1943ع �ن��دم��ا ك ��ان ال �ب��رمل��ان
ال�ل�ب�ن��ان��ي ي�ب�ح��ث ف��ي ت �ع��دي��ل ال��دس �ت��ور إلل �غ��اء
ص�لاح�ي��ات امل �ف��وض ال�س��ام��ي ال�ف��رن�س��ي .فطلب
رئ �ي ��س ال �ح �ك��وم��ة ري � ��اض ال �ص �ل��ح ت �ح��وي��ل ك��ل
ص�لاح �ي��ات وم��وق��ع وم �ك��ان��ة امل �ف��وض ال�س��ام��ي

ال �ف��رن �س��ي ك �م��ا ه� ��ي ،إل� ��ى رئ� �ي ��س ال �ج �م �ه��وري��ة
امل� � ��ارون� � ��ي .وت� ��واف � �ق� ��ت ال � �ق � �ي� ��ادات اإلس�ل�ام� �ي ��ة،
ب�ت�ش�ج�ي��ع م��ن وزي� ��ر ال �خ��ارج �ي��ة امل� �ص ��ري ،على
ّ
تجاوز كل ما من شأنه أن يشكل عقبة في وجه
ّ
اس�ت�ق�لال ل�ب�ن��ان ع��ن ف��رن�س��ا .خ�ص��وص��ًا أن أكثر
من نصف املسيحيني ،بدليل نتائج االنتخابات
ال�ن�ي��اب�ي��ة ف��ي ج�ب��ل ل �ب �ن��ان ،رف ��ض رح �ي��ل جيش
فرنسا وطالب ببقاء انتدابها على لبنان.
ارتأى املسلمون عدم تعديل صالحيات ّ
املفوض
السامي الفرنسي لدى نقلها إلى الرئيس بشارة
ال �خ ��وري ح �ت��ى ال ي �ك��ون ض�ع�ي�ف��ًا وك ��ي يطمئن
املسيحيون .وكان املنطق أنه إذا منح املسلمون
رئيس الجمهورية صالحيات مقيدة فسترتفع
ن�س�ب��ة امل�س�ي�ح�ي�ين امل�ت� ّ
�وج�س�ين م��ن رح �ي��ل «األم
الحنون» .وهكذا ُمنح الرئيس صالحيات مطلقة
مقابل زوال االنتداب الفرنسي.
ل� �ق ��د غ� ��ض امل� �س� �ل� �م ��ون ال �ن� �ظ ��ر ع� ��ن ص�ل�اح �ي��ات
الرئيس الفضفاضة ألنهم راه�ن��وا ّعلى التبدل
الديموغرافي ملصلحتهم وال��ذي توقعوه ابتداء
م ��ن  ،1932وأن م��وق��ع ل �ب �ن��ان ف ��ي ق �ل��ب ال �ع��ال��م
العربي اإلسالمي ال��ذي يحيط به من كل جانب
سيضعف الرئيس املسيحي من دون أدنى شك.
ف � ّك��ان��ت األول ��وي ��ة ي ��وم ��ذاك ه��ي ل �خ��روج ف��رن�س��ا
ألن��ه بعد استقالل لبنان سيكون جيشها على
ب�ع��د آالف ال�ك�ي�ل��وم�ت��رات وس�ت�ن�س��ى م��ع ال��وق��ت
مستعمراتها في املشرق.

كيف أبطل املسلمون صالحيات الرئيس
املاروني

ّ
وال �ح �ق �ي �ق��ة ال �ت��اري �خ �ي��ة أن امل�س�ل�م�ين ع�م�ل�ي��ًا لم
ّ
ّ
يسلموا بصالحيات ال��رئ�ي��س امل��ارون��ي لتنظم
ال� �ح� �ي ��اة ال �س �ي��اس �ي��ة ف� ��ي ال� � �ب �ل��اد ،ب� ��ل ق ��اوم ��وا
استعمالها بصمت وحزم أو بالحرب املفتوحة
ض ��د ال ��رئ� �ي ��س .ول �ق ��د أدرك ال� ��رؤس� ��اء امل ��وارن ��ة
امل� �ت� �ع ��اق� �ب ��ون ه� � ��ذا األم � � ��ر وأي � �ق � �ن� ��وا أن ت�ف�ع�ي��ل
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مواجهة االستقطاب
«االع � � �ت � ��راض ال �ش �ع �ب��ي» ع �ل��ى رف � ��ع ال� ��دع� ��م ع��ن
املحروقات والكهرباء و...الخ.
ال � ��دول � ��ة ه� �ن ��ا ب � �خ �ل�اف امل �ج �ت �م��ع ت �س �ت �ف �ي��د م��ن
ّ
«االن� �ق� �س ��ام» وت��وظ �ف��ه ف ��ي ت��أك �ي��د ان �ح �ي��ازات �ه��ا
االق� �ت� �ص ��ادي ��ة ،ب �ح �ي��ث ال ت �ل �ق��ى ه � ��ذه األخ� �ي ��رة
اع�ت��راض��ًا ي��ذك��ر ،وإذا اع�ت��رض أح��د عليها (مثل
حزب العيش والحرية الذي يقوده خالد علي أو
االشتراكيني الثوريني أو التيار الشعبي بقيادة
ح �م��دي��ن ص �ب��اح��ي) ف �س �ي �ك��ون اع �ت��راض��ه بفعل
ّ
هامشيًا
االنقسام وآلية التحشيد التي ترافقه
وغ�ي��ر ذي ص�ل��ة .ع�ل��ى ض��وء ذل��ك ب ��دأت السلطة
تستعيد املواقع التي خسرتها في صراعها مع
املجتمع طيلة ال�س�ن��وات الفائتة ،مستفيدة من
نقمة ال �ش��ارع ع�ل��ى اإلخ ��وان واألح� ��زاب الدينية
تدور في فلكهم .انتزعت في البداية
األخرى التي ّ
منّ املجتمع حقه في االعتراض واالحتجاج (عبر
سنها ل�ق��ان��ون التظاهر ال��ذي حبست بموجبه
مئات ّ
الشبان والشابات املعارضني واملعارضات
لها) مخالفة بذلك نصوصًا دستورية واضحة
أق � ّ�رت� �ه ��ا ب �ن �ف �س �ه��ا ع �ب��ر ل �ج �ن��ة ال �خ �م �س�ين ال �ت��ي
وضعت ّ
مسودة الدستور الحالي .وحني خرجت
أصوات تطالب بإلغاء القانون والسماح للناس
بالتظاهر وفقًا ملا ّ
أقره ّ الدستور الجديد اعتبرت
ّ
موالية ل�لإخ��وان ،وشنت ضدها حملة إعالمية
شعواء لم تستثن أحدًا من رموز ما ّ
سمي بموجة
العملية عن بعد من
يناير .السلطة كانت تدير
ّ
خالل الدعاية املسمومة ،وال تتدخل بنفسها إال
ح�ين ت�خ��رج ال�ح�م�لات اإلع�لام�ي��ة ال�ت��ي تنافقها
ع��ن ال�ح��دود امل��رس��وم��ة لها .ه�ك��ذا ،أطيح برموز
إعالمية تابعة لها ومعادية ّ
بقوة لالحتجاجات
(أماني الخياط ،عبد الرحيم علي ،نائلة عمارة،
وأخ �ي �رًا ...توفيق ع�ك��اش��ة) ،م��ن غير أن ينعكس
ذلك بالضرورة على سياساتها التي بقيت تعمل
م��ن ض�م��ن آل�ي��ة االس�ت�ق�ط��اب وال�ت�ح�ش�ي��د ذات�ه��ا.
ل��م ت�خ�س��ر ال�س�ل�ط��ة ك�ث�ي�رًا ب �خ��روج رم��وزه��ا من
املشهد طاملا أنها ستكسب مواقع جديدة بفعل
هيمنتها ال�ك��ام�ل��ة ع�ل��ى «ال�ع�م�ل�ي��ة ال�س�ي��اس�ي��ة»،
ّ
ف��ي ح�ين أن املعارضة ه��ي التي خسرت بفقدان
مواقعها املكتسبة واحدًا تلو اآلخر .على اثر هذه
ال�خ�س��ارة ال�ف��ادح��ة ب��دأت ت�ت�ك� ّ�ون ل��دى الثوريني
ّ
والكتلة االجتماعية الواقفة خلفهم قناعة بأن
ً
 30يونيو كانت باألساس فعال مناهضًا للثورة

من تظاهرة
ألنصار
«اإلخوان»
الشهر املاضي
في القاهرة
(أ ف ب)

ب�م��وج�ت�ه��ا األول� � ��ى .ع �ل��ى ه ��ذه األرض� �ي ��ة حصل
ال �ت �ق��اط��ع م ��ع ق ��واع ��د اإلخ� � ��وان ف ��ي ال �ج��ام �ع��ات،
وخصوصًا بعد انفجار قضية قانون التظاهر،
وام�ت��داداه��ا نحو الجامعات املصرية املختلفة،
ب �ع��دم��ا ك ��ان ��ت م �ح �ص��ورة ف ��ي ق �ض �ي��ة م�ع�ت�ق�ل��ي
مجلس الشورى.

ع�لاء عبد ال��ف��ت��اح ...م��ع املجتمع ّ
ضد
االستقطاب

ّ
أبرز املنظرين لهذا املسار كان عالء عبد الفتاح،
ّ
فالرجل اكتشف أن «العملية السياسية» ذاهبة
ب�ف�ع��ل االس �ت �ق �ط��اب و»ع �م �ل �ي��ات اإلب � � ��ادة» ال�ت��ي
تحصل لإلخوان كما يقول إل��ى حائط مسدود.
وع�ل�ي��ه ب ��ادر م��ع م�ج�م��وع��ة م��ن رف��اق��ه ال�ث��وري�ين
إلى محاولة كسر االستقطاب القائم عبر إنشاء
ّ
ت �ك��ت��ل أس� �م ��وه «ج �ب �ه��ة ط��ري��ق ال � �ث� ��ورة -ث � ��وار».
ح ��اول ��ت ال �ج �ب �ه��ة ع �ب��ر ت�ش�ك�ي�ل�ت�ه��ا ال �ت��ي ت�ض��مّ
ي�س��اري�ين وإس�لام�ي�ين ق��ري�ب�ين إل��ى ال�ي�س��ار (م��ن
ح��زب «مصر القوية» تحديدًا ال��ذي ي�ق��وده عبد
املنعم أبو الفتوح) جسر ّ
الهوة التي فصلت بني
ّ
حلفاء األم��س ،ورك��زت في خطابها على معاداة

السلطة حصرًا .هي لم تتنازل تمامًا عن مواقف
يسارييها املناهضني لليمني الديني ،ولكنها في
الوقت نفسه لم تتعامل معهم كما تتعامل مع
السلطة .املساواة بني االثنني غير جائزة بالنسبة
إلى هذا الجسم الذي ّ
حدد منذ البداية وجهته،
ّ
واعتبر أن السلطة هي التي تتحمل املسؤولية
عن املآل الذي وصل إليه املجتمع .طبعًا ،اصطدم
ه��ذا ال�خ�ط��اب ب��ال��واق��ع أك�ث��ر م��ن م � ّ�رة ،وف��ي أكثر
م��ن م �ن��اس �ب��ة ،رغ ��م أن ��ه ي �ح��اول م �ق��ارب��ة ال��واق��ع
بأدوات جدلية ومختلفة عن السائد .لم يصطدم
بالسلطة وحدها ،وإنما بقاعدتها االجتماعية
ّ
العريضة ،على اعتبار أن ه��ذه األخ�ي��رة ترفض
حتى اآلن التعامل مع اإلخوان ولو على مستوى
ال �ق��واع��د ال�ج��ام�ع�ي��ة .الح �ق��ًا ،اض �ط� ّ�ر ع�ل�اء ومعه
ّ
التحرك «بشكل
كثر في الجبهة وخارجها إل��ى
ّ
فنظموا ّ
تجمعات اعتراضية على قانون
فردي»
التظاهر (ت�ظ��اه��رة مجلس ال�ش��ورى الشهيرة)،
وان �ت �ه��ى ب�ه��م األم ��ر إل ��ى االع �ت �ق��ال ب�ت�ه�م��ة خ��رق
ال�ق��ان��ون واالع �ت��داء ع�ل��ى امل�م�ت�ل�ك��ات ال�ع��ام��ة و...
ال��خ .بعد ه��ذه السلسلة م��ن االع �ت��داءات األمنية
ال�ت��ي ط��اول��ت الح�ق��ًا نشطاء ك�ث�رًا (أح�م��د دوم��ة،

ماهينور املصري ،سناء سيف )...لم تعد ممكنة
ّ
مطالبة املجتمع حتى بالتضامن مع الثوريني
ّ
ض� � ّ�د ع �س��ف ال �س �ل �ط��ة ،وه � ��ذا ال ي �ع ��د ان �ت �ص��ارًا
ل�ل�س�ل�ط��ة ب �ق��در م��ا ه��و ه��زي �م��ة ل�ل�م�ج�ت�م��ع ال��ذي
«أذع��ن لخياراتها» ،واخ�ت��ار م��ن ب�ين األول��وي��ات
ّ
ال�ت��ي ف��رض��ت عليه أقلها إي�لام��ًا« :ال�ح�ف��اظ على
االستقرار».
ّ
ف ��ي خ �ط��اب �ه��م ي ��ؤك ��د ال� �ث ��وري ��ون دائ� �م ��ًا أه�م�ي��ة
ال�ت�ض��ام��ن م��ع امل�ج�ت�م��ع ف��ي م��واج �ه��ة السلطة،
ول�ك�ن�ه��م ي�ص�ط��دم��ون دائ �م��ًا ب��األول��وي��ات التي
«يضعها هذا األخير لنفسه» .في هذه املرحلة
ال �ت��ي «ت �ش �ه��د ص ��راع ��ًا ي �ب �ي��د ف �ي��ه ط� ��رف ط��رف��ًا
آخ ��ر» ك�م��ا ي �ق��ول ع�ل�اء ف��ي رس��ال �ت��ه ال �ت��ي أع�ل��ن
عبرها إضرابه عن الطعام قد ال يكون إسقاط
السلطة هو األول��وي��ة .فاملجتمع قبل أن يسقط
السلطة يحتاج إلى التعافي ،والى انجاز تراكم
اجتماعي واقتصادي يخرجه من حالة «الحرب»
ال �ت��ي يعيشها م��ن دون ان �ق �ط��اع .ي�س� ّ�م��ي ع�لاء
هذا التراكم املوجه ّ
ضد السلطة واإلخ��وان معًا
ّ
ّ
وحرية الفرد،
الحق في ّالحياة وكرامة الجسد
ويعتبر أنه الشكل الوحيد املمكن للنضال في
ّ
ظل االستقطاب والصراع الذي يطحن املجتمع
امل �ص��ري .ي�ق��ول ف��ي رس��ال�ت��ه ال�ت��ي سبقت وف��اة
والده أحمد سيف اإلسالم بأيام ...« :منذ اندالع
الصراع الدامي بني الدولة واإلسالميني ّ
عبرت
أكثر من ّ
مرة عن ضرورة أال ننخرط فيه .عندما
ّ
ت�ن�خ��رط ال �ق��وة امل�ح��اف�ظ��ة امل �ن��وط ب�ه��ا تقليديًا
ّ
التمسك ب��االس�ت�ق��رار ف��ي استقطاب وص��راع ال
تبدو له نهاية إال بإخضاع أو إبادة طرف آلخر،
عندها يكون دور املنحازين للثورة  -في الغالب
 هو محاولة فرملة املجتمع ووق��ف الصراع».ث��م ي��ردف« :ل��ذا ع� ّ�ب��رت أك�ث��ر م��ن م� ّ�رة ليس فقط
ع� ��ن ض � � � ��رورة ال � ��وق � ��وف ف� ��ي وج� � ��ه ان �ت �ه ��اك��ات
وجرائم الطرفني واالنحياز للضحايا أيا كانت
هويتهم ،ولكن ض��رورة أن ننأى بأنفسنا عن
ص��راع تمامًا ب��أال نرفع مطالب إال في حدود
ال� ّ
الحق في الحياة وكرامة الجسد وحرية الفرد،
فاليوم ّ
مقومات الحياة نفسها م�ه� ّ�ددة .»...قال
هذا الكالم ومضى لدفن وال��ده «الشهيد» الذي
أورث ��ه ال�س�ج��ون وال��زن��ازي��ن وال �ص �ف��اء ال�ث��وري
الخالص.
* كاتب سوري

ــماروني في لبنان
الصالحيات الواسعة اقتصر على التهويل بها
أك�ث��ر م�م��ا ه��ي للتطبيق ،وإلش �ع��ار املسيحيني
ب��االط �م �ئ �ن��ان ال �ن �ف �س��ي أك �ث��ر م �م��ا ه ��ي لتثبيت
سلطتهم ف��ي ال �ب�لاد .ل��ذل��ك أح�ج��م ال��رؤس��اء عن
اس�ت�خ��دام�ه��ا ح�ت��ى ل��و ل��م ت�ك��ن للمسلمني ق��درة
دس �ت��وري��ة ع�ل��ى ت�ع�ط�ي�ل�ه��ا ،ألن ق ��درة التعطيل
ل ��دى ه ��ؤالء ك��ان��ت وال ت ��زال ح�ت��ى ال �ي��وم كامنة
ف� ��ي امل �ع �ط �ي�ي�ن ال �ج �ي��وس �ي��اس��ي واالج �ت �م ��اع ��ي
ّ
امل�ت�ح��ك�م�ين ب �ل �ب �ن��ان .وف ��ي امل � ��رات ال�ق�ل�ي�ل��ة ال�ت��ي
استخدم الرئيس امل��ارون��ي صالحياته ،لم يكن
ف��ي وارد ت �ح��دي اإلرادة اإلس�لام �ي��ة ال �ع��ام��ة بل
ّ
وكلما مارس رئيس الجمهورية
انسجامًا معها.
صالحياته بشكل تناقض مع االتجاه اإلسالمي
ال�ع��ام ف��ي ل�ب�ن��ان ،ك��ان��ت النتيجة املطالبة بنزع
هذه الصالحيات.

كيف انهارت الصالحيات من بشارة الخوري
إلى أمني الجميل

ّ
عندما ح��ل رئيس الجمهورية بشارة الخوري
م �ج �ل��س ال � �ن� ��واب ع� ��ام  ،1947ك ��ان ��ت ال �غ��ال �ب �ي��ة
اإلس �ل�ام � �ي ��ة م �ت �ح� ّ�م �س��ة إلن � �ه� ��اء والي � � ��ة رئ �ي��س
املجلس حبيب أب��ي ش�ه�لا ،ول��م يعترض أح��د.
ّ
وعندما ح��ل الرئيس ف��ؤاد شهاب البرملان عام
 ،1960فأنهى املجلس املنتخب عام  1957والذي
شمعون نكاية بالزعماء
«دوزنه» الرئيس كميل
ّ
املسلمني ُليسقط الزعماء السنة والدروز .ولكن
ّ
ع �ن��دم��ا ك��ل��ف رئ �ي��س ال �ج �م �ه��وري��ة ش� ��ارل حلو
عبد الله اليافي تشكيل الحكومة على رغ��م أن
 42نائبًا س�م��وا رش�ي��د ك��رام��ي ،اع�ت��رض كرامي
ع�ل��ى ت �ص� ّ�رف ح�ل��و وب ��دأ م�ع��رك��ة ان�ت�ه��ت بجعل
اس �ت �ش ��ارات ت�س�م�ي��ة رئ �ي��س ال �ح �ك��وم��ة ال�س�ن��ي
م �ل��زم��ة ع �ل��ى ال��رئ �ي��س امل� ��ارون� ��ي .ف �ن��زع عمليًا
ص�لاح �ي��ة رئ �ي��س ال �ج �م �ه��وري��ة ت�س�م�ي��ة رئ�ي��س
الحكومة منفردًا.
وع ��ام  1969اع�ت�ك��ف رش �ي��د ك��رام��ي س�ت��ة أش�ه��ر

ّ
م��ن دون أن ي�ت�م��ك��ن ش� ��ارل ح �ل��و م��ن اس�ت�ع�م��ال
صالحياته واستبداله بسني آخ��ر .وع��ام ،1978
رف ��ض س�ل�ي��م ال �ح��ص االس �ت �ق��ال��ة ول ��م يستعمل
الياس سركيس صالحيته الدستورية إلقالته.
وع ��دم ال �ق��درة ع�ل��ى م�م��ارس��ة ص�لاح�ي��ات رئيس
ال �ج �م �ه��وري��ة ك��ان��ت أي �ض��ًا س �ب��ب اح� �ج ��ام ف ��ؤاد
ش �ه��اب ع��ن خ��وض االن �ت �خ��اب��ات ال��رئ��اس�ي��ة ع��ام
 1970ألنه فهم اللعبة.
امل� ّ�رات التي طالب فيها املسلمون باملشاركة في
القرار الرئاسي أو بتخفيض صالحيات رئيس
الجمهورية كانت في غالبها مرتبطة بسياسة
رئ�ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة ال�خ��ارج�ي��ة وب�خ��اص��ة ح��ول
فلسطني وال �ع�لاق��ات م��ع ال �غ��رب أو وق��وف��ه إل��ى
ج��ان��ب دول ال�ع��رب�ي��ة امل��وال �ي��ة ألم �ي��رك��ا .ذل ��ك أن

منذ  1976باتت سوريا
هي الالعب األكبر في
صناعة الرئيس
مسلمي لبنان وحتى أوائ��ل السبعينيات كانوا
بمعظمهم على النهج العروبي ول��م يكونوا قد
دخلوا بعد الحظيرة النفطية.
ل�ق��د ب��رز ن ��زاع ب�ين ال��زع�م��اء املسلمني وال��رئ�ي��س
ك�م�ي��ل ش�م�ع��ون ل��وق��وف��ه م��ع ال �غ��رب ض��د ج�م��ال
عبدالناصر وسوريا ع��ام  .1956حتى اشتعلت
ح ��رب ف��ي ل�ب�ن��ان ع ��ام  .1958ف��ي ح�ي�ن ك ��ان ث� ّ�م��ة
تقارب إسالمي مع ف��ؤاد شهاب في الستينيات
وارت� �ض ��ى امل �س �ل �م��ون ب �م �م��ارس �ت��ه ل�ص�لاح�ي��ات��ه
ّ
وق�م�ع��ه مل�خ�ي�م��ات الفلسطينيني ألن سياسته
ك��ان��ت ع��رب �ي��ة وق��ري��ب م��ن ع �ب��د ال �ن��اص��ر .ول�ك��ن

الرئيس ش��ارل حلو ،ال��ذي ب��دأ شهابيًا ،اجتذبه
الحلف الثالثي امل��ارون��ي ال��ذي تدعمه الرجعية
العربية وال�غ��رب بعد هزيمة عبد الناصر عام
 ،1967ف �ت �ض��اء ل��ت ق ��درت ��ه ع �ل��ى ض �ب��ط ال �ش��ارع
اإلس �ل�ام ��ي امل �ت �ح �م��س ل�ل�ق�ض�ي��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة.
َ
ّ
فتحول حلو من َحكم إلى مدير أزم��ات وأصبح
ك��ل رئ �ي��س م��ارون��ي ج ��اء م��ن ب �ع��ده أض �ع��ف من
الذي سبقه .وحاول الرئيس سليمان فرنجية أن
يتصدى لألزمة اللبنانية عام  ،1973فانفجرت
ال� �ح ��رب ف ��ي وج �ه ��ه وت �ه � ّ�م ��ش م��وق �ع��ه ك��رئ�ي��س
وف��ر م��ن القصر ال�ج�م�ه��وري .وإذ وج��د فرنجية
صعوبة في تدويل األزمة ،عاد إلى سوريا طالبًا
م ��ؤازرة جيشها بعدما ح��از موافقة الفاعليات
امل�س�ي�ح�ي��ة .أم��ا ال��رئ�ي��س ال �ي��اس س��رك�ي��س ال��ذي
ج ��اء ب �ع��ده ف�ق��د ك ��ان خ �ي��ال ص �ح��راء أم ��ام دم��ار
لبنان .حتى أنه ساعد قائد «القوات اللبنانية»
بشير الجميل ،العدو األول للمسلمني آنذاك ،في
الوصول إلى موقع رئاسة الجمهورية يوم غزت
اسرائيل لبنان في نهاية عهده عام .1982
وبعد مقتل الرئيس املنتخب بشير ،حاول شقيقه
الرئيس أمني الجميل ممارسة السلطة مستندًا
إل��ى ت��أي�ي��د مسيحي ودع ��م س �ع��ودي وأم�ي��رك��ي.
ول�ك��ن ح��رب ل�ب�ن��ان ت��واص�ل��ت واالق �ت �ص��اد ان�ه��ار
وناصبه الشارع املسيحي ال�ع��داء .فخسر دوره
كرئيس خصوصًا بعد ح��رب الجبل وانتفاضة
 6شباط  ،1984وفشل مؤتمري ل��وزان وجنيف
وخلوات بكفيا واشتعال االنتفاضات املسيحية
ض� ��ده .ف��ان�ك�ف��أ ال � ��دور امل�س�ي�ح��ي ف��ي ع �ه��ده إل��ى
حدوده الدنيا.
ومنذ  1976باتت سورية هي الالعب األكبر في
ّ
صناعة الرئيس .فهي لم تقلص من صالحيات
رئيس الجمهورية في املشاريع اإلصالحية التي
أشرفت عليها ألن سليمان فرنجية كان حليفها.
ث��م انقلب ال��وض��ع ع��ام  1978بعدما فتح بشير
الجميل ال �ح��رب ع�ل��ى جيشها ف��ي ل�ب�ن��ان وبعد

�ذي وقف
طالقها مع الرئيس الياس سركيس ال� َ
إلى جانب بشير .وقبل ذلك الصراع لم يرق أي من
الوثائق الدستورية إلى مستوى نزع صالحيات
رئ �ي��س ال �ج �م �ه��وري��ة ،ث��م أخ ��ذ ال ��وزي ��ر ال �س��وري
الذي تسلم ملف لبنان عبد الحليم ّ
خدام يهاجم
صالحيات الرئيس املاروني في عهدي سركيس
ّ
وال�ج�م� ّ�ي��ل ،وي�ق��ول إن «ال حكمًا ديمقراطيًا في
ل �ب �ن��ان .ص�لاح �ي��ات رئ �ي��س ال �ج �م �ه��وري��ة تجعل
ّ
بالنسبة
الحكم كله في ي��ده ،ورئيس الحكومة
ّ
إليه صفر .يستطيع رئيس الجمهورية أن يؤثر
في كل وزير كما يستطيع أن يمارس من السلطة
م��ا ال يستهان ب��ه ب�م�ع��زل ع��ن ال� ��وزراء ومجلس
ّ
ال��وزراء بفضل تحكمه بقيادة الجيش ومديرية
األم ��ن ال �ع��ام وم��دي��ري��ة امل �خ��اب��رات .وب��اخ�ت�ص��ار،
ّ
املشكلة ناجمة ع��ن وض��ع دس �ت��وري متخلف...
فأال يستحق هذا الدستور مراجعة؟»
اس �ت �ع �م��ال أم �ي�ن ال �ج �م �ي��ل ص�لاح �ي��ة ت��أخ �ي��ر أو
ع��دم إص ��دار امل��راس�ي��م ك��ان ال�ق�ش��ة ال�ت��ي قصمت
ظهر البعير .فقد جعل ذلك نفوذه كبيرًا ومنفرًا
ل �ل �م �س �ل �م�ين .وك � ��ان ذل� ��ك س �ب��ب اص� � ��رار ال �ن ��واب
امل �س �ل �م�ي�ن ف� ��ي م ��ؤت �م ��ر ال� �ط ��ائ ��ف ع �ل ��ى ت �ح��دي��د
صالحيات الرئيس .فكان النواب املوارنة الذين
شاركوا في الطائف يقولون لزمالئهم املسلمني:
«ال ّ
تفصلوا الدستور على قياس تجربتكم مع
أمني الجميل».
وكانت آخر محاولة إلحياء ال��دور املسيحي في
لبنان هي «حرب التحرير» التي خاضها ميشال
ع� ��ون ول �ك ��ن ال ��زع� �م ��اء امل �س �ي �ح �ي�ين ت �خ �ل��وا ع�ن��ه
وذه�ب��وا إل��ى السعودية لتوقيع اتفاق الطائف.
وح��رم ه��ذا االت�ف��اق املسيحيني موقعًا ق��وي��ًا في
املعادلة اللبنانية ،وخسر ع��ون ح��رب التحرير
ضد ق��وات جعجع بعدما استجدى ه��ذا األخير
بالرئيس الهرواي لضرب عون وه��ذا ما حصل
في تشرين األول .1990
* أستاذ جامعي ـ كندا
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على الغالف
إيلي حنا

وسط النار املشتعلة في غزةّ ،
حط أبو
مازن في  21آب املاضي في ّالدوحة يشكو
ألميرها «(خالد) مشعل الكذاب» الذي
تدير حركته انقالبًا في الضفة .بدا

َ
محمود عباس متوترًا .وضع «سمو األمير»
تميم بن حمد أمام «قضيتني ال نستطيع
حلهما» :املفاوضات الفاشلة مع إسرائيل
والعالقة مع حماس« .حماس بدها
تجنني» ،قال عباس .أبلغ األمير ما نقله

أبو مازن لتميم:
مشعل يكذب!
ب �ع��د ت��رح �ي��ب األم �ي��ر ت�م�ي��م ب��ال��رئ�ي��س
الفلسطيني ،وسؤاله عن األوضاع في
غزة والضفة الغربية ،دار الحوار اآلتي:
ــــ أبو مازن :أشكر سموكم على املقابلة
رغ ��م ك �ث��رة م�ش��اغ�ل�ك��م ،ل�ك��ن ال��وض��ع ال
ي �ط��اق وال ي�ح�ت�م��ل ال �ت��أج �ي��ل .األم� ��ور
ف��ي ق�ط��اع غ��زة ف��ي غ��اي��ة ال �س��وء ،وك��ان
ال �ب �ع��ض ي��رغ��ب ف��ي ت�ف�ج�ي��ر األوض� ��اع
ف��ي ال�ض�ف��ة ال�غ��رب�ي��ة وك��ان��ت ن��واي��اه��م
خبيثة.
ــــ األم �ي��ر :نحن دائ�م��ًا نلح ونطلب من
ح� �م ��اس وق � ��ف إط� �ل ��اق ال � �ن� ��ار ح �ف��اظ��ًا
ع �ل��ى األط� �ف ��ال وال� �ن� �س ��اء ،ل��ذل��ك أي��دن��ا
م�ف��اوض��ات التهدئة ف��ي ال�ق��اه��رة ،لكن
ال �خ �ط��اب امل �ص��ري ش��وي��ة غ�ي��ر م��ري��ح،
والفترة األخيرة األميركان يتواصلون
م�ع�ن��ا ي��وم�ي��ًا ،وك �ي��ري ك��ل ي ��وم يتصل
ألف مرة.
ــــ أبو مازن :الوضع الفلسطيني صعب.
ن� �ح ��ن أم � � ��ام ق �ض �ي �ت�ي�ن أس ��اس� �ي� �ت�ي�ن ال
نستطيع حلهما .األول ��ى :املفاوضات
ف�ش�ل��ت 20 .س�ن��ة ن �ف��اوض ع�ل��ى ح��دود
 67ول��م نتقدم خ�ط��وة واح ��دة ،وأخ�ي�رًا
واف �ق� �ن ��ا ع �ل��ى ع � ��رض ك� �ي ��ري ل�ت�ج��دي��د
امل �ف��اوض ��ات  9ش �ه��ور ،وواف �ق �ن��ا على
ط �ل ��ب أم� �ي ��رك ��ا ب� �ع ��دم ال � ��ذه � ��اب ل�لأم��م
امل �ت �ح��دة م �ق��اب��ل إط�ل��اق األس � ��رى .لكن
اإلس��رائ�ي�ل�ي�ين رف �ض��وا إط�ل�اق ال��دف�ع��ة
ال��راب�ع��ة ووق ��ف االس�ت�ي�ط��ان ،وفشلنا،
ل ��ذل ��ك ق� ��ررن� ��ا ال� �ت� �ص ��ال ��ح م� ��ع ح �م��اس
ب ��رع ��اي ��ة س� �م ��وك ��م ،وت ��أل� �ي ��ف ح �ك��وم��ة
وف � � � � ��اق وط � � �ن� � ��ي ،إس � ��رائ � � �ي � ��ل رف� �ض ��ت
ال�ت�ع��ام��ل م�ع�ه��ا ،وذه �ب �ن��ا ووق �ع �ن��ا 15
معاهدة دول�ي��ة ،وم��ن أب��ري��ل حتى اآلن
ال تقدم في املفاوضات .ظل األميركان
يقولون سنعطيكم « »Frameworkوهم
يماطلون ولم يعطونا هذا اإلطار .قلنا
نريد عرضًا مكتوبًا ال شفهيًا ،فغضبوا
منا .لم يعطونا سوى الكالم .إذا كانت
أم�ي��رك��ا ت��ري��د ح�لا فلتوافق على دول��ة
فلسطينية في ح��دود  ،67وعاصمتها
ال�ق��دس ،وخ�لال شهرين أو ثالثة على
ترسيم الحدود ،ثم نتفاوض على بقية
النقاط .إذا واف�ق��وا سنوقف التنسيق
إسرائيل ،ونطلب
األمني والتعاون مع
ّ
من نتنياهو أن يأتي لتسلم السلطة،
ويرجع الوضع إلى ما كان قبل أوسلو.
أبلغت رئ�ي��س امل�خ��اب��رات اإلسرائيلية
ذل��ك أثناء زيارته لي قبل أي��ام ،و ّب��دأت
ب��إب�لاغ األم �ي��رك��ان ت��دري�ج�ي��ًا ،وخليها
تخرب على الكل.
ال �ث ��ان �ي ��ة :ع�ل�اق �ت �ن��ا م ��ع ح� �م ��اس .م�ن��ذ
مجيء السلطة وهم يعملون إلفشالها
وإسقاطها ،ع��رف��ات دع��اه��م للمشاركة
في السلطة وانتخابات  1996رفضوا
وق � ��ال � ��وا ال ��دي� �م� �ق ��راط� �ي ��ة ح � � ��رام ألن �ه��ا

ح � �ك ��م ال � �ش � �ع� ��ب ،ون � �ح � ��ن ن � ��ري � ��د ح �ك��م
ال �ش��رع .ب�ي�ع�ط��وا ف �ت��اوى ع�ل��ى كيفهم،
وبيستخدموا الدين لخدمة أهدافهم.
( )...ذهبنا إلى الكعبة ،وأقسمنا على
التمسك بالوحدة الوطنية ،وبعد ثالثة
شهور انقلبوا على السلطة .حتى اآلن
كلما تحدثت عن مشعل أمام امللك عبد
الله يقول لي :هذا مشعل كذاب.
ث��م ح��دث��ت ح��رب  2009وب�ع��ده��ا ح��رب
 2012ون �ح��ن ض��ده��ا ،ووق �ع��وا ات�ف��اق��ا
من خ�لال جماعتهم و(محمد) مرسي
وه �ي�لاري ك�ل�ي�ن�ت��ون ،ث��م جئنا عندكم
وات�ف�ق�ن��ا ع�ل��ى إن �ج��از امل �ص��ال �ح��ة .منذ
أك �ث��ر م ��ن س�ن�ت�ين وه ��م ي �م��اط �ل��ون وال
يريدون انتخابات .رجعت االنتخابات
حرام )...( .في الفترة األخيرة حدث ما
أخرجني عن طوري ،فقد خطفوا ثالثة
مستوطنني وقتلوهم ،وعندما سألنا
مشعل أج��اب :ال أع�ل��م ،ث��م بعدها ق��ال:
ال أنفي وال أؤك��د! ك��ذب وم��راوغ��ة ،هذا
كله رغم أن إسرائيل واألميركان قالوا
ل��ي ح �م��اس ،ف�ق�ل��ت ل�ه��م غ�ي��ر صحيح،
وهاتوا أدلتكم .ومفاجأة األمس صالح
ال� � �ع � ��اروري أع� �ل ��ن م �س��ؤول �ي��ة ح �م��اس
ع��ن ال�خ�ط��ف م��ن ت��رك �ي��ا .ي�ع�ن��ي تركيا
ت �ق �ب��ل ه� ��ذا امل� ��وض� ��وع ،وه� �ي ��دا ش��ري��ط
فيه اعترافات العاروري ،ونتيجة هذا
ال �ع �م��ل ق �ت��ل  20ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ا واح � ��راق
محمد أب��و خضير وه��و ح��ي .هدفهم
ت ��دم� �ي ��ر ال� �ض� �ف ��ة وإح� � � � ��داث ح� ��ال� ��ة م��ن
الفوضى لتنفيذ انقالب علينا ،حماس
ب��ده��ا تجنني ،م�ن��ذ اخ�ت�ط��اف شاليط
يتصلون باإلسرائيليني واألم�ي��رك��ان
واألوروبيني واألملان وغيرهم ،يفعلون
كل شيء من وراء ظهورنا .حتى ونحن
ف��ي م �ف��اوض��ات ال �ق��اه��رة ،ن�ح��ن مجرد
طربوش خ�ي��ال ...يقولون لبقية الوفد
ن �ح��ن امل ��وج ��ودي ��ن ف ��ي امل � �ي� ��دان ،ن�ح��ن
الذين نقاتل ،ه��ذا يعني أن السلطة ال
تشارك في قرار الحرب وال قرار السالم.
م��دي��ر امل �خ��اب��رات االس��رائ�ي�ل��ي ج��اء ن��ي
ق �ب��ل اس �ب��وع�ين إل ��ى رام ال �ل ��ه ،وك��ان��ت
زي� ��ارة خ��اص��ة ،وق ��د أب�ل�غ�ت��ه خ�ط��وات��ي
ال�س�ي��اس�ي��ة ال �ت��ال �ي��ة ،ف �ق��ال ل��ي سأنقل
رسالتك إل��ى رئيس ال��وزراء نتنياهو.
وق� ��ال ل ��ي أري� ��د أن أض �ع��ك ف ��ي ص ��ورة
م ��واض� �ي ��ع م� �ت� �ع ��ددة وخ� �ط� �ي ��رة ت �ه��دد
وج ��ودك ووج ��ود السلطة ف��ي الضفة،
واحد منها أبلغني أنهم ألقوا القبض
ع �ل��ى  93ع �ن �ص �رًا م ��ن ح �م ��اس أع � � ّ�دوا
الن � �ق �ل�اب ع �ل ��ى ال �س �ل �ط��ة ف� ��ي ال �ض �ف��ة،
ي��رع��اه��م ص��ال��ح ال �ع��اروري م��ن تركيا،
وصلة الوصل بينهم شخص في عمان
اس �م��ه «ج� � ��واد» .وق ��ال ل��دي�ن��ا االس �م��اء
وال � �س�ل��اح واالن� � �ف � ��اق ال� �ت ��ي ج �ه��زوه��ا
لالنقالب عليك.

