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معركة اسقاط إمارة الشمال
«داعش» و«جبهة النصرة» في الشمال .قيادة تيار المستقبل
بدماء جنوده وضباطه ،يخوض الجيش معركة إسقاط إمارة ِ
تؤكد وقوفها إلى جانبه .لكن هوى مسؤولي التيار في طرابلس يغلب قرار قيادتهم .في المقابل ،يعي الجيش خطورة
ما يدور في لبنان الشمالي ،مدركًا أن عدم حسم المعركة سيسقط لبنان برمته في الفخ الداعشي
باختصار ،يمكن الجزم بأن الجيش
انقذ لبنان مــن فــخ كبير كــان يجري
اإلعـ ــداد لــه فــي الـشـمــال ،ي ـحـ ّـول هــذه
املنطقة اللبنانية إلى إمارة يحكمها
تنظيما «داعش» و«جبهة النصرة».
وباختصار ،أيضًا ،يمكن الجزم بأن
بـيـئــة طــرابـلــس وع ـكــار وم ــا بينهما
ليست مـســانــدة لـهــذيــن التنظيمني.
ففي منطقة الشمال كلها ،لم يخرج
ش ــاه ـرًا س ــاح ــه ف ــي وج ــه املــؤسـســة
العسكرية سوى أقل من  300مسلح
ع ـلــى أب ـع ــد ت ـقــديــر .صـحـيــح ان هــذا
العدد كاف إلرباك الجيش في منطقة
مكتظة باملدنيني ،وصحيح ان جزءًا
منهم يعملون كخاليا امنية يحتاج
«عــاجـهــا» إلــى بعض الــوقــت ،إال ان
«ال ـهـ ّـبــة» او «االن ـت ـفــاضــة» الـتــي دعــا
إل ـي ـهــا قـ ــادة امل ـج ـمــوعــات اإلرهــاب ـيــة
وداع ـ ـمـ ــوهـ ــم لـ ــم ت ـظ ـه ــر ع ـل ــى أرض
الواقع .وبقيت منطقة عكار برمتها
خارج دائــرة االشتباك ،لتحفظ ظهر

الحريري في اتصال مع قهوجي
استخدم عبارات واضحة في تأييد
استئصال اإلرهابيين من الشمال
مخطط االرهابيين السيطرة
السريعة على مساحات واسعة
من طرابلس بما فيها الميناء
الجيش في طرابلس واملنية.
ورغـ ـ ـ ـ ــم قـ ـل ــة عـ ـ ـ ــدد املـ ـسـ ـلـ ـح ــن ال ــذي ــن
ي ـق ــات ـل ــون الـ ـجـ ـي ــش ،ب ـق ــي ق ـ ــادة ت ـيــار
املستقبل الشماليني أس ــرى الخطاب
الـتـحــريـضــي .املــوقــف الــرسـمــي للتيار
عـ ّـبــر عنه الــرئـيــس سعد الـحــريــري في
اتصال مع العماد جان قهوجي ،إذ أكد
له انه دعم الجيش في كل ما يقوم به.
وبحسب مصادر وزارية ،فإن الحريري
استخدم عبارات واضحة في تأييدها
اس ـت ـئ ـصــال اإلره ــابـ ـي ــن م ــن ال ـش ـمــال.
وت ـ ــؤك ـ ــد مـ ـ ـص ـ ــادر وزاريـ ـ ـ ـ ـ ــة ون ـي ــاب ـي ــة
مستقبلية ان قيادة التيار تعي جيدًا
ان عدم حسم هذه املعركة سيؤدي إلى
فقدان منطقة الشمال نهائيًا لحساب

ال تكرار لفخ عرسال
علمت «األخبار» ان محاوالت جرت من جانب وزير العدل أشرف ريفي ونواب
طرابلس لتكرار ما جرى في عرسال لجهة ادخال هيئة العلماء املسلمني طرفا
في التواصل مع قيادة الجيش من اجل اعالن هدنة امنية وتأمني ممرات لخروج
املسلحني .اال انه ،وخالفًا ملا جرى في عرسال ،رفضت قيادة الجيش ذلك واصرت
على تسليم املسلحني انفسهم واال فان املعركة مستمرة .كذلك ّ
روجت قيادات في
طرابلس للحديث عن التوصل الى هدنة لوقف اطالق النار واالتفاق على خروج
زعماء املسلحني .لكن الجيش سرعان ما نفى ان يكون اي اتفاق حصل بينه وبني
املسلحني .وفي هذا اإلطار ،مورست ضغوط على املؤسسة العسكرية في ما يتعلق
ّ
سيسهل خروج جميع املدنيني.
بوضع املدنيني في املنطقة ،وكان جواب الجيش انه
وأبدت مصادر عسكرية ارتياحها الى موقف رئيس الحكومة تمام سالم وأسلوب
تعامله مع أداء املؤسسة في معركة طرابلس.

ال ـج ـمــاعــات اإلره ــاب ـي ــة .ف ـعــدم تطبيق
الـ ـخـ ـط ــة االمـ ـنـ ـي ــة ب ـش ـك ــل حـ ــاسـ ــم فــي
نيسان املاضي ،ثم تمييع عالج ظاهرة
شـ ـ ـ ــادي امل ـ ــول ـ ــوي وأس ـ ــام ـ ــة م ـن ـصــور
ق ـب ــل أس ــابـ ـي ــع ،س ـم ـحــا لـلـمـجـمــوعــات
امل ـت ـش ــددة بـتـجـمـيــع ق ــواه ــا .ل ـكــن هــذه
القناعة لم تنعكس على خطاب النواب
الشماليني في املستقبل ،الذين طالب
بعضهم بتطبيق الخطة االمنية بشكل
«سلمي» (محمد ك ـبــارة) ،فيما هاجم
آخرون الجيش.
ّ
تتحدث عن خطورة ما
قيادة الجيش
يجري .تجزم املـصــادر العسكرية بأن
عــدم القضاء على الجماعات املسلحة
في الشمال سيشجعها على مضاعفة
قــدرات ـهــا ،وسيحفزها عـلــى السيطرة
على املــزيــد مــن املـنــاطــق ،كما سيخلق
ت ــوازن رعــب يـحــول دون قـيــام الجيش
واالجهزة االمنية بأي مهمة امنية او
عسكرية في الشمال.
ّ
مـيــدانـيــا ،تـمــكــن الـجـيــش مـنــذ اعـتـقــال
اإلرهابي أحمد سليم ميقاتي في بلدة

ع ــاص ــون ف ــي الـضـنـيــة فـجــر الخميس
املاضي ،أن يقلب السحر على الساحر
ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة ل ـ ــإره ـ ــابـ ـ ـي ـ ــن الـ ـت ــابـ ـع ــن
ل ـ ـ ـ «ال ـ ـن ـ ـص ـ ــرة» و«داع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش» وب ـع ــض
الـقــوى السلفية .فــالـحــرب الـتــي بدأها
اإلرهابيون ظهر الجمعة املاضي على
مــواقـ ّـع الـجـيــش ونـقــاطــه فــي طرابلس
وب ـح ــنــن وامل ـن ـي ــة واملـ ـحـ ـم ـ ّـرة ،ل ــم تكن
مـفــاجـئــة .وبـحـســب م ـص ــادر عسكرية
رفيعة املـسـتــوى ،كــان الجيش ينتظر
تـ ـح ـ ّـرك امل ـس ـل ـحــن ال ــذي ــن ق ــام ــوا ب ـ ّ
ـرد
ف ـعــل «س ــري ــع وم ـت ـه ـ ّـور ع ـلــى الـضــربــة
االس ـت ـب ــاق ـي ــة فـ ــي عـ ــاصـ ــون واع ـت ـق ــال
امل ـي ـقــاتــي» ،وه ــو أح ــد أبـ ــرز مـســؤولــي
«داعـ ــش» فــي الـشـمــال ،وصـلــة الــوصــل
بني مختلف الجماعات اإلرهابية في
ّ
طرابلس وعكار.

تقارير أخرى
على موقعنا

وم ـ ــا ح ـص ــل ف ــي األيـ ـ ــام امل ــاضـ ـي ــة هــو
ّ
«اح ـبــاط مـخــطــط قــديــم ـ ـ ـ جــديــد يشبه
إل ــى ح ــد بـعـيــد م ــا ك ــان سـيـحـصــل في
نهر ال ـبــارد» ،بحسب أكثر مــن مصدر
ع ـس ـكــري تـ ـح ـ ّـدث ل ـ ـ « األخ ـ ـبـ ــار» ،لكن
ال ـ ـفـ ــارق أن «ال ـج ـي ــش ك ـ ــان ع ـل ــى ع ـلـ ٍـم
ّ
مسبق بـهــذا املـخــطــط ،وهــو السيطرة
الـســريـعــة عـلــى م ـســاحــات واس ـع ــة من
م ــدي ـن ــة ط ــرابـ ـل ــس ،ب ـم ــا ف ـي ـه ــا م ـي ـنــاء
ّ
ـذك ــر املـ ـص ــادر ب ـمــا ّ
ردده
امل ــدي ـن ــة» .وت ـ
قـهــوجــي ف ــي حــديـثــن صـحــافـيــن عن
ّ
«نـ ّـيــة املـســلـحــن الـحـصــول عـلــى منفذ
بحري في طرابلس» ،باإلضافة إلى ما
قاله رئيس ال ــوزراء البريطاني ديفيد
كــام ـيــرون ع ــن حــاجــة اإلره ــاب ـي ــن إلــى
منفذ بحري عبر الشمال اللبناني.
ّ
وعلى ما تؤكد املصادر ،فإن الجماعات
اإلره ــاب ـي ــة ع ّـلــى مـخـتـلــف انـتـمــاءاتـهــا
ك ــان ــت «ت ـح ــضــر ل ـه ـجــومــات مـتــزامـنــة
على مواقع الجيش والقطع العسكرية
الــرئـيـسـيــة م ــا يـسـمــح لـهــا بــالـسـيـطــرة
عـ ـل ــى الـ ـط ــري ــق الـ ــدول ـ ـيـ ــة وال ــواجـ ـه ــة
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ابراهيم األمين

صحوة ...ال صيحة وال صحوات
الـبـحــريــة فــي الـشـمــال ،تمهيدًا إلعــان
إمارة إسالمية»!

ماذا عن التوقيت؟
وت ـش ـي ــر املـ ـ ـص ـ ــادر إل ـ ــى أن «ال ـج ـي ــش
كـ ـ ــان ي ـ ــراق ـ ــب تـ ـ ـح ـ ـ ّـرك ـ ــات امل ـس ـل ـح ــن،
وتـ ـب ـ ّـن ب ــامل ـت ــاب ـع ــة أن س ــاع ــة ال ـص ـفــر
لـلـبــدء بتنفيذ املـخـطــط هــو أح ــد أيــام
عــاشــوراء ،لــذا عمد إلــى توجيه ضربة
استباقية باعتقال امليقاتي ،وإحــداث
صدمة على صعيد إدارة املجموعات
اإلره ــاب ـي ــة وتـنـظـيـمـهــا وتــواص ـل ـهــا».
وهذا ما دفع باإلرهابيني في طرابلس
التحرك في ّ
ّ
الحد األدنى
وخارجها إلى
من التنسيق الستهداف الجيش الذي
ّ
كــان قد عــزز حضوره في املدينة وفي
املـ ــواقـ ــع امل ـف ـص ـل ـيــة ق ـب ــل ي ــوم ــن عـلــى
األق ــل مــن تنفيذ عملية عــاصــون ،مما
حـ ّـول عمل املسلحني من الفعل إلى ّ
رد
ّ
الـفـعــل .وعـلــى مــا تــؤكــد ّ امل ـص ــادر ،فــإن
ّ
«رد الجيش السريع والفعال والحاسم
جـعــل ع ــددًا مــن الـجـمــاعــات اإلرهــابـيــة
وال ـخــايــا الـنــائـمــة ف ــي ال ـش ـمــال تـنــأى
بنفسها عــن امل ـعــارك خشية انكشاف
أم ــره ــا  ،ف ــي ال ــوق ــت ال ـ ــذي ك ــان ــت فيه
ستتحرك لو ســار املخطط كما رسمه
اإلرهــاب ـيــون» .وتلفت املـصــادر إلــى أن
«الــوقــائــع امليدانية أثبتت بــأن مــا كان
يحكى عنه خالل األشهر املاضية حول
حجم الجماعات اإلرهابية ،ما هو إال
تهويال وتضخيما ،فأعداد اإلرهابيني،
ل ـب ـنــان ـيــن وسـ ــوريـ ــن وفـلـسـطـيـنـيــن
ومــن جنسيات عربية ،تقل عــن .»300
فـيـمــا ق ــال ــت م ـص ــادر أخـ ــرى إن «ع ــدد
املسلحني الذين يواجهون الجيش في
ب ــاب الـتـبــانــة ،ال يـقــل عــن  400مسلح،
موجودون في بيئة حاضنة تعتبر أن
مواجهة الجيش أمنية تراود كثيرين،
نتيجة التحريض املستمر عليه».
وتؤكد املصادر أن «وضــع الجيش في
طرابلس واملنية ممتاز ومتقدم .ورغم
سقوط شهداء وجرحى في صفوفه ،إال
أن أداءه العسكري جيد وقدرته عالية
وقوته النارية كبيرة بما يكفي لحسم
املعركة» .وأكــدت أنــه «سيتابع عمليته
ال ـع ـس ـك ــري ــة ض ــد امل ـس ـل ـحــن ومـصـمــم
على الحسم بسرعة ،ولــن يتراجع قبل
أن تعود باب التبانة إلى كنف الدولة،
ويعود األمن إلى كافة أحياء طرابلس،
وهـ ــو سـيـطـلــق الـ ـن ــار ع ـلــى أي مسلح
وعلى أي استهداف لــه» .وشــددت على
أن «الجيش اتخذ قــراره بعدم السماح
بعودة التوتر األمني وافتعال الحوادث
كــل فـتــرة إل ــى طــرابـلــس ،وأن ــه سيطبق
ال ـخ ـط ــة األمـ ـنـ ـي ــة ،ك ـم ــا ي ـط ــال ــب أب ـن ــاء
املدينة» .ولفتت إلى الفارق بني معركتي
طــراب ـلــس وع ــرس ــال قـبــل ثــاثــة أشـهــر،
موضحًا أن «وضع الجيش قد تحسن،
واالت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت الـ ـح ــالـ ـي ــة ت ـ ـشـ ــدد عـلــى
ض ــرورة ع ــدم الـتـهــاون مــع املسلحني».
وأض ــاف ــت امل ـص ــادر أن «ال ـج ـيــش اعـلــن
جهوزية كاملة بنسبة  90في املئة على
كافة األراضي اللبنانية».
ف ــي ال ـس ـيــاســة ،ت ـقــول م ـص ــادر نيابية
بارزة في قوى  8آذار إن «ما كنا نقوله
ط ــوال امل ـ ّـدة املاضية صــار حقيقة ،وال
ّ
يمكن االستهانة بمخطط التنظيمات
اإلره ــابـ ـي ــة بــال ـس ـي ـطــرة ع ـل ــى مـنـطـقــة
الشمال» .وتلفت الى أن «املطلوب اليوم
عـ ــدم ال ـت ـ ّـدخ ــل ب ـع ـمــل ال ـج ـي ــش ،وت ــرك
القرارات العسكرية ألهل االختصاص،
ألن أي ت ـ ــدخ ـ ــل ق ـ ـبـ ــل ح ـ ـسـ ــم األمـ ـ ـ ــور
والقضاء على الخاليا اإلرهابية يعني
ت ــرك ال ـج ــرح مـفـتــوحــا م ــن ث ــم الـتـ ّهــابــه
بـشـكــل أك ـبــر ف ــي املـسـتـقـبــل» .وحـ ــذرت
مــن أنــه «فــي حــال لــم تــدعــم السعودية
وحلفاؤها الجيش ،فإنهم سيدفعون
الثمن ألن اإلرهابيني في الشمال على
ت ـمــاس مــع ت ـيــار املـسـتـقـبــل ول ـيــس مع
حزب الله».