مل� ��اذا ي ��ري ��دون االن � �ق �ل�اب؟ ك �ن��ت أش�ع��ر
ب��ذل��ك ،وأج �ه��زت��ي األم�ن�ي��ة ك��ان��ت تقدم
إل � � � ّ�ي ت� �ق ��اري ��ر ع� ��ن ذل � � ��ك ،ك� ��ل ال� �س�ل�اح
وامل �ت �ف �ج��رات ال �ت��ي أم�س�ك�ن��اه��ا ل��م تكن
ض ��د إس ��رائ �ي ��ل ،ب ��ل ض ��دن ��ا ،ل �ك��ن مل ��اذا
االن � �ق �ل�اب؟! أي ��ن ال �ش��راك��ة ب�ي�ن�ن��ا؟ إل��ى
أي��ن نحن ذاه�ب��ون؟ مل��اذا ه��ذه الطريقة
اإلي ��ران� �ي ��ة ف ��ي «ال� �ت� �ق� �ي ��ة»؟ ع� ��ام 2006
وض� �ع ��وا ل ��ي م �ت �ف �ج��رات ف ��ي ال �ط��ري��ق،
ي � ��ري � ��دون ت �ف �ج �ي ��ري ،وأي � �ض� ��ًا ح �ف ��روا
نفقا يصل إل��ى تحت منزلي ف��ي غ��زة،
ه��ذا شريط  »CDمصور فيه كل شيء
وت�س�م�ع�ه��م ي �ق��ول��ون ه ��ذا ال �ل �غ��م الب��و
مازن ،إلى أين أنتم ذاهبون؟ نظام تقية
ال ينفع معه الشغل ( )...في مفاوضات
ال�ق��اه��رة أرس��ل مشعل خمسة أعضاء.
رغم ذلك ،كلما احتجنا إلى قرار صغير
عادوا إلى مشعل! نحن نريد هدنة قبل
كل شيء ،ثم نضع كل املطالب للبحث،
ومشعل واألعضاء اآلت��ون من الدوحة

خطفت حماس
المستوطنين بهدف
التخريب لضرب المشروع
الوطني والسلطة
كلما اتحدث عن مشعل
أمام الملك عبد اهلل يقول
لي «هذا مشعل كذاب»

متعنتون ،برغم أن وضع غزة صعب،
ولكن ال يعنيهم ذلك ،ألن الثمن يدفعه
الناس البسطاء ،أم��ا هم فال يعيشون
ف� ��ي غ � � ��زة ،وك� � ��ل ه� � ��ذا أدى إل� � ��ى ف�ش��ل
مفاوضات التهدئة.
قبل االنقالب كانوا متفقني مع دحالن
ع�ل��ى االن� �ق�ل�اب ،وق �ب��ل ش�ه��ري��ن طلبوا
م �ن��ه امل � �غ � ��ادرة ،وق ��ال ��وا ل� ��ه :ن�س�ت�ط�ي��ع
ت�ن�ف�ي��ذ االن� �ق�ل�اب وح ��دن ��ا ،ف �خ��رج هو
وجماعته ،وحتى اآلن بينهم تعاون،
أق� � ��ام� � ��وا ع � ��رس � ��ا ج� �م ��اع� �ي ��ا م �ش �ت��رك��ا
واألم � � ��وال م ��ن االم� � � ��ارات ،واس�ت�ق�ب�ل�ه��م
دح�ل��ان ف ��ي االم � � ��ارات وم �ع �ه��م إخ ��وان
مسلمون واتفقوا على إقامة مشاريع

له الصهاينة« :ألقوا القبض على 93
عنصرًا من حماس قاموا باإلعداد النقالب
في الضفة ،يرعاهم صالح العاروري من
بينهم شخص في
تركيا ،وصلة الوصل ّ
عمان اسمه «جواد» .تفهم األمير رئيس

م�ش�ت��رك��ة ب��أم ��وال إم��ارات �ي��ة ،وأرس �ل��ت
االم ��ارات مستشفى ميدانيا وسلموه
التباع دح�لان ،وه��ذه «ص��ورة» تجمع
أحد شيوخ االم��ارات مع أشخاص من
حماس والجهاد ،ماذا يعني هذا؟! ملاذا
التعامل والتعاون مع محمد دحالن؟!
ما من نيات طيبة عند حماس .ال يمكن
أن أعمل معهم بهذا الشكل ،وال أريد أن
أبقى طربوشا .التجربة معهم تقول إن
ال ثقة ف�ي�ه��م ...حتى أث�ن��اء املفاوضات
لوفد فتح :نحن نريد الشراكة،
يقولون ّ
لكن أنتم ك��ف��ار بالنسبة لنا .نحن من
ّ
يمثل االسالم.
ـ �ـ �ـ �ـ األم � �ي� ��ر :ي ��ا ل �ي��ت ك�ل�ام �ه��م ص�ح�ي��ح،
ويمثلون اإلسالم بحق.
ــــ أبو مازن :أنا بعرفهم كويس ،ال عالقة
لهم باإلسالم ،من شيخهم الكبير إلى
أصغرهم )...( .كثير من الدول العربية
طلبت مني تهميشهم وإخراجهم من
املشهد ،السعودية وم�ص��ر واإلم ��ارات
واألردن وآخ � � � � ��رون اع � �ت� ��رض� ��وا ع �ل��ى
مصالحتي مع حماس ،وأبلغت العرب
�اض ف��ي ات�م��ام املصالحة .بعد
أنني م� ٍ
ك� ��ل ه � ��ذا ي �خ �ط �ط��ون ل�ل�ان� �ق�ل�اب ع �ل� ّ�ي
ف��ي ال�ض�ف��ة ال�غ��رب�ي��ة ،وي��ؤل�ف��ون خاليا
ضدي ،يعملون على تدمير الضفة...
ـ�ـ�ـ�ـ األم �ي��ر :ال��وض��ع ك�م��ا ق�ل��ت ال يحسد
عليه أح ��د .م�ع�ل��وم��ات إس��رائ�ي��ل دائ�م��ًا
ص�ح�ي�ح��ة ،ول �ك��ن ف��ي ال�ن�ه��اي��ة حماس
اخ ��وت ��ك وب ��اإلم� �ك ��ان ال �ت �ف��اه��م م�ع�ه��م.
ال �ب�لاء ك�ل��ه م��ن ال �ع��رب ،وال �ك��ل ي�ح��اول
إفشال جهودك في املصالحة...
ــــ أب��و م ��ازن :مل��اذا نتآمر على بعضنا
بعضا وننفذ انقالبا؟
ــــ األمير :بصراحة أنت حكيت معلومات
مصدرها إسرائيل ،بالتأكيد صحيحة.
ـ�ـ�ـ�ـ�ـ أب ��و م � ��ازن :ه ��ذه م �ع �ل��وم��ات أك �ي��دة،
وأس ��أل م��اج��د م��دي��ر م�خ��اب��رات��ي ،لديه
م �ع �ل ��وم ��ات أي � �ض� ��ًا ،ول� �ي ��س إس ��رائ �ي ��ل
وح��ده��ا ،دائ�م��ًا ي�ق��ول ل��ي ال �ل��واء ماجد
ض �ب �ط �ن��ا خ�ل�اي ��ا ح �م �س ��اوي ��ة ه��دف �ه��ا
االن � � �ق� �ل��اب ،وأق � � � ��ول ل� ��ه خ� ��ذ س�لاح �ه��م
وات��رك�ه��م ،ول��دي��ه معلومات ع��ن خطف
ح �م��اس امل �س �ت��وط �ن�ين ال �ث�ل�اث��ة ب�ه��دف
ال �ت �خ��ري��ب ل �ض��رب امل� �ش ��روع ال��وط �ن��ي
وال �س �ل �ط��ة ،م��ا م�ص�ل�ح�ت�ه��م م��ن خطف
ث�لاث��ة أوالد ص �غ��ار؟ ...مل��اذا االن �ق�لاب؟!
أرس� �ل ��ت مل �ش �ع��ل ال �ت �س �ج �ي��ل ب��ال �ص��وت
وال �ص��ورة ،وأبلغته أن�ه��م وض�ع��وا لي
ل�غ�م��ا ف ��ي ال �ط��ري��ق ،ف �ق��ال ل ��م يصلني
شيء وال أعرف عنه أي شيء! ــــ األمير:
األخ خ��ال��د مشعل آت اآلن ،ولنتحدث
بصراحة معه في كل املوضوعات.
ـ�ـ�ـ�ـ أب ��و م � ��ازن :أود ي ��ا س �م��و األم �ي ��ر أن
اش� �ك ��رك ع �ل��ى ت �ح��وي��ل ال �ـ �ـ  50م�ل�ي��ون
دوالر ،فقد ج��اءت في الوقت املناسب،
ن �ح��ن ن�ن�ت�ظ��ر م �س��اع��دات �ك��م ك ��ل ش�ه��ر،
وكنتم وعدتم بفتح سفارة لفلسطني
في الدوحة.
ــــ د .العطية :أن��ا أش��رف على موضوع
السفارة بنفسي ،وستكون أكبر سفارة
لفلسطني في املنطقة العربية.
ـ �ـ �ـ �ـ األم � �ي� ��ر :ي �ج��ب أن ت �س �ت �ع �ج��ل االم ��ر
وتنجز ذلك بسرعة.
(ان �ض ��م ال �س �ي��د خ��ال��د م�ش�ع��ل وال��وف��د
املرافق له إلى االجتماع ،وقدم التحية
ل�ل�أم� �ي ��ر ،وح� � ّ�ي� ��ا ال ��رئ� �ي ��س أب � ��و م� ��ازن
ومرافقيه).
ــــ األم�ي��ر :كنا نتحدث مع الرئيس أبو

م � ��ازن وذك � ��ر ن �ق��اط��ًا ك �ث �ي ��رة .خ�لاص��ة
الكالم ،نحن اآلن أنجزنا مرحلة مهمة
من املصالحة ،وحدث العدوان .فخامة
الرئيس ذكر العديد من النقاط ،وأترك
له أن يشرح ،لكن الهدف أن نصل إلى
حلول.
ً
ــــ أبو مازن :أوال املسار السياسي؛ بعد
فشل تجربة  20عامًا م��ن املفاوضات،
إسرائيل وأميركا لم يقدموا لنا شيئًا،
واالح �ت�ل�ال م��ا زال ق��ائ�م��ًا ،وه�ن��ا نضع
استراتيجيتنا السياسية ك��اآلت��ي :أن
تقبل أم�ي��رك��ا وإس��رائ�ي��ل خطيًا بدولة
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السلطة« :أنت حكيت معلومات مصدرها
إسرائيل( ،إذًا) بالتأكيد صحيحة».
لحظات ويدخل خالد مشعل ووفد ّ
توتر
حماس املرافق قاعة االجتماع.
ّ
عباس انسحب أمام «خصومه» ...قدم
فلسطينية ع��ل��ى ح����دود  ،67وال��ق��دس
ال��ش��رق��ي��ة ع��اص��م��ت��ه��ا ،وب��س��ق��ف زم��ن��ي
محدد ،نبدأ مباشرة بترسيم الحدود
خ�لال م��دة م��ح��ددة ،ث��م نناقش قضايا
ً
الوضع النهائي .فإذا قدموا لنا قبوال
خطيًا كان به ،وإذا لم يقبلوا سنعمل
على اآلتي:
 1ـ��ـ��ـ وق���ف التنسيق األم��ن��ي وال��ت��ع��اون
م��ع إس��رائ��ي��ل2 .ـ��ـ��ـ ن��دع��و نتنياهو إل��ى
ت��س��ل��م ال���س���ل���ط���ة ،وت���ت���ح���م���ل إس���رائ���ي���ل
مسؤولياتها كدولة احتالل.
ول����دي����ن����ا أي����ض����ًا ق���ض���ي���ة ال�����ق�����دس ()...

مطالعة أنهاها بجملة« :نفذتم االنقالب
باالتفاق مع ّدحالن ،وحتى اآلن لكم عالقة
معه .»...يتدخل القيادي الحمساوي
موسى أبو مرزوق :أنت بعدك ّ لغاية
اليوم مصدق هالقصة؟ فيرد أبو مازن :ال

نتخذ نفس ال��خ��ط��وات السابقة :وقف
التنسيق وحل السلطة ،وهذا ما أكدته
للملك األردني عبدالله.
ثانيًا العالقة بيننا .هي حتى اآلن بال
أس�����اس .ال أري����د ال���ع���ودة إل���ى امل��اض��ي،
ّ
لسمو األمير كل ما حصل
فقد شرحت
م��ن��ك��م م��ن��ذ ع���ام  ،2006واألل���غ���ام ال��ت��ي
وض��ع��ت��م��وه��ا ل�����ي ،ون���ف���ذت���م االن���ق�ل�اب
ب��االت��ف��اق م��ع دح��ل�ان ،وح��ت��ى اآلن لكم
ع�ل�اق���ة م���ع���ه ،وت��ع��م��ل��ون م��ع��ه ب���أم���وال
اإلمارات.
ــــ موسى أبو مرزوق :بعدك لغاية اليوم

م���ص���دق ه��ال��ق��ص��ة؟ ق��ص��ص ص��راع��ك��م
الداخلي.
ــــ أب��و م��ازن :ال تقاطعني ،ال تستفزني
يا أبو عمر.
ً
رجاء أكمل أخي أبو مازن.
ــــ مشعل:
ـ���ـ���ـ���ـ أب������و م��������ازن :ال أري�������د أن أع�������ود إل���ى
امل���اض���ي ب��ك��ل ح��ي��ث��ي��ات��ه ،ف��ق��د ش��رح��ت��ه
ّ
لسمو األمير بالتفاصيل .اتفقنا على
حكومة وف���اق وان��ت��خ��اب��ات ،وي��ب��دو أن
ذل��ك مش راح يصير ،تهربون السالح
وامل��ت��ف��ج��رات وامل����ال إل���ى ال��ض��ف��ة ،ليس
م����ن أج������ل م���واج���ه���ة إس����رائ����ي����ل ،ول��ك��ن

تقاطعني ،ال تستفزني يا أبو عمر.
واالتهامات لينهي
تطول «االستفزازات» ّ
ّ
«سموه» االجتماع ريثما يفك عباس
عصبيته« .األخبار» حصلت على محضر
االجتماع وتنشره في ما يلي:

لالنقالب على السلطة .استمر ذلك إلى
أن جاءني مدير األمن اإلسرائيلي قبل
أسبوعني وأبلغني موضوع املجموعة
ال���ت���ي اع��ت��ق��ل��وه��ا وت��خ��ط��ط ل�لان��ق�لاب،
وه��م مرتبطون بشخص اس��م��ه ج��واد
في األردن ،وهذا الشخص مسؤول عنه
ص��ال��ح ال��ع��اروري ف��ي ت��رك��ي��ا ،وإض��اف��ة
إل��ى ذل��ك ل��دى أجهزتي األمنية دالئ��ل.
ملاذا االنقالب؟! هذا املوضوع يجب أن
ينتهي .خطفتم ث�لاث��ة أوالد وسألتك
ف��ق��ل��ت ل����ي ال أؤك������د وال أن����ف����ي ،وق���ل َ
���ت
سلمت أي����ادي م��ن ف��ع��ل��وه��ا ،وب��األم��س

تميم لعباس :بصراحة
أنت حكيت معلومات
مصدرها إسرائيل ،بالتأكيد
صحيحة
أعطى عباس تميم
 CDيحوي عبارة:
«تسمعهم يقولون فيه
هذا اللغم ألبو مازن»

عباس :أبو عمر ،أبو مرزوق ،يقول في القاهرة لوفد فتح أنتم كفار (األناضول)

ال���ع���اروري ق���ال ن��ح��ن ال��ذي��ن فعلناها،
مل��������اذا؟ م����ا ال����غ����رض م����ن ذل�������ك؟ ت��دم��ي��ر
ال���ض���ف���ة وق���ت���ل ع���ش���ري���ن ش���اب���ًا وح����رق
محمد أبو خضير.
ق������ال ل����ي ن���ت���ن���ي���اه���و ح����م����اس ،ق���ل���ت ال،
والعاروري يقول نعم .وانطلقت الحرب
ع��ل��ى غ����زة ،أي���ن ن��ح��ن؟ أي���ن ال��ح��ك��وم��ة؟
ألسنا حكومة توافق؟ ( )...حرب 2012
فعلتم ما تريدون وحدكم وكأننا غير
م���وج���ودي���ن ،واآلن ن��ح��ن ن��ع��م��ل معكم
«طربوش» ...الوضع اآلن ال يحتمل .ال
أقبل أن أكون مجرد طربوش أو خيال.
م��ش ع��اوزي��ن ه��ذا امل��ش��روع ب�ل�اش ،أنا
س��أس��ت��م��ر ف���ي ه���ذا ال���خ���ط ،م���ش ف��ارق��ة
م��ع��ي ،ل���م أع���د ق�����ادرًا ع��ل��ى ال��ت��ح��م��ل ،ال
م��ن��ك��م وال م���ن ف��ت��ح وال م���ن إس��رائ��ي��ل
وال م���ن ال����ع����رب ،وم����ا ب���ع���رف م���ن وي��ن
ب���دي أت��ل��ق��اه��ا؟ ع��ن��دن��ا ح��ك��وم��ة وح���دة
وط��ن��ي��ة وت��ف��ك��رون ف���ي االن���ق�ل�اب ع��ل ّ��ي،
وت���ت���ش���ارك���ون ف���ي ال��ع��م��ل م���ع ال��ح��ق��ي��ر
محمد دح�لان ض��دي ،وإذا بتقول فش
م��ن��و ،ب��ق��ول ل��ك ع��ن��دي ال��ص��ور .األم���ور
ي��ج��ب أن ت��ك��ون واض���ح���ة ،وأن����ا بحكم
تجربتي معكم غير مقتنع بذلك.
ـــــ مشعل :غير مقتنع بماذا؟
ــــ أبو مازن :مش مقتنع معي بوضوح،
أنا واصلة معي لحد هون (يشير إلى
أنفه) .أبو عمر يقول في القاهرة للوفد
أنتم كفار.
ــــ مشعل :قل ما شئت ،وبعدها اسمع
منا .نريد أن نتفاهم ال أن نتقاتل.
ــــ أبو مازن :نعم أسمعك.

ـ���ـ���ـ���ـ م���ش���ع���ل :ل���ي���ك���ون ال���ق���ط���ري�ي�ن ب���ده���م
ينقلبوا عليك مثل حماس؟
ـ��ـ��ـ��ـ أب�����و م�������ازن :ه����م أه���ل���ي واح��ت��ض��ن��وا
ع��ائ��ل��ت��ي س��اب��ق��ًا ،وال���ي���وم يحتضنون
أحفادي.
ـ��ـ��ـ��ـ ص��ائ��ب ع��ري��ق��ات :ن��ح��ن ع��ل��ى مفترق
ط����رق وف����ي س��ف��ي��ن��ة واح������دة .إذا أردن����ا
أن ت����ك����ون ل���ن���ا دول�������ة ع���ل���ى ح�������دود 67
وع����اص����م����ت����ه����ا ال������ق������دس ،وب������ق������رار م��ن
مجلس األمن ،فالسؤال عند األميركان
واألوروب�������ي���ي���ن :ه����ل ح���م���اس ج�����زء م��ن
امل����ش����روع ال���وط���ن���ي؟ م��ع��ال��ي ال��دك��ت��ور
خالد العطية أبلغهم أن حماس جزء
من الحل وليس املشكلة .نريد أن نكون
ق��ادري��ن ع��ل��ى أن ن��ق��ول أم���ام ال��ع��ال��م إن
حماس جزء من املشروع الوطني...
ــــ عزام أحمد :األخ أبو مازن حكى كثير...
يهمنا ال��ح��ل��ول ووض����ع األس����س ،وق��د
ً
تحدثنا ف��ي ال��ق��اه��رة ط��وي�لا ،وأق��ت��رح
أن نسمع أب��و ال��ول��ي��د ،وف��ي ض��وء ذلك
نناقش.
ــــ مشعل :أنا ال أعرف شيئًا عن تقارير
الشاباك اإلسرائيلي ،وال أحد أطلعني
عليها .وبحكم الشراكة مع أب��و م��ازن،
واح����ت����رام����ًا ل��ش��خ��ص��ه وك���ب���ر س���ن���ه م��ن
حقه أن يعتب .م��ن حقه أن يكاشفنا،
لكنه من بداية االجتماع وه��و منرفز.
أم��ا أن يتبنى موقفًا ب��ن ً
��اء على رواي��ة
إسرائيلية ح��ول ان��ق�لاب ،ث��م يقول أنا
جاي ومش واثق فيكم ،هذا ال يجوز!
ــــ أبو مازن :نعم مصدقينها.
ـ���ـ���ـ���ـ م���ش���ع���ل :آس������ف أن ت����ك����ون م���ص���ادر
إس��رائ��ي��ل ه��ي ال��ت��ي تعتمد عليها في
ت��ق��ي��ي��م األم�������ور .أن����ا ب���ق���ول أم�����ام س��م ّ��و
األمير وأمام قطر الرواية كاذبة مليون
ّ
ب��امل��ائ��ة .ش��ك��ل��وا ل��ج��ان تحقيق ،وقطر
تشارك فيها ،ول��و ثبت أي ش��يء منها
فأنا مستعد أن أعلن بشجاعة االعتذار
ل��ل��س��ل��ط��ة أم�����ام ال��ج��م��ي��ع ،ل��ك��ن إن ثبت
كذبها أريد أن يخرج أبو مازن ويعلن
ويقول إسرائيل كاذبة...
ع���ن���دم���ا ال��ت��ق��ي��ن��ا ه���ن���ا امل�������رة امل���اض���ي���ة
أب��ل��غ��ت��ك أن���ن���ا ن��ع��ت��رض ع��ل��ى امل���ب���ادرة
امل����ص����ري����ة ،وم������ا زل����ن����ا ،ول����ي����س ل��دي��ن��ا
اعتراض على الدور املصري ،وحماس
ال ت��ري��دك��م ط��رب��وش��ًا ،ن��ري��د ال��ش��راك��ة...
ن���ح���ن ال ن��ن��ت��ظ��ر أح��������دًا ،ال ع����رب����ي وال
غيرو ،الرسول أعطانا الضمانة عندما
ق��ال «ال ي��ض ّ��ره��م م��ن ع���اداه���م» ،ونحن
أوفياء مع كل من يدعمنا .شرحت لك
قضية دحالن أكثر من مرة ،وخسئ أن
يضع أحدنا يده بيديه ،أما أن اإلمارات
ً
ت���رس���ل م���س���اع���دات ع���ن ط��ري��ق��ه ف��أه�لا
ً
وس��ه�لا ،ف��أن��ت ت��ع��رف أن أه��ل غ��زة في
مجاعة...
ـ����ــ����ـ أب�������و م����������ازن :ن����ع����م ،ان�����ق��ل��اب ح��ص��ل
ب��االت��ف��اق معه ،وط��ردن��اه و 16شخصًا
من جماعته لهذا السبب.
ــــ مشعل :حقيقة ما حصل ليس انقالبًا
ي���ا أب���و م�����ازن ،إن��م��ا ح��ص��ل��ت إش��ك��االت
على األرض.
ــــ أبو مرزوق :ادعاءات تصنعونها ضد
بعضكم .الحقيقة أن االن��ق�لاب حصل
ضد حماس.
ــــ أبو مازن :اسمعوا ،ضد حماس! كيف؟
ــــ مشعل :أن��ا أث��ق بعقلك ي��ا أب��و م��ازن،
ف��ه��ل ت��ص��دق أن ح��م��اس انقلبت عليك
ب��ال��ت��ع��اون م���ع دح��ل��ان؟ ه���و ال����ذي أراد
أن ي��ن��ق��ل��ب ع��ل��ي��ن��ا ب��ع��د ال��ه��زي��م��ة.
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على الغالف
ف � ��ي ش� �ه ��ر م� � � ��ارس  2007زارن � � � ��ي ف��ي
دمشق واح��د فتحاوي كبير ،وق��ال لي
إن دح�ل��ان ت�ع�ه��د ألم �ي��رك��ا وإس��رائ �ي��ل
بشطب حماس قبل شهرّ ( 6حزيران).
دح �ل��ان ي��ري��د أن ي �س �ت �ف��زك ،ي �ق��ول أن��ا
وحماس انقلبنا عليك.
ـ�ـ�ـ�ـ أب ��و م� ��ازن :حققنا م�ع��ه ف��ي القضية
وه �ن��اك ش �ه��ود ،واب� ��ن ن� ��زار ري� ��ان ك��ان
الواسطة وحلقة الوصل بينكم.
ــــ مشعل :يا رجل ّ
طول بالك .أنت رئيس
الشعب الفلسطيني ،ما
ورقم واحد في ّ
تاخذ األم��ور كمسلمات ،وه��ذه القصة
أيضًا مستعدون أن نعمل فيها تحقيقًا
بشرط من طرف مستقل ،وإذا ثبت ذلك
ف��أن��ا م�س�ت�ع��د أن أع �ل��ن اع� �ت ��ذارًا ب��اس��م
حركة حماس.
ــــ خليل ال�ح�ي��ة :قضية اب��ن ن ��زار ري��ان
أع��رف �ه��ا ب��ال �ت �ف �ص �ي��ل .أب� ��و ش �ب��اك ك��ان
ي�خ�ط��ط ل�ت�ش�غ�ي�ل��ه م �ن��دوب��ًا م�ع�ه��م في
الوقائي.
ــــ أبو مازن :يا سالم ،كان عميل مزدوج.
ــــ خليل الحية :يا رجل أنا شاهد على
ذل��ك .ال��ول��د ك��ان ع�م��ره  17س�ن��ة .رشيد
أبو شباك كان يريد إسقاط هذا الولد
م �ع �ه��م ف ��ي األم � ��ن ال ��وق ��ائ ��ي ،ألن� ��ه اب��ن
القيادي نزار ريان .عمره  17سنة وبدو
يكون وسيط بني حماس ودحالن؟
ـ �ـ �ـ �ـ أب� ��و م� � ��ازن :ك �ي��ف  17س �ن ��ة؟ ع�ن��دن��ا
معلومات مؤكدة غير هيك.
ـ �ـ �ـ �ـ األم � �ي ��ر :أن� ��ا رأي � ��ي إم� ��ا ي �ت �س �ك��ر ه��ذا
تشكيل لجنة تحقيق
املوضوع اآلن ،أو ّ
م�س�ت�ق�ل��ة ،وأن ��ا أف��ض��ل أن ي�ت��م تسكير
املوضوع ،ورج� ً
�اء يا أبو مازن ومن كل
اإلخوان هذا املوضوع يتسكر.
ــــ مشعل :إذا لم تكن العالقة قائمة على
ثقة فال جدوى منها .املاضي يبقى من
املاضي ،ومع ذلك أنا مستعد للتحقيق
في أي قضية غلطت فيها حماس حتى
نبني على صفاء وب�ي��اض .أم��ا مسألة
ال �ـ 93وان�ق�لاب ف��ي الضفة ،فأنا ال أقبل
أن أعمل مع ه��ذا الرجل وه��و يشك ّ
في
م�س�ب�ق��ًا .أح �ن��ا م��ش ج��اي�ين ع �ش��ان ه��ذا
الكالم ،أحنا جايني نشتغل مع بعض
في املوضوع السياسي.
ــــ األمير :كالم فخامة الرئيس ،وكالمك
م� �ص ��دق ع� �ن ��دي .ه� �ن ��اك ض� �غ ��وط ع�ل��ى
ق �ط��ر ب �س �ب��ب وج� � ��ود ح� �م ��اس ع �ن��دن��ا،
ل�ك��ن ه ��ذا أك �ب��ر ش ��رف ل�ن��ا م�ه�م��ا ك��ان��ت
حماس ...أميركا والعرب شانني علينا
حملة ألج��ل ح�م��اس م��وج��ودة عندنا،
وأن��ا أق��ول ه��ذا ش��رف لنا .ي��ا أب��و م��ازن
أن��ا أري ��د س�م��اع كلمتك .ت��ري��د تحقيقًا
أن��ا مستعد ،ل�ك��ن أش ��وف أن امل��وض��وع
يتسكر أفضل.
ّ
سمو األمير ،أبو مازن
ــــ أبو مرزوق :يا
يقول اعتقل مئات من حماس وصادر
ً
س�ل�اح��ًا وأم � � ��واال ،وع �ن��ده م��اج��د ف��رج،
ونطلب أن يوضح لنا ماجد هل ظهرت
م�ل�ام ��ح م� ��ؤام� ��رة خ �ل��ال ال �ت �ح �ق �ي��ق م��ع
ه��ؤالء املعتقلني؟ ه��ؤالء يتم اعتقالهم
منذ سنوات ،وتكرست االعتقاالت بعد
االنقسام .لو كان لديهم ّ
نية استهداف
ّ
للسلطة وألب ��و م ��ازن ك��ان��ت ب��ي�ن��ت من
زمان.
أجاوبك.
أنا
مازن:
ــــ أبو
ّ
ــــ أبو مرزوق :يا سيدي ،خلي ماجد هو
اللي يجاوب.
ــــ أب��و م ��ازن :مل ��اذا ي�ت��م ت�ه��ري��ب األم ��وال
وال�س�لاح وال يستخدم ض��د إسرائيل؟
أين املقاومة في الضفة؟
ـ �ـ �ـ �ـ أب� � ��و م � � � � ��رزوق :ج � �ه ��ودك ��م امل� �ب ��ارك ��ة
وت �ن �س �ي �ق �ك��م م � ��ع اإلس ��رائ� �ي� �ل� �ي�ي�ن ه��و
السبب.
ــــ أبو مازن :آه طبعًا ،بطلوا ده واسمعوا
ده!
ــــ مشعل :يا أب��و م��ازن أي قضية عندك
ش��ك ف�ي�ه��ا ف��ي امل��اض��ي وال �ح��اض��ر في
 2007وقبله وبعده أنا مستعد للجنة
تحقيق حيادية نزيهة...

ـ �ـ �ـ �ـ أب� ��و م � ��ازن :أن� ��ا ال أت� �ح ��دث ف �ق��ط عن
م��اض .م��اذا ع��ن القصة األخ �ي��رة؟ مل��اذا
التخطيط لالنقالب؟
ّ
سمو األمير اقترح مسارين،
ــــ مشعل:
ّ
يا نسكر يا تحقيق ،إذا ما زال في قلبك
شك.
ـ�ـ�ـ�ـ أب��و م� ��ازن :م��ا ع �ن��دي ل�ي��س ش �ك��ًا ،بل
حقيقة.
ــــ مشعل :مع احترامي للجميع ،إخواننا
وشركائنا ،مهما قلتم وتحدثتم معه،
إذا كان لديه هذه القناعة ،فكيف نبني
شراكة معه على أس��اس ه��ذه القناعة؟
أريد قضية الضفة الغربية ،اتركني من
موضوع غزة ،أريد قضية اليوم ،الكالم
اللي أعطوك إياه الشاباك اإلسرائيلي،
إذا مقتنع إن��و حقيقي واج �ب��ك تعمل
ت�ح�ق�ي��ق ،ح�ت��ى ن�ب�ن��ي ع�ل��ى ص �ف��اء ،أن��ا
ال أق �ب��ل أن ن�م�ش��ي ف��ي ش��راك��ة وه�ن��اك
ش �ك��وك ،ه��ا ه��و م��اج��د ف��رج اط�ل��ب منه
أمامنا أن يقول لك الحقيقة.
ً
ــــ أب��و م��ازن :أن��ا أص�لا آخ��ذ معلوماتي
منه.
ـ �ـ �ـ �ـ أب � ��و م� � � ��رزوق :ط �ي��ب أع �ط �ي��ه ف��رص��ة
يحكي.
ــــ خليل الحية :ممكن نسمع من ماجد
قصة الضفة؟
ً
رجاء يا إخوة ما حدا يحكي.
ــــ مشعل:
ــــ األم�ي��ر :أمامك حاجتان يا أب��و م��ازن،
يا يتسكر على املوضوع ونبدأ نشتغل
م��ع ب�ع��ض وأي واح ��د ي�خ��ال��ف االت�ف��اق
يكون مصارحة ويطلع بيان ،أو الشيء
الثاني لجنة تحقيق وأنا جاهز ،ولكني
ال أفضل ذلك ،فال يوجد وقت لذلك.
ــــ أبو مازن :أنا عارف ما في وقت ...أريد
وقف القتال ،لكن عمليًا ليس لي دور.
ـ�ـ�ـ�ـ األم �ي��ر :ل�ك��ن اآلن م��وج��ود مصالحة
وحكومة واحدة ونعمل مع بعض.
ـ �ـ �ـ �ـ أب� ��و م� � ��ازن :أي ح �ك��وم��ة! راح وزي ��ر
الصحة لغزة ،ضربوه حتى كاد يموت،
ويقولون ما عنا خبر.
ـ�ـ�ـ�ـ ع� ��زام األح� �م ��د :رأي� ��ي أن ن�ن�ط�ل��ق من
ّ
سمو األمير .نترك املاضي على
اقتراح
ج� �ن ��ب ،ون �ح �ك��ي ف ��ي م ��ا ب �ع��د ح�ك��وم��ة
ال �ت��واف��ق .أب��و ال��ول�ي��د ع�ن��ده ح��ق يقول
إنو بسبب القصة األخيرة من الصعب
أن تشتغلوا مع بعض وهناك شكوك.
خلينا نحكي عن املستقبل.
ــــ األم�ي��ر :مثل ما ق��ال ،هل نبدأ صفحة
جديدة؟ أم تريد لجنة تحقيق؟
ـ�ـ�ـ�ـ أب ��و م� ��ازن :امل ��وض ��وع ل�ي��س امل��اض��ي
ف�ق��ط .برعايتكم قبل  6ش�ه��ور شكلنا
ح �ك��وم��ة وح� � ��دة وط� �ن� �ي ��ة .ط �ي��ب ل�ي��ش
ت�خ�ط��ف ث�لاث��ة أوالد وت �ن �ك��ر؟ وت�ع�م��ل
ح��رب وأن��ا ما ليش دع��وة ،ب��األول الزم
ت �ع��رف ت��داع �ي��ات ذل ��ك .وأن ��ا ناقشتكم
أل� ��ف م � ��رة ،وق �ل��ت ال �ل��ي ي �ج �ي��ب س�ل�اح
س��أع�ت�ق�ل��ه .ه��ل تعلم أن ه�ن��اك تهريب
س�ل�اح ح�ت��ى م��ن ال�ج�ي��ش اإلس��رائ�ي�ل��ي
ل�ك��م؟ قبل ال��رواي��ة اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ،أيضًا
تريدني أن أقول سيبك منها؟
ــــ مشعل :ب��دأت بداية غير موفقة على
ً
اإلط �ل ّ�اق ،وغ�ي��ر م�ف�ي��دة أي �ض��ًا .أوال كل
م��ا وق�ع�ن��ا عليه ف��ي م��وض��وع ال��وح��دة
وامل � �ص ��ال � �ح ��ة م� �ل� �ت ��زم ��ون ب� � ��ه ،ص �ف �ق��ة
م�ت�ك��ام�ل��ة .ث��ان �ي��ًا :ن�ح��ن م�س�ت�ع��دون أن
ي �ك��ون ق� ��رار ال �ح��رب وال �س �ل��م م�ش�ت��رك��ًا
نتفاهم عليه .ثالثًا :نضع استراتيجية
نضالية مع بعض ،وإذا ما وضعناها
م��ع ب�ع��ض م��ا ت�ل��وم��ون��ا .راب �ع��ًا :ال�ق��رار
ال�س�ي��اس��ي م��ا ي�ن�ف��رد ف�ي��ه أح ��د ،ال أن��ت
وال حماس.
ـ �ـ �ـ �ـ أب� ��و م� � ��ازن :ات �ف �ق �ن��ا وق �ل �ن��ا م �ق��اوم��ة
شعبية ،وينها؟
ـ �ـ �ـ �ـ م �ش �ع��ل :س �ي��ادت��ك م ��ش راغ � ��ب بجد
فيها ،وتمنعونها وتضيقون عليها،
وأن��ا مستعد لفتح ك��ل امللفات .قضية
امل �س �ت ��وط �ن�ي�ن ال ال � � �ع � � ��اروري وال ك��ل
قيادة حماس تعلم بها ،حتى جاءتنا
ال �ت �ح �ق �ي �ق��ات اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ق �ب��ل أي� ��ام،

(أ ف ب)

أثناء مفاوضات
القاهرة كنا مجرد
«طربوش» ووفد حماس
لم يكن لديه صالحيات
مشعل :أنا قلت للعاروري
إنه أخطأ أن يعلن أننا خلف
قتل المستوطنين

وال� �ت ��ي ت� �ق ��ول إن �ه ��م ت �ل �ق��وا ت�ع�ل�ي�م��ات
م��ن ع�ن��اص��ر م��ن ح �م��اس ،ل��ذل��ك عندما
أج�ب�ت��ك ك�ن��ت ح ��ذرًا وق �ل��ت ال أؤك ��د وال
أن� �ف ��ي .أوغ� �ل ��و ق� ��ال ل ��ي مل � ��اذا ال ت�ن�ف��ي
م� �س ��ؤول� �ي� �ت� �ك ��م؟ ق� �ل ��ت ل � ��ه ل� �ي ��س ل ��دي
معلومات أك �ي��دة ،لكن تسلم أي��د اللي
ع�م�ل�ه��ا ض ��د االح � �ت �ل�ال ،وأن � ��ت ت�ع��رف
أن �ن ��ي ال أض �ح ��ي ب �ص��دق �ي �ت��ي ،ال�ع�م��ل
ال�ع�س�ك��ري خ �ي��ار اس �ت��رات �ي �ج��ي ،ول�ك��ن
إذا اتفقنا على عمل سلمي ،فأنا ألزم
جماعتي بذلك ،واألمير طرح مخرجا،
إما أن تطوى الصفحة وتكون خارجة
من نفسك ،وإما تحقيق محايد.
ــــ األم�ي��ر :أب��و م��ازن خلينا نخلص من
ه � ��ذا امل � ��وض � ��وع ،وم � ��ا ش ��ي ي �ط �ل��ع م��ن
خاطرك.
ـ �ـ �ـ �ـ أب� ��و م� � ��ازن :إذا س �م �ع��ت ك�ل�ام��ا غير
حقيقي فهذا يجنني أكثر ،عندي CD
وارسلته ملشعل ويقول ما وصلني.
ـ �ـ �ـ �ـ م �ش �ع��ل :م ��وض ��وع ال� �ش ��ري ��ط ،خ�ل��ي
ماجد فرج يجيبه ويحكي اللي عنده،

وخليهم يشوفوا الشريط.
ــــ أبو م��رزوق :يا راجل هذه أنفاق ضد
إسرائيل.
ــــ أب��و م ��ازن :ك�ي��ف ض��د إس��رائ �ي��ل؟ في
التسجيل كانوا يقولون هذا اللغم ألبو
مازن.
ـ �ـ �ـ �ـ أب � ��و م� � � ��رزوق :ي ��ا أب � ��و م� � ��ازن ك��ان��وا
بيهزروا معك.
ــــ أبو مازن :هو هذا الكالم فيه هزار؟
ــــ مشعل :أنا قلت للعاروري إنه أخطأ
أن ي�ع�ل��ن ذل� ��ك ،ول �ك��ن ه��و ال ع�ل�اق��ة له
باملوضوع.
ـ�ـ�ـ�ـ أب��و م ��ازن :ل�ك��ن ه��و ال�ل��ي ط�ل��ع وق��ال
املوضوع من عندنا.
ــــ مشعل :لم يكن عندنا معلومات ،لكن
اآلن ثبت ذلك ،شو املشكلة؟
ــــ أبو مازن :املشكلة أنا أنكرت ألميركا
وإس� ��رائ � �ي� ��ل أن ت � �ك ��ون ح � �م ��اس وراء
العملية.
ــــ مشعل :وأنا ما كنت أعرف .واآلن تبني
أن�ه��ا م��ن ح�م��اس ،أن��ت ممكن تلومني
أن �ن��ا ك �ق �ي��ادة فلسطينية الزم نلتقي
ونقرر مقاومة شعبية فقط ال غير.
ــــ أبو مازن :هذا حصل.
ـ�ـ�ـ�ـ م�ش�ع��ل :ات�ف�ق�ن��ا ب��ال �ش��راك��ة ،وه ��ذا لم
يحصل ،لم نتفق بالشراكة.
ــــ أبو مازن :لهون واصلة معي (إشارة
إلى أنفه).
ـ�ـ�ـ�ـ م�ش�ع��ل :م��ا ه �ك��ذا ت�ع��ال��ج األم � ��ور ،يا
رج � ��ل أن � ��ت ال� ��رق� ��م واح� � ��د ف� ��ي ال �ش �ع��ب
الفلسطيني.
ـ �ـ �ـ �ـ أب � ��و م � � ��ازن :ب � ��دي أخ� �ل ��ص م ��ن ه��ذه
القصة ،بدي أخلص منكم ومن أميركا.
ــــ األمير :طرحت نقطتني ،خارطة طريق
ل �ل �م �س �ت �ق �ب��ل ،أب� ��و ال ��ول �ي ��د ه ��ل ت�ج�ي��ب
عنها؟
ــــ مشعل :أنا جاوبت سموكم عليها.
ــــ العطية :أنا وصائب نريد من الرئيس
وأب� ��و ال��ول �ي��د أن ي�ض�ع��ان��ا ف��ي ص��ورة
املطلوب عمله في األمم املتحدة.
ــــ األمير :تمام يكون خالد مع صائب،
ومن يريد من عند أبو الوليد ،ويهمني
اآلن وقبل انهاء االجتماع ان نعلن ،إما
تأليف لجنة وأنا قناعتي ال ،أو تصفية

األمور ويتسكر املوضوع.
ــــ أبو م��ازن :ال استطيع إجابة سموكم
اآلن ،ألني معصب.
ــــ األمير :وإما أن تقول املوضوع انتهى.
ـ �ـ �ـ �ـ أب � ��و م � � ��ازن :ال أق� � ��ول ان� �ت� �ه ��ى ،أري ��د
إج��اب��ات ،نتفق ع�ل��ى م�ق��اوم��ة شعبية
ومفاوضات ،عملوا حرب في  2012وال
عالقة لنا بها! كيف؟ وملاذا؟
ــــ الحية :املشكلة أن��ه أن��ت بتصدق أي
إش��ي ،كيف احنا بنعمل ح��رب واحنا
ال �ل��ي ب �ن �م��وت؟ م�ي�ن ح �ك��ال��ك ان ��ه اح�ن��ا
عملنا حرب 2012؟ مش هم اللي قتلوا
الجعبري؟ واآلن الحرب مش بدأت في
الضفة وتحركت لعندنا؟ انت ما بدك
ندافع عن أنفسنا؟
ـ�ـ�ـ�ـ أب ��و م� ��ازن :أن �ت��م م��ن ب��دأت �م��وه��ا في
الضفة ال إسرائيل.
ــــ مشعل :إسرائيل من بدأت في الضفة.
ـ� �ـ� �ـ� �ـ أب � � ��و م � � � � ��ازن :ال ،م � ��ش إس� ��رائ � �ي� ��ل،
إس��رائ �ي��ل ت��ري��د ت��دم�ي��رن��ا ق�ب�ل�ك��م ،لكن
أن��ا ح��ري��ص على أال أعطيها الذريعة
لذلك ،أنا حشرت إسرائيل في الزاوية
بالسياسة.
ــــ األمير :أرجوكم حتى ننهي املوضوع،
أنت اآلن معصب ،مش في مزاجك ،إلى
متى ستبقى في الدوحة؟
ــــ أبو مازن :غدًا مسافر إلى القاهرة.
ــــ األم �ي��ر :إذًا نجتمع الليلة ،حضروا
الج �ت �م��اع ،م��ا ي�ص�ي��ر ن �ت��رك امل��وض��وع
معلق.
ــــ مشعل :أن��ا م��ع اق�ت��راح سمو األمير،
خلي أب��و م��ازن يرتاح ،يفك عصبيته،
ما ينفع نتناقش واحنا معصبني.
ــــ أبو مازن :أنا حاضر ،أقسم بالله أنا
أنجنيت ،خلص نلتقي الليلة.

■ التقويم واملالحظات:
ـــ بدأت الجلسة وانتهت بحالة عصبية
م��ن ك�ل�ا ال �ط��رف�ي�ن ،وك � ��ادت أن ت�ت�ط��ور
األم��ور لوال تدخل سمو األمير حفظه
الله.
ــــ كان باديًا على الرئيس الفلسطيني
ال �خ��وف وال �ق �ل��ق م��ن خ �ط��وة عسكرية
ت �ق��وم ب �ه��ا ح��رك��ة ح �م��اس ف��ي ال�ض�ف��ة
ال �غ��رب �ي��ة إلن �ه ��اء ح�ك�م��ه ه �ن ��اك ،وك ��ان
واثقًا بمعلوماته.
ـــ ال��وف��د امل��راف��ق للرئيس الفلسطيني
كان أكثر التزامًا خالل الجلسة ،ولكن
كان يبدو على أعضائه امتعاضهم من
تطرق الرئيس الفلسطيني لتفاصيل
وأحداث ال لزوم لها.
ـ �ـ �ـ ع �ل��ى خ�ل��اف ال �س �ي��د م �ش �ع��ل ،ال ��ذي
ك��ان يستمع للرئيس أب��و م��ازن حتى
ال �ن �ه��اي��ة ،ف ��إن أع �ض ��اء وف� ��ده ح��اول��وا
امل � �ق� ��اط � �ع� ��ة ف � ��ي أك � �ث � ��ر م � ��ن م� ��وض� ��وع
وبطريقة حديث استفزازية.
ـــ كان باديًا على الرئيس الفلسطيني
قلق بالغ من معلومات لديه عن عالقة
حركة حماس بدحالن في اإلمارات.
ـــ من خالل حديث على انفراد مع أحد
أع� �ض ��اء وف� ��د ح ��رك��ة ح� �م ��اس ،أك� ��د أن
جميع ما س��رده الرئيس الفلسطيني
من أح��داث واتهامات ال أس��اس له من
الصحة ،وأنهم سيصرون في الجلسة
ال �ث��ان �ي��ة ع �ل��ى ط �ل��ب إت ��اح ��ة ال �ح��دي��ث
لرئيس امل�خ��اب��رات الفلسطينية ،ألنه
أبلغهم خ�ل�ال ت��واص�ل��ه معهم وأي�ض��ًا
في القاهرة رواي��ات مغايرة تمامًا ملا
ق��ال��ه أب��و م ��ازن ،وأب�ل�غ�ه��م أن م�س��ؤول
التنسيق الفلسطيني مع اإلسرائيليني
يتعمد نقل رواي��ة مصنعة إسرائيليًا
الضغط.
إلبقاء أبو مازن تحت
ّ
ـــ في نهاية الجلسة األولى وقع عضو
وف��د حركة حماس السيد موسى أبو
م��رزوق الرسالة التي طلبها الرئيس
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ب �ه ��دف االن� �ض� �م ��ام إل��ى
ميثاق روما ومحكمة الجنايات.
ً
(محضر اللقاء كامال
على املوقع االلكتروني)
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فلسطين

تضيع النصر
الفلسطينيون على قلبين :أيضًا الخالفات ّ
ربما منحت آلة املوت اإلسرئيلية الفرقاء الفلسطينيني
من «فتح» و«حماس» وقتًا قصيرًا للظهور بموقف وطني
موحد ،لكنهما منذ توقف الحرب عادا إلى حالة الشد
السياسي ،وهو ما ظهر جليًا في الخطاب اإلعالمي لدى
الطرفني في اليومني املاضيني
غزة ـ بيان عبد الواحد
قبل ال�ح��رب األخ �ي��رة على ق�ط��اع غ��زة ،لم
تكن الحال بني حركتي «حماس» و«فتح»
أفضل من اآلن ،إذ كان القطاع على منحدر
خ�ط�ي��ر ب�س�ب��ب أزم ��ة روات� ��ب ح�ك��وم��ة غ��زة
(حماس) السابقة التي تقارب العام .وال
تكشف مصادر مطلعة في حركة «حماس»
سرًا حني أكدت لـ«األخبار» صرف ماليني
الدوالرات خالل الحرب ملوظفي قطاع غزة
الذين يزيد عددهم على  45ألفًا.
وف � ��ي وق � ��ت م �ت ��أخ ��ر أم � � ��س ،أع� �ل ��ن ع�ض��و
امل �ك �ت��ب ال �س �ي��اس��ي ل� �ـ«ح� �م ��اس» ،م��وس��ى
أبو م��رزوق ،أنه ستصرف روات��ب رام الله
وغ��زة بالتزامن ه��ذا الشهر ،لكنه ذك��ر أن
ال�ص��رف سيكون عبر «س�ل�ف��ة» ال تتعدى
 1500شيقل ( 1دوالر =  3.5شواقل) يوم
األربعاء املقبل ،.وهو ما قد يحل جزءا من
املشكلة.
وي� � ��رى س� �ك ��ان غ � ��زة أن ال �ح �ك ��وم ��ة ال �ت��ي
يرأسها األكاديمي رامي الحمدالله تخلت
ع �ن �ه��م ف ��ي وق� ��ت ال� �ش ��دة ألن �ه��ا ل ��م تمنح
أصحاب البيوت املهدمة سوى مبلغ 300
شيكل ( 85دوالرًا) ،وفق إفادات النازحني.
ويحاول مئات منهم في هذه األيام إخالء
املدارس التي لجأوا إليها والعودة إلى ما
بقي من منازل صالحة للسكن.
وأعلن الحمدالله أمس أن حكومته سوف
تستأجر بيوتا بصورة مؤقتة للنازحني.
ت�ع�ل�ي�ق��ا ع �ل��ى ذل � ��ك ،ذك� ��ر وزي � ��ر األش �غ��ال

ال�ع��ام��ة واإلس �ك��ان ف��ي ح�ك��وم��ة ال�ت��واف��ق،
مفيد الحساينة أن امل�ب��ال��غ ال�ت��ي ُوزع ��ت
ّ
احتياجاتهم،
على املتضررين ال تغطي
لكنه ع��زا املشكلة إل��ى العجز املالي الذي
ت �ع��ان �ي��ه ح �ك��وم �ت��ه ،م ��ؤك� �دًا ل� �ـ«األخ� �ب ��ار»
دوال خ� �ل� �ي� �ج� �ي ��ة م� � ��ن أج� ��ل
م� ��راس � �ل � �ت� ��ه
ً
إم� ��داد «ال �ت��واف��ق» ب��ال��دع��م ال �ل�ازم إلغ��اث��ة
املتضررين واملساهمة في إعادة اإلعمار.
وأف��اد الحساينة بأن لجنة حصر أضرار
ال �ع��دوان ب��اش��رت عملها ،وق��در الخسائر
امل �ب��اش��رة (األول �ي ��ة) ال�ت��ي أص��اب��ت م�ن��ازل
امل ��واط� �ن�ي�ن ب �ن �ح��و  3.5م� �ل� �ي ��ارات دوالر،
م �ع �ب �رًا ع ��ن أم �ل��ه ب�ع�ق��د م��ؤت �م��ر امل��ان�ح�ين
إلعادة اإلعمار قريبًا .يشار إلى أن وسائل
إع�ل�ام نقلت أن رئ�ي��س ال�س�ل�ط��ة ،محمود
ع�ب��اس ،ه��ات��ف أم�ي��ر ق�ط��ر ،تميم ب��ن حمد
آل ثاني ،للحديث عن أهمية اإلس��راع في
إعادة اإلعمار ،كما بحث تميم في اتصال
آخر مع القيادي في «حماس» ،إسماعيل
هنية ،سبل إعمار غزة.
وب�ع�ي�دًا ع��ن ق�ض�ي��ة اإلع �م��ار ال�ت��ي تطالب
السلطة ب��أن يكون عبر قناتها ،ف��إن حالة
من التجاذب السياسي ألقت بظاللها على
ال��وض��ع الفلسطيني م �ج��ددًا ،ع�ل��ى ض��وء
حديث عباس أنه لن يدفع رواتب موظفي
حكومة غزة السابقة نظرًا إلى العجز الذي
تعانيه السلطة ،وف��ق م��ا سربته وسائل
إع �ل��ام ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ع ��ن اج �ت �م��اع ال�ل�ج�ن��ة
ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ملنظمة ال�ت�ح��ري��ر ف��ي رام الله
األس� �ب ��وع امل ��اض ��ي ،ف �ض�ل ً�ا ع��ن ت�ص��ري�ح��ه

علنًا بوجود «حكومة ظل في غزة».
ال�ح�س��اي�ن��ة م��ن ج�ه�ت��ه ،ق��ال إن وزراء غ��زة
األربعة في حكومة التوافق يؤدون عملهم
ب� �ص ��ورة رس �م �ي��ة وك ��ام� �ل ��ة ،ب �م��ا ف ��ي ذل��ك
وزارت ��ه التي يعمل جميع م��ن فيها تحت
إم ��رت ��ه ،ل �ك �ن��ه ط��ال��ب ب� �ض ��رورة أن تلتئم
ال�ح�ك��وم��ة ف��ي غ��زة «ح�ت��ى ي��أخ��ذ ك��ل وزي��ر
موقعه ويدير أعماله».
ف ��ي امل� �ق ��اب ��ل ،ن �ف��ى م ��وس ��ى أب � ��و م� � ��رزوق،
وج� � ��ود م ��ا ي �س �م��ى «ح� �ك ��وم ��ة ال � �ظ ��ل» ف��ي
القطاع ،معتبرًا أن تصريحات عباس «ال
ت�خ��دم امل��وق��ف» .وأض ��اف أب��و م ��رزوق في
ت �ص��ري �ح��ات ص �ح��اف �ي��ة« :ال ��رئ �ي ��س يجب
أن ي��راج��ع حساباته ،ول��م يمنع أح��د عمل
حكومة الحمدالله في غ��زة ...هم يتلكأون
ويحاولون التمييز بني املواطنني».
ع� �ل ��ى وق� � ��ع ال � �ت � �ج� ��اذب ،وج � �ه� ��ت ال �ل �ج �ن��ة
امل ��رك ��زي ��ة ل� �ـ«ف� �ت ��ح» أص ��اب ��ع االت � �ه� ��ام إل��ى
األج � �ه ��زة األم �ن �ي��ة ف ��ي غ� ��زة ب ��ارت �ك ��اب م��ا
سمته «أبشع الجرائم واالنتهاكات بحق
ك��وادره��ا وع�ن��اص��ره��ا ف��ي ال�ق�ط��اع» .وق��ال
ب�ي��ان ص��ادر ع��ن اللجنة« :نستنكر إق��دام
أج �ه��زة أم ��ن ح �م��اس خ�ل�ال ال �ع ��دوان على
إط�لاق الرصاص على أرج��ل العشرات من
ك� ��وادر ال �ح��رك��ة وف ��رض اإلق��ام��ة ال�ج�ب��ري��ة
ع �ل��ى أك �ث ��ر م ��ن ث�لاث �م �ئ��ة ف ��ي م �ن��ازل �ه��م»،
م �ش �ي �رًا إل ��ى وج� ��ود م�ع�ت�ق�ل�ين س�ي��اس�ي�ين

عبرت «الجهاد»
ّ
عن قلقها من تبادل
االتهامات بين
«حماس» و«فتح»

ف ��ي س� �ج ��ون غ� � ��زة .وف � ��ي امل� �ق ��اب ��ل ات �ه �م��ت
«حماس» ،السلطة ،باعتقال كوادرها في
الضفة املحتلة بعد احتفاالت أمس.
امل�ت�ح��دث ب��اس��م وزارة ال��داخ�ل�ي��ة السابقة
في غزة ،إياد البزم ،أكد لـ«األخبار» أنه ال
يوجد معتقلون سياسيون أو أشخاص
موقوفون على خلفية «ال��رأي» ،وقال« :كل
م��ا ي �ش��اع غ�ي��ر ص�ح�ي��ح ،ول �ي��س ه �ن��اك أي
معتقل س�ي��اس��ي ،وق��د أطلعنا مؤسسات
حقوق اإلنسان على هذا األم��ر» .وأض��اف:
«األجهزة األمنية لم تطلق النار على أحد،
والحديث عن استهداف عناصر فتح هو
محض افتراء ،كما أننا (ال��وزارة) لم نعدم
أيًا من املتخابرين مع االحتالل».
وش ��دد ال �ب��زم ع�ل��ى أن «أج �ه��زة غ��زة تتبع
اإلج��راءات القانونية في إيقاف املواطنني
وم�لاح �ق��ة ال �ع �م�لاء ،ب�م��ا ي�ض�م��ن عرضهم
ع �ل��ى ال �ق �ض��اء» ،ك��اش �ف��ًا ع��ن أن �ه��م ف�ت�ح��وا
«تحقيقًا في إع��دام ع�م�لاء» ،لكنه لم ينف
اعتقال مشبوهني في إطار التحقيقات.
في مقابل ذلك ،عبرت «الجهاد اإلسالمي»
ع��ن ق�ل�ق�ه��ا م��ن االت �ه��ام��ات امل �ت �ب��ادل��ة ،مع
العلم بأنها دع��ت ،وف��ق مصادر ،إل��ى عقد
مؤتمر لقيادة منظمة التحرير.
وتهدد هذه الخالفات املشهد الفلسطيني
السياسي ال��ذي ل��م ي�خ��رج بعد م��ن دائ��رة
الحرب ،إذ يجري الحديث عن أن منتصف
األسبوع الجاري سيكون موعد استئناف
امل �ف��اوض��ات غ�ي��ر امل �ب��اش��رة ب�ي�ن ال��وف��دي��ن
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي واإلس��رائ �ي �ل��ي ف��ي ال �ق��اه��رة،
وذلك من أجل النظر في القضايا املؤجلة
ك��اإلف��راج ع��ن األس ��رى وق�ض�ي��ة الجنديني
اإلس��رائ �ي �ل �ي�ي�ن امل �ف �ق ��ودي ��ن وم �ل �ف��ي ب �ن��اء
امل �ط��ار وامل �ي �ن��اء .ل�ك��ن ع�ض��و ال��وف��د ،بسام
الصالحي ،نفى علمه ،حتى كتابة التقرير،
بموعد استئناف املفاوضات.
وي� � �ق � ��ود ه � � ��ذه امل � �ب� ��اح � �ث� ��ات ع � ��ن ال � �ط ��رف
الفلسطيني وفد موحد من الفصائل كلها
يرأسه عزام األحمد (فتح) ،ما يعني أن أي
خالف داخلي له تأثير مباشر على موقف

ال ��وف ��د .ف ��ي ه ��ذا ال� �ص ��دد ،أع �ل��ن امل �ت �ح��دث
ب��اس��م «ح� �م ��اس» ،س��ام��ي أب ��و زه � ��ري ،أن
أي م �ش��روع دول ��ي ي�س�ت�ه��دف ن ��زع س�لاح
الحركة في قطاع غزة ليس له قيمة «ألنه
يتعارض مع القانون الدولي ،وشعبنا لن
يسمح بذلك» .وأضاف أبو زهري ،في بيان
ل��ه ،إن «املطلوب ليس ن��زع س�لاح الشعب
الفلسطيني ،بل يجب أن يكون نزع سالح
االح � �ت �ل�ال وم� �ن ��ع اإلدارة األم �ي��رك �ي��ة م��ن
تزويده به» .في سياق متصل ،لفت إلى أن
«اتفاق التهدئة ال ينتهي بانتهاء الشهر
امل �ح��دد ،وأن م��ا ذك��ر ف��ي االت �ف��اق أن تبدأ
ج�ل�س��ات امل �ف��اوض��ات ق�ب��ل ان�ت�ه��اء الشهر،
أم��ا التهدئة فهي مستمرة ،وذل��ك حتى ال
يحدث لبس لدى شعبنا».
على جانب آخر (علي حيدر) ،بدأت حكومة
العدو خطواتها األولى في معالجة جانب
من تداعيات الحرب على غ��زة .وأق��رت في
جلستها أم��س اق �ت��راح رئ�ي��س ال�ح�ك��وم��ة،
ب �ن �ي��ام�ين ن �ت �ن �ي��اه��و ،ت�ق�ل�ي��ص م �ي��زان �ي��ات
ال��وزارات املختلفة من أجل تغطية نفقات
ال� �ع ��دوان ( 2م �ل �ي��ار ش �ي �ك��ل) وه ��ي ت �ع��ادل
نحو  %2من ميزانيات ال��وزارات .ويهدف
ال �ت �ق �ل �ي��ص ال� � � ��ذي ش� �م ��ل ك � ��ل ال� � � � � ��وزارات،
ب��اس�ت�ث�ن��اء «ال ��دف ��اع» ،إل��ى زي ��ادة امل��وازن��ة
األمنية  1,5مليار شيكل ،على أن يستخدم
ال �ب��اق��ي ل �ت �ع��وي��ض األض � � ��رار ف ��ي م�ن�ط�ق��ة
الجنوب .كما تضمن قرار الحكومة زيادة
موازنة «الدفاع»  1,5مليار شيكل سنويًا
ابتداء من العام املقبل.
ً
م � � ��ن ج� � �ه � ��ة أخ � � � � � � ��رى ،ك � �ش � �ف� ��ت ص �ح �ي �ف��ة
«ه � ��آرت � ��س» أن ال �ج �ي��ش س �ي��وص��ي أم ��ام
ال�ح�ك��وم��ة بتخفيف ال�ض�غ��وط العسكرية
واالقتصادية على «ح�م��اس» في غ��زة من
أج��ل م�ن��ع اس�ت�ئ�ن��اف ال�ق�ت��ال ن�ه��اي��ة أي�ل��ول
ال� �ج ��اري .وه �ن��ا أوض ��ح ض��اب��ط رف �ي��ع أن��ه
«ليس هناك مصلحة إلسرائيل بأن يرزح
القطاع تحت ضغط اقتصادي واجتماعي
ثقيل ،ألن التسهيالت ستساعد في إبقاء
الهدوء على حاله».