قد يكون نهاد املشنوق األكثر وضوحًا بني القيادات الحقيقية
لتيار املستقبل .الرجل ال يمثل فقط جزءًا من تاريخ بيت
الحريري السياسي ،بل هو يمثل ،على الدوام ،حساسية تخاطب
ّ
سنة لبنان ،بما في ذلك مواقفه ّ
الحادة أو ميله
العقل الجمعي لدى
الى التسويات العامة .وهو ،في هذا السياق ،يبدو واقعيًا ،من دون
التوقف عند من يحبه أو يكرهه من أهل التيار نفسه أو من بقية
الجماعات اللبنانية.
في ذكرى وسام الحسن ،كان املشنوق يعرض لعناوين ،يمكن
اعتبارها عناوين أجندته السياسية .فيها ما يتصل تمامًا
َ
أيضا ما يمثل ّ
التيار الساعي الى
بموقف املستقبل ،لكن فيها
تسوية ال يمكن تحقيقها مع املكابرة .وهو قال الكثير من هنا
ّ
وهناك .لكنه قدم ّ
تصورًا ّ
عما يعتقد أغلب سنة لبنان أنه مطلوب
منهم قبل بقية االطراف .واستعاد تجربة العراق ،ليعلن موقفًا
ّ
رافضًا لقيام السنة بمهمة مقاتلة الجماعات املسلحة أو املتشددة
التي تنتمي بدورها الى االفكار االسالمية الخاصة باملذهب
ّ
ّ
السني .قال املشنوق يومها :لن نكون صحوات سنية لبنانية!
وألن املشنوقّ ،
عبر ّ
عما يدور في ذهن غالبية ناشطي املستقبل
وكوادره وجمهوره وجماعات أخرى ،فإن مناقشته تتجاوز
خطبته ،أو موقفه ،بل تستهدف كل املؤمنني بهذا املوقف في
التيار ،والذين يرفضون املجاهرة بموقفهم ألسباب وأسباب.
ً
لنعد قليال الى تجربة الشيخ أحمد األسير في صيدا .الداعية
الذي بنى حزبية محلية ذات قواعد ونفوذ اجتماعيني ،كان
يهرب على الدوام من املوقف السياسي .كان يتفادى السجال مع
سائليه أو مع املتحدثني .لكنه ،على ما قال في حينه ،وجد نفسه

الحقيقة أن المستقبل ال يرى المجموعات
عدوًا له وال يجد سببًا لعزلها أو ضربها
اإلرهابية ّ
المطلوب عالجات تقي الخسارة الكبرى ،أما
المكابرة فلن تقودإال الى توسع الحريق
في مواجهة هذا االستحقاق ،وصار مطلوبًا منه اإلجابة عن
االسئلة وإعالن املوقف .وهو الشيخ الذي يلتقي مئات املصلني
ويزور عائالت كثيرة في بيوتها ،قال إنه ملس «الشعور بالغنب
والظلم بسبب تعاظم نفوذ القوى االخرى وهيمنتها ،وال سيما
حزب الله وحركة أمل ،على الدولة ومؤسساتها ،وخصوصًا
مؤسسة الجيش» ،كما ّردد أكثر من مرة ،أنه ملس «إحباطًا
حقيقيًا من قدرة تيار املستقبل على تحقيق التوازن» .فكان أن
غادر األسير موقعه الدعوي لينخرط في اللعبة السياسية من
بابها الواسع ،مطلقًا حركة تعادي الشيعية السياسية ،وتخاصم
ّ
للسنية السياسية في لبنان.
املمثل األبرز
ّ
لم يكن األسير مرفوضًا بقوة لدى الجمهور السني العريض.
وكان كثيرون يقبلون به ،أقله ،ناطقًا باسمهم ،أو ّ
معبرًا ّ
عما
يريدون قوله .وكان إعجابهم به يزداد كلما رفع من سقف
خطابه الهجومي ضد حزب الله والقوى الحليفة له .لكن األسير
لم يقس االمور بدقة الخبير ،فاعتقد أن القبول به ناطقًا قبول به
قائدًا ،فذهب الى أبعد مما يريده الجمهور والناس ،وبدأ يعاني
ً
العزلة ،وصوال الى انتحاره يوم موقعة عبرا الشهيرة.
بني حالة سعد الحريري وبقية أركان تياره ،وبني حالة األسير،
بدت الصورة قاتمة عند هذا الجمهور وقياداته .وأخطر ما
في األمر هو رفض املراجعة النقدية التي يفترض أن يجريها
صاحب دكان صغير ،فكيف بجهة سياسية تقود جمهورًا
ً
طويال عريضًا .فاستعيض عن املراجعة برفع مستوى

املظلومية ،ورمي املسؤولية على الطرف اآلخر .وهكذا ،قرر هؤالء
أن فشل مشروع الحريري في السلطة سببه الطرف اآلخر ،وأن
انهيار إمبراطورية الحريري املالية والدبلوماسية سببه الطرف
اآلخر ،وأن عدم تحقيق االهداف واالنتقال من هزيمة الى هزيمة
ً
سببه الطرف اآلخر ،وصوال الى اعتبار بروز حاالت التطرف
ودعم املجموعات االرهابية في كل مكان ّرد فعل على سلوك
الطرف اآلخر .وكان اللصيقون بالحريري يمازحون أنفسهم
عندما يخاطبون الطرف اآلخر قائلني :إما تقبلنا كما نحن
وتخضع ملشروعنا ،أو تقبل بديلنا وهو التشدد واالرهاب!
لكن ما الذي حصل؟
تشير استطالعات للرأي تجريها جهات محلية وعربية ودولية
أنه ال يوجد في لبنان تأييد ملجموعات «النصرة» و»داعش» .ربما
تناسب هذه النتائج شخصًا مثل سمير جعجع الذي ال يعرف
ما يجب أن يقوله لجمهوره .لكن الحقيقة الفعلية ،التي يعرفها
تيار املستقبل وقيادات كثيرة لبنانية وعربية وحتى دولية،
هي أن في لبنان تأييدًا مضمرًا لهذه القوى ،وأن عدم التصريح
مرتبط بنظام املصالح وليس بأي شيء آخر ،وأن قواعد فريق
املستقبل ،وقوى إسالمية أخرى ،بدأت قبل مدة تجاهر بأنها
ّ
تفضل «النصرة» على «داعش» ،ويعتقدون بوجود فوارق فعلية
بني هذين التنظيمني ،وال يخفون «ارتياحًا نفسيًا لكل نجاح
تحققه النصرة في وجه خصومها وخصوصًا حزب الله».
ووفق هذا املبدأ ،فإن القاعدة العريضة من جمهور
املستقبل ،وشركائه السياسيني ،تتصرف على أساس أن
هذه املجموعات ليست عدوة لها .وهي ال تبرر سلوك هذه
املجموعات فحسب ،بل تعتبرها ّ
رد فعل على سلوك الطرف
اآلخر ،وتعتقد بأنه ال يمكن محاربة هذه املجموعات أو نبذها
من دون تحقيق مقابل.
عند هذه النقطة ،نعود الى خطاب املشنوق .وهو عندما تحدث
عن رفض «أن نكون صحوات»ّ ،
وجه رسالة الى الطرف اآلخر،
أي الى حزب الله ومؤسسة الجيش ،مطالبًا بضرب املخالفني
للقانون في الجهة املقابلة .وخطأ املشنوق ،هنا ،ال يتصل بغياب
املنطق الذي يساوي مخالفني للقوانني بمجموعات إرهابية
تستهدف النظام والدولة والعيش العام ،بل في كونه يعتقد أن
اعتقال نوح زعيتر ،وتجار السيارات املسروقة في بريتال،
ّ
سيهدئ من روع جمهوره الغاضب .وكان سبب الغضب عدم
نجاح الدولة في فرض سلطتها على اآلخرين.
وإضافة الى كل ذلك ،فإن املشنوق ،وهو ّ
ّ
املعبر عما يدور في
خلد كتلة كبيرة من أنصار املستقبل ،يتجاهل مواجهة الحقيقة
القاسية التي تقول إن نفوذ هذه الجماعات يحتاج ،لكي يكبر
ويتعاظم ،الى تنظيم محيطه اللصيق من كل أصحاب األفكار
األخرى.
ّ
لننظر بدقة .املعارك قائمة اآلن ،في طرابلس ومحيطها السني،
كما أن املالحقات األمنية تتركز في عكار والضنية واملنية
وعرسال وبعض بلدات البقاع االوسط ...فماذا يعني ذلك؟
هل سيخرج من يقول إن الطرف اآلخر ينجح في زرع الفتنة
هناك ،ومع من؟ مع الدولة؟
هل يصدق هؤالء أن إعالن إمارة على طريقة «داعش» أو
النصرة» سيتم في جونية أو الضاحية الجنوبية أو في عالية؟
هل يهرب هؤالء ،مجددًا ،من اإلقرار بأنهم الخصم االول واألكيد
لهذه املجموعات ،وأن هدفها إطاحتهم وإرغام جمهورهم على
االلتحاق بإماراتها أو الفرار؟
ما نسمعه خالل اليومني املاضيني ،من مواقف صادرة عن
قيادات أساسية في فريق املستقبل والقوى النافذة في بيئته
السياسية والطائفية ،يدل على أنهم ال يزالون عند موقفهم.
يرفضون اإلقرار بمسؤوليتهم ،ويرمون بها على الطرف اآلخر،
وربما ينتظرون الحل من منقذ يهبط من املريخ.
لذلك ،يمكن موافقة املشنوق على أنه ال حاجة الى صحوات،
ولكن األكيد أن األزمة ال تعالجها الصيحات ،وأن على هذا
الفريق أن يلجأ الى الصحوة التي تجعله يقر بأزمته الذاتية،
وأن يلجأ الى عالجات لها خسائرها ،لكنها تقي الخسارة
الكبرى .أما املكابرة ،فلن تقود إال الى توسع الحريق .صحيح
أن النار ستطال الجميع ،لكنها لن تعيش إال متى نجحت في
التهام أهل الدار.
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سياسة
على الغالف
الحكم من الجو