معابر غزة «مع ّلقة» في انتظار شياطين التفاصيل
غزة ــ هاني إبراهيم
�ض م� �ح ��ادث ��ات ال� �ق ��اه ��رة ل��وق��ف
ل� ��م ُت � �ف� � ِ
الحرب إلى نتائج واضحة لدى املواطن
الغزي ،وال سيما أنه لم يلمس حتى هذه
اللحظة أي تغيير إيجابي إال في إبحار
ال �ص �ي��ادي��ن م�س��اف��ة س�ت��ة أم �ي��ال بحرية
وع ��ودة امل��زارع�ين إل��ى أراض�ي�ه��م امل��دم��رة
حاليًا .وبقدر ما تبقى عيون أهالي قطاع
غزة تنظر إلى ستة معابر مع األراض��ي
امل�ح�ت�ل��ة (ج ��زء م�ن�ه��ا م�غ�ل��ق س��اب �ق��ًا) من
أجل مرور البضائع واملساعدات ،فإنهم
ي��رك��زون اهتمامهم على معبر رف��ح مع
مصر.
ف ��ي االت � �ف ��اق األخ� �ي ��ر اس� ُ�ت �ث �ن��ي «امل �ع �ب��ر
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي ـ �ـ �ـ �ـ امل � �ص� ��ري» ك �م��ا أح �ب��ت
القاهرة إع��ادة توصيفه وجعلته خارج
املحادثات ،لذلك بقيت املعابر املرتبطة
م��ع االح �ت�لال ه��ي امل�ق�ي��دة للبحث ،علمًا
بأنه سجل زيادة تدريجية أخيرًا على ما
تدخله تلك املعابر ،وفق مصادر محلية
وأمنية.
واآلن س�ي�ج��ري ع�ل�اج ق�ض�ي��ة رف ��ح على
عكس اتفاق  2012الذي سمح بفتح املعبر
م��ن دون وج� ��ود ال�س�ل�ط��ة الفلسطينية
ع�ل�ي��ه .ل�ك��ن م�ص��ر ش� ��ددت ع�ل��ى أن �ه��ا لن
تفتح املعبر بصورة كاملة والعمل فيه
بطريقة اعتيادية إال بإخطار رسمي من
السلطة يقضي ب��وج��وده��ا ع�ل��ى املعبر
وانتشارها على طول الحدود مع مصر.
ه � � ��ذا ال � � �ش � ��رط ل � ��م ت� ��رف � �ض� ��ه ال� �ف� �ص ��ائ ��ل
املفاوضة ،بل قبلت أن تكون كل املعابر
ح�ت��ى م��ع االح �ت�لال ت�ح��ت إدارة حكومة
ال� �ت ��واف ��ق ،وإل � ��ى أن ي �ج ��ري إع �ل��ان ذل��ك
«يعمل املعبر» ،كما تقول وزارة الداخلية

ف ��ي ح �ك��وم��ة غ � ��زة ال �س ��اب �ق ��ة« ،ب� �ص ��ورة
ط��ارئ��ة منذ منتصف ال�ح��رب األخ �ي��رة».
وتضيف «الداخلية» أن الفئات املسموح
ل� �ه ��ا ب ��ال �س �ف ��ر م � � �ح� � ��دودة ،وه� � ��ي ح�م�ل��ة
ال�ج��وازات األجنبية والجرحى وأضيف
إل�ي�ه��م أص �ح��اب اإلق ��ام ��ات «ع �ل��ى أن من
يخرجون أعدادهم  350-300مواطن في
اليوم الواحد».
ف � ��ي م� �ق ��اب ��ل ذل� � � ��ك ،أك � � ��د ع� �ض ��و امل �ك �ت��ب
ال �س �ي��اس��ي ل �ح��رك��ة «ح � �م� ��اس» ،م��وس��ى
أب��و م� ��رزوق ،أن ح��رك�ت��ه ال ت�م��ان��ع تولي
حكومة ال�ت��واف��ق اإلش ��راف على تطبيق
بنود املحادثات التي جرت في القاهرة
«ح � �ت� ��ى ف � ��ي اإلش� � � � � ��راف ع� �ل ��ى ق �ض �ي �ت��ي
امليناء وامل �ط��ار» .ورح��ب ،ف��ي حديث مع
«األخ� �ب ��ار» ،ب �ع��ودة ح��رس ال��رئ��اس��ة إل��ى
إدارة امل �ع �ب��ر ع �ب��ر امل��وظ �ف�ي�ن ال �ق��دام��ى،
لكنه أب��دى رف�ض��ه ال�ت��ام ل�ط��رد املوظفني
الحاليني «واعتبارهم غير شرعيني».
أم��ا ع��ن امل�ع��اب��ر م��ع االح �ت�ل�ال ،ف�ل��م ت�ق� ّ�دم
صورة واضحة في شأن تفاصيل عملها
وامل ��واد ال�ت��ي س�ت��دخ��ل ع�ب��ره��ا إل��ى غ��زة،
خ��اص��ة م��ع غ �ي��اب م ��واد ال �ب �ن��اء ال�لازم��ة
إلع� ��ادة اإلع �م��ار ع��ن األص �ن��اف ال� ��واردة،
وح �ت��ى ف ��ي م�ع�ب��ر ب �ي��ت ح ��ان ��ون (إي� ��رز)
املخصص لألفراد (شمال قطاع غزة) لم
تظهر بعد تفاصيل أي تسهيالت معينة
ملرور أصحاب الحاجة عبره إلى الضفة
املحتلة.
ع � ��ن ب� ��اق� ��ي امل � �ع� ��اب� ��ر ،ي �م �ك ��ن أن ي �غ �ي��ب
م �ن �ه��ا «ك� ��ارن� ��ي» (ش� � ��رق) ال � ��ذي أغ�ل�ق�ت��ه
إس��رائ�ي��ل ع��ام  2011ونقلت معداته إلى
«ك ��رم أب��و س��ال��م» ،واألخ �ي��ر اآلن «محط
ال �ت��رك �ي��ز» ،خ��اص��ة أن ��ه امل�ع�ب��ر ال�ت�ج��اري
امل�ج�ه��ز ج �ي �دًا .أي�ض��ًا ج��رى إغ�ل�اق معبر

معبر رفح يعمل
بصورة طارئة في انتظار
عودة حرس الرئاسة

ال�ش�ج��اع�ي��ة (ن��اح��ل ال �ع��وز) (ش� ��رق) ع��ام
 2010وإزال�ت��ه كليًا ،مع أن��ه ك��ان يحتوي
ع�ل��ى خ ��زان ��ات أرض �ي��ة م�خ�ص�ص��ة لنقل
م�ش�ت�ق��ات ال �ب �ت��رول (ال�ب�ن��زي��ن وال �س��والر
وال �غ ��از)ّ .أم ��ا معبر «ص��وف��ا» (ج �ن��وب)،
فهو اآلن صحراء جرداء ،وكان يستخدم
ق�ب��ل ف��رض ال�ح�ص��ار لنقل م ��واد ال�ب�ن��اء،
كذلك استخدم في بداية الحصار لنقل
البضائع قبل إغالقه نهائيًا.
ب ��ال� �ع ��ودة إل � ��ى «ك� � ��رم أب � ��و س� ��ال� ��م» ،ف��إن
أقصى طاقة لعمله اليوم هو دخول 450
ش��اح�ن��ة ،ب��رغ��م ح��اج��ة ال�ق�ط��اع إل��ى نحو
 1000ش��اح �ن��ة ي��وم �ي��ًا ع �ل��ى م� ��دار ال �ع��ام
دون إغ�لاق��ات ،وه��و م��ا ال يتوافر حاليًا
لدى املعبر الذي يدخل نحو  320شاحنة
ف��ي ال �ي��وم ،وي�ع�م��ل خمسة أو س�ت��ة أي��ام
م��ن دون العطل اإلسرائيلية وال�ظ��روف
األم�ن�ي��ة .ووف ��ق غ��رف��ة ال�ت�ج��ارة ف��ي غ��زة،
ُأغلق هذا املعبر  130يومًا في  ،2014ما
يعني أنه معطل لـ %35من مجمل العام.
ف��ي ه��ذا ال�س�ي��اق ،ش��دد أب��و م��رزوق على
أن االت � �ف� ��اق أك � ��د ض � � ��رورة ف �ت��ح خ�م�س��ة
م�ع��اب��ر مرتبطة م��ع االح �ت�ل�ال« ،وزي ��ادة
الكميات التي تدخل فيها إلى ما يساوي

على األقل ما يدخل الضفة املحتلة ،وأن
يختار الفلسطينيون أنواع املواد الالزمة
ل� �ه ��م» .وت ��اب ��ع« :االت � �ف� ��اق ن� � ّ
�ص ص��راح��ة
ع�ل��ى أال يتحكم االح �ت�ل�ال بمستلزمات
الفلسطينيني ،أي إن م��ن ح�ق�ن��ا دخ��ول
ّ
املواد األساسية والثقيلة التي تحتاجها
أيضًا مصانع غزة».
ف��ي امل �ق��اب��ل ،علمت «األخ �ب ��ار» أن ال��وف��د
ل��م ي�ن��اق��ش ال�ت�ف��اص�ي��ل ف��ي ش��أن املعابر
ال �خ �م �س��ة امل �ف �ت��وح��ة أو امل �غ �ل �ق��ة ،وت ��رك
ذل��ك الستئناف محادثات القاهرة التي
س �ت �ع �ق��د ف ��ي األي � � ��ام امل �ق �ب �ل��ة ل �ت��وض �ي��ح
ال �ق �ض��اي��ا ال �ت �ف �ص �ي �ل �ي��ة ب �ه��ا ق �ب��ل إب� ��رام
االت� �ف ��اق ال �ن �ه��ائ��ي خ �ل�ال ش �ه��ر ك �م��ا هو
م�ق��رر .وأف��ادت م�ص��ادر أخ��رى ب��أن نائب
رئ �ي��س ال � � ��وزراء ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ال �س��اب��ق،
زي � ��اد ال �ظ��اظ��ا ،ص��اح��ب ال ��وف ��د بصفته
خبيرًا اقتصاديًا لبحث هذه التفاصيل،
وامل �س��اه �م��ة ف ��ي وض� ��ع رؤي � ��ة ل�ل�ت�ع��ام��ل
امللفات االقتصادية في االتفاق.
واالتفاق ،كما يؤكد الظاظا لـ«األخبار»،
لم يبتعد عما ّ
نص عليه اتفاق القاهرة
ع��ام « ،2012وه��و فتح املعابر وتسهيل
ح��رك��ة األش�خ��اص وال�ب�ض��ائ��ع» ،لكنه لم
يعط تفصيالت تتعلق بكيفية التنفيذ.
بناء على ذلك ،علق أبو مرزوق باإلشارة
ً
إل��ى أن االت�ف��اق ينص ص��راح��ة على رفع
ال �ح �ص ��ار ك �ل �ي��ًا وف� �ت ��ح ج �م �ي��ع امل �ع��اب��ر،
«ونحن في انتظار التفاصيل».
وي �ب��دو أن ال��وف��د ك ��ان ي�ب�ح��ث ف��ي امل�ق��ام
األول ق �ض �ي��ة امل� �م ��ر امل ��ائ ��ي ال� �ت ��ي ُأص� � ّ�ر
عليها قبل وقف الحرب في هدف هو فك
االرتباط نهائيًا مع الجانب اإلسرائيلي
وح �ت��ى امل �ص��ري ،وأي �ض��ًا ه��و م�س�ع��ى ال
يزال قائمًا ،لذلك جرى التحرك وفق هذا

السقف وبقيت تفاصيل املعابر بعيدة
عن النقاشات األخيرة.
وق�ب��ل ال �ح��رب ،ك��ان��ت نسبة ال�ب�ط��ال��ة في
غزة ( %45عدد املتعطلني من العمل أكثر
من  200ألف شخص) ،إلى جانب فقدان
م��ا ي��زي��د ع�ل��ى  700أل��ف م��واط��ن دخلهم
ال �ي��وم��ي ،وه ��و م��ا ي�م�ث��ل أك �ث��ر م��ن ثلث
سكان القطاع وفق إحصائية أصدرتها
الغرفة التجارية ،والتي تحدثت مصادر
منها ل �ـ«األخ �ب��ار» ع��ن أن�ه��ا ت�ت��وق��ع بعد
الحرب تجاوز معدالت البطالة في غزة
ح��دود  ،%55راب�ط��ة ذل��ك بنتائج الدمار
وع� �م ��ل امل� �ع ��اب ��ر ب ��ال ��زي ��ادة ال �ت��دري �ج �ي��ة
البطيئة.
بدوره ،يوضح الخبير االقتصادي ،ماهر
ال�ط�ب��اع ،أن م��ن ال �ض��روري االن�ت�ب��اه إلى
ّ
البضائع التي يمنع االح�ت�لال دخولها
«وك� ��ان� ��ت س��اب �ق��ًا ت �ح �ت �ج��ز ج� � ��زءًا م�ن�ه��ا
وتتلفه بحجة أنه ال يطابق املواصفات
اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ،م��ا يسبب خ�س��ائ��ر كبيرة
ل�ل�ت�ج��ار ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين .ودع� ��ا ال �ط�ب��اع،
خالل حديثه مع «األخبار» ،إلى أن يركز
املفاوضون على «إلغاء قائمة املمنوعات
من السلع ال��وردة إل��ى قطاع غ��زة بحجة
أن �ه��ا م ��زدوج ��ة االس �ت �خ��دام وت �ش �م��ل ما
ي��زي��د ع�ل��ى  100ص �ن��ف» ،م�ش�ي�رًا إل��ى أن
هولندا سبق لها أن مولت جهاز فحص
أم� �ن ��ي « »Scanner Machineل�ت�س��ري��ع
العمل ف��ي معبر ك��رم أب��و سالم وإدخ��ال
ال�ب�ض��ائ��ع ع�ب��ر ح��اوي��ات ت �س��رع ال�ع�م��ل.
كذلك دعا إلى اإلدخال الفوري للمعدات
ال�ث�ق�ي�ل��ة وال �خ��اص��ة ب��ال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة،
�لا ع��ن اإلل �ك �ت��رون �ي��ات ال �ت��ي تحتاج
ف �ض ً
طويال للحصول
وقتًا
دخولها
تصاريح
ً
عليها.
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انفراج على خط تشكيل الحكومة

«التحالف الوطني» يوافق على شروط «اتحاد القوى الوطنية» ...وآمرلي تسـ ـ ـ

تشكيل الحكومة العراقية الجديدة بات يتوقف على
تقاسم أطرافها للحقائب ،بعد النجاح في االتفاق على خطة
عمل الحكومة للسنوات األربع املقبلة .فيما نجحت القوات
العراقية بمساعدة املتطوعني في فك حصار آمرلي ،في
خطوة ستكون لها انعكاساتها اإليجابية على شمال العراق
بغداد ــ محمد عبود
ب�ع��د ع�ش��ري��ن ي��وم��ًا وص �ف��ت ب��ال�ه��ادئ��ة،
انتهت املفاوضات بني التحالف الوطني
واتحاد القوى الوطنية املعارض على
البنود العريضة التفاق تشكيل حكومة
ح �ي ��در ال �ع �ب ��ادي ب �ع��د ان � �ف ��راج األزم � ��ة،
بعدما وصلت املفاوضات بني الجانبني
إلى حد االنهيار مساء السبت.
وبعد فاصل زمني لم يتجاوز الساعة
م��ن إع �ل�ان ان �ه �ي��ار امل �ف��اوض��ات ،س��ارع
رئ �ي��س امل �ج �ل��س األع� �ل ��ى ال �س �ي��د ع�م��ار
الحكيم إلى عقد اجتماع مع وفد اتحاد
القوى الوطنية برئاسة رئيس مجلس
النواب سليم الجبوري ،أردفه بآخر مع
الوفد التفاوضي الكردي برئاسة وزير
خ��ارج �ي��ة ت �ص��ري��ف األع� �م ��ال ه��وش�ي��ار
خاللهما إل��ى بعث
زي �ب��اري ،سعى م��ن ّ
رس��ائ��ل ت�ط�م�ين ل�ل�س��ن��ة وال� �ك ��رد ،ح��اث��ًا
إي��اه��م ع �ل��ى امل ��رون ��ة وع� ��دم رف ��ع سقف
املطالب.
وع � �ق ��ب االج � �ت � �م ��اع �ي�ن ،أع � �ل ��ن ال �ح �ك �ي��م
ال�ت��وص��ل إل��ى ت�ف��اه��م ك��ام��ل م��ع تحالف
ات� �ح ��اد ال� �ق ��وى ال��وط �ن �ي��ة ع �ل��ى ال �ن �ق��اط
الخالفية ،مؤكدًا أن��ه سيجري التوقيع
على االتفاق خطيًا.
ال �ع �ض��و امل� �ف ��اوض ف ��ي ت �ح��ال��ف ات �ح��اد
القوى الوطنية ،محمد الكربولي ،كشف
أن التحالف الوطني وافق على تضمني
مطالب التحالف في برنامج الحكومة.
وأوض ��ح أن امل�ط��ال��ب ال�ت��ي واف��ق عليها
ال �ت �ح��ال��ف ال ��وط� �ن ��ي ت �ت �ض �م��ن إص � ��دار
ق ��ان ��ون ال �ع �ف��و ال � �ع ��ام وإط� �ل ��اق س ��راح
س�ل�ط��ان ه��اش��م وزي ��ر ال ��دف ��اع ف��ي عهد
ن� �ظ ��ام ص� � � ��دام ،وح � ��ل ج� �ه ��از م �ك��اف �ح��ة
اإلره � ��اب ،وامل�ي�ل�ي�ش�ي��ات ،وال �ت ��وازن في
مؤسسات ال��دول��ة املدنية والعسكرية،
وامل � �ش ��ارك ��ة ف ��ي إدارة امل� �ل ��ف األم� �ن ��ي.
وك ��ذل ��ك ت �ط �ب �ي��ق ال �ف �ق��رة ال �س��اب �ع��ة م��ن
الدستور الخاصة باملساءلة والعدالة،
على أن يتم االنتهاء من هذا امللف خالل
عام واحد ثم يحول بعدها إلى القضاء،
إضافة إلى إقرار النظام الداخلي ملجلس
ال � � � ��وزراء ،ع �ل��ى أن ت �ت �ض �م��ن ت �ع��دي�لات
وإضافات ،أبرزها إعطاء املكون السني
 40ف��ي امل �ئ��ة م��ن ال�ك��اب�ي�ن��ة ال�ح�ك��وم�ي��ة.
وأض� � ��اف ك��رب��ول��ي إن امل �ط��ال��ب تشمل
أيضًا تشكيل حرس وطني للمحافظات
يكون ارتباطه عسكريًا ب��وزارة الدفاع
وإداريًا باملحافظة ،وإقرار قانون يؤكد
استقاللية القضاء.
وك� ��ان رئ �ي��س ال �ح �ك��وم��ة امل �ك �ل��ف ح�ي��در
ال� � �ع� � �ب � ��ادي ق� � ��د اض� � �ط � ��ر إل� � � ��ى ح� �ض ��ور
االجتماع بني وف��دي التحالف الوطني
وات�ح��اد ال�ق��وى الوطنية ال��ذي عقد في
م�ن��زل رئ�ي��س ال�ب��رمل��ان سليم الجبوري
ليلة اول من أم��س السبت ،في محاولة
لتقريب وجهات النظر بني الجانبني.
وأع� � � �ل � � ��ن ال � � �ع � � �ب � � ��ادي ع� � �ل � ��ى ص �ف �ح �ت��ه
ال �ش �خ �ص �ي��ة ع �ل��ى م ��وق ��ع «ف��اي �س �ب��وك»
عقب انتهاء االجتماع أنه «تم التوافق
ع�ل��ى وث�ي�ق��ة االت �ف��اق ال�س�ي��اس��ي ملنهاج
ال �ح �ك��وم ��ة» .وي �ب �ق��ى أم � ��ام ال �ع �ب ��ادي 9
أي��ام فقط دستوريًا لينجح في تشكيل
حكومته.
ورغ � � � ��م ام � � �ت �ل��اك ال � �ت � �ح� ��ال� ��ف ال ��وط� �ن ��ي
لألغلبية النيابية ( )182م�ق�ع�دًا ،التي
تمكنه م��ن إم��رار الحكومة ف��ي البرملان
( )328م� �ق� �ع� �دًا ،إال أن م� ��ن امل �س �ت �ب �ع��د
أن ي��ذه��ب ال�ت�ح��ال��ف ف��ي ه ��ذا االت �ج��اه،

وافق «التحالف الوطني»
على تضمين مطالب
«تحالف القوى الوطنية»
في برنامج الحكومة
نجحت القوات العراقية في فك حصار «داعش» عن ناحية آمرلي (أ ف ب)

ف��ي ظ��ل دع� ��وات م��رج�ع�ي��ة ودول �ي��ة إل��ى
ض � � ��رورة ت �ش �ك �ي��ل ح �ك��وم��ة م �م �ث �ل��ة م��ن
جميع املكونات ملواجهة عنف «الدولة
اإلسالمية».
ول ��م ت�ن�ت��ه ع �ق��دة ال �ب��رن��ام��ج ال�ح�ك��وم��ي
عند املكون السني ،فاملكون الكردي هو
اآلخ ��ر رب ��ط م��واف�ق�ت��ه ب��ال�ح�ص��ول على
ض �م��ان��ات داخ �ل �ي��ة م�ت�م�ث�ل��ة بمرجعية

اليمن

النجف ،ودولية متمثلة بإيران وأميركا.
ومع نبرة التشاؤم التي اعتلت املشهد
السياسي ف��ي ال �ع��راق ،إال أن ن��واب��ًا في
ً
ال�ت�ح��ال��ف ال��وط�ن��ي أب ��دوا ت �ف��اؤال ح��ذرًا
ف��ي ع� ��ودة األم � ��ور إل ��ى ن�ص��اب�ه��ا خ�لال
الساعات املقبلة.
وت ��وق ��ع ال �ن ��ائ ��ب ف � ��رات ال� �ش ��رع إي �ج��اد
صيغة توافقية ترضي جميع األطراف

سيعلن عنها خ�ل�ال ال�ي��وم�ين املقبلني،
وق � ��ال ف ��ي ح ��دي ��ث إل� ��ى «األخ � �ب � ��ار» إن��ه
«رغ ��م ال�ت�ب��اي��ن ف��ي ب�ع��ض امل��واق��ف ،ف��إن
ال �ت �ح��ال��ف ال��وط �ن��ي مل��س ل ��دى الجميع
حرصًا على إعالن الحكومة في وقتها
املناسب وإنجاح مهمة رئيس ال��وزراء
املكلف».
وفي هذا اإلطار ،أوضح رئيس البرملان

سليم الجبوري من محافظة بابل دعمه
للعبادي في تشكيل الحكومة «بوجود
ت � �ن ��ازالت م �ق��دم��ة م ��ن ج �م �ي��ع األط � ��راف
لتشكيل الحكومة وفق املدة الدستورية
املحددة لها».
وت �ت �ض �م��ن خ �ط ��ة امل �ن �ه ��ج ال �ح �ك��وم��ي،
امل � �ح� ��ددة ب �س �ق��وف زم �ن �ي ��ة ،وت �ع �ه��دات
خطية ،تشكيل جيش رديف من بعض

الحوثي :لن ندخل في صفقات على حساب ال ـ ـ

في ّ
تحد صريح لإلرادة
الخليجية والدوليةّ ،
يصر
الحوثيون على رفض الدخول
في ّأي تسوية سياسية مقابل
التخلي عن مطلب إسقاط
الحكومة ،ما يفرغ أي مبادرة
رئاسية جديدة من معناها
فيما توقعت اللجنة الرئاسية املكلفة
ب��ال�ت�ف��اوض م��ع ح��رك��ة «أن �ص��ار ال�ل��ه»
ّ
ال �ت ��وص ��ل إل� ��ى ح� ��ل ل�ل�أزم ��ة ال�ي�م�ن�ي��ة
�ام ،أع �ل��ن زع �ي��م ال �ح��رك��ة عبد
خ�ل�ال أي � � ٍ
امللك الحوثي ،أمس ،أنه لن يقبل بأي
مساومة ولن يدخل في صفقات على
ح �س��اب ال �ش �ع��ب ال �ي �م �ن��ي ،داع �ي ��ًا إل��ى
االح �ت �ش��اد ال �ي��وم ف��ي س��اح��ة التغيير
العاصمة.
في ّ
�اب م�ت�ل�ف��ز،
�
ط
�
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خ
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�
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�
ح
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ّ
التحرك
أم��س ،من أن مراحل تصعيد
«ل� � ��ن ت �ت �س �ل �س��ل إل� � ��ى م� ��ا ال ن� �ه ��اي ��ة»،
م� �ش ��ددًا ع �ل��ى أن ال �ح �ك��وم��ة تحكمها
ق��وى متسلطة م�ص��رة ع�ل��ى اس�ت�م��رار
سياسات الجرع .وج��دد التأكيد على
أن ت �ح��رك ال �ح��وث �ي�ين امل �ت��واص��ل منذ
أسبوعني هو ث��ورة شعبية تعبر عن

هموم الشعب وتطلعاته ،مضيفًا إنها
ت�ه��دف إل��ى إس �ق��اط ال �ج��رع و«إس �ق��اط
ح �ك��وم��ة ال �ف �ش��ل وت �ن �ف �ي��ذ م �خ��رج��ات
الحوار الوطني».
وتطرق الحوثي إل��ى التهديد األخير
ملجلس األمن باتخاذ «تدابير عقابية»
ضد الحوثيني ،داعيًا الدول في مجلس
األمن الى أن تنظر إلى الشعب اليمني
من غير العني األميركية والبريطانية.
كذلك قال الحوثي إن هيئة االصطفاف
ال ��وط� �ن ��ي ه� ��ي ه �ي �ئ��ة ل ��دع ��م ال �ف �س��اد
ولحماية الفشل واالستبداد.
وك� ��ان م �ص��در ف ��ي ال�ل�ج�ن��ة ال��رئ��اس�ي��ة
املكلفة بالتفاوض م��ع ق�ي��ادات حركة
«أن� �ص ��ار ال �ل��ه» ق��د ك �ش��ف ع��ن ص��دور
ت� ��وج � �ي � �ه� ��ات رئ � ��اس� � �ي � ��ة ،م� � ��ن رئ� �ي ��س
الجمهورية عبد رب��ه منصور ه��ادي
للجنة باستكمال مهمتها بالتحاور
م ��ع ال �ح��رك��ة .وأش � ��ار امل �ص ��در إل ��ى أن
�وص��ل
ه �ن��اك ت �ق��ارب��ًا وت �ف��اه �م��ات س �ت� ِ
إل� ��ى ات � �ف ��اق ،م�ت�م�ن�ي��ًا «أن ي �ت��م خ�ل�ال
األيام األربعة املقبلة التعاون من أجل
ال �ت��وص��ل إل� ��ى إن� �ج ��از ات� �ف ��اق يضمن
كثيرًا من املواضيع التي تهم الشعب
اليمني».
م� � ��ن ج � �ه � �ت� ��ه ،دع� � � ��ا ال� ��رئ � �ي � ��س ه� � ��ادي
«األط ��راف ال�ت��ي ت�غ��رد خ��ارج ال�س��رب»
إل ��ى أن ت�ع�ي��د ال �ن �ظ��ر ف��ي ح�س��اب��ات�ه��ا
وت �ل �ت��زم ب�م��ا أج �م��ع ع�ل�ي��ه ال�ي�م�ن�ي��ون،

وإلى العمل على تحقيق أهدافها عبر
األط ��ر ال�س�ي��اس�ي��ة وامل��ؤس�س��ات�ي��ة ،في
إشار ٍة إلى الحوثيني.
وخالل ترؤسه اجتماع اللقاء الوطني
ّ
املوسع في صنعاء ،الذي ناقش تقرير
اللجنة الرئاسية ع��ن امل�ف��اوض��ات مع
ح��رك��ة «أن �ص��ار ال �ل��ه» ،أك ��د ه ��ادي أن��ه
لن يسمح ألي «عابث» بأن يهدد أمن
واس �ت �ق��رار ال �ي �م��ن ،م�ش�ي�رًا إل ��ى أن ��ه ال
يحق ألي جماعة أن تكون وصية على
الشعب.
كذلك ،ترأس هادي اجتماعًا استثنائيًا،
ه � ��و ال � ��راب � ��ع خ �ل ��ال أس� � �ب � ��وع ،ل �ل �ج �ن��ة
ال �ع �س �ك��ري��ة واألم� �ن� �ي ��ة ال �ع �ل �ي��ا ل�ب�ح��ث
ّ
ال� �ت� �ط ��ورات ،ف ��ي ظ� ��ل إص� � ��رار ال �ح��رك��ة
على البقاء في ال�ش��ارع ،حتى تحقيق
مطالبها .ورحب الرئيس هادي بقرار
مجلس األم��ن ال��دول��ي ات�خ��اذ «تدابير
ع �ق��اب �ي��ة» ض ��د ال� �ح ��وث� �ي�ي�ن ،وب ��إدان ��ة
ال �خ��ارج �ي��ة األم �ي��رك �ي��ة وال�ب��ري�ط��ان�ي��ة
ملمارسات الحركة.
م � ��ن ج � �ه� ��ةٍ أخ� � � � ��رى ،ح � �ض� ��رت األزم � � ��ة
اليمنية ف��ي اج�ت�م��اع وزراء خارجية
دول مجلس ال�ت�ع��اون الخليجي قبل
ي��وم�ي�ن ،ح�ي��ث رح ��ب امل�ج�ل��س ب��دع��وة
ال��رئ �ي��س ال �ي �م �ن��ي ال �ق ��وى ال�س�ي��اس�ي��ة
واالج �ت �م��اع �ي��ة ال�ي�م�ن�ي��ة إل ��ى تحقيق
اص�ط�ف��اف وم�ص��ال�ح��ة وط�ن�ي��ة ترتكز
ع� �ل ��ى االل � � �ت � ��زام ب ��أس ��س وم� �خ ��رج ��ات

دعا الحوثي إلى االحتشاد في ساحة التغيير (أ ف ب)

ال� � �ح � ��وار ال� ��وط � �ن� ��ي ،م� ��ؤك � �دًا ض� � ��رورة
اس �ت �ك �م��ال امل��رح �ل��ة االن �ت �ق��ال �ي��ة ،وف��ق
املبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
وأع� ��رب امل�ج�ل��س ع��ن ق�ل�ق��ه ال �ب��ال��غ من
ال � �ت � ��وت � ��رات ال � �ت� ��ي ي �ش �ه ��ده ��ا م �ح �ي��ط
العاصمة صنعاء ،من قبل الحوثيني،
وإص��راره��ا على التصعيد املناهض
لعملية االن�ت�ق��ال السلمي ،م�ح��ذرًا من
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ـتعيد حريتها
تشكيالت الحشد الشعبي التي تشكلت
ب �ع��د إع�ل��ان ال �ج �ه��اد ال �ك �ف��ائ��ي م��ن قبل
املرجع السيد علي السيستاني.
وف ��ي ه ��ذا اإلط � ��ار ،أك ��د امل �ت �ح��دث ب��اس��م
وزارة الدفاع ،محمد العسكري إمكانية
ت� �ش� �ك� �ي ��ل ج � �ي� ��ش ردي � � � ��ف ف � ��ي ال � �ظ� ��رف
ال �ح��ال��ي ،وق ��ال ال�ع�س�ك��ري ل �ـ«األخ �ب��ار»
إن «امل �ق �ت��رح ك ��ان ق ��د ط ��رح ق �ب��ل بضع
س �ن ��وات ،إال أن ��ه ج��وب��ه ب��رف��ض بعض
األط� ��راف السياسية ال�ت��ي ت�خ��وف��ت من
انخراط أصناف من امليليشيات في هذا
الجيش» ،مشيرًا إلى أن بعض الجهات
السياسية كانت قد تخوفت أيضًا من
«عسكرة املجتمع» ،نتيجة ازدياد أعداد
مسلحي القوات املسلحة.
وتأتي ه��ذه التطورات مع نجاح قوات
األم��ن العراقية وس��راي��ا املتطوعني في
فك الطوق عن ناحية آمرلي املحاصرة
منذ  3أشهر ،التي يقطنها نحو  18ألف
تركماني شيعي.
ودخلت أولى طالئع الجنود العراقيني
وسرايا املتطوعني عند الساعة الثانية
ع �ش��رة ظ �ه��ر األح� ��د م��ن ج �ه��ة س�ل�ي�م��ان
بك شمال آمرلي بعد اشتباكات عنيفة
اس� �ت� �م ��رت  7س� ��اع� ��ات ب ��دع ��م وإس� �ن ��اد
م��ن ال�ط�ي��ران ال�ح��رب��ي وس�ل�اح املدفعية
والدبابات.
وقال النائب التركماني نيازي معماري
أوغ � �ل ��و ف ��ي ت �ص��ري��ح ل � �ـ«األخ � �ب� ��ار» إن
عملية ف��ك ال�ح�ص��ار ع��ن آم��رل��ي اب�ت��دأت
منذ مساء السبت من ثالثة محاور هي
ً
(طوز خورماتو ــ آمرلي شماال ،وكفري
ــ آمرلي شرقًا ،والعظيم ــ آمرلي جنوبًا).
وأك ��د أوغ �ل��و تكبيد املسلحني خسائر
كبيرة دفعت مجاميع منهم إلى الهرب
باتجاه جبال حمرين.
وي�ع�ت�ق��د خ �ب��راء ع�س�ك��ري��ون أن معركة
آم� � ��رل� � ��ي س� �ت� �م� �ث ��ل ن� �ق� �ط ��ة ت� � �ح � ��ول ف��ي
م�ي��زان ال�ق��وى ب�ين الجانبني ،ف��ي ضوء
ال �ح �ش��ود ال �ت��ي ق ��ام ب�ه��ا ك��ل ج��ان��ب في
األي ��ام امل��اض�ي��ة ،وسيتبع ذل��ك تحقيق
انتصارات عسكرية في قواطع أخ��رى،
وانتكاسات في صفوف املسلحني.

ــشعب

ت��داع �ي��ات �ه��ا ال �خ �ط �ي��رة ،وم �ع �ت �ب �رًا ذل��ك
تصعيدًا خ��ارج��ًا ع��ن ال�ت��واف��ق الوطني
وي �م� ّ�س ه�ي�ب��ة ال ��دول ��ة .ك��ذل��ك دع ��ا إل��ى
استشعار املسؤولية الوطنية والتخلي
عن سياسة التحريض ،واالعتصامات
وإثارة االضطرابات والعنف واملطالب
الفئوية.
(األخبار ،أ ف ب)

تونس عشية االنتخابات:
تخمة مرشحين
تقترب تونس من
انتخاباتها التشريعية املقررة
الشهر املقبل وسط تضخم
ملحوظ في عدد املرشحني،
فيما تطل التهديدات
«اإلرهابية» من جديد كعامل
قد يقلب املشهد الداخلي
تونس ـ نورالدين بالطيب
ح � ��وال � ��ي س� �ت ��ة آالف ت ��ون� �س ��ي ق� � ّ�دم� ��وا
ترشحهم ضمن  ١٥٠٠قائمة ستتنافس
للفوز بعضوية بـ  217مقعدًا في مجلس
ال �ن ��واب .ع ��دد م �ه��ول ك�ش��ف ع�ن��ه رئيس
ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع�ل�ي��ا امل�س�ت�ق�ل��ة ل�لان�ت�خ��اب��ات
محمد شفيق صرصار ،يؤكد «جنون»
امل � �ش � ��ارك � ��ة ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة ال � � � ��ذي أص � ��اب
التونسيني بعد خلع ال��رئ�ي��س األسبق
زين العابدين بن علي.
وق � ��ال ص ��رص ��ار ،ف ��ي م��ؤت �م��ر ص�ح��اف��ي
ع �ق��ده أول م��ن أم ��س ع�ش�ي��ة إغ�ل�اق ب��اب
الترشيحات ،أن��ه سيتم ان�ت��داب حوالي
ستة آالف ش��اب إلدارة مكاتب االقتراع
في  ٢٦تشرين األول املقبل ،سيتوزعون
ع �ل��ى  ٤٥٣٥م�ك�ت�ب��ًا داخ� ��ل ال �ب�ل�اد و٤٦٨
خارجها ،وسيكون هناك  ١٠٥٦٧مركز
اق� �ت ��راع داخ � ��ل ال� �ب�ل�اد و ٥٤٩خ��ارج �ه��ا.
ووص � ��ل ع� ��دد ال� �ق ��وائ ��م امل �ت��رش �ح��ة إل��ى
 ١٥٠٠ق��ائ�م��ة ،منها  ٨٩٠قائمة حزبية،
و ٤٥٩ق��ائ �م��ة م �س �ت �ق �ل��ة ،و ١٥١ق��ائ �م��ة
ائ �ت�لاف �ي��ة ،ف�ي�م��ا س�ي�ش�ك��ل ي ��وم  ٥أي�ل��ول
الجاري املوعد النهائي لضبط القوائم
إث��ر تقديم الطعون وإج��راء كل عمليات
التثبت وامل��راج �ع��ة ،وذل��ك وف�ق��ًا للبنود
التي ينص عليها القانون االنتخابي.
امل � ��وع � ��د االن � �ت � �خ� ��اب� ��ي ال � � � ��ذي ي �ن �ت �ظ��ره
التونسيون سيكون حاسمًا .فهذه املرة
ل��ن ينتخبوا مجلسًا تأسيسيًا لكتابة
دس �ت��ور ــــ اس�ت�م��ر ث�ل�اث س �ن��وات خالفًا
للقانون ــــ بل سينتخبون مجلس نواب
الشعب (ال�ب��رمل��ان) مل��دة خمس س�ن��وات،
وس �ت �ك��ون ال �ح �ك��وم��ة م �س��ؤول��ة أم ��ام ��ه.
أم ��ا رئ �ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة امل �ق �ب��ل ،وال ��ذي

س�ت�ك��ون والي �ت��ه خ�م��س س �ن��وات أي�ض��ًا،
فسينتخبه الشعب ع��ن طريق االق�ت��راع
امل �ب��اش��ر ول �ي��س ع �ب��ر امل �ج�ل��س ال��وط�ن��ي
التأسيسي كما هي حال الرئيس املؤقت
الحالي املنصف املرزوقي.
وفي وقت اعتقد عدد كبير من املحللني
أن «ال� �ق ��وى ال��دي �م��وق��راط �ي��ة» ،ال �ت��ي لم
«تتجاوز الصفر فاصل» كما كان يحلو
لـ«حركة النهضة» وصفها بتهكم ،فهمت
ال� � � ��درس ،وه � ��ي س �ت��دخ��ل االن �ت �خ��اب��ات
م ��وح� ��دة ،إال أن� ��ه ف ��ي ال� ��واق� ��ع ي �ب ��دو أن
ال ش � ��يء ت �غ �ي��ر ب��اس �ت �ث �ن��اء م� �ح ��اوالت
«الجبهة الشعبية» أو «االتحاد من أجل
تونس» ،فيما حافظت «حركة النهضة»
على تماسكها ،األم��ر ال��ذي ستكون له
انعكاسات على النتائج.
ال � � �ص� � ��ورة ال � �ظ � ��اه � ��رة م � ��ن االس � �ت � �ع� ��داد
لالنتخابات التي ينتظرها التونسيون
م �ن��ذ ع��ام�ين ل �ل��وص��ول إل ��ى وض ��ع دائ��م
ي�ق�ط��ع م��ع امل��رح �ل��ة «االن �ت �ق��ال �ي��ة» فيها
الكثير م��ن االح�ت�ف��ال�ي��ة ،إذ أن التجربة
ال �ت��ون �س �ي��ة ،ق �ي��اس��ًا ب �ت �ج��ارب م ��ا ع��رف

وزير الداخلية
يحذر من تهديدات
«إرهابية» تستهدف
االنتخابات

ب� �ـ«ال ��رب� �ي ��ع ال � �ع ��رب ��ي» ،ت �ع �ت �ب��ر م�ث��ال�ي��ة
ب��اع �ت �ب��اره��ا «أق� � ��ل ف� ��داح� ��ة» ف ��ي م �ج��ال
الحفاظ على مستوى االستقرار في ظل
«حروب األخوة األعداء» .وفيما يحسب
ل �ل �ت��ون �س �ي�ين ح �ف��اظ �ه��م ع �ل��ى اس �ت �ق��رار
مؤسسات ال��دول��ة ب��رغ��م ت��راج��ع أدائ�ه��ا،
لكن هذه الصورة الوردية تخفي حقيقة
ظهرت في حديث وزير الداخلية لطفي
بن جدو أول من أمس .إذ أعلن بن جدو،

ف��ي «ن��دوة ال ��والة» ،أن «ه�ن��اك تهديدات
إره � ��اب � �ي � ��ة ج� ��دي� ��ة ت� �س� �ت� �ه ��دف أس ��اس ��ًا
االنتخابات ،لتسقط البالد في الفوضى،
ّ
بما يمكن الخاليا النائمة بالتالي تنفيذ
مشروعها الذي تحلم به وال��ذي تعد له
في نطاق إقليمي ودول��ي مستفيدة من
الوضع في ليبيا .وق��ال وزي��ر الداخلية
ال�ت��ون�س��ي إن «ج �ه��وده��م (اإلره��اب �ي�ين)
منصبة على القيام بضربات تستهدف
س�لام��ة االن �ت �خ��اب��ات» ،م�س�ت��درك��ًا «وإن
شاء الله لن نمكنهم من ذلك».
وفي السياق ذات��ه ،قال رئيس الحكومة
ً
مهدي جمعة إن هناك دوال ،لم يسمها،
ال ت��رت��اح للتجربة ال�ت��ون�س�ي��ة وتسعى
إل� � � ��ى إج � �ه� ��اض � �ه� ��ا ع� � ��ن ط � ��ري � ��ق ب �ع��ض
املجموعات املتطرفة .لكن جمعة ،الذي
ك��ان يتحدث ف��ي ال�ن��دوة نفسها ،طمأن
التونسيني إل��ى أن الدولة قوية وق��ادرة
على ضمان االستقرار ولن يخيفها عدد
م��ن «اإلره ��اب� �ي�ي�ن» ،م��ؤك �دًا أن حكومته
ستسلم الحكم إلى «حكومة منتخبة من
الشعب التونسي».
ت �ص��ري �ح��ات رئ �ي ��س ال �ح �ك��وم��ة ووزي� ��ر
داخليته ،وإن كانت تمثل رسائل طمأنة
للتونسيني وح�ت��ى ل �ل��دول ال�ت��ي ترعى
التجربة التونسية ،إال أن امل �خ��اوف لم
تغادر الشارع التونسي .إذ أن عامني من
حكم «الترويكا» شكلتا فرصة حقيقية
النتشار تهريب السالح وتعاظم نفوذ
ال� �س ��وق ال � �س� ��وداء وال �ج��ري �م��ة امل�ن�ظ�م��ة
ومافيا امل��ال الفاسد وب��ارون��ات السالح
واملخدرات .وهؤالء ليس من مصلحتهم
اس �ت �ع��ادة ال ��دول ��ة ل�ه�ي�ب�ت�ه��ا وان �ت �خ��اب
ح�ك��وم��ة م��ن رح��م ال�ش�ع��ب ال ��ذي يتطلع
إل��ى حكومة تحقق ل��ه م��ا ث��ار م��ن أجله
ف��ي ال �ح��وض امل�ن�ج�م��ي ع ��ام  ٢٠٠٨وف��ي
بنقردان عام  ٢٠١٠وفي كامل البالد بني
 ١٧كانون أول  ٢٠١٠و ١٤كانون الثاني
 ،٢٠١١وال ��ذي انتهى بسقوط ب��ن علي،
لكن مطالب هؤالء بقيت معلقة ووضع
البالد ازداد سوءا.
فهل ينجح التونسيون في إنقاذ بلدهم
من خ��راب ّ«الربيع العربي» ال��ذي كانوا
أول م ��ن ب��ش��ر ب ��ه؟ أم ت �ت �ح��رك ال�خ�لاي��ا
ال� �ن ��ائ� �م ��ة وت� �س� �ق ��ط ب� �ل��اد اب� � ��ن خ� �ل ��دون
والشابي والطاهر الحداد وبورقيبة في
فوضى ال أحد يعلم نهايتها؟

الخليج

األولوية لمكافحة «اإلرهاب»
جدة:
اجتماع ّ
ّ

ّ
أج �ل��ت دول مجلس ال�ت�ع��اون الخليجي
ح� �س ��م ال � �خ �ل�اف� ��ات ال � �ت ��ي اح� �ت ��دم ��ت ف��ي
األش � �ه� ��ر األخ � �ي � ��رة م� ��ع ق� �ط ��ر ،ووص �ل ��ت
إل ��ى ح ��د س �ح��ب ال �س �ع��ودي��ة واإلم� � ��ارات
العربية املتحدة والبحرين سفراءها من
ّ
الدوحة ،إذ ركز االجتماع األخير لوزراء
الخارجية الخليجيني املنعقد في مدينة
جدة السعودية على مسألة «التهديدات
اإلره��اب�ي��ة» ال�ت��ي تواجهها املنطقة ،من
دون التطرق إلى الخالفات الداخلية.
وبرغم ما أثارته زي��ارة ثالثة مسؤولني
سعوديني رفيعي املستوى ،بينهم وزير
ال �خ��ارج �ي��ة س �ع ��ود ال �ف �ي �ص��ل ،ل �ل��دوح��ة
منتصف األس�ب��وع امل��اض��ي م��ن تكهنات
بأن اجتماع جدة سيتمخض عن حل أو
تصعيد للخالف مع قطر ،تطرق البيان
الختامي ل ��وزراء الخارجية إل��ى مسألة
«م�ك��اف�ح��ة اإلره � ��اب» ب �ص��ورة أس��اس�ي��ة.
وف� � ��ي ال � �ب � �ي ��ان «ج � � � ��ددت دول امل �ج �ل��س
ال �ت��أك �ي��د ع �ل��ى م��واق �ف �ه��ا ال �ث��اب �ت��ة ب�ن�ب��ذ
اإلرهاب والتطرف ،بكل أشكاله وصوره،
ومهما كانت دوافعه ومبرراته وأيًا كان
م �ص��دره» .واعتبر البيان أن «التسامح
والتعايش بني األمم والشعوب من أسس
س �ي��اس �ت �ه��ا (دول امل �ج �ل ��س) ال��داخ �ل �ي��ة
والخارجية» ،مشددًا على الوقوف «ضد
التهديدات اإلرهابية التي تواجه املنطقة
وال� �ع ��ال ��م ،ض �م��ان��ًا ل�ل�أم ��ن واالس� �ت� �ق ��رار
وال �س�ل�ام ...وال �ت��زام م�ح��ارب��ة الفكر ال��ذي
تقوم عليه الجماعات اإلرهابية وتتغذى

منه ،باعتبار أن اإلسالم بريء منه».
ك ��ذل ��ك أك� ��د ال �ب �ي��ان ال �خ �ت��ام��ي «ت�ك�ث�ي��ف
ال �ج �ه��ود ل �ل �ت �ع��اون اإلق �ل �ي �م��ي وال ��دول ��ي
م ��ن أج ��ل م �ك��اف �ح��ة األع� �م ��ال اإلره��اب �ي��ة،
وتقديم مرتكبي هذه األعمال إلى العدالة
وامل� �س ��اء ل ��ة» ،م�ض�ي�ف��ًا ت��رح �ي �ب��ه «ب �ق��رار
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 2014تحت الفصل السابع ،ال��ذي يدين
ان �ت �ش��ار االن �ت �ه��اك��ات ال�خ�ط�ي��رة لحقوق
اإلن�س��ان م��ن قبل املجموعات اإلرهابية
ف ��ي ال � �ع� ��راق وس � ��وري � ��ا ،وب��ال �خ �ص��وص
ت �ن �ظ �ي �م��ي داع� � � ��ش وج� �ب� �ه ��ة ال� �ن� �ص ��رة،
ويفرض عقوبات على األفراد املرتبطني
بهذه املجموعات».
وف��ي ش��أن الخالفات مع قطر ،ق��ال وزير
الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد
ال�ص�ب��اح ،ف��ي خ�ت��ام االج�ت�م��اع ف��ي ج��دة،
إن ��ه ت��م االت� �ف ��اق ع �ل��ى «أس� ��س وم�ع��اي�ي��ر
ل� �ت� �ج ��اوز (ال � �خ �ل�اف� ��ات) ف ��ي أق� � ��رب وق��ت
م�م�ك��ن ع�ب��ر ت�ن�ف�ي��ذ االل �ت��زام��ات وال�ت��أك��د
من إزالة كل الشوائب وما علق بمسيرة
(التعاون) في املرحلة املاضية» .وأوضح
أن االت�ف��اق ال��ذي ت��م التوصل إل�ي��ه يأتي
«ف � ��ي م��رح �ل��ة ال� �ك ��ل ي � ��درك وي� �ع ��ي ف�ي�ه��ا
املخاطر التي تحيط باملنطقة ،وبالتالي
علينا االستعجال في إزال��ة كل العوائق
وال �ش ��وائ ��ب واس �ت �ك �م��ال ه ��ذه امل �س �ي��رة»
ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة امل� �ش� �ت ��رك ��ة .ووف� � ��ق ال ��وزي ��ر
ً
ال�ك��وي�ت��ي ،ف��إن ه�ن��اك ات�ف��اق��ًا ك��ام�لا على
االلتزام بتنفيذ ما اتفق عليه بني الدول

املعنية باألزمة ،من دون أن يدلي بمزيد
من التفاصيل في هذا الصدد.
ف ��ي م ��وض ��وع ال� �س� �ف ��راء ال �ث�ل�اث ��ة ال��ذي��ن
س� �ح� �ب� �ت� �ه ��م ال� � �س� � �ع � ��ودي � ��ة واإلم � � � � � � ��ارات
والبحرين من الدوحة في آذار املاضي،
أك��د وزي��ر الخارجية الكويتي أي�ض��ًا أن
ع��ودة السفراء ق��د تكون «ف��ي أي وق��ت»،
مشيرًا إل��ى أن��ه «ف��ي أق��رب وق��ت ستكون
النتائج ظاهرة للجميع».
وكان وزير الشؤون الخارجية العماني،
ي��وس��ف ب ��ن ع� �ل ��وي ،ق ��د ذه� ��ب أب �ع��د من
ذل� ��ك ،إذ أك ��د ف ��ي وق ��ت س��اب��ق (أول من
أمس) أن «األزمة الخليجية حلت ببابني
مفتوحني» ،مؤكدًا عودة السفراء ،دون أن
يحدد موعدًا لذلك.
م��ن ج�ه�ت��ه ،اع�ت�ب��ر األم�ي�ن ال �ع��ام ملجلس
ال� �ت� �ع ��اون ع �ب��د ال �ل �ط �ي��ف ال ��زي ��ان ��ي ،ف��ي
املؤتمر الصحافي الختامي ،أن ما حققه
االجتماع «خطوة إيجابية كبيرة تؤكد
وت�ح�ق��ق ال�ل�ح�م��ة وال�ت�ض��ام��ن الخليجي
بني دول املجلس».
ودارت أزم � ��ة دب �ل��وم��اس �ي��ة ك �ب �ي��رة ب�ين
ق�ط��ر م��ن ج �ه��ة ،وال �س �ع��ودي��ة واإلم � ��ارات
وال �ب �ح��ري��ن م��ن ج�ه��ة أخ� ��رى ،إذ اتهمت
الدول الثالث الدوحة بانتهاج سياسات
معادية لها ،وال سيما لدعمها جماعة
اإلخ��وان املسلمني وتجنيس معارضني
خليجيني ،ومسائل أخرى بما فيها قناة
«الجزيرة».
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)

طائرات فوق
طرابلس
عامر محسن
ّ
ل � � ��و ان� � � � � ��ك ق� � �ل � ��ت ل � � �ع � ��رب � � ّ�ي ف��ي
ال�س�ب�ع�ي�ن�ي��ات أن م �ق��ات�لات اب��و
عقود
ظبي سوف تشارك ،بعد
ٍ
ق �ل �ي �ل��ة ،ف� ��ي ح� �م�ل�ات خ��ارج �ي��ة
ّ
غارات في شمال افريقيا،
وتشن
ٍ
ّ
الت � �ه � �م� ��ك ب� ��ال � �ج � �ن� ��ون .ق �ص��ف
ال �ط��ائ��رات االم��ارات �ي��ة لليبيا هو
جديد طرأ على
عامل
اشارة الى
ٍ
ٍ
الساحة العربية ،سوف نضطر
للتعايش معه وم��ع نتائجه في
القادمة.
السنوات
ّ
امل ��وض ��وع ي �ت �م��ث��ل ف ��ي س�ي��اس��ة
ج ّ� ��دي � ��دة ت� �ع� �ت� �م ��ده ��ا ال � ��والي � ��ات
املتحدة في ادارة مناطق نفوذها،
وه��ي ت�ق��وم ع�ل��ى «ت�ل��زي��م» مهام
األم��ن وال� ّ�دف��اع ــــ ق��در اإلم�ك��ان ــــ
ال��ى حلفائها ٌ امل�ح�ل�ي�ين ،بمعنى
أن تصير دول ككوريا واليابان
واالم��ارات امتدادًا مباشرًا ّ
للقوة
األم �ي��رك� ّ�ي��ة ،ت�ق��ات��ل ال ��ى جانبها
وت � �ن� ��وب ع �ن �ه��ا ف� ��ي ك� �ث� �ي � ٍ�ر م��ن
ّ
وتؤسس في ّمنطقتها
الحاالت،
«ن �ظ ��ام ��ًا اق �ل �ي �م �ي��ًا» ي ��وف ��ر ع�ل��ى
ام�ي��رك��ا ال�ك�ث�ي��ر م��ن االس�ت�ث�م��ار
ال �ع �س �ك��ري وامل� � ��ادي ،اذ يصير
دوره ��ا مقتصرًا ع�ل��ى التوجيه
وتقسيم املهام.
واالدارة
ً
االم��ارات ،مثال ،تملك اليوم أحد
أق ��وى أس�ل�ح��ة ال �ج� ّ�و ف��ي ال�ع��ال��م،
من دون مبالغة ،وكل صفقاتها
وفرنسا ــــ منذ أواخر
مع اميركا
ّ
التسعينيات ــــ ت��رك��ز على مبدأ
«التشغيل املشترك»( (�inter-op
ّ
املحلية
 )erabilityبني املقاتالت
وطائرات الـ«ناتو» ،أي ّأن أنظمة
التواصل ونقل املعلومات وادارة
املعركة متماثلة ،فيصير بامكان
الطائرات االماراتية (والسعودية
وال�ق�ط��ري��ة وغ�ي��ره��ا) أن تشارك
ض� �م ��ن األس � � � � ��راب األم� �ي ��رك � ّ�ي ��ة
ف� ّ�ي ّأي ��ة م �ع��رك� ٍ�ة م�س�ت�ق�ب�ل� ّ�ي��ة ،او
ح��ت��ى أن يستعملها ال�ط�ي� ً�ارون
�رة .ب��دال من
االم�ي��رك�ي��ون م�ب��اش� ّ
أن تبقي ال��والي��ات امل��ت�ح��دة على
م �ئ ��ات ال� �ط ��ائ ��رات وال �س �ف��ن ف��ي
ق��واع��ده��ا ف��ي ال�خ�ل�ي��ج وامل�ح�ي��ط
ال �ه��ادىء ،تتمكن هكذا م��ن نقل
ج��زء م�ه� ّ�م م��ن «ك�ل�ف��ة الهيمنة»
ال � ��ى ح �ل �ف��ائ �ه��ا ،ال� ��ذي� ��ن ت�ص�ي��ر
ّ
معداتهم بمثابة احتياط اميركي
حاضر لالستعمال في املناطق
الساخنة.
ف��ي م��رح�ل��ة الح �ق��ة ،اب �ت ��دأت مع
االدارة الحالية في البيت األبيض،
انتقلت عقيدة «التلزيم» هذه الى
اميركا
در ّج � ٍ�ة أع�ل��ى ،اذ ص��ارت ّ
تتوقع م��ن حلفائها أن ينفذوا،
ب��أن �ف �س �ه��م وع � �ل ��ى ح �س��اب �ه��م،
ج ��زءًا أس��اس� ّ�ي��ًا م��ن امل �ه��ام التي
كانت تضطلع بها في السابق.
ه � ��ذا م ��ا اع� �ت� �ب ��ره ال� �ب� �ع ��ض ،ع��ن
خطأ ،تراجعًا وانسحابًا إلدارة
أوباما .بينما اميركا ،في الواقع،
عدد من الصراعات
تنخرط في ٍ
ّ
والتدخالت يفوق بكثير نشاط
�ارق
ادارة ج ��ورج ب��وش ـ�ـ�ـ�ـ م��ع ف� ٍ
وح�ي��د ،وه��و ّأن ام�ي��رك��ا ال تقف
الواجهة .ال يغفل عن
دائمًا في
لاّ
ه� ��ذه امل �س ��ائ ��ل ا م ��ن ي �ص� ّ�دق
ّالنسخة ّ
الساذجة عن العالقات
ّ
الدولية ،فيفترض أن سياسات
ال �خ �ًل �ي��ج وت ��رك �ي ��ا ف ��ي س ��وري ��ا،
بمعزل عن التوجيه
مثال ،جرت
ٍ
االميركي ،أو ّأن االمارات ومصر
تقصفان ليبيا ب�ق��رار س�ي� ّ
�ادي.
ّ ٌ ٍ
ك�م��ا ك�ت��ب م �ع��ل��ق ام �ي��رك� ّ�ي بعد
الغارات ّعلى طرابلس« :إن كنت
تعتقد حقًا أن االم��ارات ومصر
ق��د عملتا م��ن ت�ل�ق��اء نفسيهما
وم��ن دون أوام ��ر ام�ي��رك� ّ�ي��ة ،فأنا
أملك جسرًا للبيع».
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بوتين لمنح شرق أوكرانيا وضع «دولة»
ال يزال الرئيس
الروسي فالديمير بوتني
ّ
يتحدث ّعن الحوار كسبيل
وحيد لحل األزمة بني أوكرانيا
واالنفصاليني ،لكنه في
الوقت نفسه ال يغفل
ّ
التطرق إلى مواضيع أخرى
يمكن أن تشكل تصعيدًا

موال لروسيا يجلس على دبابة في جنوب شرق دونيتسك (أ ف ب)
مقاتل ٍ
رغ � � � ��م ت � ��أك� � �ي � ��د ال � ��رئ� � �ي� � �س �ي��ن ال� � ��روس� � ��ي
واألوكراني ،في اليومني املاضيني ،أنه ال
ّ
يمكن حل األزمة األوكرانية إال عن طريق
ال� �ح ��وار ،إال أن ذل ��ك ل��م ي�م�ن��ع ال��رئ�ي��س
ال��روس��ي ف�لادي�م�ي��ر ب��وت�ين م��ن ال�ت�ط� ّ�رق
إل� ��ى ف �ك��رة ج ��دي ��دة وه� ��ي إع� �ط ��اء ص�ف��ة
دولة لشرق أوكرانيا ،وذلك في مواجهة
ضغوط الغربيني الذين يهددون بفرض
عقوبات جديدة على موسكو.
ّ
وتطرق بوتني في مقابلة مع التلفزيون
الرسمي ،نقلت وكاالت األنباء الروسية
مقتطفات منها ،إلى أنه «يجب أن نبدأ
ف��ورًا محادثات جوهرية ،ح��ول قضايا
ال�ت�ن�ظ�ي��م ال �س �ي��اس��ي ل�ل�م�ج�ت�م��ع وم�ن��ح
وض� ��ع دول � ��ة ل �ج �ن��وب ش� ��رق أوك��ران �ي ��ا،
بهدف حماية املصالح املشروعة لسكان
هذه املنطقة» ،األمر الذي حاول املتحدث
باسمه ديمتري بيسكوف ،التقليل من
ً
ش��أن��ه ،ق��ائ�ل�ا إن ه ��ذه ال �ت �ص��ري �ح��ات ال
ت �ع �ن��ي ع �ل��ى اإلط �ل ��اق أن ب��وت�ي�ن ي��دع��و

إلى بحث استقالل هذه املناطق ،وإنما
يطالب «بمحادثات شاملة» بني كييف
واالن �ف �ص��ال �ي�ين .وأض� ��اف ب�ي�س�ك��وف إن
ع�ل��ى أوك��ران �ي��ا «أن ت��أخ��ذ ف��ي االع�ت�ب��ار
مصلحة سكان نوفوروسيا».
وف��ي وق��ت أك��د فيه بوتني أن��ه اتفق مع
الرئيس األوكراني بيوتر بوروشينكو
ّ
ع �ل��ى ح ��ل األزم � ��ة األوك ��ران� �ي ��ة ب��ال �ط��رق

بوتين اتفق
حل
وبوروشينكو على ّ
األزمة بالطرق السلمية

ال �س �ل �م �ي��ة ،ش � � ّ�دد ع �ل��ى أن «روس � �ي� ��ا ال
ت �س �ت �ط �ي��ع أن ت� �ق ��ف م� ��وق� ��ف امل� �ت� �ف ��رج
ال �ل��ام � �ب � ��ال � ��ي م� � ��ن إب� � � � � ��ادة ال � � �ن� � ��اس ف��ي
أوك ��ران� �ي ��ا» ،م �ع �ت �ب �رًا أن م ��ا ي �ج��ري في
دونيتسك ول��وغ��ان�س��ك ،ه��و «رد الفعل
الطبيعي للناس الذين يعيشون هناك
ّ
ويدافعون عن حقوقهم» .وقال إن الحل
سيأتي عبر املفاوضات ،مشيرًا إلى أن
أخطاء االستيالء على السلطة بالقوة
لن تتكرر.
وأع � ��رب ب��وت�ي�ن ع��ن اع �ت �ق��اده ب ��أن «ه��ذا
درس ّ
جيد لنا جميعًا من أجل أن ننهي
ه � ��ذه امل� ��أس� ��اة ف ��ي أس� � ��رع وق � ��ت م �م �ك��ن،
وب��ال �ط��رق ال�س�ل�م�ي��ة وال � �ح� ��وار» .وق ��ال:
«ب��امل�ن��اس�ب��ة ،ات�ف�ق��ت ع�ل��ى ه��ذا األم ��ر مع
الرئيس بيوتر بوروشينكو ،كما اتفقنا
على أن ال ي�ك� ّ�رر أح��د أب �دًا تلك األخ�ط��اء
التي ارتكبت في أوكرانيا ،خالل عملية
االس �ت �ي�لاء ع�ل��ى ال�س�ل�ط��ة ،ك��ون�ه��ا كانت
السبب األول في ما يحدث حاليًا» .ودعا

إل ��ى وق ��ف ع��اج��ل إلط�ل�اق ال �ن��ار وإع ��ادة
ّ
تأهيل البنية التحتية .كما حث سلطات
ك �ي �ي��ف ع �ل��ى ال� �ب ��دء ب� �ح ��وار م��وض��وع��ي
وعميق مع جنوب شرق البالد.
وك � ��ان ال��رئ �ي ��س األوك � ��ران � ��ي ق ��د أك� ��د أن
ت �ح �ق �ي��ق ال� �س�ل�ام ع �ب��ر ال � �ح� ��وار ي�ح�ظ��ى
بأولوية لدى أوكرانيا .وقال ،خالل لقائه
رئ� �ي ��س امل �ف��وض �ي��ة األوروب� � �ي � ��ة ج��وزي��ه
مانويل باروزو في بروكسل السبت ،إن
«ال�س�لام ال��ذي يجب تحقيقه ع��ن طريق
الحوار فقط ،يجب أن يحظى باألولوية
بالنسبة لنا في الوقت الحالي».
وأض� ��اف« :م ��ن امل�ن�ت�ظ��ر أن ي�ت��م تحقيق
ت�ق��دم حقيقي ف��ي األس �ب��وع امل�ق�ب��ل» ،في
إش��ارة إل��ى مجموعة االت�ص��ال الخاصة
ب� �ت� �س ��وي ��ة األزم� � � � ��ة األوك� � ��ران � � �ي� � ��ة ،ال �ت��ي
ستستأنف لقاءاتها في مينسك اليوم.
وتابع« :ننتظر أن يتجلى في األسبوع
امل �ق �ب��ل ت� �ق ��دم ح �ق �ي �ق��ي ف ��ي م �ف��اوض��ات
السالم ،إذ إننا على وشك الوصول إلى

نقطة الالعودة .على كل طرف في النزاع
إدراك مسؤوليته .دعونا ال نشعل شرارة
حرب جديدة في أوروبا».
وع� � � � � ��ارض ب� ��وروش � �ي � �ن � �ك� ��و امل � �س� ��اع� ��دة
العسكرية الغربية املباشرة ألوكرانيا.
وق��ال إن كييف ال ّ
تعول على أن «يقاتل
ع �س �ك��ري��ون م ��ن دول أخ � ��رى ج �ن �ب��ًا إل��ى
ج �ن��ب م ��ع ال �ع �س �ك��ري�ي�ن األوك� ��ران � �ي �ي�ن».
وأشار إلى أن أوكرانيا تحتاج إلى «دعم
عسكري تقني» دولي ،وإن كان أعرب عن
أم�ل��ه ف��ي أن ال ي�ت��رك االت �ح��اد األوروب ��ي
السياسة ال��روس�ي��ة ت�ج��اه أوك��ران�ي��ا من
دون رد ،بحسب تعبيره.
ع�ل��ى خ��ط م ��واز ،وص��ف رئ�ي��س ال ��وزراء
ال �س �ل��وف��اك��ي روب � ��رت ف �ي �ك��و ال �ع �ق��وب��ات
األوروب � �ي� ��ة ض ��د روس �ي ��ا ب �ـ«ال �ع �ق �ي �م��ة»،
وه� � ��دد ب ��اس� �ت� �خ ��دام ح� ��ق ال �ن �ق��ض ض��د
إجراءات عقابية إضافية بحق موسكو،
ك ��ون �ه ��ا «س �ت �ل �ح��ق ال � �ض� ��رر ب��اق �ت �ص��اد
وم �ص��ال��ح ب �ل ��اده» .وأش � ��ار إل ��ى عبثية
ف � ��رض ع� �ق ��وب ��ات ج� ��دي� ��دة ق �ب ��ل م �ع��رف��ة
تأثير العقوبات السابقة املفروضة على
روسيا.
وجاءت تصريحات فيكو ،بعد اجتماع
ل� � �ق � ��ادة االت � � �ح� � ��اد األوروب � � � � � ��ي ع� �ق ��د ف��ي
بروكسل بطلب من زعماء االتحاد بهدف
وض��ع مقترحات لعقوبات جديدة على
روسيا ،بسبب األزمة األوكرانية .وأمهل
ق��ادة االت�ح��اد ،ف��ي ختام ه��ذا االجتماع،
روسيا أسبوعًا واح �دًا لتغيير موقفها
في أوكرانيا تحت طائلة فرض عقوبات
جديدة عليها.
ف��ي غ �ض��ون ذل ��ك ،أع�ل�ن��ت م��وس�ك��و أنها
ّ
سلمت كييف  63عسكريًا عبروا الحدود
ال��روس�ي��ة ف��ي  27الشهر امل��اض��ي ،وذل��ك
بعد ساعات قليلة من إف��راج كييف عن
 10م��ن ج�ن��ود اإلن ��زال ال ��روس ك��ان��وا قد
ع �ب��روا ال� �ح ��دود األوك ��ران �ي ��ة ع��ن ط��ري��ق
الخطأ في  26آب املاضي.
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز ،األناضول)

إيران

مستعد لزيارة الرياض في إطار «مواجهة اإلرهاب»
ظريف:
ّ
ب �ع��د زي� � ��ارة م �س��اع��د وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة
ل �ل �ش��ؤون ال �ع��رب �ي��ة واألف��ري �ق �ي��ة حسني
ع �ب��د ال �ل �ه �ي��ان ،ل �ل��ري��اض ول �ق��ائ��ه وزي ��ر
الخارجية السعودي سعود الفيصل ،في
إطار «مواجهة خطر الدولة اإلسالمية»،
أع��رب وزي��ر الخارجية اإلي��ران��ي محمد
ج � ��واد ظ ��ري ��ف ،ع ��ن اس� �ت� �ع ��داده ل��زي��ارة
السعودية واستقبال نظيره السعودي
�ت أع �ل��ن ال��رئ�ي��س
ف ��ي ط� �ه ��ران .وف ��ي وق� � ٍ
حسن روحاني استعداد بالده للتعاون
مع الدول األوروبية «ملواجهة اإلرهاب»،
أك ��د أن ال�ع�ق��وب��ات األم�ي��رك�ي��ة ال�ج��دي��دة
على بالده تعارض القوانني الدولية.
وأعلن وزي��ر الخارجية اإلي��ران��ي ،أمس،
استعداده لزيارة السعودية ،مؤكدًا أنه
أب��دى ه��ذا االس�ت�ع��داد م��ن قبل ،وق��ال إن
«أول ف��رص��ة ل�ل�م�ب��اح�ث��ات ال�ث�ن��ائ�ي��ة مع
امل�م�ل�ك��ة ستسنح ع�ل��ى ه��ام��ش اجتماع
ً
الجمعية ال�ع��ام��ة ل�لأم��م امل�ت�ح��دة» ،آم�لا
اس� �ت� �ث� �م ��ار ه� � ��ذه ال � �ف� ��رص� ��ة« ،وب� �ع ��ده ��ا
س � �ي � �ك� ��ون ل � � � � ّ
�دي االس � � �ت � � �ع� � ��داد ل � ��زي � ��ارة
ال�س�ع��ودي��ة واس�ت�ق�ب��ال وزي��ر الخارجية
السعودي في طهران».
وي ��أت ��ي إع �ل��ان ظ ��ري ��ف ب �ع��د أش �ه ��ر م��ن
ال� ��دع� ��وة ال� �ت ��ي وج �ه �ه��ا ال �ف �ي �ص��ل إل �ي��ه
للمشاركة في اجتماع منظمة التعاون
اإلس �ل��ام � ��ي ،غ �ي��ر أن وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة
اإليراني اعتذر حينها عن عدم الحضور
ل �ت��زام��ن االج �ت �م ��اع م ��ع إح � ��دى ج ��والت
امل� �ف ��اوض ��ات ح� ��ول ال �ب��رن��ام��ج ال �ن ��ووي
اإليراني.
وأكد وزير الخارجية اإليراني أن إيران
ترغب دومًا في إقامة عالقات حسنة مع