عامر محسن
مـ ـ ــا ت ـ ـش ـ ـهـ ــده املـ ـنـ ـطـ ـق ــة ال ـ ـيـ ــوم
ل ـيــس ح ـم ـلــة ع ـس ـكــريــة مــؤقـتــة
وم ـح ــددة االه ـ ــداف ،تــرمــي الــى
هــزي ـمــة تـنـظـيــم «ال ـ ــدول ـ ــة» ،بل
بداية لنمط معهود من الحكم
الخارجي ُيمارس عبر القصف
والطائرات .ومن يراقب البنية
العسكرية التي ترسى دعائمها
ف ـ ــي االقـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــم ،وعـ ـمـ ـلـ ـي ــة ب ـن ــاء
التحالفات واستدخال شركاء
م ـح ـل ـيــن واوروبـ ـ ـي ـ ــن ،خـ ــارج
اط ــار مـجـلــس األم ــن وال ـقــانــون
ال ـ ـ ـ ــدول ـ ـ ـ ــي طـ ـ ـبـ ـ ـع ـ ــا ،ي ـس ـت ـن ـت ــج
بسهولة أن ه ــذه املـنـظــومــة قد
ّ
أوجدت حتى تبقى وتستمر.
هـ ــذه ه ــي امل ـ ــرة ال ـثــان ـيــة خــال
قـ ــرن الـ ـت ــي تـ ـح ــاول ف ـي ـهــا ق ــوة
استعمارية أن «تحكم الـعــراق
م ــن ال ـ ـجـ ــو» ،وهـ ــو ال ـتــوص ـيــف
ال ـ ــذي أع ـ ـطـ ــاه الـ ـب ــاح ــث تــوبــي
دودج لـلـسـيــاســة الـبــريـطــانـيــة
ف ــي عـ ــراق ال ـع ـشــري ـن ـيــات ،حني
كانت ثورة العشائر تستعر في
أري ــاف ال ـعــراق .كــانــت النظرية
آنــذاك أن االمبراطورية ال تريد
أن تـ ـت ــورط ف ــي ح ـكــم عـسـكــري
م ـبــاشــر ل ـن ــواح ــي الـ ـع ــراق ،وال
هـ ــي ت ــرغ ــب فـ ــي تـ ـح ـ ّـم ــل كـلـفــة
حملة بــريــة ضخمة ،غير انها
ت ـق ــدر ع ـبــر ال ـط ـي ــران (ال ـس ــاح
الذي شهد تطورًا كبيرًا بسبب
ال ـح ــرب ال ـع ـظ ـمــى) أن تـحـتــوي
أي ت ـمـ ّـرد عـسـكــري وأن تمنعه
ّ
م ــن الـتـكـتــل وال ـح ـش ــد ،أو شــن
هـجـمــات كـبـيــرة وتـهــديــد املــدن
والقواعد.
هكذا حكمت بريطانيا العراق
عبر قصفه .وقد ّ
جربت فرنسا،
ف ــي ب ـعــض امل ـنــاطــق ال ـســوريــة،
ّ
ام ـ ـ ـ ـرًا مـ ـش ــابـ ـه ــا .الـ ـ ـي ـ ــوم ي ــذك ــر
العديد من املعلقني ،مع صعود
النزعات التقسيمية وتأثيرها،
ب ـ ـ ــأن ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق وسـ ـ ــوريـ ـ ــا دول
«اص ـط ـنــاع ـيــة» ال قــدسـيــة لـهــا،
رسم حدودها االستعمار منذ
أق ــل مــن ق ــرن .ه ــذا ،فــي املطلق،
صـحـيــح ،ب ــل أن ب ـل ـدًا كــالـعــراق
ق ــد ت ـ ّـم ــت «ص ـن ــاع ـت ــه» واع ـ ــادة
ت ــرك ـي ـب ــه أك ـ ـثـ ــر مـ ــن مـ ـ ــرة عـلــى
ي ــد االح ـ ـتـ ــال الـ ـخ ــارج ــي مـنــذ
«سايكس بيكو».
ولكن الوجه اآلخر من املعادلة،
الـ ـ ــذي ق ــد ال يـ ـ ــراه الـ ـن ــاظ ــر مــن
فـ ـ ـ ــوق ،هـ ــو أن االسـ ـتـ ـعـ ـم ــار ال
يــرســم على «صفحة بيضاء»،
ّ
وأن ك ــل غ ــزو يكتنف نقيضه.
ً
«ث ـ ـ ـ ـ ـ ــورة ال ـ ـع ـ ـش ـ ــري ـ ــن» ،م ـ ـثـ ــا،
لـ ــم تـ ـ ــأت مـ ــن ف ـ ـ ـ ــراغ ،بـ ــل كــانــت
استمرارًا لتراث مقاومة عراقي،
عسكري وثقافي وديني ،جابه
البريطانني خالل غزوهم للبلد
فـ ــي ال ـ ـحـ ــرب ال ـع ــامل ـي ــة األولـ ـ ــى
وأل ـحــق بـهــم ،فــي ال ـك ــوت ،أكبر
ال ـخ ـســائــر ال ـتــي ت ـكـ ّـبــدوهــا في
ال ـشــرق .اذ استسلمت الحملة
البريطانية املحاصرة ،مع أكثر
مــن عـشــرة آالف ج ـنــدي ،وأســر
قــائــدهــا ال ـج ـن ــرال تــاونـشـيـنــد.
والـحــركــات املؤسسة للوطنية
الـعــراقـيــة بـنــت ســرديـتـهــا ،كما
في سوريا ،على تاريخ املقاومة
ه ــذا (أو عـلــى نـسـخـتـهــا مـنــه).
ّ
ال ـ ـغـ ــزو ومـ ـق ــاومـ ـت ــه ي ـش ــك ــان،
س ــوي ــة ،ت ــاري ـخ ـن ــا ومــاض ـي ـنــا،
السؤال هو :على أي جانب من
التاريخ نكون؟

«بشائر المعركة الكبرى»:

التلي يقود الحرب
ّ
بكبسة زر ،اشتعلت
طرابلس .أسماء المطلوبين
نفسها تتكرر.في الشكل،
معركة المسلحين
خاسرة ُحكمًا .لكن توزيع
األدوار بين المجموعات
المعادية للجيش يشي
حضر
بأن شيئًا ما ُي ّ
ّ
في الخفاء
رضوان مرتضى

«ه ـ ــي بـ ـش ــائ ــر املـ ـع ــرك ــة الـ ـكـ ـب ــرى فــي
لـبـنــان» ،بـهــذه الـعـبــارة ُيجيب قيادي
إســامــي عــن س ــؤال« :م ــاذا يـجــري في
طرابلس؟» .معلومة قد توحي بشيء
مــن املـبــالـغــة ،وال سيما أن املعطيات
ّ
ّ
األمـنـيــة تكشف أن «أعـ ــداد املسلحني
ال ـ ـ ـصـ ـ ــادقـ ـ ــن ب ـ ـخ ـ ــوض املـ ـ ـع ـ ــرك ـ ــة فــي
ال ـش ـمــال ال ت ـت ـجــاوز ال ـع ـش ــرات» ،هــذا
ُ
إذا اســت ـث ـنــي الـ ـن ــازح ــون ال ـس ــوري ــون
ُ ّ
املــؤه ـلــون لـحـمــل ال ـس ــاح .ي ـع ــزز ذلــك
ن ــأي ال ـش ــارع الـطــرابـلـســي والـشـمــالــي
بنفسه ووق ــوف ــه إل ــى جــانــب الـجـيــش،
ّ
أقله في االشتباكات التي وقعت خالل
ال ـي ــوم ــن امل ــاض ـي ــن .غ ـيــر أن امل ـصــدر
اإلسالمي ّ
املقرب من «جبهة النصرة»
ال يتوقف عند هــذه املعطيات ،مؤكدًا
ّ
أن «ما كان سابقًا يختلف عن اآلتي».
ويـكـشــف أن «م ــا يـحـصــل فــي الـشـمــال
يـ ـق ــوده ش ـخ ـص ـيــا ال ـش ـي ــخ أب ـ ــو مــالــك
ّ
التلي» ،مشيرًا إلى أن شــادي املولوي
وأسامة منصور بايعا «النصرة» على
السمع والـطــاعــة .ويستدل بذلك على
التسجيل الصوتي للمولوي الذي قال
فيه إنه توافق مع املشايخ على تسليم
ال ـج ـنــدي امل ـخ ـطــوف ف ــي ب ــاب الـتـبــانــة
فــايــز الـعـمــوري ،لكن أبــو مــالــك رفــض.
وبالتالي ،اختار املولوي النزول عند
قرار أميره .أما ما ُيردده مشايخ هيئة
علماء املسلمني عن احتمال ّالتوصل
ّ
فيرد بأنها آنية
إلــى هدنة أو تهدئة،

ل ــن تـصـمــد قـبــل أن تـشـتـعــل املــواجـهــة
م ـجــددًا .ويـعــزز هــذه الـفــرضـيــة تــزامــن
تصعيد «جبهة النصرة» في القلمون
وك ـتــائــب عـبــد ال ـلــه ع ــزام م ـعــا .األول ــى
تضغط بالعسكريني األس ــرى لديها،
فيما الثانية على لسان الشيخ سراج
ال ــدي ــن زري ـق ــات ي ـهــدد بــال ـقــول« :نـحــن
عـلــى م ـشــارف انـتـفــاضــة سنية تقتلع
جـ ــذور ال ـظ ـل ــم» .وأضـ ـ ــاف« :اس ـت ـع ـ ّـدوا
ل ــردود أفعالنا الطبيعية لرفع الظلم
عن أهلنا في لبنان» ،علمًا بأن املصادر
تـتـحــدث عــن «تــوحـيــد صـفــوف ال ـثـ ّـوار
في القلمون من أجل االنقضاض على
ّ
قرى البقاع الشمالي» .وتشير إلى أن
«ما يجري في الشمال هو عملية إلهاء
للجيش وتصويره على أنــه ضد أهل
ّ
الـســنــة وتشتيته عبر حــرب الـشــوارع
في أماكن مختلفة».
وعليه ،كــان وال يــزال سيناريو إعالن
ع ــاصـ ـم ــة الـ ـشـ ـم ــال إمـ ـ ـ ـ ــارة إس ــام ـي ــة
هاجسًا ي ــؤرق أي ــام األج ـهــزة األمنية.
أمـ ــا ع ــن ش ـ ـ ــرارة إشـ ـع ــال امل ـع ــرك ــة فــي
طرابلس ،فتكشف املعلومات األمنية
عن «وثيقة صــادرة منذ عشرين يومًا
ً
بناء على معلومة مخبر تتحدث عن
ح ـص ــول اج ـت ـم ــاع ب ــن ق ـ ــادة امل ـح ــاور
للتحضير لبروفة انتشار أمني أمام
مراكز الجيش ً
بناء على أوامر من أبو
ّ
مــالــك الـتــلــي» .وتشير املـعـلــومــات إلى
تحركات الجيش ّ
أن ّ
تمت استنادًا إلى
ه ــذه املـعـلــومــة ال ـتــي ج ــرى تعميمها.
وتلفت املعلومات إلى أن توقيف أحمد
سليم امليقاتي جاء بالصدفة ،كاشفة
ّ
أن هــاتــف الـجـنــدي ال ـفــار عـبــد ال ـقــادر
األك ــوم ــي الـ ــذي ك ــان مــوضــوعــا تحت

عملية إلهاء
للجيش وتشتيته
في حرب شوارع في
أماكن مختلفة

ُ
ُ ِّ
الــرصــد شــغــل ثــم أقـفــل ،فجرى تحديد
موقعه .وبحسب املصادر ،فإن عملية
التوقيف هذه ّ
عجلت بالسيناريو الذي
ك ــان يـجــري التحضير ل ــه .وعـلــى هــذا
األساس ،دعا الشيخ خالد ُحبلص من
على منبر مسجد التقوى في طرابلس
إلى «ثورة سنية» .استجاب لها قرابة
ثالثني شابًا في باب التبانة يتبعون
لـ ـك ــل م ـ ــن شـ ـ ـ ــادي املـ ـ ــولـ ـ ــوي وأسـ ــامـ ــة
م ـن ـصــور وأ ّحـ ـم ــد ك ـس ـحــة وع ـب ــد الـلــه
الجغبير امللقب بـ«أبو هاجر» .وكذلك
األم ــر حـصــل فــي محلة الــزاهــريــة .في
تلك األث ـنـ ّـاء ،ص ــادف م ــرور دوري ــة من
فــوج التدخل فــي الجيش ،استهدفها
ّ
املسلحون الغاضبون .فوقع اشتباك
ّ
بــن أف ــراد ال ــدوري ــة واملـســلـحــن الــذيــن
ه ــرب ــوا ف ــي ات ـج ــاه األس ـ ــواق الـقــديـمــة.
وبحسب مصادر إسالمية ،فقد تلقى
ً
ذوو املوقوف امليقاتي اتصاال من رقم
مجهول أبلغهم فيه أن «أب ــو الـهــدى»
توفي تحت التعذيب في وزارة الدفاع،
طالبًا إليهم التوجه في اليوم التالي
ّ
ل ـت ـســلــم ج ـث ـتــه .وت ـج ــدر اإلش ـ ـ ــارة إلــى
أن امل ــوق ــوف املـ ـع ــروف بـ ــ«أب ــو ال ـهــدى
املـ ـيـ ـق ــات ــي» يـ ــوالـ ــي ت ـن ـظ ـيــم «الـ ــدولـ ــة
اإلسالمية» .وتشير املعلومات إلى أن
تنظيم «الدولة» ّ
عي أميرًا له في لبنان
أخ ـي ـرًا بــاي ـعــه امل ـي ـقــاتــي ،ل ـكــن هــويـتــه
وك ـن ـي ـتــه ال ت ـ ــزاالن سـ ّ
ـري ـتــن ألس ـبــاب
أمنية ،علمًا بــأن األمـيــر املــذكــور ليس
م ـع ــروف ــا ل ـب ـن ــان ـي ــا .وتـ ـج ــدر اإلشـ ـ ــارة
إلــى أن مقاتلي «الـنـصــرة» و«الــدولــة»
يعملون معًا في لبنان ،وال يمكن في
أح ـيــان كـثـيــرة تـحــديــد التنظيم الــذي
ينتمي إليه مقاتل ما.
لـ ـك ــن يـ ـمـ ـك ــن ت ـق ـس ـي ــم املـ ـجـ ـم ــوع ــات
الـتــي تقاتل فــي الـشـمــال وفــق اآلتــي:
ف ــي ال ــزاه ــري ــة ،ب ـقــي سـ ــوق ال ـحــديــد
ّ
والنحاسني تحت سيطرة الجيش،
ّ
فيما انـتـشــر املـســلـحــون فــي الـشــارع
العريض وســوق الكندرجية وسوق
الذهب والبالة خلف املسجد الكبير.
أم ــا ف ــي ب ــاب ال ـتـ ّـبــانــة ،ف ـقــد تـحـ ّـركــت
املجموعات التابعة لكل من منصور
وامل ـ ــول ـ ــوي وأبـ ـ ــو ه ــري ــرة امل ـي ـقــاتــي،
ن ـج ــل املـ ــوقـ ــوف أبـ ــو ب ـك ــر امل ـي ـقــاتــي،
السـ ـتـ ـه ــداف الـ ـجـ ـي ــش ،إضـ ــافـ ــة إل ــى
عـ ـش ــرات الـ ـس ــوري ــن ال ــذي ــن بــاي ـعــوا