روحاني :العقوبات
األميركية الجديدة
تعارض القوانين الدولية

دول الجوار ،وأن السعودية من أهم هذه
الدول ،وهي بلد ّ
مهم على صعيد العالم
اإلسالمي ويحظى ب��دور ونفوذ واسع.
وأش��ار في مؤتمر صحافي مشترك مع
نظيره الفنلندي أرك��ي تيوميويا ،إلى
أن زي��ارة عبد اللهيان للرياض ولقاءه
ال �ف �ي �ص��ل «ش� �ه ��د م �ب��اح �ث��ات إي �ج��اب �ي��ة
ً
وح �ظ��ي ب �ن �ظ��رة م �س �ت �ق �ب �ل�ي��ة» ،آم �ل��ا أن
ّ
تمهد هذه املباحثات األرضية للتعاون
الثنائي.
وأوض � ��ح أن ال�ب �ل��دي��ن ل��دي�ه�م��ا م�ص��ال��ح
مشتركة وي��واج�ه��ان أخ �ط��ارًا مشتركة،
م��ؤك �دًا أن ال�ت�ط��رف وال�ع�ن��ف واإلره� ��اب
م��ن أه ��م األخ� �ط ��ار ال �ت��ي ت��واج��ه ال�ع��ال��م
اإلس �ل�ام ��ي .وأض � ��اف أن ه ��ذه امل �خ��اط��ر
ت� �ه � ّ�دد م �ص��ال��ح ج �م �ي��ع دول امل �ن �ط �ق��ة،
بما فيها إي��ران والسعودية ،داعيًا إلى
مواجهة «هذه األخطار كقوة واحدة».
وع��ن العقوبات األخ�ي��رة التي فرضتها
واشنطن على أفراد وكيانات في إيران،

رأى ظ��ري��ف أن ه��ذه ال�خ�ط��وة تتعارض
م��ع ن� ّ�ص ات �ف��اق ج� ّن�ي��ف ،م�ش�ي�رًا إل��ى أن
هذه اإلجراءات «تعقد األجواء في طريق
ّ
ال�ت� ّ
�وص��ل إل��ى ح ��ل» .وأوض ��ح ظ��ري��ف أن
أم�ي��رك��ا ستتحمل م�س��ؤول�ي��ة ت��داع�ي��ات
اإلج � ��راءات ال�ت��ي ت�ق��وم ب�ه��ا ،مضيفًا أن
إي ��ران تحتفظ ب�ح��ق ال � ّ
�رد امل�م��اث��ل على
هذا اإلجراء إذا وجدت ضرورة في ذلك.
وأكد أن بالده برهنت للعالم أنها تبحث
ّ
ع��ن ح ��ل ،وأن ل��دي�ه��ا ت�ع� ّ�ه�دًا ب��أن ت��ؤدي
امل� �ف ��اوض ��ات إل� ��ى ن �ت �ي �ج��ة ،م �ض �ي �ف��ًا أن
الذين يحاولون إم�لاء آرائ�ه��م عبر هذه
ّ
اإلجراءات ال يبحثون عن حل ويسعون
إلى اإلخالل بمسيرة املفاوضات.
وأك� � � ��د ظ� ��ري� ��ف أن ال� �ح� �ظ ��ر األم� �ي ��رك ��ي
املفروض يأتي بهدف إرضاء مجموعات
الضغط التي تعارض أي اتفاق ،مؤكدًا
أن هذا الحظر يتعارض مع نص اتفاق
جنيف.
م��ن جهته ،أك��د الرئيس اإلي��ران��ي حسن
روح ��ان ��ي ،أم ��س ،أن ط �ه��ران «م�س�ت�ع��دة
للتعاون م��ع ال��دول األوروب �ي��ة ملواجهة
خ�ط��ر اإلره� ��اب ال ��ذي ب��ات ي�ه��دد العالم
ول �ي��س امل �ن �ط �ق��ة ف �ح �س��ب» ،راف� �ض ��ًا في
ال ��وق ��ت ن �ف �س��ه ال �ت �ع��اط��ي امل� � � ��زدوج م��ع
«اإلره ��اب» في املنطقة .ورأى روحاني،
خ� �ل ��ال اس� �ت� �ق� �ب ��ال ��ه وزي � � � ��ر ال� �خ ��ارج� �ي ��ة
ال� �ف� �ن� �ل� �ن ��دي ،أن ال� �ع� �ق ��وب ��ات ال� �ج ��دي ��دة
«أح��ادي��ة ال�ج��ان��ب» وت �ع��ارض ال�ق��وان�ين
الدولية ،مشيرًا إل��ى أن ب�لاده «ل��ن تقف
مكتوفة األيدي» في مواجهة العقوبات
ّ
بل ستعمل على تخطيها.
(األخبار ،فارس ،أ ف ب)
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مبوب
◄ وفيات ►
إنتقل إلى رحمته تعالى املرحوم
الدكتور علي حسن األمني
زوجته :رلى األمني
أوالده :أنس زوجته ديانا السيد
سارة زوجة محمد فقيه وزهرة
أش � � �ق � ��اؤه :امل� ��رح� ��وم� ��ون م� �ه ��دي،
أحمد ،ملكة وموسى
الحاجة رباب أرملة املرحوم علي
م�ه��دي األم�ي�ن وال��دك�ت��ور محسن
األمني
ووري في الثرى في جبانة بلدته
ش � �ق� ��راء ع �ص ��ر أم � ��س األح� � ��د ف��ي
2014/8/31
تصادف غدًا الثالثاء الواقع فيه
 2014/9/2ذكرى مرور ثالثة أيام
على وفاته
وبهذه املناسبة ستتلى عن روحه
ال �ط��اه��رة آي م��ن ال��ذك��ر الحكيم،
وم� �ج� �ل ��س ع� � � ��زاء ف � ��ي ح �س �ي �ن �ي��ة
شقراء الساعة الخامسة عصرًا
تقبل ال�ت�ع��ازي ف��ي ب �ي��روت نهار
ال �ج �م �ع��ة ال � ��واق � ��ع ف �ي ��ه  5اي �ل ��ول
ال �ج��اري ف��ي جمعية التخصص
والتوجيه العلمي ــــ الجناح من
الساعة الثالثة وحتى السادسة
عصرا
اآلس �ف��ون :آل األم�ي�ن ،آل فقيه ،آل
السيد وعموم أهالي شقراء
للفقيد الرحمة ولكم طول البقاء

تطلب مندوبي
مبيعات

(إشتراكات
وإعالنات) في
كافة املناطق
اللبنانية ،راتب
 +عمولة
للراغبني،
ُيرجى إرسال
السيرة الذاتية
على البريد
االلكتروني :
jobs@alakhbar.com

ب �م��زي��د م ��ن ال ��رض ��ى وال �ت �س �ل �ي��م
بقضاء ال�ل��ه وق ��دره ننعى إليكم
وفاة فقيدتنا الغالية
املأسوف على صباها
ريان بصبوص
ابنة اللواء إبراهيم بصبوص
للفقيدة الرحمة ولذويها الصبر
والسلوان
تقبل ال�ت�ع��ازي ف��ي م�ن��زل وال��ده��ا
الكائن في داري��ا ـــــ حي الضهور
ـــــ مفرق الشميس ي��وم االث�ن�ين 1
أي� �ل ��ول  ،2014وي ��وم ��ي ال �ث�لاث��اء
واألرب �ع��اء  2و 3أي�ل��ول  2014من
ال �س��اع��ة ال �ث��ان �ي��ة ح �ت��ى ال �س��اع��ة
ال� �س ��ادس ��ة م� �س � ً
�اء ف ��ي ال �ب �ي��ال ـ�ـ�ـ�ـ�ـ
بيروت
إنا لله وإنا اليه راجعون
الراضون بقضاء الله وقدره
آل بصبوص وعموم أهالي داريا
ك� � ��ري � � �س � � �ت �ي ��ن ،زوج � � � � � � ��ة ك � ��ري � ��س
أل� �ك� �س� �ن ��درو وب� �ن ��ات� �ه ��ا :ن��ات��اش��ا
ودانيال
ج � ��وان � ��ا ،زوج � � ��ة ان� � �ط � ��وان ع� ��واد
وأوالده� � � � � � � ��ا :ي ��اس� �م� �ي� �ن ��ا ،ت��ال �ي��ا
وادمون
م��اري لويز زوج��ة تيري ميسني
وعائلتها
آن م��اري زوج��ة ستيفان حاجي
توما وعائلتها
غ ��راس �ي ��ا زوج� � ��ة ب� �ي ��ار ص �ه �ي��ون
وعائلتها
ك �م ��ا وع � �م� ��وم ع� ��ائ �ل�ات غ ��رغ ��ور،
ع��رق �ت �ن �ج��ي ،أل �ك �س �ن��درو ،ع � � ّ�واد،
ميسني ،حاجي ت��وم��ا ،صهيون
ي�ن�ع��ون ب�م��زي��د م��ن األس ��ى وف��اة
وال� ��دت � �ه� ��م ،ج ��دت� �ه ��م ،ش�ق�ي�ق�ت�ه��م
وقريبتهم
جويس حبيب غرغور
املنتقلة إل��ى رحمته تعالى يوم
ال�ث�لاث��اء ال��واق��ع ف��ي  26آب 2014
في موناكو.
تقام الصالة لراحة نفسها اليوم
االث � �ن�ي��ن ال � ��واق � ��ع ف� ��ي األول م��ن
أي �ل��ول ع�ن��د ال �س��اع��ة ال��راب �ع��ة من
بعد الظهر ف��ي بطريركية ال��روم
الكاثوليك طريق الشام.
تقبل التعازي في صالون كنيسة
ب �ط ��ري ��رك �ي ��ة ال� � � ��روم ال �ك��اث��ول �ي��ك
ط��ري��ق ال �ش��ام ي��وم��ي االث �ن�ين في
أول أي �ل��ول م��ن ال�س��اع��ة ال�ح��ادي��ة
ع�ش��رة حتى الساعة ال��راب�ع��ة من
ب �ع��د ال �ظ �ه��ر ،وغ � �دًا ال �ث�ل�اث��اء في
ال �ث ��ان��ي م ��ن أي� �ل ��ول م ��ن ال �س��اع��ة
ال� �ح ��ادي ��ة ع� �ش ��رة ح �ت��ى ال �س��اع��ة
السادسة من بعد الظهر.
ال � ��رج � ��اء اع� �ت� �ب ��ار ه � ��ذا اإلش� �ع ��ار
بمثابة دعوة خاصة.
شركات مجموعة غرغور
ينعون بمزيد من األسى وفاة
جويس حبيب غرغور
ع� �ض ��و م �ج� �ل ��س إدارة غ ��رغ ��ور
القابضة ش .م.
املنتقلة إل��ى رحمته تعالى يوم
ال�ث�لاث��اء ال��واق��ع ف��ي  26آب 2014
في موناكو.
تقام الصالة لراحة نفسها اليوم
االث � �ن�ي��ن ال � ��واق � ��ع ف� ��ي األول م��ن
أي �ل��ول ع�ن��د ال �س��اع��ة ال��راب �ع��ة من
بعد الظهر ف��ي بطريركية ال��روم
الكاثوليك طريق الشام.
تقبل التعازي في صالون كنيسة
ب �ط ��ري ��رك �ي ��ة ال� � � ��روم ال �ك��اث��ول �ي��ك
ط��ري��ق ال �ش��ام ي��وم��ي االث �ن�ين في
أول أي �ل��ول م��ن ال�س��اع��ة ال�ح��ادي��ة
ع�ش��رة حتى الساعة ال��راب�ع��ة من
ب �ع��د ال �ظ �ه��ر ،وغ � �دًا ال �ث�ل�اث��اء في
ال �ث ��ان��ي م ��ن أي� �ل ��ول م ��ن ال �س��اع��ة
ال� �ح ��ادي ��ة ع� �ش ��رة ح �ت��ى ال �س��اع��ة
السادسة من بعد الظهر.
ال � ��رج � ��اء اع� �ت� �ب ��ار ه � ��ذا اإلش� �ع ��ار
بمثابة دعوة خاصة.

◄ إعالنات رسمية ►
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
التنفيذية الرقم 2013/2127
باملعاملة
ّ
الرئيس ميرنا كالب
طالب التنفيذ :بنك عودة ش.م.ل.
املنفذ عليه :احمد ماهر ممتاز ارناؤط.
ال �س �ن��د ال �ت �ن �ف �ي��ذي :ع �ق��د ق� ��رض وج� ��دول
دفعات بقية  /70286.75/دوالرًا أميركيًا.
تاريخ التنفيذ2013/8/16 :
تاريخ تبليغ االنذارات2013/10/25 :
تاريخ قرار الحجز2013/11/18 :
تاريخ تسجيله2013/11/21 :
تاريخ محضر الوصف2014/1/4 :
تاريخ تسجيله2014/1/10 :
ب�ي��ان ال�ع�ق��ار امل �ط��روح ل�ل�ب�ي��ع :ال�ق�س��م رق��م
 /15/م��ن ال�ع�ق��ار رق��م  /3767/املصيطبة
م��دخ��ل وث�ل�اث��ة ص��ال��ون��ات وط �ع��ام قطعة
واح � � � ��دة وم � � � ��وزع وغ ��رف� �ت ��ا ن� � ��وم وارب � �ع ��ة
حمامات ومطبخ وثالث شرفات وأحواض
زهور والقسم يقع في الطابق العاشر من
البناء املبني حجر باطون.
مساحته /195/ :م.م.
ً
ح��دود العقار :شماال العقار  1984و1983
وشرقًا ام�لاك عامة وجنوبًا العقار 3768
وغربًا العقار  1983و 3296املصيطبة.
قيمة التخمني /634000/ :دوالر أميركي.
ق�ي�م��ة ال �ط ��رح ل �ل �م��رة االول� � ��ى/374700/ :
دوالر أميركي.
موعد املزايدة ومكان اجرائها :يوم االثنني
ال��واق��ع ف��ي  2014/9/29ال�س��اع��ة الحادية
عشرة قبل الظهر في مكتب رئيس دائ��رة
تنفيذ بيروت.
ت�ط��رح ه��ذه ال��دائ��رة للبيع ب��امل��زاد العلني
القسم رق��م  /15/م��ن العقار رق��م /3767/
املصيطبة واملوصوف اعاله .فعلى الراغب
في الشراء تنفيذًا الحكام املواد  973و978
و 983م��ن االص��ول املدنية أن ي��ودع باسم
رئيس دائ��رة تنفيذ بيروت قبل املباشرة
ب��امل��زاي��دة ل��دى ص �ن��دوق ال�خ��زي�ن��ة أو اح��د
امل� �ص ��ارف امل �ق �ب��ول��ة م�ب�ل�غ��ًا م ��وازي ��ًا ل�ب��دل
الطرح او يقدم كفالة مصرفية تضمن هذا
امل�ب�ل��غ ،وع�ل�ي��ه ات �خ��اذ م�ق��ام م�خ�ت��ار ل��ه في
نطاق الدائرة ان لم يكن له مقام فيه او لم
يسبق له ان عني مقامًا مختارًا فيه وإال عد
قلم الدائرة مقامًا مختارًا له وعليه ايضًا
في خالل ثالثة ايام من تاريخ صدور قرار
االح��ال��ة إي ��داع ك��ام��ل ال�ث�م��ن ب��اس��م رئيس
دائ� ��رة ال�ت�ن�ف�ي��ذ ف��ي ص �ن��دوق ال�خ��زي�ن��ة أو
احد املصارف املقبولة تحت طائلة إعادة
امل��زاي��دة ب��زي��ادة العشر وإال فعلى عهدته
فيضمن النقص وال يستفيد من الزيادة،
وعليه كذلك دفع الثمن والرسوم والنفقات
بما فيه رسم داللة خمسة باملاية من دون
حاجة النذار أو طلب ،وذلك خالل عشرين
ي��وم��ًا م��ن ت��اري��خ ص ��دور ال �ق��رار ب��االح��ال��ة
ل �ل ��راغ ��ب ف ��ي ال � �ش� ��راء االط� �ل ��اع ل � ��دى ه��ذه

الدائرة.

مأمور تنفيذ بيروت
نبيل نعوس

إعالن بيع باملعاملة 2014/720
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ت �ب ��اع ب ��امل ��زاد ال �ع �ل �ن��ي ن �ه ��ار االث� �ن�ي�ن ف��ي
 2014/9/15ال �س��اع��ة ال �ث��ان �ي��ة وال�ن�ص��ف
ب �ع��د ال �ظ �ه��ر س �ي ��ارة امل �ن �ف��ذ ع�ل�ي��ه ت��وف�ي��ق
فرنسيس زغ�ي��ب م��ارك��ة غ��ران��د شيروكي
الري � ��دو م ��ودي ��ل  2003رق � ً�م /342640/ج
ال� �خ� �ص ��وص� �ي ��ة ت� �ح� �ص� �ي�ل�ا ل� ��دي� ��ن ط��ال��ب
التنفيذ ب�ن��ك االع �ت �م��اد امل�ص��رف��ي ش.م.ل.
وك � �ي � �ل � �ت ��ه امل � �ح� ��ام � �ي� ��ة س � �ح� ��ر ف ��رن �س �ي ��س
ال� �ب ��ال ��غ  $/13.116.72/ع � ��دا ال �ل ��واح ��ق
وامل �خ �م �ن��ة ب�م�ب�ل��غ  $/6422/وامل �ط��روح��ة
بسعر  $/5500/أو م��ا يعادلها بالعملة
الوطنية وان رس ��وم امليكانيك ق��د بلغت
/642.000/ل.ل.
فعلى ال��راغ��ب ب��ال�ش��راء الحضور باملوعد
امل� �ح ��دد إل� ��ى م � ��رأب س �ي��ري��اك ف ��ي ب �ي��روت
الكرنتينا مصحوبًا بالثمن نقدًا أو شيك
مصرفي و ٪5رسمًا بلديًا.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
غرفة القاضي طارق طربيه
ي�ن�ف��ذ ن��دي��م ال �ي��اس ن�ج�ي��م ب��وج��ه ي��وس��ف
رج��وان الزغبي باملعاملة  2014/522قرار
الغرفة االبتدائية التاسعة في جبل لبنان
امل�ت�ن رق ��م  2013/343ب��ازال��ة ال�ش�ي��وع في
العقار /69كفرتيه مساحته  935م.م .عن
طريق بيعه باملزاد العلني.
وهو بموجب االفادة العقارية قطعة ارض
س �ق��ي م �ش �ج��رة ت �ف��اح��ًا ض�م�ن�ه��ا ب �ن��اء من
ح�ج��ر م��ؤل��ف م��ن ط��اب�ق�ين ال�س�ف�ل��ي ق�ب��وان
ل �ل �ح �ط��ب وال� �ع� �ل ��وي ي �ح �ت��وي ع �ل��ى غ��رف��ة
وغرفة من أربعة عواميد ونبعة ماء.
وبالكشف تبني ان العقار كناية عن ارض
غير مبنية ادنى من مستوى الطريق ويقع
على الطريق الداخلية ضمن محلة الزيرة.
ت� ��اري� ��خ م �ح �ض��ر ال� ��وص� ��ف 2014/6/24
وتاريخ تسجيله .2014/6/30
ب ��دل ت�خ�م�ين وط � ��رح ال �ع �ق��ار /69ك �ف��رت �ي��ه
/74800/د.أ.
ي �ج��ري ال �ب �ي��ع ي ��وم االرب � �ع ��اء ال ��واق ��ع فيه
 2014/10/22الساعة  12في قاعة محكمة
كسروان .للراغب بالشراء دفع بدل الطرح
بموجب شك مصرفي منظم ألم��ر حضرة
رئ �ي��س دائ � ��رة ت�ن�ف�ي��ذ ك� �س ��روان أو ت�ق��دي��م
كفالة وافية من احد املصارف املقبولة من
الدولة ويتحمل رسوم التسجيل والداللة
وع �ل �ي��ه ات �خ ��اذ م �ح��ل اق ��ام ��ة ض �م��ن ن�ط��اق

Total Liban

إثارة وتشويق في رالي لبنان برعاية توتال لبنان

عشّاق السّرعة كانوا على موعد مع مرحلة توتال االستعراضيّة
بيروت 82 ،آب  :8102انطلق رالي لبنان  4102من واجهة بيروت البحرّية في  42آب  4102فارتفع

للرالي
ّ
محركات ّ
الرئيسي ّ
الراعي ّ
السيارات .بصفتها ّ
معدل األدرينالين وتسارعت نبضات القلوب مع هدير ّ
السيارات في لبنان ،قامت توتال لبنان برعاية المرحلة
الداعم
وّ
األهم منذ وقت طويل لرياضة سباقات ّ
ّ

المميز والفريد من نوعه ،الذي دعت إليه توتال
للسنة الثّانية على التّوالي .خالل هذا الحدث
ّ
االستعر ّ
اضية ّ
محبو اإلثارة والتّشويق من مقابلة السائق اللبناني الشهير باغيرا،
لبنان شركاءها ووسائل اإلعالم ،تم ّكن ّ

الدوليّين .وشارك في
بنانيين و ّ
السائقين اللّ ّ
أهم ّ
واختبار الحماس وارتفاع األدرينالين عند المنعطفات مع مشاركة ّ
كتحية إجالل
لبنان،
توتال
عاية
بر
اسطفان،
السنة السائق اللّبناني ناجي
ّ
مرحلة توتال االستعر ّ
اضية هذه ّ
خبأت توتال
السرعة .وكما جرت العادة في ك ّل سنةّ ،
السائق االسطوري الذي يهوى ّ
وتقدير لباغي ار ،هذا ّ

فضال عن ذلك ،قامت توتال
في بسفرة تقدمة توتال لبنان.
ا
السارة لع ّشاق ّ
لبنان المفاجآت ّ
السرعة فقد فاز صحا ّ
سيارات باغي ار ،فأثارت هذه المفاجأة دهشة الحاضرين .وتم ّكن
إلحدى
ا
تمام
مطابقة
نسخة
لبنان بتصميم
ّ
ا
الصور
الحماسية قبل االنطالق
المدعوون من اختبار األجواء
حافيون و
ّ
الص ّ
للرالي وذلك عبر التقاط ّ
ّ
الفعلي ّ
ّ
ّ
السيارة التي قادها باغي ار حين فاز برالي قبرص عام
بجانب  ،Lancia Delta HF Integraleوهي ّ

السيد جاك سوبليه ،مدير عام توتال لبنان ،عن حماس شركة توتال لدعم رالي لبنان.
 .0991وقد أعرب ّ

الرالي في لبنان وأن نخلق صلة وصل بينهم وبين هذه
يسرنا أن نجمع محبّي سباقات ّ
"كما في ك ّل سنةّ ،
الرياضة إلى مستوى أعلى من خالل دعمنا للسائق اللّبناني ناجي
الريّاضة .وقد ارتقى هذه السّنة شغفنا بهذه ّ
الرالي في لبنان ،باغي ار .نحن فخورون بإنجازات توتال في عالم سباقات
أسطفان ،وتكريمنا لبطل سباقات ّ
الرياضة ودعمها في لبنان لكي تتمكّن من بلوغ أعلى
السيّارات ،وبالتالي نحرص على تطوير هذه ّ
المستويات".

ال��دائ��رة واال ع��د قلمها مقامًا م�خ�ت��ارًا له،
ك�م��ا ع�ل�ي��ه االط �ل�اع ع�ل��ى ق �ي��ود الصحيفة
العينية للعقار موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن مناقصة عمومية
تجري املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
م �ن��اق �ص��ة ع �م��وم �ي��ة وف� ��ق دف �ت��ر ال �ش��روط
ال �خ��اص لتلزيم «ت�ق��دي��م وت��رك�ي��ب أج�ه��زة
ت�ح�ك��م وت�ش�غ�ي��ل وم��راق �ب��ة وح �م��اي��ة ل��زوم
مجموعات االنتاج الكهرمائي واملضخات
وك� ��اف� ��ة االج� � �ه � ��زة االل �ك �ت��روم �ي �ك��ان �ي �ك �ي��ة
ف ��ي م �ع �م��ل ج � � ��ون» .ي �م �ك��ن االط� �ل ��اع ع�ل��ى
م�ل��ف ال�ت�ل��زي��م وت�س�ل��م ن�س�خ��ة ع�ن��ه ضمن
ال ��دوام ف��ي مكتب مصلحة ال�ص�ف�ق��ات في
ش .ب �ش��اره ال �خ ��وري ،ب�ن��اي��ة غ �ن��اج��ه ،ط4
مقابل دف��ع مبلغ /1.000.000/ل.ل .فقط.
ت �ق��دم ال �ع��روض ب��ال�ي��د ال��ى ال�ق�ل��م امل��رك��زي
ح �ت��ى ال �س��اع��ة  12.00م ��ن ي� ��وم ال �ث�ل�اث��اء
 ،2014/10/14وت�ف��ض ف��ي جلسة علنية
ال �س ��اع ��ة  10.00م ��ن ال� �ي ��وم ال �ت ��ال ��ي ع�ل��ى
العنوان أعاله.
املدير العام باإلنابة
املهندس عادل حوماني
التكليف 1496
إعالن باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ حلبا
رقم املعاملة2014/1413 :
املنفذ :حسن راشد موسى وكيله املحامي
محمد خشفة.
امل �ن �ف��ذ ع �ل �ي��ه :ن � ��ادر ع �ب��دال��رح �م��ن ك �س��اب،
جندي بالجيش اللبناني ــــ سكان محلة
دير دلوم.
ال� �س� �ن ��د ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي :س� �ن ��د دي� � ��ن ب �ق �ي �م��ة
/12200/د.أ .عدا الرسوم والفوائد.
ت�ط��رح ه��ذه ال��دائ��رة للبيع ب��امل��زاد العلني
ل �ل �م ��رة ال ��راب � �ع ��ة م� �ن� �ق ��والت امل �ن �ف ��ذ ع�ل�ي��ه
محل مكان وج��وده��ا ف��ي محلة دي��ر دل��وم
وذل � ��ك ال �س �ب��ت ف ��ي  2014/9/13ال �س��اع��ة
الواحدة بعد الظهر واملخمنة بمبلغ قدره
/20460000/ل.ل .على أن يتم البيع ما لم
يبلغ الثمن املعروض ستة أعشار القيمة
املخمنة ل�ك��ل قطعة م��ع اإلش ��ارة ب��أن ب��دل
ال �ط��رح خ�ف��ض  %10ل�ك��ل قطعة ب��امل��زاي��دة
ال�ث��ان�ي��ة وخ�ف�ض��ت أي �ض��ًا  %10ب��امل��زاي��دة
الثالثة و %20باملزايدة الرابعة.
ل� �ل ��راغ ��ب ال � ��دخ � ��ول ب� ��امل� ��زاي� ��دة ال �ح �ض��ور
ب��ال��وق��ت امل �ح��دد أع�ل��اه ال ��ى م �ك��ان وج��ود
املنقوالت املحجوزة في بلدة ب��رج العرب
مصحوبًا بالثمن نقدًا و %5رسم داللة.
مأمور التنفيذ
بيار السكاف
دعوة
ت��دع��وك��م ش��رك��ة رادي � ��وم ش.م.ل .ـ �ـ �ـ س.ت.
بعبدا  63245لحضور الجمعية العمومية
ف��ي  2014/9/23ال�س��اع��ة  10ص�ب��اح��ًا في
مركز الشركة.
دعوة
ت��دع��وك��م ش��رك��ة سيلكس ش.م.ل .ـ�ـ�ـ س.ت.
بعبدا  25595لحضور الجمعية العمومية
في  2014/9/23الساعة  11قبل الظهر في
مركز الشركة.
دعوة
ت��دع��وك��م ش��رك��ة س �ت��ون ش.م.م .ـ �ـ �ـ س.ت.
بعبدا  62469لحضور الجمعية العمومية
في  2014/9/23الساعة  11:30قبل الظهر
في مركز الشركة.
دعوة
ت��دع��وك��م ش��رك��ة ب��ات�ي�ت��ك ش.م.ل .ـ�ـ�ـ س.ت.
بعبدا  67388لحضور الجمعية العمومية
في  2014/9/23الساعة  12ظهرًا في مركز
الشركة.
إعالن
ت �ع �ل��ن ب �ل��دي��ة دوم � ��ا ع ��ن رغ �ب �ت �ه��ا ب��إج��راء
م� � �ب � ��اراة ل �ت �ع �ي�ي�ن أم �ي��ن ص � �ن� ��دوق (م ��رك ��ز
ش��اغ��ر) ف��ي م�ل�اك م��وظ�ف��ي ال�ب�ل��دي��ة ،فعلى
من يرغب مراجعة مركز البلدية للحصول
على الشروط الخاصة بذلك خالل ساعات
ال ��دوام الرسمية ب��دأ م��ن ت��اري��خ نشر هذا
االع �ل ��ان ف ��ي ال� �ج ��ري ��دة ال��رس �م �ي��ة ت��اري��خ
 2014/9/5ولغاية .2014/10/5
رئيس بلدية دوما
جوزيف خير الله املعلوف
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الكرة اللبنانية

العب األنصار
البارزيلي باولو
يحاول قطع الكرة
من مصطفى
شاهني (عدنان
الحاج علي)

خروج العهد واألنصار :كرة القدم ال تعترف باألسماء
ّ
مرة جديدة تؤكد كرة القدم أنها
ال تعترف ال باألسماء وال بالتاريخ ،بل
فقط بمن يعطيها ويعمل ألجلها
بطريقة صحيحة .فقد سجلت عطلة
نهاية األسبوع خروج العهد واألنصار من
كأسي النخبة والتحدي ملصلحة طرابلس
والساحل مع تأهل الصفاء والنجمة
والغازية والنبي شيت والسالم زغرتا
عبد القادر سعد
ّ
اتضحت ص��ورة امل��رب��ع الذهبي من
ك ��أس ��ي ال �ن �خ �ب��ة وال � �ت � �ح� ��دي ،ح�ي��ث
سيلعب الصفاء م��ع ال�س�لام زغرتا،
وال �ن �ج �م��ة م ��ع ط��راب �ل��س ف ��ي نصف
نهائي النخبة يوم السبت ،بانتظار
تثبيت املوعد ومكان املباراتني من
ق�ب��ل لجنة امل�س��اب�ق��ات ف��ي االت �ح��اد،
ك �م��ا س�ي�ل�ع��ب ال �ش �ب��اب ال �غ��ازي��ة مع
شباب الساحل والتضامن صور مع
النبي شيت في نصف نهائي كأس
التحدي يوم األحد ،وأيضًا بانتظار
التثبيت من قبل لجنة املسابقات.
حصيلة نهاية الدور األول في كأس
ال�ن�خ�ب��ة س� ّ�ج�ل��ت ف �ق��دان ال�ع�ه��د لقبه
ب �ع��د خ �س��ارت��ه  1 -0أم� ��ام ط��راب�ل��س
على ملعب الصفاء ،ليتأهل األخير
م ��ع ال� �س�ل�ام زغ ��رت ��ا ع ��ن امل �ج �م��وع��ة
الثانية .خ��روج العهد ك��ان مفاجئًا،
وخصوصًا أن بطل املسابقة السابق
ق� ّ�دم ص��ورة مقبولة في اللقاء ،وهو
خ ��اض ��ه ب�ت�ش�ك�ي�ل��ة ل �ب �ن��ان �ي��ة ك��ام�ل��ة
بعد فسخ العقد مع املصري محمد
ال �ج �ي�لان��ي ،وع ��دم ح �ض��ور م��واط�ن��ه
ع� �م ��رو زك � ��ي ال � ��ى ج ��ان ��ب اس �ت �م��رار
ال� �ت� �ج ��ارب ب��ال �ن �س �ب��ة إل� ��ى األج �ن �ب��ي
الثاني والثالث.
العناصر اللبنانية ت�ف��اوت أداؤه��ا
خ�ل�ال ال �ل �ق��اء ،م��ع ت�م� ّ�ي��ز الف ��ت لقلب

ال��دف��اع هيثم ف��اع��ور ،ال��ذي ق� ّ�دم أداء
ف � ��وق ال� � �ع � ��ادة ،وك� � ��ان ص� �م ��ام أم� ��ان
ف ��ري� �ق ��ه .وب� � ��رز ال � ��ى ج ��ان ��ب امل ��داف ��ع
الشاب خليل خميس ،وأمامه غازي
حنينة .وكان العهد الطرف األفضل
ف� ��ي ال � �ش� ��وط األول ،وه � � ��دد م��رم��ى
حارس طرابلس سراج الصمد مرارًا
عبر القائد عباس عطوي «أونيكا»،
والنشيط حسني ع��واض��ة ،ومعهما
م�ه��دي ف�ح��ص ،ال ��ذي ب��رز أي�ض��ًا من
الالعبني الشباب.
ّ
ل � �ك� ��ن ال � �ع � �ه� ��داوي �ي�ن ت� ��راج � �ع� ��وا ف��ي
ال� �ش ��وط ال �ث��ان��ي ،م�ف�س�ح�ين امل �ج��ال
ل� �ل� �ط ��راب� �ل� �س� �ي�ي�ن أص� � �ح � ��اب ال � � ��روح
ال�ق�ت��ال�ي��ة ال�ع��ال�ي��ة وال�ت�ن�ظ�ي��م الجيد
ب �ق �ي��ادة امل � ��درب اس �م��اع �ي��ل ق��رط��ام،
واس �ت �ب �س��ل ال�ل�اع� �ب ��ون ع �ل��ى أرض
امل�ل�ع��ب ب� ��دءًا م��ن ال �ح ��ارس ال�ص�م��د،
م� ��رورًا ب�خ��ال��د ع�ل��ي وس �ع��د ي��وس��ف
وأح �م��د م �غ��رب��ي وع �ب��د ال �ل��ه ط��ال��ب،
وان�ت�ه� ً
�اء بخالد دي��اب ف��ي الهجوم،
واملتألق الغاني مايكل كافو ،الذي

خطف نقاط امل�ب��اراة في الدقيقة 80
بهدف من فوق الحارس الشاب داني
الحاج ،الذي لعب في الشوط الثاني
ً
بدال من الحارس محمد سنتينا .ولم
يكن الوقت الباقي كافيًا للعهداويني
للتسجيل حيث أطلق الحكم املوفق
حسن سلمان صافرة النهاية معلنًا
تأهل طرابلس.
في الوقت عينه ،كان الصفاء يتعادل
م� ��ع ال ��راس� �ي� �ن ��غ س �ل �ب��ًا ع �ل ��ى م�ل�ع��ب
العهد ليتأهل األول ويخرج الثاني
ّ
ملصلحة النجمة الذي حل في املركز
ال �ث��ان��ي ب��رص �ي��د ث�ل�اث ن �ق��اط خلف
الصفاء ( 4نقاط).
ف � ��ي ك � � ��أس ال � �ت � �ح� ��دي أم � � � ��س ،خ ��رج
األن �ص��ار م��ن املجموعة األول ��ى بعد
تعادله السلبي م��ع شباب الساحل
على ملعب الصفاء .وال يمكن اعتبار
الخروج األنصاري كارثيًا .فالفريق
فقد ث�لاث نقاط بعد تخسيره أم��ام
التضامن صور بسبب إشراكه العبًا
غير موقع على كشوف النادي ،كما

تأهل الصفاء
ّ
والنجمة والسالم
وطرابلس والساحل
والغازية والنبي شيت

غ� ��اب ع ��ن األن� �ص ��ار خ �م �س��ة الع�ب�ين
اس ��اس �ي�ي�ن ه ��م اب ��راه� �ي ��م س ��وي ��دان،
ربيع عطايا ،حسني س� ّ�ي��دّ ،محمود
ال��زغ �ب��ي وع �م ��اد غ� ��دار إذا وق� ��ع مع
ال �ف��ري��ق ،ل�ك��ن ه ��ذا ال ي �ب��رر ال �خ��روج
األن� � �ص � ��اري ،وخ� �ص ��وص ��ًا أن � ��ه ج��اء
ع �ل��ى ي ��د ف��ري��ق ي �ع��ان��ي م ��ا ي�ع��ان�ي��ه
ع �ل��ى ال�ص�ع�ي��د االداري وامل�س�ت�ق�ب��ل

الميادين يفوز على طرابلس
تخطى امليادين عقبة ضيفه طرابلس الفيحاء بتغلبه عليه  ،1-2في
قمة املرحلة الخامسة من الدوري اللبناني لكرة القدم للصاالت على
سجل للفائز حسن زيتون هدفني ولطرابلس كامل الياس.
ملعب السدّ .
وخسر امليادين جهود كريم ابو زيد ،الذي طرد بالبطاقة الحمراء
املباشرة بسبب مخاشنته مروان زورا بعد احتكاك حصل بينهما في
وحل الشويفات ضيفًا
منتصف امللعب في النصف الثاني من اللقاءّ .
ثقيال على الجامعة االميركية للعلوم والتكنولوجيا فتغلب عليه 0-1
ً
سجله ابراهيم حمود ،على ملعب مجمع الرئيس لحود .وكان امللعب
عينه قد شهد فوز غانرز ليبانون على مضيفه القلمون  ،2-4سجلها
للفائز علي حمود وسامر يحيى ومصطفى دوالني ومحمد أبرو ،وللخاسر
محمد ضاهر الذي طرد من املباراة ،وايمن خداج.

امل�ج�ه��ول .وب��رغ��م ذل��ك ق��ات��ل الع�ب��وه
للتأهل ،وكان لهم ذلك ،لكن فرحتهم
جاءت منقوصة بعد طرد حارسهم
ع �ب��اس ش�ي��ت ف��ي ال��وق��ت اإلض��اف��ي،
بعد توجيهه اش ��ارات إل��ى جمهور
األن� �ص ��ار ال� ��ذي اس �ت �ف��زه ب��ال�ش�ت��ائ��م
ّ
ويسجل للحكم املساعد
واالهانات.
الثاني محمد ن��اص��ر ال��دي��ن ج��رأت��ه،
ح �ي��ث اس �ت ��دع ��ى ال �ح �ك��م ال��رئ �ي �س��ي
محمد ع�ب��دو وأب�ل�غ��ه ال�ح��ادث��ة ،فما
ك��ان م��ن األخ�ي��ر اال أن رف��ع البطاقة
ال �ح �م��راء ف ��ي وج ��ه ش �ي��ت .ع�ل�م��ًا أن
ع�ب��دو ك��ان م��وف�ق��ًا ف��ي ال �ل �ق��اء ،حيث
ّ
تميز بشخصيته القوية ،ولم يتأثر
ب �ض �غ��ط ال �ج �م �ه��ور ال� � ��ذي ل ��م ي�ج��د
س��وى ال�ح�ك��ام لصب غضبه عليهم
وشتمهم تعويضًا عن العجز الفني
للفريق.
ه� ��ذا ال �ج �م �ه��ور ال � ��ذي ي �ب��دو أن� ��ه لم
ي�ت�ح� ّ�م��ل ص��دم��ة ال� �خ ��روج م��ن ك��أس
ال �ت �ح��دي ،ف�ف�ق��د أع �ص��اب��ه ،ووص�ل��ت
ب ��ه األم� � ��ور ال� ��ى درج � ��ة ش �ت��م م ��درب
الساحل جمال طه ،الرمز التاريخي
ل � �ن� ��ادي األن � �ص � ��ار ح �ي�ن ك � ��ان الع �ب��ًا
معه .ه��ذا امل��درب ال��ذي قد يكون من
األف� �ض ��ل ل �ل �م �س��ؤول�ين األن �ص��اري�ي�ن
التفكير فيه جديًا كبديل للصربي
زروان بيسيتش ،ال��ذي يبدو أن��ه ال
يملك سوى االعتراض على القرارات
للتغطية ع�ل��ى ال �ع �ي��وب ال�ف�ن�ي��ة في
ال�ف��ري��ق ،ال�ت��ي يتحمل مسؤوليتها
ج��زئ �ي��ا ب��ان �ت �ظ��ار اك �ت �م��ال ال�ك�ت�ي�ب��ة
األن �ص ��اري ��ة .ع�ل�م��ًا أن م�ط�ل��ب ع��ودة
طه الى الفريق موجود لدى شريحة
واسعة من الجمهور األنصاري.
وض �م��ن امل �ج �م��وع��ة ال �ث��ان �ي��ة ،ت��أه��ل
الغازية بعد فوزه على النبي شيت
 0 - 2ع�ل��ى م�ل�ع��ب ال �ع �ه��د ،ل�ي�ت��راف��ق
االث� �ن ��ان ال ��ى ن �ص��ف ال �ن �ه��ائ��ي ،لكن
ال � �غ� ��ازي� ��ة ت � �ص� ��در امل� �ج� �م ��وع ��ة ب �ع��د
تعادله مع اإلخ��اء األهلي عاليه في
ال�ج��ول��ة الثانية ليصبح رص�ي��ده 4
نقاط أم��ام النبي شيت ( 3نقاط من
فوز على اإلخاء).
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رياضة المحركات

بطال لرالي لبنان للمرة األولى
نيكوال أميوني ً
أح � � � ��رز ال � �س� ��ائ� ��ق ن � �ي � �ك ��وال أم � �ي� ��ون� ��ي (25
ع � ��ام � ��ًا) وم �ل��اح � ��ه ش� � � ��ادي ب � �ي ��روت ��ي ع�ل��ى
ميتسوبيتشي الن�س��ر اي�ف��و  10لقب رال��ي
ّ
لبنان الدولي السابع والثالثني الذي نظمه
ال� �ن ��ادي ال�ل�ب�ن��ان��ي ل �ل �س �ي��ارات وال�س�ي��اح��ة
على مدى أربعة ايام .والرالي مدرج ضمن
املرحلة الرابعة من بطولة الشرق األوسط
للراليات للعام ال �ج��اري .بلغ ط��ول ال��رال��ي
االجمالي ،ال��ذي أقيم على طرقات معبدة،
 796.21ك �ل��م ،م�ن�ه��ا  245.66ك �ل��م م��راح��ل
خاصة وع��دده��ا ُ .13
وي�ع��د اح��راز اميوني
للقب انجازًا كبيرًا ّ للسائق الواعد املولود
عام  ،1989الذي حقق لقبًا هو األغلى حتى
اآلن في مسيرته الرياضية .فأميوني اثبت
ان��ه سائق كبير ونافس سائقني يفوقونه
خ�ب��رة ون�ج��ح ف��ي اح �ت�لال امل��رك��ز األول في
ال��رال��ي االشهر على صعيد منطقة الشرق
األوس � ��ط ،وب ��ات ه ��ذا ال�س��ائ��ق ال �ش��اب أح��د
أص�غ��ر م��ن أح ��رز ال�ل�ق��ب الكبير ف��ي ت��اري��خ
ّ
رال��ي ل�ب�ن��ان .واح �ت��ل «امل�خ�ض��رم» رودري��ك
الراعي ونبيه عبد الله على ميتسوبيشي
الن�س��ر اي�ف��و  9امل��رك��ز الثاني ب�ف��ارق دقيقة
و 28ثانية ،والقطري عبد العزيز الكواري
ومالحه كيليان داف��ي (ايرلندا) على فورد
فييستا املركز الثالث بفارق  3دقائق و14
ثانية عن األول .وبذلك بقي لقب رالي لبنان
في «جعبة» سائق لبناني.
وف� ��ي ال� �ي ��وم األخ� �ي ��ر اق �ي �م��ت س ��ت م��راح��ل
خاصة للسرعة متوزعة بني املنت وجبيل،

كرة السلة
«غروث كونستراكشن»
بطل الدوري الصيفي
ُ
ت � ّ�وج ف��ري��ق «غ ��روث كونستراكشن»
ب�ل�ق��ب ال�ن�س�خ��ة األول� ��ى م��ن ال ��دوري
اللبناني الصيفي في كرة السلة Step
 Ahead Summer Leagueبعد ف��وزه
ب ��امل �ب ��اراة ال�ن�ه��ائ�ي��ة ع �ل��ى ال�ج��ام�ع��ة
اللبنانية األميركية جبيل 65 - 80
السبت على ملعب نادي غزير.
ّ
مسجل
وكان باتريك بوعبود أفضل
في املباراة بـ  24نقطة مع  9متابعات
و 3ت�م��ري��رات حاسمة ،وس� ّ�ج��ل ف��ؤاد
ع �ن��ات��ي  15ن �ق �ط��ة .ام � ��ا م ��ن ج��ان��ب
الفريق الخاسرّ ،
فسجل جون عاصي
 14نقطة ومارك كورجيان  13نقطة.
وب�ح�ض��ور إداري ال �ن��ادي الرياضي
ب � �ي � ��روت ت � �م� ��ام ج � � � � ��ارودي وم� � ��درب
ّ
الحكمة ف��ؤاد أبو شقرا ،تسلم فريق
ّ
غ��روث ك��أس البطولة ،فيما توزعت
الجوائز الفردية على الشكل اآلت��ي:
أف �ض��ل الع ��ب ف��ي ال�ب�ط��ول��ة لباتريك
ب ��وع �ب ��ود ،أف �ض ��ل م �س� ّ�ج��ل ع ��ن خط
ال �ث�لاث �ي��ات ل �ك��ارل س��رك �ي��س ،أف�ض��ل
ه� ّ�داف لألميركي برينت راغدسايل،
افضل ملتقط للكرات لبشير عموري،
وأف �ض��ل م�م� ّ�رر ملحمد إب��راه �ي��م .كما
اختار املنظمون افضل تشكيلة من
ّ
وضمت :طارق
الالعبني دون  23سنة
م��رع�ب��ي ،جيمي س��ال��م ،ك��رم مشرف،
ماتيو ديب وجو أبي خرس.
وع ��ن ال�ن�س�خ��ة األول � ��ى م ��ن ال � ��دوري
الصيفي ،قال جارودي ّ
«أود أن أهنئ
ك� ّ�ل العاملني على ال ��دوري الصيفي
ألن �ه��ا ف�ك��رة ج��دي��دة وم �م� ّ�ي��زة ،وه��ي
أقيمت في فترة يشعر فيها الالعب
ال �ل �ب �ن��ان��ي ب��ال �ق �ل��ق ع �ل��ى مستقبله
وإم� �ك ��ان� �ي ��ة ض � �ي� ��اع ال � �ف � ��رص ال �ت��ي
ي �س �ت �ح �ق �ه��ا ،وم� ��ع ذل � ��ك ،م ��ن ش��اه��د
ّ
الدوري الصيفي تأكد له أن املستوى
الذي ظهر عليه الالعبون اللبنانيون
ّ
مشجع للغاية ،وال سيما الالعبون
الناشئون منهم.،
ام� � � ��ا أب� � � ��و ش� � �ق � ��را ف� � �ق � ��ال «ال� � � � � ��دوري
الصيفي فكرة ممتازة للمدربني من
أج ��ل م �ش��اه��دة ال�لاع �ب�ين ال�ن��اش�ئ�ين
وال��وق��وف عند مستواهم الحقيقي
ّ
ألن معظمهم ال يلعب لفترات طويلة
ف� ��ي ب� �ط ��ول ��ة ال � ��درج � ��ة األول� � � � ��ى .ل�ق��د
استفدنا من هذا ال��دوري كثيرًا ،آمل
أن يكون عدد الفرق واملباريات أكثر».

وبلغت مسافتها  106.46كلم.
وال�ل�اف ��ت ان روج �ي ��ه ف �غ��ال��ي اح �ت��ل امل��رك��ز
ال �ث��ان��ي ع �ش��ر ب��وق��ت ق � ��دره ث �ل�اث س��اع��ات
وأرب � ��ع دق��ائ��ق و 35ث��ان �ي��ة ،وب� �ف ��ارق نحو
 25دق�ي�ق��ة ع��ن األول ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ع��دم
مشاركته في ست مراحل خاصة للسرعة
الجمعة والسبت.
وفي تفاصيل يوم األحد ،انطلقت السيارات
عند ال�س��اع��ة ال�س��ادس��ة وال�ن�ص��ف صباحًا
ّ
م� ��ن م �ق��ر ال � �ن� ��ادي امل� �ن ��ظ ��م ف� ��ي ال �ك �س �ل �ي��ك،
واقيمت املراحل الخاصة في حضور كثيف
م ��ن ال �ص �ح��اف �ي�ي�ن واالع �ل�ام � �ي �ي�ن وع �ش��اق
الرياضة امليكانيكية ،الذين انتشروا على
ط ��رق ��ات امل ��راح ��ل ال �خ��اص��ة ف ��ي ظ ��ل طقس
ص�ي�ف��ي ح� ��ار م ��ع رط ��وب ��ة م��رت �ف �ع��ة .وم�ن��ذ
ت �ص � ّ
�دره ال�ت��رت�ي��ب ال �ع��ام ال�س�ب��ت ب ��دال من
رب �ي��ع أي � ��وب ،ال � ��ذي ت �ص � ّ�در ت��رت �ي��ب ال �ي��وم
الثاني الجمعة في انجاز كبير ل��ه ،خطف
ّ
تصدره
أميوني الصدارة السبت ،وواص��ل
ال �ت��رت �ي��ب ال� �ع ��ام األح� � ��د ،ول� ��م ي �ن �ج��ح أح��د
ف��ي ازاح �ت ��ه ع��ن «ع��رش��ه «ال �غ��ال��ي» ،ت��ارك��ًا
ال�ص��راع على امل��راك��ز املتقدمة لربيع ايوب
ورودري��ك الراعي وهنري مسعد والقطري
عبد العزيز ال�ك��واري وروبير اع��رج ونبيل
عبد الحق .لكن الحظ وقف سدًا منيعًا في
وج ��ه روب �ي��ر أع ��رج ورب �ي��ع اي� ��وب ،فخرجا
ف��ي ال��وق��ت ال�ق��ات��ل ،وأث�ب�ت��ا أن�ه�م��ا سائقان
كبيران وق��ادران على تحقيق نتائج كبيرة
ف��ي املستقبل .وب�ع��دم��ا خ��رج م��ن املنافسة

الجمعة ،وغاب عن مجريات الرالي السبت،
شارك بطل الرالي  11مرة روجيه فغالي في
املراحل الست األخيرة األحد ،وفق نظام الـ
«س��وب��ر رال ��ي» ،ال��ذي يمنح الحق للسائق
دون أم��ل فعلي ل��ه ب��اح��راز
ب��امل�ش��ارك��ة م��ن ّ
لقب السباق .وح��ق��ق فغالي نتيجة جيدة
األح ��د ،وس� ّ�ج��ل اف�ض��ل األوق� ��ات ف��ي خمس
من ست مراحل ،وتحديدًا املراحل الثامنة
والتاسعة والحادية عشرة والثانية عشرة
وال �ث ��ال �ث ��ة ع� �ش ��ر .واح � � ��رز روج � �ي ��ه ف�غ��ال��ي
وج��وزي��ف مطر لقب أر س��ي  2م��ا دون «ان

 ،»4ونيقوال اميوني وشادي بيروتي لقب
ار س��ي « 2ان  »4وك� ��أس امل��رح �ل��ة الليلية
وك��أس املجموعة «ن» .ون��ال اميوني لقب
السائق الناشئ ،وماريو عنيد لقب املالح
الناشئ ،وباسل ابو حمدان وفراس الياس
لقب ار سي  3وفئة الدفع األمامي ،وماجد
خوري وزياد بردويل لقب ار سي  .4وأحرز
رودريك الراعي ومالحه نبيه عبد الله كأس
التصنيف ،واألملانية حاملة رخصة تسابق
قطرية ادي��ث وي��س ك��أس السيدات .واح��رز
ال �ق �ط��ري ع �ب��د ال �ع��زي��ز ال � �ك� ��واري وم�لاح��ه
كيليان داف��ي ك��أس الطاقم األجنبي .ونال
ال�س��ائ��ق ب�ش��ارة بشير وامل�ل�اح ج��وي مطر
كأس املخضرمني.
وم�س��اء األح��د اق�ي��م حفل تتويج الفائزين
ّ
ف ��ي م �ق��ر ال � �ن� ��ادي امل �ن ��ظ ��م ف ��ي ظ ��ل أج � ��واء
ّ
اح�ت�ف��ال�ي��ة ب�ح�ض��ور ح��اش��د ،ت�ق��دم��ه نائبا
ّ
رئ�ي��س ال�ن��ادي املنظم نبيل ك��رم وارس�ل�ان
سنو وام�ي�ن ال�ص�ن��دوق جيلبير مسيحي،
واع� �ض ��اء م�ج�ل��س االدارة ،ون��ائ��ب رئ�ي��س
االتحاد الدولي للسيارات ال�ـ «فيا» ناصر
خ �ل �ي �ف��ة ال �ع �ط �ي��ه وامل � ��راق � ��ب امل� �ن� �ت ��دب م��ن
االتحاد الدولي للسيارات السعودي عبد
الله باخشب ،وأح��د حكام الرالي عذبي آل
ّ
الصباح ،ورئيس لجنة رياضة السيارات
في النادي عماد لحود ،ومدير اللجنة كابي
ّ
كريكر ومدير السباق عصام حتي ،ونائبه
زي ��اد ج ��ام ��وس ،ورئ �ي��س ال�ل�ج�ن��ة املنظمة
فادي عون وفاعليات رياضية.

يعد أميوني
من أصغر السائقين
الذين أحرزوا اللقب

منصة تتويج الفائزين الثالثة األوائل (سركيس يرتيسيان)

استراحة
41 77 09 1 s u d o k u

كلمات متقاطعة 1 7 9 1

أفقيا

 -1منظمة إيرانية ه��ي أكبر وأن�ش��ط حركة معارضة لنظام ط�ه��ران –  -2مدينة أردن�ي��ة ف��ي سفح
جبل عجلون – تصدر ع��ن رئ��اس��ة الجمهورية –  -3يجري ف��ي ال�ع��روق – صفة ح�ي��وان م� ّ
�روض –
للتفسير – ّ -4
أمر واجتاز النهر – أحد آلهة روما األقدمني وهو حارس األبواب ُيشرف على مداخلها
ومخارجها –  -5ساللة هندية ملكت في البيرو منذ القرن الثالث عشر وتدل آثارها على حضارة
متقدمة – نوع من األشجار –  -6عملة ايطالية قبل الوحدة األوروبية – الصراع والكفاح من أجل
اإلستقالل –  -7ضمير متصل – حرف نصب – ماركة آالت خياطة –  -8إمرأة ابراهيم الخليل ووالدة
اسماعيل – رضي سائغ وطيب مقبول –  -9ورك – نهر بني بولونيا وأملانيا – عكسها بسط قدميه
–  -10مغنية سعودية تعيش في اإلمارات – عضو التنفس

عموديًا

ّ
 -1ع��زة ورف�ع��ة وش��رف – ال��رس��وم على الحجر–  -2منطقة ف��ي أوروب ��ا الوسطى قديمًا سكنها
ّ
ال�ج��رم��ان��ي��ون – ث��رى –  -3خبز ي��اب��س – م��اء ك��در –  -4مدينة تاريخية شمالي إم ��ارة الفجيرة
إشتهرت في صدر اإلسالم أثناء حروب ّ
الردة – مدينة فرنسية سياحية شهيرة –  -5خراب – بحر
ّ
بني اليونان وتركيا من متفرعات املتوسط – ّ -6
يحرك ويهز – شركة نفط عاملية – حفر البئر
جنوبي غزة قرب املتوسط – مقياس مساحة –  -8أكل الطعام – ّ
ّ
أضمه
–  -7مدينة في فلسطني
ّ
مفكرة أو ج��دول أعمال بلغة أهل السياسة باألجنبية –  -10مسرحية
الى ص��دري –  -9عبيد –
لألخوين رحباني

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

 -1املشتري – فم –  -2عني شمس – عكا –  -3إدد – رتاج –  -4لوار – مهووس – -5
ّ
نصاب – رمي –  -6اإليوان – ضل –  -7لحود – ّ
شرع –  -8نم – يناسبها –  -9إيدن
–  -10لو بورجيه

عموديًا

 -1أعالي النيل –  -2ليدو – لحم –  -3منداناو – ّ
وب –  -4ش ش – رصيدي –  -5تمر – او – نمر
عجور – عبيه –  -9فك – ومض – ّ
–  -6رستم باشا –  -7آه – َنرساي – ّ -8
هد –  -10مارسيل غانم

حل الشبكة 1790

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

1791
7

8

9

10

11

ّ
الذاتية
بمراسالته مع
عن السيرة
إشتهر
البطولة
دور.)1949
(-1862
ومنتج .لعب
سيناريوفي مصر
وكاتببريطانيا
األعلى لملك
الممثلاميركي
ممثل
ً
األولىف��ي جامعة نيويورك
العالمية�دري��س
الحربي��ا ب��ال�ت�
خالل�وم ح��ال�
علي�ن .ي�ق�
جيمس دي�
حسين بن
الممثل
شريف مكة
لحياة
سهل= من
11+1+8+10
اوروبية■ ■= 11+4+9
دولة= أحزان
7+10+5+1
= 2+5+9+7+6
فيلمالصوت ■
حسن
طائرالى
= 3+8+2+6الشعر
حول نقل
المكسرات المعقوفة ■  = 4+3بحر
الفهم
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ً
ّ
قدم دي ماريا ً
اداء مقبوال في
بدايته مع مانشستر يونايتد
(إيان ماكنيكول ــ أ ف ب)

مانشستر يونايتد مجددًا في عني العاصفة ،بعدما انتظره
ّ
الكل متجددًا وقويًا هذا املوسم مع مدربه الجديد ،لكن النتيجة
كانت انه عجز عن الفوز حتى اآلن ،وعاش حالة ّ
تخبط واضحة في
سوق االنتقاالت الصيفية

مانشستر يونايتد:
عشوائية وملل وفشل
كريم
شربل ّ
�وام ط��وي �ل��ة
ل �ل �م ��رة االول� � � ��ى م �ن ��ذ اع � � � � ٍ
ت �ك ��ون م �ش��اه��دة م � �ب ��اراة مل��ان�ش�س�ت��ر
يونايتد مملة الى ابعد الحدود .لقاء
«الشياطني الحمر» مع بيرنلي ()0-0
الوافد حديثًا الى ال��دوري االنكليزي
امل�م�ت��از ل�ك��رة ال �ق��دم ،يمكن اعتبارها
اح��دى اس��وأ امل�ب��اري��ات ال�ت��ي عرفتها
البطولة حتى اآلن ،اذا لم تكن االسوأ
في املواسم االخيرة.
امل �ل��ل ك ��ان ع �ن ��وان امل � �ب� ��اراة ،ح �ي��ث لم
يظهر مانشستر يونايتد اي ب��وادر
ّ
التطور
ايجابية بأنه يسير في طريق
نحو عودته فريقًا قويًا ومنافسًا على
لقب ال �ـ «بريميير ل�ي��غ» ه��ذا امل��وس��م.
ولهذه املعضلة اسباب عدة ،منها ما
يرتبط بواقع الفريق والعبيه القدماء
وال �ج ��دد ،وم�ن�ه��ا ب��ال �خ �ي��ارات الفنية
ل �ل �م��درب ال �ج��دي��د ال �ه��ول �ن��دي ل��وي��س
فان غال ،واخرى بما انتقاه من سوق
االنتقاالت الصيفية.
الحقيقة ،املشكالت كثيرة حاليًا لدى
«ال�ش�ي��اط�ين ال �ح �م��ر» ،وه��ي ت �ب��دأ من
وج ��ود الع �ب�ين ل��دي�ه��م اس��ال�ي��ب فنية
ُ
مختلفة تسقط اي كيميائية يبحث
ع�ن�ه��ا ال �ف��ري��ق ،وت��رس��ي ال�ع�ش��وائ�ي��ة
ف �ي��ه .وه ��ذه ال�ن�ق�ط��ة ظ �ه��رت واض�ح��ة
امام بيرنلي ،بحيث إن اعتماد الكرات
الطويلة على نحو مبالغ فيه قضى
على االس�ب��ان��ي خ��وان م��ات��ا ،ال��ذي لم
يتسلم الكثير م��ن التمريرات للقيام
ب �ع �م �ل��ه ،وه� ��و ال � ��ذي ي �م �ت��از اس �ل��وب��ه
ً
اص �ل�ا ب��االل �ع��اب االرض� �ي ��ة .واالس� ��وأ
ّ
ان ال� �ك ��رات ال �ط��وي �ل��ة ض��ل��ت طريقها
ف��ي م��رات ع��دة ،اذ لعب امل��داف��ع تايلر
ً
بالكيت مثال  20كرة من هذا النوع ،لم
تصل سوى  9منها الى احد زمالئه.
وه � ��ذا االس � �ل ��وب ه ��و ض �م��ن خ �ي ��ارات
فان غال ،الذي جاء منتشيًا بما حققه
م ��ع م �ن �ت �خ��ب ه ��ول� �ن ��دا ف ��ي م��ون��دي��ال
البرازيل ،فأراد تطبيق الفلسفة نفسها
باعتماده خطة  2-5-3او على نحو ادق
 .2-1-4-3وقد تكون هذه الخطة ممتازة
ع �ل��ى ص�ع�ي��د ارب � ��اك اي ف ��ري � ٍ�ق ي��داف��ع
امامها ،لكن االمر الواضح ان الخيارات
غير م��وج��ودة ف��ي تشكيلة مانشستر
ي��ون��اي �ت��د الن �ج ��اح ال �ع �م��ل ب �ه��ا .وه�ن��ا
يبرز الحديث عن ان بعض العناصر
ال تتناسب ق��درات�ه��م م��ع ه��ذه الخطة،
ويمكن اخذ جوني إيفانز وفيل جونز
م �ث��اال ص��ارخ��ا ع�ل��ى ه ��ذا االم� ��ر ،حيث
ٌّ
اعتاد كل منهما اللعب في قلب الدفاع
ض �م��ن خ �ط��ة  ،2-4-4ل ��ذا ي �ظ �ه��ران في
�اع ت ��ام ك��أن�ه�م��ا ال ي�ع��رف��ان
ح��ال��ة ض �ي� ٍ
م ��ا ي �ف �ت��رض ب �ه �م��ا ف �ع �ل��ه ع �ل��ى ارض
امللعب .وبالتأكيد ُيسأل ف��ان غ��ال عن
ه��ذه املسألة ،وخصوصًا على صعيد
الخيارات التي اتخذها خ�لال املباراة
االخ�ي��رة ،حيث ل��م يكن مفهومًا سبب
ابقائه أشلي يونغ ،صاحب املستوى
ال �س �ي��ئ ع �ل��ى ارض امل� �ل� �ع ��ب ،وس �ب��ب
ّ
اشراكه البرازيلي اندرسون ال��ذي حل
م�ك��ان االرجنتيني انخيل دي م��اري��ا،
ال ��ذي ق � ّ�دم م �ب��اراة مقبولة ف��ي بدايته
م��ع ال �ف��ري��ق .ك��ذل��ك ،ي�ف�ت��رض ان يعمل
كثيرًا على الثنائي الهجومي ،مواطنه
روبن فان بيرسي وواين روني ،اللذين
ظ �ه��را ك��أن �ه�م��ا ف ��ي م �ن��اس �ب��ة ت �ع��ارف،
على اعتبار ان التفاهم يبدو مفقودًا
بينهما الى ابعد الحدود.
ً
ف �ع�لا ه��ي م�ش��اك��ل ك�ث�ي��رة ،ك ��ان ال ب� ّ�د

م� ��ن ال �ع �م ��ل ع �ل �ي �ه��ا ع �ل ��ى ن �ح ��و ادق
ف ��ي س ��وق االن� �ت� �ق ��االت ،ح �ي��ث ت �ح� ّ�رك
ّ
توجهه
يونايتد عشوائيًا ،وال��دل�ي��ل
ن� �ح ��و ال� �ت ��وق� �ي ��ع م � ��ع ث�ل��اث� ��ة الع �ب�ي�ن
يشغلون املركز عينه نسبيًا هم لوك
ش��و واالرج�ن�ت�ي�ن��ي م��ارك��وس روخ��و
(ي��واج��ه مشكلة ف��ي تأشيرة الدخول
الى انكلترا حاليًا) والهولندي داالي
بليند .اضف عدم الضغط بما يكفي
ل �ت��أم�ين ع �ب��ور ال�ت�ش�ي�ل�ي��ان��ي ارت� ��ورو
ف �ي��دال م��ن ي��وف�ن�ت��وس ،وال�ك��ول��وم�ب��ي

لم ُيظهر يونايتد اي بوادر
التطور
ايجابية بأنه يسير في طريق
ّ
نحو عودته فريقًا قويًا ومنافسًا
على اللقب
خ ��وان ك � ��وادرادو م��ن ف�ي��ورن�ت�ي�ن��ا ،ما
ً
يعكس ع�م�لا بطيئًا بعكس م��ا اق��دم
عليه املنافسون الذين سارعوا في كل
مرة فقدوا فيها العبًا الى ّ
سد الثغرة
من دون تردد.
صحيح ان ي��ون��اي�ت��د ف��ي ورط ��ة ،لكن
ال ��واق ��ع ي �ق��ول إن ��ه ي�ف�ت��رض ان ي�ع��ود
«الشياطني الحمر» إلى اشعال النار
في مالعب انكلترا ،فاملنافسة طعمها
ناقص من دونهم.

نتائج وترتيب البطوالت األوروبية الوطنية
إنكلترا (المرحلة الثالثة)
إفرتون  -تشلسي 6-3
ال� �ب� �ل� �ج� �ي� �ك ��ي ك � �ي � �ف ��ن م � � � �ي � � ��راالس ()45
واالس�ك��وت�ل�ن��دي ستيف نايسميث ()69
والكاميروني صامويل إيتو ( )76إلفرتون،
واإلس � �ب� ��ان� ��ي دي �ي �غ ��و ك ��وس �ت ��ا ( 1و)90
وال�ص��رب��ي برانيسالف ايفانوفيتش ()3
واإليرلندي شيموس كوملان ( ،66هدف في
مرماه) ،والصربي نيمانيا ماتيتش ()74
والبرازيلي راميريش ( )77لتشلسي.
مانشستر سيتي  -ستوك سيتي 1-0
السنغالي مامي بيرام (.)58
توتنهام  -ليفربول 3-0
رح�ي��م ستيرلينغ ( )8وستيفن ج�ي��رارد
( 49م��ن رك�ل��ة ج ��زاء) وأن� ��دروس تاوسند
(.)60
ليستر سيتي  -أرسنال 1-1
بيرنلي  -مانشستر يونايتد 0-0
نيوكاسل  -كريستال باالس 3-3
كوينز بارك رينجرز  -سندرالند 0-1
سوانسي سيتي  -وس��ت بروميتش
0-3
وست هام  -ساوثمبتون 3-1
استون فيال -هال سيتي 1-2
 ترتيب فرق الصدارة: -1تشلسي  9نقاط من  3مباريات
 -2سوانسي  9من 3
 -3أستون فيال  7من 3
 -4مانشستر سيتي  6من 3
 -5ليفربول  6من 3

إسبانيا (المرحلة الثانية)
فالنسيا  -ملقة 0-3
باكو ألكاسر ( )31ودانيال باريخو ()45
وبابلو بياتي (.)56
فياريال  -برشلونة 1-0
ساندرو راميريز (.)82
ريال سوسييداد  -ريال مدريد 2-4
إينيغو مارتينيز ( )35وداف�ي��د زوروت��وزا
( 41و )65واملكسيكي كارلوس فيا ()75
ل �س��وس �ي �ي��داد ،وس �ي��رج �ي��و رام� � ��وس ()5
والويلزي غاريث بايل ( )11لريال.