ّ
الـتــلــي أم ـي ـرًا .أمــا مجموعة ّحبلص،
الذي تشير املعلومات إلى أنه ّ
مقرب
جـ ّـدًا من «النصرة» ،فقد ّ
تحركت في
الزاهرية وهي املتورطة باستهداف
الجيش .وأمام نوعية األسلحة التي
جـ ــرى ضـبـطـهــا ف ــي م ـس ـجــد هـ ــارون
وب ـ ـ ــاب ال ـت ـب ــان ــة وك ـم ـي ـت ـه ــا ،ت ـح ـ ّـرك
الجيش فقطع الطريق ّ
كليًا بني دير
ع ـم ــار والـ ـعـ ـب ــدة .هـ ــذا اإلجـ ـ ـ ــراء غـيــر
املسبوق ،بحسب مصادر طرابلسية،
منع م ــرور الـســوريــن نهائيًا ،ســواء

بورتريه

خالد ُحبلص… على خطى األسير
رضوان مرتضى
فــي كــانــون األول  ،٢٠١٢زار الشيخ
ّ
أح ـم ــد األسـ ـي ــر مـنـطـقــة ع ــك ــار .في
تلك الــزيــارة ،التي قاطعها رؤســاء
بلديات املنطقة وبعض فاعلياتها،
ت ـع ـ ّـرف الـشـيــخ خــالــد ُحـبـلــص إلــى
األس ـي ــر واسـت ـقـبـلــه ف ــي م ـنــزلــه .لم
ي ـكــن ال ــرج ــان ق ــد ال ـت ـق ـيــا ســاب ـقــا،
ّ
إال أن ُحـبـلــص أع ــرب خ ــال الـلـقــاء
ع ــن إع ـجــابــه بــالـضـيــف ال ــواف ــد من
صيدا وبمشروعه ،داعيًا إيــاه إلى
إلـقــاء مـحــاضــرة دينية فــي مسجد
هارون الذي يخطب فيه في بحنني
(امل ـن ـيــة)ّ .
رح ــب األس ـي ــر .وبــالـفـعــل،

حبلص ال يزال على اتصال مع الشيخ أحمد األسير

ع ـ ـ ــاد الح ـ ـقـ ــا وأل ـ ـق ـ ــى مـ ـح ــاض ــرات
سـ ـي ــاسـ ـي ــة ودي ـ ـن ـ ـيـ ــة ف ـ ــي امل ـس ـج ــد
املذكور .ساهمت هذه اللقاءات في
نـشــوء عــاقــة مميزة بــن الرجلني،
ّ
ّيقول عارفو الشيخ العكاري إنها
أثــرت كثيرًا في ُحبلص الــذي أسرّ
ّ
ألح ــد أصــدقــائــه مــن املـشــايــخ بــأنــه
ً
يـ ــرى ف ــي األسـ ـي ــر مـ ـث ــاال ُي ـح ـت ــذى،
وكــاد ُي ّ
شبهه بـ«شيخ املجاهدين»
ُ
عبد الله عزام الذي يعتبره حبلص
قدوته في عالم الدعوة والجهاد.
قبل ذلك ،لم يكن للشيخ األربعيني
شأن ُيذكر .نشأ في مرحلته األولى
ـوف ال ـج ـمــاعــة اإلســام ـيــة
ف ــي ص ـف ـ ّ
قبل أن يتأثر باملنهج السلفي .في

التسعينياتُ ،خطف ُ
وعثر عليه في
داخل مقبرة في باب الرمل.
مرميًا ُّ
يــومـهــا اتـهـمــت حــركــة «امل ـشــاريــع»
ب ــاخ ـت ـط ــاف ــه ب ـس ـب ــب ال ـ ـصـ ــراع بــن
األحـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاش وال ـ ـس ـ ـل ـ ـف ـ ـيـ ــن .ان ـت ـق ــل
ّ
ُحبلص ـ وهو من إحدى قرى عكار
ـ ـ إلى املنية قبل سنوات ،قادمًا من
طــرابـلــس .بــدايــة ،كــان يــؤم الصالة
فـ ــي ج ــام ــع امل ـط ـح ـن ــة الـ ـق ــري ــب مــن
الطريق السريع .ومنذ نحو خمس
س ـنــوات ،انـتـقــل إل ــى إمــامــة مسجد
هـ ـ ــارون ف ــي ب ـح ـنــن .كـ ــان املـسـجــد
ص ـغ ـي ـرًا ،ف ـه ــدم ــه وأع ـ ـ ــاد تـشـيـيــده
بتمويل خليجي.
فـ ــي ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات ال ـ ـثـ ــاث األخ ـ ـيـ ــرة،
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تقرير

المستقبل وراء الجيش
هوي»؟
ما
«زي
ّ
يقف نواب تيار
المستقبل جميعهم
خلف موقف الرئيس
سعد الحريري «دعم
الجيش بالمطلق ضد
المسلحين في الشمال».
لم ُيعد هناك خطاب
مزدوج ،والسبب؟ «الكل
خايف على حالو» بحسب
مصادرمستقبلية
ميسم رزق

«النصرة»
و«الدولة»
تعمالن معًا
في لبنان
(أ ف ب)

كــانــت أوراق ـهــم قانونية أو ال .كذلك
ُ
أق ـ ـي ـ ـمـ ــت حـ ـ ــواجـ ـ ــز داخـ ـ ـ ـ ــل املـ ــدي ـ ـنـ ــة.
وك ـ ــل ذل ـ ــك ل ـت ــاف ــي احـ ـتـ ـم ــال ت ـح ـ ّـرك
ّ
ن ــازح ــن س ــوري ــن ُعـ ــزل والـتـحــاقـهــم
بمناطق االشتباكات حيث ُيـ ّ
ـزودون
بــاألسـلـحــة .وقــد عــزز هــذه الفرضية
عـ ـث ــور الـ ـجـ ـي ــش عـ ـل ــى م ـخ ـب ــأ خـلــف
ّ
مـصــلــى األن ـ ــوار يـحـتــوي عـلــى كمية
ك ـب ـيــرة م ــن األس ـل ـح ــة ( 29ق ـ ــاذف أر
ب ــي جـ ــي 20 ،رشـ ـ ــاش ب ــي ك ــي س ــي،
 50رش ـ ــاش كــاش ـي ـن ـكــوف ،وق ـنــابــل

وعـ ـب ــوات مـحـلـيــة ال ـص ـنــع م ــع كمية
كبيرة من الذخيرة).
ً
أمام تسارع األحــداث شماال ،تستعيد
قيادات إسالمية متشددة ،أحداث نهر
ال ـب ــارد ،رغ ــم م ــرور ســت س ـنــوات على
وقوعها .تتحدث عن «خذالن» الشارع
الطرابلسي ومشايخه لتنظيم «فتح
اإلســام» ،تشير إلى أن رهــان الجيش
الـيــوم منعقد ،كما ره ــان املجموعات
املـ ـتـ ـش ــددة ،ع ـل ــى ال ـب ـي ـئ ــة ال ـح ــاض ـن ــة.
كالهما ّ
يعول عليها ملساندته.

استضاف ُحبلص مشايخ سلفيني
ً
خليجيني ،وشـهــد مـسـجــده إقـبــاال
الشباب .ومــع بــدء األحــداث في
من
ّ
سوريا ،جند مجموعات من الشباب
ل ـل ـق ـت ــال الـ ـ ــى ج ــان ــب امل ـج ـم ــوع ــات
املـ ـسـ ـلـ ـح ــة .وم ـ ـ ــع ان ـ ـ ـ ـ ــدالع أح ـ ـ ــداث
ع ـبــرا ،حـشــد مــؤيــديــه فــي مهرجان
ح ــاش ــد ان ـط ـلــق م ــن أم ـ ــام مـسـجــده
السـتـنـكــار م ــا ي ـت ـعـ ّـرض ل ــه الشيخ
األس ـيــر .وبـعــد ف ــرار األخ ـيــر ،خفت
ح ـ ّـس ُحـبـلــص إل ــى ح ــن .لكنه عــاد
بهمة أعلىّ ،
بعدها ّ
وميزت ُعودته
نـ ـب ــرة حـ ـ ـ ــادة .وحـ ــاكـ ــى فـ ــي خ ـطــب
الجمعة أسلوب األسيرّ ،حتى بات
عارفوه ُيجمعون على أنه «خليفة

األس ـي ــر ف ــي ط ــراب ـل ــس وال ـش ـم ــال».
واستقطب خطابه املتشدد عشرات
ّ
الشبان ،علمًا بأن املعلومات تؤكد
أن مجموعته ال تزيد على ثالثني
شابًا لبنانيًا ،إضافة إلــى نازحني
ســوريــن .وك ــان إلــى جــانـبــه ،رفيق
دربـ ــه ال ـش ـيــخ رسـ ــان م ـلــص ال ــذي
يخطب ّ في مسجد خالد بن الوليد
فــي املــخــاضــة (امل ـن ـيــة) .وق ــد تــرافــق
ال ـش ـي ـخــان م ـ ــرات عـ ــدة م ــع الـعـقـيــد
املتقاعد عميد حمود للقاء الشيخ
األسـ ـي ــر ف ــي ق ــاع ــة جـمـعـيــة ُ
«س ـبــل
الـ ـس ــام» ،ال ـع ــائ ــدة مل ـل ــص .أم ــا عن
إليها
املرجعية الفكرية التي ينتمي ّ
ُح ـب ـلــص ،فـتـكـشــف امل ـع ـلــومــات أن ــه

«كل تيار املستقبل ،بنوابه وكوادره،
ي ـق ــف الـ ـي ــوم خ ـل ــف م ــوق ــف ال ـنــائــب
سعد الحريري الــذي يدعم الجيش
باملطلق في معركته مع التكفيريني
ّ
واملـ ـجـ ـم ــوع ــات املـ ـس ــلـ ـح ــة» .ه ـ ــذا مــا
ّ
ّ
تؤكده مصادر التيار ،مشددة على
أن ال ـت ـع ــام ــل م ــع أح ـ ـ ــداث طــراب ـلــس
ه ــذه امل ــرة «مـخـتـلــف ع ــن ال ـســابــق».
ّ
األوسـ ــاط نفسها تــؤكــد أن «رئـيــس
تيار املستقبل ّ
وجه ما يشبه اإلنذار
يـمـنــع ف ـيــه أي مـسـتـقـبـلــي ،تـحــديـدًا
املسؤولني في طرابلس وعكار ،من
تبرير ما يحصل ،ولو في شكل غير
مباشر».
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدام ـ ـ ــات الـ ـ ـس ـ ــابـ ـ ـق ـ ــة ب ــن
الـجـيــش واملـسـلـحــن ،غــالـبــا مــا كــان
ي ـع ـت ـم ــد الـ ـتـ ـي ــار خـ ـط ــاب ــا مـ ــزدوجـ ــا
ّ
بـ ــن «الـ ـحـ ـم ــائ ــم» الـ ــذيـ ــن يـ ــؤكـ ــدون
دعـ ــم ال ـج ـي ــش و»ال ـ ـص ـ ـقـ ــور» ال ــذي ــن
ّ
لونه مسؤولية انقالب الشارع
يحم ّ
ّ
الـ ـ ـس ـ ــن ـ ــي ،وي ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــررون ل ـل ـم ـس ـل ـحــن
اعتداء اتهم «بوجود السالح في يد
حزب الله وظلم النظام السوري».
ورغــم أن البيان الــذي أذاعــه النائب
مـحـمــد ك ـب ــارة أمـ ــس ،ب ـعــد اجـتـمــاع
ل ــوزراء املستقبل ونــوابــه ،لــم يتسم
بالحزم الكافي في إدانــة املسلحني،
تـلـفــت األوس ـ ــاط نـفـسـهــا ال ــى إع ــان
ك ـ ـب ـ ــارة «رف ـ ـ ـ ــض أي اعـ ـ ـت ـ ــداء ع ـلــى
امل ــواق ــع الـعـسـكــريــة والـعـسـكــريــن»،

جند شبانًا
ّ
للقتال في سوريا
ودعا الى «ثورة
سنية شعبية»
ّ

ّ
«مقرب فكريًا من جبهة النصرة»،
كاشفة أنه «ال يزال على اتصال مع
الشيخ أحمد األسير».
بـعــد ان ـك ـفــاء إمـ ــام مـسـجــد الـتـقــوى
الشيخ سالم الرافعي إثــر إصابته
ف ــي ع ــرس ــال ف ــي ال ـخــامــس م ــن آب،
انـتـقــل ُحـبـلــص إلــى طــرابـلــس ألداء
صالة الجمعة في مسجد التقوى.

وك ــذل ــك األم ـ ــر بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى نــائــب
عـ ـك ــار نـ ـض ــال ط ـع ـمــة الـ ـ ــذي أكـ ــد أن
«الـجـيــش يـقــود الـيـ ّـوم مـعــركــة بـقــاء،
وأه ــال ــي ع ـك ــار وال ــش ـم ــال ه ــم بيئة
حاضنة لــه» .كذلك تلفت الــى غياب
«الزمـ ـ ـ ــة» اتـ ـه ــام ال ـج ـي ــش بــاع ـت ـمـّـاد
سياسة «الكيل بمكيالني» و»غــض
ال ـن ـظ ــر ع ــن مـ ـم ــارس ــات تـ ـج ــري فــي
مناطق أخرى» ،و»حزب الله وقتاله
ف ــي سـ ــوريـ ــا» ،و»الـ ـنـ ـظ ـ ّـام ال ـس ــوري
املجرم» ،و»ظلم أهل السنة» .وتؤكد
املـ ـص ــادر أن «ال ـج ـه ــود ال ـت ــي تـقــوم
بها قيادات شمالية وطرابلسية لن
تكون إال مكملة ملا بدأه الجيش».
ه ــل حـ ــدث ت ـغ ـيــر ف ـع ـلــي ف ــي مــوقــف
املستقبل من مسلحي طرابلس وما
هي أسبابه؟
ُيـجـيــب عـنـهــا أح ــد نـ ـ ّـواب املستقبل
ّ
ال ـبــارزيــن بــالـقــول إن «املـشـهــد ككل
ّ
شــكــل ل ــدى ن ــواب املـسـتـقـبــل صــدمــة
أك ـب ــر م ــن إم ـك ــان ـي ــة تـمـيـيـعـهــا ه ــذه
املرة .يكفي متابعة ّ
ّ
ّ
بمجرد
رد الفعل
الـ ـح ــدي ــث عـ ــن هـ ــدنـ ــة ،ب ـع ــدم ــا ب ــات
الـنــاس مقتنعون ب ـضــرورة الحسم
ال ـع ـس ـك ــري .وبـ ـم ــا أن امل ـج ـم ــوع ــات
ّ
املـســلـحــة بــاتــت غـيــر م ـس ـتــورة بــأي
ُ
غ ـطــاء س ـيــاســي ،ف ــإن أح ـ ـدًا ل ــم يــعــد

حذّر الحريري نوابه من مهاجمة الجيش
(هيثم الموسوي)

لــم ُيـعــرف مل ــاذا وقــع االخـتـيــار على
ُحبلص دون غـيــره .ومـنــذ قــدومــه،
وص ــف مـشــايــخ ف ــي ُ «هـيـئــة علماء
املـسـلـمــن» جـمـيــع خ ـطــب الجمعة
ال ـت ــي أل ـقــاهــا ب ــال ـن ــاري ــة .وكـ ــان في
ك ــل مـ ـ ّـرة ي ــدع ــو إل ــى «ثـ ـ ــورة سـنـ ّـيــة
شعبية» ،يعود ُليعلن عن إرجائها
بـعــد وس ــاط ــات ديـنـيــة وسـيــاسـيــة.
وكــان آخرها يوم الجمعة املاضي،
ع ـنــدمــا أط ـل ــق «ث ـ ــورة رف ــع املـظــالــم
واسترداد الحقوق» التي دعا فيها
إل ــى «ق ـط ــع األوصـ ـ ــال ف ــي املـنــاطــق
ال ـش ـم ــال ـي ــة ح ـت ــى فـ ــك الـ ـحـ ـص ــار»،
متوجهًا إلــى السياسيني بالقول:
«ندعو السياسيني إلى عدم إعطاء

يـ ـقـ ـب ــل بـ ـخـ ـس ــائ ــر مـ ـ ــاديـ ـ ــة وأمـ ـنـ ـي ــة
وبـ ـش ــري ــة ف ـ ــي ط ـ ــرابـ ـ ـل ـ ــس» .بـ ــرأيـ ــه،
ّ
«ح ـت ــى الـ ـش ــارع ال ـس ــن ــي ال ـ ــذي كــان
يـتـحـكــم ف ــي خ ـط ــاب ب ـعــض نــواب ـنــا
ّ
ً
مـ ــل م ـم ــا ي ـح ـص ــل ،ولـ ــم ي ـع ــد ق ــاب ــا
ألن ي ـ ـكـ ــون ه ـ ــو وم ــديـ ـنـ ـت ــه أسـ ـيـ ـرًا
لـ ـ ـج ـ ــوالت امل ـ ـ ـعـ ـ ــارك ،ب ـس ـب ــب اآلثـ ـ ــار
األم ـن ـي ــة وامل ـع ـن ــوي ــة واالق ـت ـص ــادي ــة
واالجتماعية التي تتركها».
ّ
نـ ــائـ ــب م ـس ـت ـق ـب ـل ــي آخ ـ ـ ــر ي ـ ــؤك ـ ــد أن
ُ
«املـ ـع ــرك ــة ف ـت ـح ــت ول ـ ــن ت ـن ـت ـهــي إال
ّ
بـحــل ج ــذري وعـمـلـيــة تنهي وجــود
ّ
املسلحني في الشمال ،وأن قرار تيار
املـسـتـقـبــل ه ــو ال ــوق ــوف إل ــى جــانــب
الـجـيــش حـتــى الـنـهــايــة» .ولـفــت الــى
أن «بعض املستقبليني الــذي كانوا
ّ
ي ـغ ــط ــون امل ـس ـل ـحــن ف ــي امل ــدي ـن ــة أو
يبررون أفعالهم ،وجــدوا أن األمــور
باتت أكبر منهم ،وأن هناك من يريد
تحويل الشمال بأكمله إلى موصل
ثانية» ،مشيرًا إلــى «الــوزيــر أشــرف
ريـفــي ال ــذي لــم يـعــد يـتـجــاوز سقف
مـطــالـبــه ض ـ ــرورة ح ـمــايــة املــدن ـيــن،
وهــدنــة لتسهيل نقل الـجــرحــى إلى
امل ـس ـت ـش ـف ـي ــات» .وال ي ـج ــد ال ـن ــائ ــب
ن ـف ـس ــه حـ ــرجـ ــا فـ ــي االع ـ ـ ـتـ ـ ــراف ب ــأن
«ال ـت ـيــار يــدفــع ف ــي طــراب ـلــس حــالـيــا
فـ ــاتـ ــورة ال ـت ـح ــري ــض الـ ـ ــذي م ــارس ــه
ب ـعــض ن ــواب ـن ــا وش ـخ ـص ـيــات ـنــا ،مــن
دون أن ي ـح ـس ـبــوا ح ـســابــا إلم ـكــان
ف ـل ـتــان األمـ ـ ــور» .وأكـ ــد أن «ال ـج ـنــاح
املعتدل لطاملا خاض معركة داخلية
بـسـبــب ه ــذا ال ـخ ـطــاب ،ح ـتــى اقـتـنــع
ه ــؤالء ب ــأن ال م ـجــال س ــوى ال ـعــودة
إل ــى لـغــة املـسـتـقـبــل ال ـه ــادئ ــة» .وعــن
ّ
تنصل جهات سياسية من عالقتها
بقادة املحاور وإرهابيني معروفني،
قال «تذكروا ما قاله وزير الداخلية
ال ـس ــاب ــق مـ ـ ــروان ش ــرب ــل ع ــن لــوائــح
ت ـضــم أس ـم ــاء ع ـنــاصــر املـجـمــوعــات
ّ
املـســلـحــة وال ـج ـهــات ال ـتــي تــدعـمـهــا.
ه ــذه ال ـج ـهــات تـحــافــظ عـلــى رأسـهــا
وال تــريــد ال ـت ـ ّ
ـورط أك ـثــر مــن ذل ــك ،ال
بل إنها بعودتها إلى عباء ة الدولة
ت ــري ــد أن ت ـح ـم ــي ن ـف ـس ـه ــا ح ـت ــى ال
ي ـصــدم ـهــا ق ـط ــار ال ـت ـس ــوي ــة ،فــالـكــل
خايف ع حالو»!

َ
ّ
سيلت ُ
هب
الغطاء ّلقتل الشباب وإل
لبنان كله».
أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ،ش ـ ـ ـهـ ـ ــد مـ ـ ـ ـ ّ
ـربـ ـ ـ ــع ُح ـ ـب ـ ـلـ ــص
ّاشتباكات عنيفة ،وتذكر املعلومات
أن ــه ّ
وج ــه رســالــة صوتية يستنكر
خـ ـ ــذالنـ ـ ــه ب ـ ـعـ ــد إطـ ـ ـ ـ ــاق «ال ـ ـ ـثـ ـ ــورة
ال ـس ـنـ ّـيــة» .وع ـل ـمــت «األخ ـ ـبـ ــار» من
ّ
مصادر أمنية أن ُحبلص تمكن من
الفرار إلى بساتني بحنني مع عدد
يالحقهم
من أفراد مجموعته حيث
ّ
ال ـج ـيــش ،كــاش ـفــة أن الـ ـق ــرار ات ـخــذ
باعتقال ُحبلص أو قتله إذا استلزم
األم ــر ،علمًا بــأن معلومات موازية
تكشف عــن مصير مشابه لألسير
ّ
يتمثل بترك مهرب له للتواري.
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سياسة

Тбилиси
زياد الرحباني

واضح؟ ...ممتاز!
تحية طيبة وبعد،
تحية لـلـقــراء وخــاصــة املــداومــن منهم ،والــذيــن لــوالهــم ال نـعــرف ما
نكتب بالضبط ،وال إن كان يزيد شيئًا على معارفهم ،وكل بحسب
للعاملني في جريدة
معارفه وظروف نشأته واستمرارية حياته .تحية ً
«األخ ـبــار» ،وخــاصــة مــن تجدهم بعد الـعــاشــرة ل ـيــا ...مــاذا أقــول إن
الصحف تعمل في الليل يا جماعة ال ــ .Emailوإن الصحف الكبيرة
تعمل على الــ Intranetيا أخي وعزيزي ابراهيم .وهو نظام اتصاالت
الذي منه طور الـ ( ،Internetماذا فعل منصور كل هذه السنني لست
ادري) .االنترانت ملن يجهله هو« :شبكة عنكبوتية داخلية» ملؤسسة
ما ،وهي ال يخرقها احد من خارج املؤسسة وهذا بالفعل .فتصميمها
َ
داخلي وباالتفاق ومسيطر عليه ممن مدده وش َب َك كل غرف املؤسسة
بعلمه وحــده ،ولم يحتج الى مصداقية غوغل وال الى عقد Privacy
(خـصــوصـيــة) وال ال ــى اف ــادة ش ــرف تــاريـخــي «وح ـفــاظ عـلــى سرية
شخصية» من مايكروسوفت تجاه اعرابي في النجف ،مطلوب منه ان
اراد ان يدخل االنترنت ،ان يطمئن بأن َح َر َمه ومايكروسوفت لم ولن
يعلما « ،»foreverاين كان االعرابي ليلة امس في «النت  .»Netاين ربط
عن غير قصد ،ربما
جواده قبل ان تجلبب وتسلل الى موقع اباحي ً
عن طريق الخطأ ،والخطأ على االنترنت سهل ليال ،لكن الفضول فيه
ايضًا كما يقال ،نوع من الرغبة في املعرفة ،اي التثقف ،وهي ليست
بالضرورة صفة بشعة .لــذا تــرى االعــرابــي يتنقل بني املــواقــع بينما
حرمه وغوغل في واد آخر فهو بالتالي ـ ـ كما تقول املناضلة الفتية
اسمها االساسي
ماجدة البرادعي ،وأعني السيدة ماجدة الرومي وهو
ّ
الفلسطيني والتي واأسفاه عليها تخجل به .لذا فقد «شطبت عليها»
َ
باكرًا ،أي في شهر آذار من العام  ،1975حني َحض َرت الى استديو
بعلبك في سن الفيل لتؤدي ترتيلة «طوبى للساعني» من تلحيني ـ
اإلعــرابــي في واد وعقيلته والـ ــ Firefoxفي واد آخــر .لــذا فهو يشعر
وحر ُ
حر ٌ
نفسه ويغني مع الروميٌ ...
وحر!
ّ
تحية لـلــرفــاق فــي الـحــزب الـشـيــوعــي اللبناني املـنـكــبــن عـلــى إحـيــاء
الذكرى التسعني للتأسيس ( ،)1924تحية لهم جميعًا ،حتى ملن آن
االوان ان يفسح املجال لجيل جديد من الشيوعيني ،اسرع في الركض،
في التسلق ،واحيانًا في االستيعاب ،وفي بعض الحاالت يمكن ان
نضيف :فــي التحليل .ال داعــي للحرد او الــزعــل ارجــوكــم ،فأنتم لم
تكفوا يــومــا عــن تبشيرنا بحركة الـتــاريــخ ،وباللولبية ،وباملتحرك
الدائم اليومي ،الذي في كل ثانية من الدقيقة يتغير (املادية) ،فلم ال