إيطاليا (المرحلة األولى)
كييفو  -يوفنتوس 1-0
كريستيانو بيراغي ( ،7خطأ في مرماه).
روما  -فيورنتينا 0-2
البلجيكي رادغ��ا نينغوالن ( )28والعاجي
جيرفينيو (.)90
ميالن  -التسيو 1-3
ال�س��اب��ان��ي كيسوكي ه��ون��دا ( )7وال�غ��ان��ي
علي مونتاري ( )56والفرنسي جيريمي
م �ي �ن �ي��ز ( 64م� ��ن رك � �ل ��ة ج� � � ��زاء) مل� �ي�ل�ان،
وال �ب��رازي �ل��ي أل �ك��س ( ،67م��ن رك �ل��ة ج��زاء)
لالتسيو.

اتلتيكو مدريد  -ايبار 1-2
ال�ب��رازي�ل��ي م�ي��رن��دا ( )1وال �ك��روات��ي م��اري��و
م��ان��دزوك�ي�ت��ش ( )25ألت�ل�ت�ي�ك��و ،واب��راه��ام
( )33إليبار.

أودينيزي  -أمبولي 0-2
أنطونيو دي ناتالي ( 57و.)62

خيتافي  -امليريا 0-1
اتلتيك بلباو  -ليفانتي 0-3
قرطبة  -سلتا فيغو 1-1
اسبانيول  -اشبيلية 2-1
دي� �ب ��ورت� �ي� �ف ��و ال ك� ��ورون � �ي� ��ا  -راي � ��و
فايكانو 2-2

تورينو  -انتر ميالنو 0-0
أتاالنتا  -فيرونا 0-0
باليرمو  -سمبدوريا 1-1
جنوى  -نابولي 2-1
تشيزينا  -بارما 0-1
ساسوولو  -كالياري 1-1

 ترتيب فرق الصدارة: -1برشلونة  6نقاط من مباراتني
 -2فالنسيا  4من 2
 -3سلتا فيغو  4من 2
 -4إشبيلية  4من 2
 -5أتلتيكو مدريد  4من 2

 ترتيب فرق الصدارة: -1ميالن  3نقاط من مباراة واحدة
 -2روما  3من 1
 -3أودينيزي  3من 1
 -4نابولي  3من 1
 -5يوفنتوس  3من 1

ألمانيا (المرحلة الثانية)
شالكه  -بايرن ميونيخ 1-1
ب �ي �ن �ي��دي �ك��ت ه ��وف �ي ��دي ��س ( )62ل �ش��اك��ه،
وال�ب��ول��ون��ي روب ��رت ليفاندوفسكي ()10
لبايرن.
أوغسبورغ  -بوروسيا
دورتموند 3-2
ال � �ب� ��اراغ� ��وي� ��ان� ��ي راوول ب� ��وب� ��ادي� ��ا ()82
والسلوفيني تيم ماتافز ( )90ألوغسبورغ،
وماركو رويس ( )11واليوناني سقراطيس
ب��اب��اس �ت��اث��وب��ول��وس ( )14وال �ك��ول��وم �ب��ي
ادريان راموس ( )78لدورتموند.
باير ليفركوزن  -هيرتا برلني 2-4
ال �ك ��روات ��ي ت�ي�ن ي ��دف ��اي ( )50وال �ب��وس �ن��ي
أم�ي��ر سباهيتش ( )62وج��ول�ي��ان ب��ران��دت
( )74وك��ري��م ب�ل�ع��رب��ي ( )86ل�ل�ي�ف��رك��وزن،
والكرواتي تني يدفاي ( 24خطأ في مرماه)
ويوليان تشييبر ( )60لهيرتا برلني.
هامبورغ  -بادربورن 3-0
فولسبورغ  -اينتراخت 2-2
فيردر بريمن  -هوفنهايم 1-1
شتوتغارت  -كولن 2-0
ماينتس  -هانوفر 0-0
فرايبورغ  -بوروسيا مونشنغالدباخ
0-0
 ترتيب فرق الصدارة: -1باير ليفركوزن  6نقاط من مباراتني
 -2بادربورن  4من 2
 -3هوفنهايم  4من 2
 -4كولن  4من 2
 -5بايرن ميونيخ  4من 2
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أصداء عالمية

سوق االنتقاالت

كونتي يستبعد بالوتيللي
من تشكيلة إيطاليا!

أكد مراسل صحيفة «آس» اإلسبانية
ومدير االتصاالت السابق في ريال مدريد،
خواكني مارورتو ،أن النادي امللكي
لن يتعاقد مع الكولومبي راداميل
فالكاو هذا الصيف ،كاشفًا أنه يحاول
الحصول على األملاني ماركو رويس.

صرح مدرب أرسنال االنكليزي،
الفرنسي آرسني فينغر ،بأن مهاجمه
الكوستاريكي الشاب ،جويل كامبل،
سيبقى داخل أسوار ملعب «اإلمارات»
مغلقًا الباب أمام عدة أندية طلبت
التعاقد معه.

دورتموند يستعيد كاغاوا ويونايتد يضم بليند
ع � � ��اد الع � � ��ب م ��ان� �ش� �س� �ت ��ر ي ��ون ��اي �ت ��د
االنكليزي ،الياباني شينجي كاغاوا،
أدراج��ه الى فريقه السابق بوروسيا
دورت �م��ون��د االمل ��ان ��ي ب�ت��وق�ي�ع��ه ع�ق�دًا
معه ملدة أربع سنوات.
وخاض كاغاوا ( 25عامًا)  71مباراة
م��ع ي��ون��اي �ت��د ،م�ن�ه��ا  39ف��ي ال ��دوري
املحلي منذ انتقاله الى صفوفه عام
 ،2012لكنه ل��م يدخل ف��ي مخططات
املدرب الجديد الهولندي لويس فان
غال.
يذكر أن كاغاوا إنضم الى دورتموند
م��ن دوري ال��درج��ة الثانية الياباني
مقابل  300ألف يورو في  ،2010وقد
اكتسب شعبية كبيرة م��ن جماهير
وصيف بطل أملانيا.
في املقابل ،توصل يونايتد إلى اتفاق
مع أياكس أمستردام الهولندي حول
انتقال الع��ب األخير الهولندي دالي
بليند الى صفوفه.
وذكر يونايتد في بيان أن «مانشستر
يونايتد توصل الى اتفاق مع أياكس

ب � �ش ��أن ان� �ت� �ق ��ال دال � � ��ي ب �ل �ي �ن ��د ،ل�ك��ن
ال�ت��وق�ي��ع م �ش��روط ب��اج�ت�ي��از ال�لاع��ب
الفحص الطبي الروتيني واالت�ف��اق
على التفاصيل الشخصية الخاصة
به».
وفي إنكلترا أيضًا ،أعلن ليفربول أن
مدافعه الدنماركي دانيال آغر قد عاد
الى ناديه السابق بروندبي.
وانضم آغ��ر ( 29عامًا) من بروندبي
ال��ى ل�ي�ف��رب��ول ع��ام  2006ول�ع��ب معه
 232م �ب��اراة سجل خاللها  14هدفًا
وأح � � ��رز م �ع��ه ك � ��أس راب � �ط ��ة األن ��دي ��ة
امل �ح �ت��رف��ة ف ��ي  ،2012ل �ك �ن��ه ت�ع��رض
إلصابات عدة ّ خالل مشواره معه.
م��ن ج �ه �ت��ه ،وق� ��ع امل �ه��اج��م ال�ف��رن�س��ي
ل��وي��ك ري �م��ي ع �ق �دًا ان �ت �ق��ل ب�م��وج�ب��ه
م��ن ك��وي�ن��ز ب ��ارك ري�ن�ج��رز ال��ى ج��اره
ال �ل �ن��دن��ي ت�ش�ل�س��ي مل� ��دة  4س �ن ��وات،
بحسب ما اعلن الناديان.
وكان ريمي ( 27عامًا) يرتبط بعقد مع
كوينز بارك رينجرز حتى عام 2017
لكنه يتضمن بندًا يسمح له بالرحيل

ال��ى ف��ري��ق م �ش��ارك ف��ي دوري اب�ط��ال
اوروب� � � ��ا .وس� �ي� �ع � ّ�وض ري� �م ��ي ،ال ��ذي
ق ��درت ص�ف�ق��ة ان�ت�ق��ال��ه ب �ـ  12مليون
ي� � ��ورو ،رح �ي ��ل االس� �ب ��ان ��ي ف��رن��ان��دو
توريس الى ميالن االيطالي.
كذلك ،أكد مدير هيرتا برلني ميكايل
ب ��ري �ت ��س أن الع � ��ب ل �ي ��ل ال �ف��رن �س��ي،
العاجي سالومون كالو ،أصبح العبًا
في صفوف فريق العاصمة األملانية.
وغرد بريتس في صفحته الشخصية
ً
على موقع «ت��وي�ت��ر» ،ق��ائ�لا« :لقد تم
األم ��ر .س��ال��وم��ون ك��ال��و أص�ب��ح العبًا
في هرتا برلني» ،دون أن يكشف عن
تفاصيل الصفقة.
وفي إيطاليا ،أعلن نابولي أنه تعاقد
مع العب إسبانيول اإلسباني دافيد
ل��وب �ي��ز دون أن ي �ك �ش��ف م� ��دة ال�ع�ق��د
وق �ي �م��ة ال �ص �ف �ق��ة .وس �ي �ل �ع��ب ل��وب�ي��ز
ب � ��إش � ��راف م ��واط� �ن ��ه امل� � � ��درب راف ��اي ��ل
ب �ي �ن �ي �ت �ي��ز ال � � ��ى ج� ��ان� ��ب ال� �ه ��ول� �ن ��دي
ج ��ون ��اث ��ان دي غ� ��وزم� ��ان امل� �ع ��ار م��ن
فياريال.

غوارديوال وريبيري يزوران هونيس
في السجن

بطولة العالم للدراجات النارية
فرنسا (المرحلة الرابعة)
بوردو  -باستيا 1-1
األوروغوياني دييغو روالن ( )78لبوردو،
والعاجي تالو غادجي لباستيا (.)18
باريس سان جيرمان  -سانت
اتيان 0-5
س�ت�ي�ف��ان روف �ي��ر ( ،24ه ��دف ف��ي م��رم��اه)
وال �س��وي��دي زالت� ��ان اب��راه�ي�م��وف�ي�ت��ش (41
و 62و )72واألوروغ� ��وي� ��ان� ��ي إدي �ن �س��ون
كافاني (.)63
مرسيليا  -نيس 0-4
ديميتري باييه ( 19و )48وفلوران توفان
( )45وامل �غ��رب��ي ع�ب��د ال�ع��زي��ز ب� ��رادة ()87
ملرسيليا.
موناكو  -ليل 1-1
البلغاري ديميتار برباتوف ( )61ملوناكو،
ونوالن رو ( )18لليل.
لنس  -ريمس 2-4
نانت  -مونبلييه 0-1
تولوز  -إيفيان 0-1
كاين  -رين 1-0
لوريان  -غانغان 0-4
متز  -ليون 1-2
 ترتيب فرق الصدارة: -1بوردو  10نقاط من  4مباريات
 -2باريس سان جيرمان  8من 4
 -3ليل  8من 4
 -4مرسيليا  7من 4
 -5رين  7من 4

االنتصار الـ 11من  12لماركيز في «موتو جي بي»
اكتساح تام .هذا هو الوصف الذي
ينطبق ع�ل��ى م��ا يحققه االس�ب��ان��ي
م ��ارك م��ارك�ي��ز (ه��ون��دا) ف��ي بطولة
العالم للدراجات النارية فئة «موتو
ج��ي ب� ��ي» ،إذ ه��ا ه��و ب �ط��ل امل��وس��م
امل��اض��ي يصل ل�ف��وزه ال�ح��ادي عشر
ً
من أص��ل  12سباقًا بتتويجه بطال
لجائزة بريطانيا الكبرى ،املرحلة
ال�ث��ان�ي��ة ع �ش��رة ل �ه��ذا امل��وس��م ،ال�ت��ي
احتضنتها حلبة سيلفرستون.
وع� � ��اد م ��ارك� �ي ��ز ال� � ��ذي ل ��م ي �ت �ج��اوز
الواحد والعشرين عامًا سريعًا الى
سكة االن �ت �ص��ارات ال�ت��ي ح��اد عنها
في املرحلة السابقة وللمرة االول��ى
ه��ذا املوسم باحتالله املركز الرابع
في جائزة تشيكيا الكبرى التي فاز
بها االسباني داني بدروسا (هوندا
ايضًا).
وه��ذا ال�ف��وز ال�س��ادس عشر ملاركيز
في موسمني فقط في الفئة الكبرى،
وق��د حققه بعدما انطلق من املركز
االول للمرة العاشرة هذا املوسم.
وج� � � ��اء ف � � ��وز م� ��ارك � �ي� ��ز ال� � � ��ذي ق �ط��ع
م� �س ��اف ��ة ال �ح �ل �ب ��ة ف� ��ي 40,51,835
دق �ي �ق��ة ب �ع��د ص � ��راع م �ث �ي��ر ج � �دًا مع
م��واط�ن��ه بطل ال�ع��ال��م م��رت�ين سابقًا
خ ��ورخ ��ي ل ��ورن ��زو (ي ��ام ��اه ��ا) ال ��ذي
ح� ��ل ث ��ان� �ي ��ًا ب � �ف� ��ارق  0,732ث��ان �ي��ة
أم� ��ام زم �ي �ل��ه األس� �ط ��وري االي �ط��ال��ي
فالنتيو روس��ي ال��ذي ك��ان يخوض
سباقه الـ 246في الفئة الكبرى (رقم
قياسي) ،بفارق  8,159ث ،فيما جاء
بدروسا رابعًا.
وع � ��زز م��ارك �ي��ز ص ��دارت ��ه ل�ل�ت��رت�ي��ب

ماركيز على منصة التتويج (أ ف ب)
ال � �ع � ��ام ب ��رص� �ي ��د  288ن �ق �ط ��ة أم � ��ام
ب � ��دروس � ��ا ( )199وروس� � � ��ي ()189
ول� ��ورن� ��زو ( ،)157وذل � ��ك ق �ب��ل ست
مراحل على ختام املوسم.
وفي فئة «موتو  ،»2ابتعد االسباني
اس� �ت� �ي ��ف راب� � � � ��ات (ك� ��ال � �ي � �ك� ��س) ف��ي
ص��دارة الترتيب العام بعدما حقق
فوزه الثاني على التوالي والسادس
ه� ��ذا امل� ��وس� ��م ،وذل � ��ك ب �ت �ف��وق��ه ع�ل��ى
زم �ي �ل��ه وم�ل�اح �ق��ه ال �ف �ن �ل �ن��دي ميكا
كاليو واالسباني مافريك فيناليس
(كاليكس أيضًا).
وس � �ي � �ط� ��ر ك� ��ال � �ي� ��و ع � �ل� ��ى ال� �س� �ب ��اق
وت � �ص� ��دره ف ��ي م �ع �ظ��م ل� �ف ��ات ��ه ،ل�ك��ن

إذا كان أندريا بيرلو قد غاب بسبب االصابة
عن القائمة التي استدعاها أنطونيو كونتي،
املدرب الجديد ملنتخب ايطاليا ،للمباراتني أمام
هولندا وديًا الخميس ،وامام النروج ضمن
تصفيات كأس أوروبا  2016في فرنسا
في التاسع من الشهر الحالي ،فإن استبعاد
ماريو بالوتيللي جاء وقعه مفاجئًا بكافة
املقاييس.
ويبدو كونتي عازمًا على انهاء «حقبة» سلفه
تشيزاري برانديللي واجراء تغييرات في
«اآلتزوري» بضم العبني جدد.
وتبرز من بني املستجدات التي طرأت على
القائمة انضمام مهاجم ساسوولو سيموني
زازا وحارس تورينو دانييلي باديلي.
وفي ما يلي التشكيلة:
 لحراسة املرمى :جيانلويجي بوفون(يوفنتوس) ودانييلي باديلي (تورينو)
وماتيا بيرين (جنوى) وسالفاتوري سيريغو
(باريس سان جيرمان).
 للدفاع :ديفيد أستوري (روما) وليوناريوبونوتشي وجورجو كييلليني (يوفنتوس)
وغابرييل باليتا (بارما) وأندريا رانوكيا
(إنتر ميالنو).
 للوسط :أنطونيو كاندريفا وماركوبارولو (التسيو) وماتيو دارميان (تورينو)
ودانييلي دي روسي وأليساندرو فلورينزي
(روما) وايمانويل جياكيريني (سندرالند)
وكريستيان ماجيو (نابولي) وكالوديو
ماركيزيو (يوفنتوس) ومانويل باسكوالي
(فيورنتينا) وماتيا دي تشيليو وأندريا بولي
(ميالن) وماركو فيراتي (سان جيرمان).
الهجوم :ماتيا ديسترو (روما) وستيفان
الشعراوي (ميالن) وسيباستيان جيوفينكو
(يوفنتوس) وتشيرو ايموبيلي (بروسيا
دورتموند) وبابلو أوسفالدو (إنتر ميالنو)
وسيموني زازا (ساسولو).

راب� � ��ات ت �م �ك��ن م ��ن ت � �ج� ��اوزه ،وس��ط
منافسة مثيره للغاية ب�ين زميلي
ال�ف��ري��ق ال��واح��د ك ��ان م��ن امل�م�ك��ن أن
ت �ت �ح��ول ال ��ى «ك ��ارث ��ة» ب �ع��دم��ا ك��ادا
يصطدمان مرتني في اللفة االخيرة.
وأن�ه��ى ال��دراج االسباني البالغ 25
عامًا السباق متقدمًا بفارق ضئيل
ج � �دًا ب �ل��غ  0,063ث��ان �ي��ة ع ��ن زم�ي�ل��ه
الفنلندي ،فيما جاء فيناليس ثالثًا
ب�ف��ارق  0,203ث والفرنسي يوهان
زارك � � � ��و (ك � ��ات � ��ره � ��ام س � ��وت � ��ر) ال � ��ذي
انطلق من املركز االول ،رابعًا ،أمام
السويسري توماس لوثي (سوتر)
واالي � �ط� ��ال� ��ي م� ��ارك� ��و م��ورب �ي��دي �ل��ي
(كاليكس).
ورف��ع راب��ات رصيده الى  233نقطة
ف��ي ال� �ص ��دارة ب �ف��ارق  17ن�ق�ط��ة عن
كاليو ،الفائز بثالثة سباقات هذا
املوسم ،فيما يحتل فيناليس املركز
الثالث برصيد  166نقطة.
وفي فئة «موتو  ،»3حقق االسباني
اليكس رينس (ه��ون��دا) ف��وزه االول
ب �ع ��دم ��ا أن� �ه ��ى ال� �س� �ب ��اق م� ��ن ح�ي��ث
ب��دأه ،متقدمًا على زميله ومواطنه
ال �ي �ك��س م��ارك �ي��ز واالي �ط ��ال ��ي اي�ن�ي��ا
باستيانيني (كاي تي ام).
أم��ا بالنسبة إل��ى االوس�ت��رال��ي جاك
م �ي�ل��ر (ك � ��اي ت ��ي ام) ال � ��ذي ي�ت�ص��در
ال �ت��رت �ي��ب ال �ع ��ام ،ف �ح��ل س ��ادس ��ًا ،ما
س �م��ح مل�ل�اح �ق��ه م ��ارك �ي ��ز ب�ت�ق�ل�ي��ص
ال� �ف ��ارق ال� ��ذي ي�ف�ص�ل��ه ع �ن��ه ال ��ى 13
نقطة ( 179نقطة ل�لأول مقابل 166
نقطة ل�ل�ث��ان��ي) ،فيما ص�ع��د رينس
الى املركز الثالث برصيد  150نقطة.

قام اإلسباني جوسيب غوارديوال ،مدرب
بايرن ميونيخ االملاني ،بزيارة رئيس النادي
السابق ،أولي هونيس ،الذي يمضي فترة
عقوبة السجن ثالث سنوات ونصف سنة
على خلفية إدانته بالتهرب الضريبي.
وتصدرت صورة غوارديوال أمام بوابة سجن
«الندبرغ» برفقة الالعب الفرنسي فرانك
ريبيري ،الصفحة األولى من عدد صحيفة
«بيلد» األملانية.
وتطرقت الصحيفة إلى العالقة الخاصة التي
تجمع بني غوارديوال وهونيس منذ سفر
األخير إلى نيويورك في الواليات املتحدة
للتفاوض حول تولي اإلسباني تدريب النادي
البافاري.
بينما يدعم ريبيري هونيس بسبب وقوف
األخير الدائم الى جانبه خالل املشاكل التي
واجهته.

رقم قياسي عاملي في رمي املطرقة
نجحت البولونية انيتا فلودارتشيك في
تحطيم الرقم القياسي العاملي في مسابقة
رمي املطرقة بتسجيلها  79,58مترًا في لقاء
برلني.
وكان الرقم القياسي السابق ومقداره 79,42
م في حوزة االملانية بيتي هيدلر وسجلته في
 21ايار عام  2011في لقاء هاله االملاني ،علمًا
بأنها حطمت حينها رقم فلودارتشيك بالذات
ومقداره  78,30م وسجلته في  6حزيران
 2010في بيدغوشتش (بولونيا).
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مصر :الرقابة تواصل احتجاز «التنوير»
القاهرة -مدحت صفوت

«م��دي��ح ال��ح��ب» و«امل��ب��روم��ة» م��ن الناحية
األخ�ل�اق���ي���ة .واالح���ت���ج���از ل��ي��س األول من
نوعه تجاه نصر أبو زيد ومؤلفاته ،فقد
س��ب��ق أن خ����اض ص���اح���ب «ال��ت��ف��ك��ي��ر في
زم���ن التكفير» م��ع��رك��ة ع���ام  1993بعدما
ق ّ��دم بحث «نقد الخطاب الديني» بهدف
الترقي في الجامعة ،فانقلبت عليه الدنيا
متهمة إي����اه ب��ال��ط��ع��ن ف��ي ث��واب��ت ال��دي��ن،
ورام���ي���ة م��ؤل��ف «ه���ك���ذا ت��ك��ل��م اب���ن ع��رب��ي»
بالكفر .انتهى األمر يومها بحكم قضائي
ب��ال��ت��ف��ري��ق ب��ي��ن��ه وب��ي��ن زوج����ت����ه اب��ت��ه��ال
ي����ون����س ،م����ا اض����ط����ره إل�����ى ال���س���ف���ر خ����ارج

م���ا زال����ت ال���رق���اب���ة ت���ط���ارد م��ؤل��ف��ات نصر
حامد أبو زيد بعد مرور أكثر من  5سنوات
ع��ل��ى رح��ي��ل��ه .أخ���ي���رًا ،اح��ت��ج��زت ال��رق��اب��ة
املصرية «مدخل إلى السيميوطيقا» الذي
ّ
أشرف عليه املفكر املصري باالشتراك مع
سيزا قاسم ،إلى جانب عملني آخرين من
إص����دارت دار «ال��ت��ن��وي��ر» البيروتية ،هي
«ف��ي مديح الحب» للفرنسي أالن باديو،
ورواي������ة «امل���ب���روم���ة» ل���ل���روائ���ي ال��ل��ب��ن��ان��ي
رب��ي��ع ج��اب��ر ،وه���ي نسخة مختصرة من
روايته الشهيرة «طيور
الهوليداي إن».
م��ن ج��ه��ت��ه ،ك��ش��ف مدير
«دار ال������ت������ن������وي������ر» ف���ي
ال���ق���اه���رة ج���وزي���ف رزق،
أن الرقيب احتجز الكتب
الثالثة من دون تحديد
س���ب���ب واض���������ح ،م��ش��ي��رًا
إلى أن الجهات الرقابية
قررت النظر في محتوى
الكتب قبل البت في أمر
مصادرتها النهائية أو
اإلف�����راج ع��ن��ه��ا .وأض���اف
رزق ف��ي ب��ي��ان صحافي
ُ
ّ
أن كتب ال���دار تطبع في
بيروت نظرًا إل��ى جودة
الطباعة ،ثم تشحن إلى
القاهرة ،على أن يجري هاليت كورتوملوس إيتوسلو (تركيا)
ت��س��ل��م��ه��ا م�����ن ال���ج���م���رك
بعد موافقة الرقابة .وقد وصفت أستاذة ال��ب�لاد .بعدها دخلت مؤلفات نصر أبو
األدب ال��ف��رن��س��ي ف���ي «ج��ام��ع��ة ال��ق��اه��رة» زيد مع السلطات لعبة «القط والفأر» ،بني
وزوج����ة ال���راح���ل أب���و زي���د اب��ت��ه��ال يونس امل���ص���ادرة واالح��ت��ج��از امل��وق��ت ث��م اإلف���رج
ّ
ّ
ال����ح����ادث ب���ـ«م���ج���رد اح���ت���ج���از» ،متمنية ع��ن��ه��ا ،وف���ي ك���ل ال���ح���االت ظ��ل��ت األس��ب��اب
اإلفراج عن الكتب املحتجزة .برغم صدور وال���دواف���ع واح�����دة .أم���ا اس���م س��ي��زا قاسم
ال��ط��ب��ع��ة األول�������ى ل���ك���ت���اب ن���ص���ر أب�����و زي���د ش��ري��ك��ة أب����و زي����د ف���ي ال���ك���ت���اب امل��ح��ت��ج��ز،
ف��ي ال��ق��اه��رة ع��ن دار «إل��ي��اس العصرية» فيعاني التهميش واإلق��ص��اء اإلع�لام��ي.
م��ن��ت��ص��ف ال���ث���م���ان���ي���ن���ي���ات ،ف�����إن اس���م���ه ال وباستثناء الدراسات األكاديمية فإن اسم
ّ
ي�����زال «م��ق��ل��ق��ًا» ل����دى األج����ه����زة ال��رق��اب��ي��ة ،مؤلفة «بناء ال��رواي��ة» ال يكاد يلمح أبدًا.
فيما ُي��رج��ح أن الرقيب ش��ك ف��ي محتوى ومن ناحية ثانية ،استضافت «التنوير»

ق��اس��م خ�ل�ال ال���ن���دوة ال��ت��ي أق��ام��ت��ه��ا ال���دار
لالحتفال بطباعة األعمال الكاملة إلدوار
الخراط.
أم����ا ع�ل�اق���ة ال������دار ب���أب���ي زي����د ف��ت��م��ت��د إل��ى
ب���داي���ة ال��ث��م��ان��ي��ن��ي��ات ،م��ن��ذ ن��ش��ر رس��ال��ت��ه
للماجستير في طبعتها األولى عام 1982
بعنوان «االتجاه العقلي في التفسير» ،ثم
أطروحة الدكتوراه عن «فلسفة التأويل»
عام .1983
ال�لاف��ت ف��ي ال��ح��ادث��ة أن ال���دار تحمل اسم
«ال��ت��ن��وي��ر» ،وه���و امل��ص��ط��ل��ح ن��ف��س��ه ال��ذي
الكه وزير الثقافة الحالي جابر عصفور،
خ������ل�����ال ك������ت������اب������ات������ه ف���ي
العقود الثالثة األخيرة،
وت�������������ص ّ
�������������در ع������ن������اوي������ن
إصداراته منها «التنوير
يواجه االظ�لام»« ،محنة
ال���ت���ن���وي���ر» «دف�����اع�����ًا ع��ن
التنوير» «أنوار العقل».
وت����������ث����������ب����������ت ح��������������������وادث
امل���������ص���������ادرة وال�����رق�����اب�����ة
م��ن��ذ أن ت���ول���ى ع��ص��ف��ور
ح��ق��ي��ب��ة ال��ث��ق��اف��ة ،أم��ري��ن
ّ
أول����ه����م����ا أن خ��� ّط���اب���ات
ال��ت��ن��وي��ر ال��ت��ي ب��ش��ر بها
«م����ل����ف����ق����ة» وش���ج���رت���ه���ا
ت����ت����ع����رض ل�����ل�����ذب�����ول ب��ل
ً
امل���وت كلما نمت قليال،
ب��ت��ع��ب��ي��ر ن���ص���ر ح���ام���د.
ول���ي���س ت���دخ���ل ع��ص��ف��ور
امل���ت���وق���ع ق���ري���ب���ًا ،إلن��ه��اء
��ّل�اّ
االح���ت���ج���از ،ح إلش��ك��ال��ي��ة ح��ري��ة ال��ف��ك��ر
وإبداء الرأي التي تعاني أزمة حادة منذ
وصول الجنرال عبد الفتاح السيسي إلى
كرسي الرئاسة .إذ تبقى سلطة االحتجاز
أو اإلفراج بيد النظام السياسي ومثقفيه.
أما األم��ر اآلخ��ر ،فيتمثل في أن ما ّ
نصت
ع��ل��ي��ه امل����ادة « »50م��ن ال��دس��ت��ور ال��ج��دي��د
ل��ل��ب�لاد ب��اع��ت��ب��ار «االع����ت����داء ع��ل��ى امل��ن��ج��ز
األدب������ي وال���ف���ن���ي ج��ري��م��ة ي��ع��اق��ب عليها
القانون» مجرد حبر على ورق.

بانوراما

مريم الخواجة
في ظالم البحرين

ما بقي من «حالوة»
الليدي ديانا

السينما األميركية
لم تعد مغرية؟

مريم الخواجة ( _1987الصورة)
في أقبية السجون البحرينية
بتهمة «إهانة ملك البحرين
والتعدي على شرطية في
املطار» .وفور دخولها األراضي
البحرينية أول من أمس آتية
من الدنمارك ،ألقت السلطات
القبض على الناشطة البحرينية.
وكانت النيابة العامة قد
أصدرت أمرًا باعتقال مريم ملدة
 7أيام «على ذمة التحقيق» ،في
الوقت الذي يقبع فيه والدها
الناشط السياسي عبد الهادي
الخواجة خلف القضبان منذ
ّ
عام  ،2011علمًا أنه مضرب
حاليًا عن الطعام .وقال رئيس
نيابة محافظة املحرق عبد الله
الدوسري مدافعًا عن الخطوة
القمعية أن الخواجة «اعتدت على
شرطية بعدما رفضت تسليمها
هاتفها أثناء التفتيش».

بالتزامن مع ذكرى وفاتها
الغامضة في  31آب (أغسطس)
 ،1997بيعت أخيرًا قطعة من
كعكة تعود إلى حفلة زفاف
الليدي ديانا واألمير تشارلز
التي أقيمت عام  1981في
«كاتدرائية القديس بول» في
لندن .وقد اشترى القطعة جامع
تحف سري على اإلنترنت في
مزادات «نايت دي ساندرز»
في لوس أنجلوس بقيمة 1375
دوالرًا أميركيًا .أما الكعكة
التي ما زالت موضوعة في
صندوقها واملغلفة بورق الشمع
األصلي ،فهي مرفقة ببطاقة كتب
عليها «مع أطيب التمنيات من
جاللتيهما ،أمير وأميرة ويلز».
ّ
املتحدث باسم صالة
ووفق
املزادات سام هيلر ،فإن هناك
عددًا صغيرًا من جامعي كعكات
الزفاف امللكية.

ذكرت مجلة «التايم» األميركية
ّ
أن مكاتب بيع تذاكر السينما
في شمال أميركا تواجه حاليًا
أسوأ مواسمها منذ صيف .1997
هكذا ،لم تفلح أفالم كـ «سبايدر
مان ( »2الصورة) وStep Up All
 Inوغيرهما من أبرز أفالم هذا
املوسم في استقطاب الناس
ً
الذين لم يظهروا إقباال أو حماسًا
على نتاجات الشاشة الكبيرة
في األشهر القليلة املاضية.
وفيما حققت مبيعات تذاكر هذه
األفالم ّ
معدالت منخفضة إلى
ّ
متوسطة ،فإن معدالت مبيعات
التذاكر بشكل عام في أميركا
وكندا بني نهاية األسبوع ّ
األول
من شهر أيار (مايو) حتى نهاية
آب (أغسطس) شهدت انخفاضًا
بحوالى  %15عن ّ
املعدالت التي
حققتها في الفترة نفسها العام
املاضي.

نزيه أبو عفش
يوميات ناقصة
الخائف
َ
ُ
ُ
حصني األبواب.
النوافذ وت
لن ُيفيدني إغالق
ِ
َ ُ
ُ
وإطفاء املصابيح.
الستائر
يفيد إنزال
لن
ِ
ُ
ال ُ
كلب الحراس ِة ،وال بندقية الصيد ،وال األمل.
ْ
بالجلوس هكذا،
فإذن ،سأكتفي
ِ
الرحيم من الظالم،
الركن
في هذا
ِ
ِ

هادئًا ،ساكتًا ،مستسلمًا،
ّ
ّ
شيء قد حدث.
كأن شيئًا لن يحدث ،أو كأن كل ٍ
ثم ُأ ُ
غمض ّ
عيني على خوفي
َ لاّ
ُ
وأنتظر ضربة الج د.
2013/8/28

األتعاب
ْ
تضحك!
ال
غدًا ،بعد ْأن ُي ْج ِهزوا عليك،
َ
ُ َ ِّ
عبور ِك عليها،
آثار
ِ
سيطهرون األرض ِمن ِ
َ
ويطالبون َ
أبناء َك وإخوت ْك
ّ
ثمن السكني
ِ
بتسديد ِ
ُ
وأجر ِة ِيد الذابح.
2013/8/30