تتحركون معه ،كي ال يسبقكم .اال يمكن لشيوعي ان يبقى يعمل
داخ ــل حــزبــه اال اذا كــان فــي مــوقــع مـســؤول؟ طبعًا واقـصــد فــي كل
«امل ـنــاصــب» ،ولـيـســت كلمة مـنــاصــب هـنــا باملعنى االسـتـغــالــي في
ضرورية
مجتمع استهالكي ،بل «مواقع املسؤولية» ضمن اي هرمية
ً
يعد مسؤوال
لعمل املجموعة .وما معنى كلمة رفيق ان كان من لم ً
وعاد رفيقًا ال غير هو أدنى من نفسه عندما كان مسؤوال .ارجوكم
نحن عدديًا لسنا بكافني ملجتمع كمثلنا معطوب من نمط العالقات
االجتماعية السائدة ،والتي لم تعد ال عالقات وال اجتماعية ،وهي
تعود الى الــوراء تصوروا! (وهــذا صعب في التاريخ لكن اللبنانيني
اق ــوى شـعــوب الـعــالــم وف ــي كــل ش ــيء) ،تـعــود ون ـعــود ال ــى االع ــراض
الحيوانية اي العدائية املطلقة لكل ما ومن هو ليس انــا .اننا لم نعد
نكتف بالقول الشائع« :االنسان عدو ما يجهله» ،نحن عدو ما نجهله
وما نعرفه ايضًا ،ومن نجهله ومن نعرفه .%100
«والل ِه» ان يومًا كهذا او غدًا او البارحة ،حتى تنتهي هذه االحتفاالت،
فيه الكثير من التحيات وسننسى بالتأكيد الكثيرين .ان مجموعة
اصبحت نادرة من العرب في العالم العربي موجودة االن في بيروت،
مجموعة ال تـخــاف االمـكــانـيــات االمـيــركـيــة التقنية ال ـقــذرة وال ـغــادرة
لفرقة
والفتاكة ان ارادت .فتحية طبعًا لحازم شاهني ورفاقه ،تحية
ّ
اسكندريال فــردًا فــردًا ،والتحية الكبرى ألحمد حــداد وهــو مــن خط
كلمات كــل هــذه االغــانــي ،التي هــي أكثر مــن أغــانــي ،هــي بيانات هي
هتافات ،هي نضال شديد التأثير عامليًا ،خاصة إن ترجمت الى لغات
أخــرى ،وهــذا ما سنسعى ،نحن مجموعة من املتطوعني في حركة
« ،»Kollektivالــى ايصاله بجميع الـطــرق ومنها تلفزيون «روسيا
ال ـيــوم» والـبـحــث جــار بـهــذا ال ـشــأن .مــن الطبيعي ان يــدعــم اشخاص
تلفزيونية هؤالء العرب الصامدين .خاصة
قيمون على هكذا محطة ً
وانهم في خندق واحد فعال وليس على سبيل «الجعدنة» ،لقد صار
مطلوبًا ان تكون الخنادق اعمق من خنادق التسعينيات لسوء الحظ،
خنادق اوروبا ايضًا .ينتظر هذا العالم سنني قادمة من العنف والقتل،
فــرأس املــال لن يوقف تصنيع االسلحة ،هذا معروف فهو ينهار في
ّ
اليوم التالي لو فعل .لذلك فهو شغال ليل نهار ،في غير التصنيع،
بتحريك العصبيات واب ـتــداع االع ــداء واشـعــال الـنــزاعــات التي يتأمل
مـنـهــا وصــولـهــا ال ــى ال ـح ــروب .فــأسـلـحــة ال ـح ــروب أغ ـلــى مــن اسلحة
الـنــزاعــات ،والقصف في الصحاري مكلف أكثر من حــرب الشوارع
اكيد (إن اشتباكات طرابلس البارحة غير مكلفة إطــاقــا وإسمها

إنتاجيًا  ،)Low Budgetحتى برنامج «بس مات وطــن» يعرف هذا
الشيءٍ .آه من شربل والضاهر والويل ألمة تشاهد البرنامج الثوري
واالوالد ساهرون ،لم يشر أحد اليهم ان يناموا!! تحية لريم البنا التي
سأراها الليلة (أمس) وأنتظر هذه اللحظة منذ  ،2005وسنغني أغنية
جديدة معًا يومي  29و 30من االسـبــوع الحالي في املركز الثقافي
الروسي ،اغنية غنيناها اول مرة في صيدا منذ حوالي الشهر .فتحية
السامة سعد وزوجته ايمان املحرك االجتماعي املصري الناصري
الـصـيــداوي ،الحـظــوا هــذا الخليط ،خليط لــن تـجــدوا فــي مصر كلها
سيدة ّ
«زيها» .وتحية الى الشعبي الناصري ،والديموقراطي الشعبي،
واتحاد الشباب الديموقراطي وكل من ناضل في صيدا ضد «الطبقة
االرتوازية»! سالم لكم لقد ضحكنا من القلب لذا فلن ننسى ...وتبًا
ملن جعل عبارة صادقة ،رائعة ،مؤثرة كعبارة «لن ننسى» (،)Logo
شعار تجاري انساني ،تماما كما ّ
سوق رأسمال االميركي اليهودي
لتيشرت غـيـفــارا او مــاكــدونــالــدز او ربـمــا احـيــانــا االث ـنــن مـعــا على
التيشرت الــواحــد ،وهــو نفسه الــذي ســوق وبــاع الكوفية الفلسطينية
وادخلها في تصاميم املوضة ،فلم ال يسوق لـ :لن ننسى؟
أخ ـي ــرا تـحـيــة ل ـجــزيــرة ال ـق ــرم ،تـحـيــة لـلـشـيــوعـيــن االوك ـ ـ ــران ،وتحية
لالفروف.
تحية لـلـسـفــارة الــروسـيــة ال ــراق ــدة كـمــا يـبــدو للكثيرين مــن ُالجهال
امل ـش ـغــولــن بـ ــال ـ ــ likeو الـ ـ ـ ـ ـ ــ .Dislikeتـحـيــة ل ـغــاغــاريــن ال ــذي ــن أج ـبــر
االميركيون من بعده على صرف املليارات على غزو الفضاء ،واختراع
االنتصارات املشكوك حتى اميركيًا بجزء كبير منها.
فــي الـنـهــايــة ليست اســرائـيــل وحــدهــا عـلــى شفير الـنـهــايــة السعيدة
لنا ،كما توقع هنري كيسنجر ولــم يكذب النبأ حتى اآلن احــد على
مستوى من سربه .ان اسيادها ايضًا ما زالوا يتحايلون على قانون
الضمان الصحي ونهاية الخدمة االميركي( .ان وضعنا جانبًا طفرات
باراك اوباما،
العنصرية التي تغيب وتعود) .نتمنى التوفيق للرئيس
ّ
فهو ،وبرأيي املتواضع ،افضل رئيس اميركي رزقنا به .لقد وفر علينا
خرابًا في اكثر من مناسبة وأهمها العدول عن قصف سوريا في 9
ايلول  .2013ان هذا القصف والدمار اللذين لم يحصال كانا من ابرز
العالمات الجديدة على عودة التوازن للكرة االرضية .لقد وضع بوتني
بطيخة ثانية للحمار ،فهو يعرف ان الحمار ،اي حمار ،لن ينقل بطيخة
واحــدة ّ
محملة على جهة واحــد من ظهره ،ألنــه ،وببساطة ،ال يشعر
بالتوازن ،وبالتالي ليس حمارًا ليمشي ...واضح؟ ممتاز!

تقرير

اسرائيل :الحرب ضد حزب اهلل قبل االنتخابات
يحيى دبوق
ُي ـ ـف ـ ـتـ ــرض أن ت ـ ـجـ ــري انـ ـتـ ـخ ــاب ــات
الكنيست االسرائيلية خالل عامني،
ُ
وي ـق ـ ّـدر أن تـنــدلــع ال ـحــرب مــع حــزب
الله قبل إجرائها .هذا ما أكده وزير
إســرائ ـي ـلــي ب ـ ــارز ،وع ـضــو املجلس
الـ ــوزاري املصغر لـلـشــؤون االمنية
وال ـس ـيــاس ـيــة ،ف ــي م ـعــرض تعليقه
على التغييرات االخيرة في الجبهة
ال ـش ـم ــال ـي ــة ،وضـ ـع ــف قـ ـ ــدرة ال ـ ــردع
االسرائيلية تجاه حزب الله .
الـ ــوزيـ ــر االس ــرائـ ـيـ ـل ــي ال ـ ـبـ ــارز ق ــال
لـصـحـيـفــة «مـ ـع ــاري ــف» إن ال ـحــرب
امل ـق ـب ـل ــة ،واملـ ـت ــوق ــع أن ت ـن ــدل ــع قـبــل
االن ـت ـخــابــات الـعــامــة فــي اســرائـيــل،
قد ال تقتصر فقط على حــزب الله،
ً
بل ربما تجر اليها كال من سوريا
وإيـ ــران .وبـحـســب الـتـقــديــر السائد
في تل أبيب ،فإن «الجرأة املتزايدة
لحزب الله على الجبهة الشمالية،
من شأنها أن تؤكد التقديرات حول
انتهاء منسوب الــردع الــذي تحقق
ف ــي أعـ ـق ــاب ح ـ ــرب ل ـب ـن ــان ال ـثــان ـيــة
عـ ــام  ،2006إذ إن حـ ــزب ال ـل ــه غـ ّـيــر

س ـي ــا ّس ــات ــه بـ ـص ــورة ع ـل ـن ـيــة وب ــات
ي ـت ـبــنــى ال ـع ـم ـل ـيــات الـ ـت ــي يـنـفــذهــا
عـلــى ال ـح ــدود ،كـمــا أن ــه يـبـحــث عن
احتكاك مع الجيش االسرئيلي عبر
تنفيذها في الجوالن أيضًا».
وع ـ ـ ـ ـ ــزت «مـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاري ـ ـ ــف» م ـ ـ ــا س ـ ّـمـ ـت ــه
أس ـ ـ ـبـ ـ ــاب جـ ـ ـ ـ ــرأة ال ـ ـ ـحـ ـ ــزب وأمـ ـيـ ـن ــه
ال ـع ــام ال ـس ـيــد ح ـســن ن ـصــرال ـلــه في
مواجهة اسرائيل ،الى واقع الخبرة
العملياتية ال ـتــي راكـمـهــا عناصر
حزب الله خالل قتالهم في سوريا،
حيث يحارب الحزب كجيش نظامي
وفــي تشكيالت لــوائـيــة ،فــي م ــوازاة
جمع استخباري حــديــث ومتطور
واستخدام لطائرات من دون طيار،
ووس ــائ ــل حــديـثــة إضــاف ـيــة« ،االم ــر
الــذي يــؤدي الــى تعزيز ثقة الحزب
بنفسه وبقدراته».
إض ـ ــاف ـ ــة الـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،م ـ ــن املـ ـ ـق ـ ــرر أن
تتوصل ال ــدول العظمى الــى اتفاق
مــع إي ــران حــول برنامجها النووي
في الشهرين املقبلني ،وهذا االتفاق
ّ
سيكون ّ
سيمد
سيئًا إلسرائيل ألنه
اإلي ــرانـ ـي ــن ب ـم ـن ـســوب م ــرت ـف ــع مــن
ال ـش ـج ــاع ــة ل ـل ـع ــودة الـ ــى م ــا ك ــان ــوا

عليه ،والــى الـصــراع املكشوف ضد
إسرائيل .وبما أن «إيــران لن تكون
ف ــي حــاجــة ال ــى ح ــزب ال ـلــه ملعاقبة
إس ــرائـ ـي ــل ع ـل ــى أي هـ ـج ــوم يـمـكــن

يجب أخذ تهديدات نصراهلل
باحتالل الجليل على محمل الجد
أن تـشـنــه ضــد مـنـشــآتـهــا الـنــوويــة،
ب ـس ـبــب االت ـ ـفـ ــاق ب ـي ـن ـهــا والـ ـع ــال ــم،
ف ـس ـي ـج ــد ال ـ ـحـ ــزب ن ـف ـس ــه ح ـ ـ ـرًا فــي
مقارعة إسرائيل ،وحينها لن تكون
ح ــربــا شـبـيـهــة بــال ـحــرب ف ــي قـطــاع
غـ ــزة ،ب ــل إن ـن ــا سـنـشـتــاق مل ـثــل تلك
الحرب».
وب ـح ـس ــب ال ـص ـح ـي ـف ــة ،ف ـ ــإن ات ـف ــاق
ال ـ ـ ـغـ ـ ــرب مـ ـ ــع إي ـ ـ ـ ـ ــران هـ ـ ــو نـ ـ ـ ــوع مــن
«املصيدة املفروضة علينا» ،أي إن
إسرائيل ستكون في مواجهة إيران
كدولة على حافة القدرة النووية ،من
دون أن تملك قدرة على مواجهتها.
وهــذا الواقع قد يــؤدي الى إشتعال
واس ـ ـ ــع الـ ـنـ ـط ــاق فـ ــي م ـق ــاب ــل ح ــزب
الله ،وربما أيضًا الى إشعال حرب

حقيقية بينها وبــن إي ــران ،مــع كل
ما ينطوي عليه من تداعيات.
ونصحت الصحيفة اإلسرائيليني
ب ــأال ي ـف ـكــروا ف ــي ه ــذه امل ـس ــأل ــة ،ألن
النتيجة ستكون سيئة ،بل إن «أداء
إسرائيل مقابل حماس (في الحرب
االخـيــرة على قطاع غــزة) لــم يضف
شيئًا الــى ال ــردع االسرائيلي حيال
هــذه املنطقة املجنونة التي نعيش
فـيـهــا» ،مـشـيــرة ال ــى أن « نصرالله
واملسؤولني في إيــران يدركون اآلن
أن إس ــرائ ـي ــل ل ــم تـتـمـكــن م ــن حسم
املعركة مع منظمة صغيرة ومعزولة
كحركة حماس ،وبالتالي يسألون
أنـفـسـهــم :ه ــل ه ـنــاك داع للخشية؟
( )...وه ــذا ال ـس ــؤال فــي مـكــانــه ،لكن
علينا نحن (اإلسرائيليني) أن نسأل
ال ه ــم ،إذ ف ــي ه ــذه املــرح ـلــة علينا
نحن أن نخشى» ّ
مما سيحدث.
الـ ـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ـ ــك ،أكـ ـ ـ ـ ــد قـ ـ ــائـ ـ ــد الـ ـفـ ـيـ ـل ــق
الشمالي في الجيش االسرائيلي،
الـ ـل ــواء غ ــرش ــون ه ــاك ــوه ــن ،ال ــذي
غــادرم ـن ـص ـبــه ق ـبــل أيـ ــام قـلـيـلــة ،أن
الجيش اإلســرائـيـلــي يـبــذل جهودًا
ج ـب ــارة لـلـكـشــف ع ــن وجـ ــود أنـفــاق

هـجــومـيــة تــابـعــة ل ـحــزب ال ـلــه على
الحدود الشمالية مع لبنان ،الفتًا
الـ ـ ـ ــى ض ـ ـ ـ ـ ــرورة أخـ ـ ـ ــذ ت ـص ــري ـح ــات
نصرالله على محمل الجد عندما
يـهــدد بــاحـتــال الـجـلـيــل .وبحسب
هاكوهني ،حزب الله يعلم أنه قادر
على الدخول الى الجليل حتى من
دون الحاجة الــى أنـفــاق هجومية،
وفي الوقت نفسه ،نحن أيضًا ندرك
أنه قادر على فعل ذلك.
وأشـ ــار ال ـضــابــط االســرائ ـي ـلــي الــى
أن الـ ـح ــرب امل ـق ـب ـلــة م ــع حـ ــزب الـلــه
سـتـكــون مـغــايــرة لـلـحــرب السابقة
ع ــام  ،2006خـصــوصــا أن مقاتلي
الحزب اكتسبوا تجربة غنية جدًا
فــي قـتــالـهــم فــي ال ـســاحــة الـســوريــة
وع ـلــى جـمـيــع الـصـعــد ،بـمــا يشمل
سالح املشاة واملدرعات والطائرات
املـ ـسـ ـي ــرة وال ـت ـك ـت ـي ـك ــات ال ـحــرب ـيــة
وال ـ ـقـ ــدرة االس ـت ـخ ـب ــاري ــة ال ـج ـي ــدة.
وبـحـســب الـضــابــط« ،سـنــواجــه في
ال ـح ــرب امل ـق ـب ـلــة م ـقــات ـلــن م ــن نــوع
آخ ـ ــر ،أق ـ ــوى بـكـثـيــر وأكـ ـث ــر خ ـبــرة،
قـ ـي ــاس ــا بـ ـم ــا خ ـ ـبـ ــرنـ ــاه ع ـن ـه ــم فــي
السابق».
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متابعة
«المحامي نقوال
فتوش سيفلت من
العقاب» .هذا هو االنطباع
عبر عنه العديد
الذي ّ
من المحامين ،ليس
الن «المعتدي» على
العامة منال ضو
ّ
الموظفة ّ
يتمتع بنفوذ كبير فحسب،
بل ايضا الن مجلس نقابة
المحامين في بيروت،
باتخاذه قرار شطبه من
الجدول العام من دون
اتباع االصول المرعية
االجراء ،اتاح له فرصة
ضمان ابطال القرار وتمييع
مطلب محاكمته وتأديبه
ومحاسبته على افعاله
الشائنة

جمعية «المفكرة
القانونية» رأت ّأن قرار
مجلس النقابة «سابقة
خطيرة من شأنها ان
تهدد مستقبال استقاللية
المحامي» (األخبار)

نقوال فتوش
أنا أقوى مشرّع في الشرق
حسين مهدي
قرار مجلس نقابة املحامني في بيروت
شطب املحامي (النائب) نقوال فتوش
م ــن الـ ـج ــدول ال ـع ــام م ــن دون اح ـت ــرام
االصــول ،وال سيما حق الدفاعّ ،
حول
القضية الـتــي ُيــاحــق على اساسها،
ّ
ـوظـفــة ّ
عامة
مــن قضية اع ـتــداء على مـ
واالس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءة الـ ـ ـ ــى كـ ـ ــرامـ ـ ــة امل ــواطـ ـن ــن
وال ـق ـضــاء وامل ـح ــام ــاة ال ــى قـضـيــة ثــأر

شخصي .فعلى خلفية «تطاوله على
مقام نقيب املـحــامــن» ،خــال املؤتمر
الـصـحــافــي ال ــذي خـ ّـصـصــه لـلــرد على
مــا اث ـيــر فــي ش ــأن االع ـت ــداء بــالـضــرب
والشتم على منال ضو ،سارع مجلس
ال ـن ـقــابــة ،ي ــوم الـجـمـعــة امل ــاض ــي ،الــى
عقد اجتماع للتشاور واتخاذ القرار
املـ ـن ــاس ــب .ب ـح ـســب مـ ـص ــادر مـجـلــس
النقابة ،جــرى منذ البداية طــرح قرار
ش ـط ـبــه م ــن ال ـ ـجـ ــدول الـ ـع ــام ك ــأج ــراء

تــأدي ـبــي اداري ،اال ان  4اع ـض ــاء من
الحاضرين اعترضوا على ذلــك ،على
الــرغــم مــن تــوافــق الجميع على ان ما
ارت ـك ـبــه ف ـت ــوش يـسـتــدعــي مـحــاكـمـتــه
ومحاسبته .املعترضون هم عضوان
من البقاع وثالث مرشح ملركز النقيب
ورابع يمثل التيار الوطني الحر ،هو
ج ــورج نـخـلــة .فــي ظــل ه ــذا االنـقـســام،
ق ـ ـ ـ ــرر امل ـ ـج ـ ـلـ ــس اتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاع االج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
ال ـن ـظ ــام ـي ــة ،فـ ـج ــرى ت ـك ـل ـيــف م ـفــوض
ال ـن ـق ــاب ــة ف ــي ق ـص ــر الـ ـع ــدل االتـ ـص ــال
فــورا بفتوش لتعيني جلسة استماع
إل ـيــه ف ــي أقـ ــرب وقـ ــت ،وذلـ ــك تسريعا
ل ــاج ــراءات ،وال سيما أن ق ــرار احالة
فتوش على املجلس التأديبي يعود
إلى النقيب حصرا ،بعد االطالع على
م ـح ـضــر ج ـل ـســة االسـ ـتـ ـم ــاع .اضــافــت
امل ـص ــادر نـفـسـهــا ان م ـفــوض الـنـقــابــة
اتصل فعال بفتوش ليطلعه على قرار
املـجـلــس ،ول ـكــن ف ـتــوش س ــأل مفوض
النقابة عمن طلب اليه ان يجري هذا
االت ـص ــال اآلن ،فـ ـ ّ
ـرد ب ــان الـنـقـيــب هو
ّ
الذي طلب ذلك ،فوجه فتوش شتيمة
الــى املتصل ومــن طلب منه االتصال،
قـ ــال « ...ف ـيــك وب ــال ـن ـق ـي ــب»ّ ،
ووصـ ــف
نفسه بانه «أقوى ّ
مشرع في الشرق»،

وجه فتوش شتيمة إلى مفوض
ّ
النقابة وقال ...« :فيك وبالنقيب»
و»ال أحد يستطيع ان ينال مني» .رد
ف ـعــل ف ـتــوش احـ ــرج امل ـع ـتــرضــن على
ُّ
قــرار شطبه ،فاتخذ القرار على عجل
م ــراع ــاة لـلـنـقـيــب ،مــا ع ــدا نـخـلــة الــذي
اصـ ّـر على عــدم جــواز اتخاذ مثل هذا
القرار.
عقوبة الشطب االداري املتخذة بحق
فـتــوش اسـتـنــدت إلــى ثــاث مخالفات
ق ــام ب ـهــا :األولـ ــى ه ــي ال ـت ـعــرض ملـقــام
نقيب املحامني واهانته علنا ،ما ّ
فسر
بأن فتوش خسر ما يوحي باالحترام
وال ـث ـق ــة (أح ـ ــد ش ـ ــروط م ــزاول ــة مهنة
املـ ـح ــام ــاة) ،امـ ــا امل ـخــال ـف ـتــان الـثــانـيــة
والـ ـث ــالـ ـث ــة ف ـه ـم ــا م ـخ ــال ـف ــة ال ـت ـع ـم ـيــم
املتعلق بمنع املـحــامــن مــن التحدث

م ــع االع ـ ـ ــام حـ ــول ال ـق ـض ــاي ــا املــوك ـلــة
الـيـهــم ،ومخالفة الـنــص ال ــذي يمنعه
م ــن ال ـت ـحــدث عـلـنــا ع ــن أمـ ــور خــاصــة
ب ـم ــوك ـل ـي ـه ــم وخـ ـص ــومـ ـه ــم (فـ ـت ــوش
تحدث عن الدعوى املرفوعة بوكالته
ع ــن زوجـ ــة ال ـن ــائ ــب وال ــوزي ــر مـيـشــال
فــرعــون ،الـتــي تــاحــق االخـيــر واحــدى
السيدات بقضية زنا).
ي ـط ــرح الـ ـق ــرار ،الـ ــذي ات ـخ ــذه مجلس
ال ـن ـقــابــة ،تـ ـس ــاؤالت ك ـب ـيــرة ع ــن مــدى
مشروعيته« ،فكيف يمكن للجهة (اي
ال ـن ـقــابــة) املــؤت ـم ـنــة ع ـلــى ح ــق الــدفــاع
امل ـقــدس ،أن تـحــرم ايــا كــان مـنــه؟ وهل
تقبل نقابة املحامني ان تنفذ االحكام
بـحــق املــواطـنــن دون اج ــراء محاكمة
عادلة يدافع فيها املتهم عن نفسه؟»،
يـ ـس ــأل ن ـق ـيــب س ــاب ــق ل ـل ـم ـحــامــن فــي
ات ـص ــال م ــع «األخ ـ ـبـ ــار» ،وي ـض ـيــف أن
«الــوظـيـفــة األســاس ـيــة لـلـنـقــابــة صــون
حــق ال ــدف ــاع» .نـقـيــب ســابــق آخ ــر رأى
أن خسارة الشخص لالحترام والثقة
ال تحصل بسبب حــادثــة واحـ ــدة ،بل
يجب ان يكون سلوكه ينم عن مسار
تراكمي ،وهو ما ّ
يطبق على املحامي
فـ ـ ـت ـ ــوش« ،فـ ـحـ ـت ــى ل ـ ــو رأى امل ـج ـلــس
أن ــه س ـيــد ن ـف ـســه ،ف ــإن خ ـس ــارة مـحــام
ألحــد ش ــروط مــزاولــة املـهـنــة ،ال يعود
تقديرها للمجلس ،اال إذا ّ
تبي وأثبت
للعلن ذلــك ،فهذا القرار االداري دقيق
ج ــدا وال يـمـكــن أن يـتـخــذ ع ـلــى عجل
او فــي لحظة انـفـعــال» ،يـقــول النقيب
السابق.
ج ـم ـع ـيــة «املـ ـفـ ـك ــرة ال ـق ــان ــون ـي ــة» رأت
ّ
أن ق ـ ـ ــرار م ـج ـل ــس ال ـن ـق ــاب ــة «س ــاب ـق ــة
خطيرة من شأنها ان تهدد مستقبال
اس ـت ـقــال ـيــة املـ ـح ــام ــي» .وق ــال ــت انـهــا
عبرت عــن نقدها الــدائــم لهذا الرجل،
ال ــذي «يمثل أحــد رم ــوز الـنـظــام الــذي
ن ــرفـ ـض ــه» ،وه ـ ــي ت ـط ــال ــب بـمـحــاكـمــة
ال ـ ــرج ـ ــل ومـ ـح ــاسـ ـبـ ـت ــه عـ ـل ــى خ ـل ـف ـيــة
االساءة للبيئة واملال العام واالعتداء
على موظف عام ،اال انها تطرح اليوم
تـســاؤالت كبيرة عــن مــدى مشروعية
اتخاذ قرار بشطبه من دون محاكمة،
وم ــن دون تـمـكـيـنــه م ــن ح ــق ال ــدف ــاع،
اذ «ب ـق ــدر م ــا ت ـجــب م ـحــاك ـمــة الــرجــل
تأديبيا وجزائيا ومحاسبته ،بقدر ما
يجب ضمان حقه بالدفاع» .وخلصت
الـ ــى ان «قـ ـي ــام ال ـن ـقــابــة ب ـخ ــاف ذلــك
ي ــؤدي لــأســف الــى اضـعــاف موقفها،
وتعريض قرارها لالبطال».
الخشية من افالت فتوش من العقاب
عـ ّـبــر عـنـهــا اك ـثــر م ــن خـبـيــر قــانــونــي،
فاحالة فتوش على املجلس التأديبي
كانت ستؤدي (ربما) الى محاسبته،
وق ــد تـصــل الـعـقــوبــة ال ــى ح ــد شطبه
مــن ج ــدول الـنـقــابــة لـفـتــرة مــن الــزمــن،
اال ان «القرار االنفعالي» الذي اتخذه
ً
ّ
سيسهل
مـجـلــس ال ـن ـقــابــة م ـب ــاش ــرة،
أم ــام فـتــوش الـطـعــن بــه أم ــام محكمة
االسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف الـ ـخ ــاص ــة ب ــامل ـح ــام ــن،
ب ـ ـح ـ ـجـ ــة ح ـ ــرم ـ ــان ـ ــه حـ ـ ـ ــق الـ ـ ـ ــدفـ ـ ـ ــاع.
فاملحامي فـتــوش ُيـعــد «ملــرافـعــة غير
شـكــل» ،بحسب مــا ابلغ نقيب سابق
ل ـل ـم ـح ــام ــن ،الـ ـ ــذي ّ
رجـ ـ ــح أن يـكـســب
ال ــدع ــوى ســريـعــا ،لـتـكــون الـنـقــابــة قد
أغلقت الباب أمام أي فرصة ملحاسبة
ف ـ ـتـ ــوش عـ ـل ــى م ـ ــا ارت ـ ـك ـ ـبـ ــه .وع ـل ـمــت
«األخـبــار» أن اتصاالت تجري حاليا
بــن عــدد مــن أعـضــاء مجلس النقابة
ونـ ـقـ ـب ــاء س ــاب ـق ــن والـ ـ ــوزيـ ـ ــر ف ـتــوش
بهدف اتمام تسوية تؤدي الى تراجع
الـنـقــابــة عــن قــرارهــا االداري ،بـعــد أن
ي ـع ـتــذر ف ـت ــوش م ــن ال ـن ـق ـيــب ،وبــرغــم
أن ف ـت ــوش رفـ ــض هـ ــذا الـ ـط ــرح ،لكن
املساعي ما زالت جارية.
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تحقيق

في انتظار الطوفان

بيروت ستغرق عند أول عاصفة!
(مروان طحطح)

ايفا الشوفي

«بروفة» الشتاء حصلت منذ
أسبوعني ،واللبنانيون -مبدئيًا-
سيغرقون .هذا البلد لم يعرف
حتى اليوم كيف يتعامل مع
مشاكله ،وال ينفك يكرر مآسيه
كلما سنحت له الفرصة .املواطنون
طبعًا -سينزعجون عندماتحتجزهم األمطار داخل سياراتهم،
سيغضبون عندما تقتحم املياه
بيوتهم ومتاجرهم ،لكنهم ،ومثل
كل مرة ،سيعتادون ويسكتون .هم
خرجوا للتو من «حريق» فرضته
عليهم دولة قطعت عنهم الكهرباء
«في عز الصيف» ،ولم يتأثروا.
الجميع اليوم ينتظر الطوفان،
وهو ٌ
أمر محتوم ،فالبنى التحتية
قديمة ،ضعيفة ،وعاجزة عن ّ
تحمل
ضغوط البناء والبشر الفائضة
كثيرا عن طاقتها .الدولة ،بطبيعة
الحال ،تبقى خارج املعادلة ،فوزارة
ً
الطاقة مثال أعلنت بـ «وقاحة» أنها
ّ
لم تنظف مجاري ًاألنهر لعدم توافر
االعتمادات ،معترفة «بأنه مع بداية
كل فصل شتاء تحدث فيضانات
وسيول تسبب أضرارا مادية
باملمتلكات ،وعرقلة سير ،وازدحاما
وتعطيال لحركة املرور»ّ .أما وزارة
األشغال ،فتتأرجح بني دفع أموال
املتعهدين ألداء ّ
مهماتهم ،والتقاعس
بحسب متعهد بيروت ،الذي كشف
أن األموال املخصصة شارفت على
النفاد ،ما يعني توقف األعمال ما
لم تتحرك الوزارة إليجاد حل .ال
يقتصر األمر على هاتني الوزارتني
املعنيتني مباشرة بهذه األزمة ،إنما
املسؤولية تنسحب أيضًا على دولة
تستشرس في تشجيع الفورات
العقارية بعيدًا عن كل التبعات
التي تلحق بالناس .هكذا اصبح
في بيروت الكبرى احياء ال تطوف
لدعم اسعار العقارات الخيالية،
واحياء واسعة ّ
مهمشة تغرق بهدف
تهجير سكانها ،منها مناطق
التماس اإلدارية ،الطائفية أو الطبقية
ّ
املعرضة لخطر الطوفان عند أول
عاصفة.
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«خطوط التماس» 12 :نقطة خطرة
لــن يختلف فـصــل الـشـتــاء ه ــذا الـعــام
عما سبقه ،املـعــانــاة نفسها ستتكرر
وقد تكون بدرجة أكبر .فاألمطار التي
سقطت منذ نحو  10أيام كانت كفيلة
ب ــأن تــرفــع درج ــات االسـتـنـفــار ليصل
األم ــر فــي بـعــض امل ـنــاطــق إل ــى تـحـ ّـرك
الدفاع املدني من أجل مساعدة الناس
الغارقني في الفيضانات .أوتوستراد
ضبية  -جونية ّ
تحول إلى بركة مياه،
ما خلق زحمة سير خانقة على طول
األوت ــوس ـت ــراد املـمـتــد م ــن ضـبـيــه إلــى
املعاملتني .منطقة جسر الغزير طافت،
ُ
وغـ ـم ــرت املـ ـي ــاه الـ ـسـ ـي ــارات فــاحــتـجــز
الناس داخلها .كذلك فإن فيضان نهر
الـعــاصــي ه ــذا الـشـهــر وم ــا ألـحـقــه من
أض ــرار فــي املقاهي وأح ــواض السمك
دفــع وزارة الـطــاقــة وامل ـيــاه ،املـســؤولــة
عن تنظيف مجاري األنهر ،إلى إصدار
بيان تعلن فيه عدم توافر االعتمادات
ال ــازم ــة لـلـتـنـظـيــف ،وب ــال ـت ــال ــي على
«امل ــواط ـن ــن الـتـحـلــي بــأع ـلــى درج ــات
الحس الوطني للحفاظ على املجاري،
وذل ــك ب ـعــدم رم ــي األوس ـ ــاخ واألتــربــة
والـنـفــايــات ضمنها» .هـكــذا إذًا وبكل
بـســاطــة أخــرجــت ال ـ ــوزارة نفسها من
املــوضــوع ،يعلن وزيــر الطاقة واملياه
أرت ـ ــور ن ـظ ــاري ــان أن «ه ـن ــاك اع ـت ـمــادًا
صـ ـغـ ـي ــر ل ـ ـل ـ ـحـ ــاالت ال ـ ـطـ ــارئـ ــة وع ـل ــى
البلديات أن تتولى مهمة التنظيف»،
لكن هل ستنجز البلديات هذه املهمة؟
ال أحد يعرف« ،لكن نأمل ذلك» ،يجيب
نـ ـظ ــري ــان ،ف ــال ـب ـل ــدي ــات ت ــدخ ــل ضـمــن
نـطــاق وزارة الــداخـلـيــة ،مــا يعني أنه
ال يمكن لوزارة الطاقة أن تتدخل ،من
هـنــا ت ـبــدأ عـمـلـيــة رم ــي امل ـســؤول ـيــات.
الـ ـع ــام امل ــاض ــي غـ ــرق امل ــواطـ ـن ــون فــي
ب ـيــروت ،ومــا زال ــت كــارثــة نفق املطار
ع ــال ـق ــة فـ ــي أذهـ ـ ـ ــان ال ـج ـم ـي ــع .ارت ـف ــع
منسوب املـيــاه إلــى متر ونـصــف متر
وكانت السيارات عائمة داخــل النفق
واملــواطـنــون يحاولون إنقاذ أنفسهم
وم ـم ـت ـل ـكــات ـهــم .ف ـت ـحــت هـ ــذه ال ـكــارثــة
أب ـ ــواب تـ ـب ــادل ال ـت ـه ــم وامل ـس ــؤول ـي ــات
ب ــن وزارة األشـ ـغ ــال ال ـعــامــة ووزارة
امل ــال وشــركــة الـشــرق األوس ــط لخدمة
امل ـ ـ ـطـ ـ ــارات « ،»MEASمـ ــا ّأدى إل ــى
استقالة وزيــر األشـغــال العامة آنــذاك
غـ ـ ــازي ال ـع ــري ـض ــي ،ووضـ ـ ــع ال ـن ـيــابــة
الـ ـع ـ ّ
ـام ــة امل ــال ـي ــة ي ــده ــا ع ـل ــى «امل ـل ــف»
مــن دون ان يـصــل االم ــر الــى مستوى
املـ ـح ــاكـ ـم ــة ،او االعـ ـ ـ ـ ــان ع ـ ــن ن ـتــائــج
التحقيقات وتحديد املـســؤولـيــات .ال
شــيء يضمن عــدم تكرار هــذه الكارثة
ال ـيــوم ،بــل إن جميع املــؤشــرات تنبئ
بتكرارها ليس فقط في النفق ،بيروت
ستغرق عند العاصفة األولى.
بـ ـعـ ـيـ ـدًا عـ ـ ــن االت ـ ـ ـهـ ـ ــامـ ـ ــات املـ ـتـ ـب ــادل ــة

ب ــال ـت ـق ـص ـي ــر واإلهـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال ب ـ ــن وزارة
األش ـغــال واملتعهدين ،تكمن املشكلة
األســاسـيــة ملــديـنــة ب ـيــروت فــي ضعف
البنى التحتية املخصصة لتصريف
املـ ـي ــاه وغـ ـي ــاب ال ـت ـخ ـط ـيــط م ــا يـفــاقــم
الـكــارثــة .يـشــرح املتعهد املـســؤول عن
صيانة املـجــاري الشتوية فــي مدينة
ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت ،ري ـ ـ ـ ــاض األس ـ ـ ـعـ ـ ــد ،ع ـم ـل ـيــة
الصيانة التي تقسم إلى ثالث مراحل:
املرحلة األولى تبدأ من  15آب حتى 15
تشرين األول ،أي قبل هطول األمطار،
وي ـج ــري خــالـهــا تـنـظـيــف الـشـبـكــات.
وامل ــرحـ ـل ــة ال ـث ــان ـي ــة ت ـج ــري ب ـع ــد أول
ُ
هـطــول للمطر فــتــراقــب املـنــاطــق التي
ّ
حصلت فيها مشاكل وتعالج ،وتوزع
أخ ـي ـرًا املـ ـع ــدات ع ـلــى امل ـنــاطــق األك ـثــر
ع ــرض ــة ل ـل ـخ ـط ــر .نـ ـط ــاق م ـس ــؤول ـي ــة
متعهد بـيــروت يـبــدأ مــن نهر بيروت
بــاتـجــاه الـســاحــل واملــديـنــة الرياضية
ً
وصــوال إلى الطيونة ثم فرن الشباك.
بــالـطـبــع تستثنى مـنـطـقــة ســولـيــديــر
من هذه التركيبة ،نظرًا إلى سيادتها
املطلقة على أرضها .يؤكد األسعد أن
املداخل واملـخــارج األساسية لبيروت
ّ
جــرى تنظيفها ،إال أن هـنــاك طرقات
كثيرة لم تلحقها عملية التنظيف.
الـحــديــث عــن ال ـطــوفــان املـنـتـظــر ليس
ـار وأم ـ ـطـ ــار
فـ ـق ــط ح ــديـ ـث ــا ع ـ ــن م ـ ـج ـ ـ ٍ

ٌ
وم ـع ــان ــاة ن ـ ــاس ،ب ــل ه ــو أي ـض ــا مـثــل
بسيط يمكن من خالله فهم السياسة
الـتــي انتهجتها الــدولــة فــي التعامل
مع هذه املشاكل .بيروت بمستوياتها
الكبيرة (االحـيــاء املحظية بالرعاية)
ل ـ ــن ت ـ ـطـ ــوف عـ ـل ــى نـ ـح ــو كـ ـ ــارثـ ـ ــي ،إذ
سيقتصر الطوفان فيها على دقائق
ق ـل ـي ـلــة ،ل ـك ــن هـ ـن ــاك م ـن ــاط ــق م ـح ــددة
ف ــي بـ ـي ــروت س ـت ـغ ــرق ،وهـ ــي خـطــوط
ال ـت ـمــاس .فـحـتــى عـنــدمــا نـتـحــدث عن
األمطار ،هناك خطوط تماس قد تكون
طائفية ،إداري ــة ،خدماتية أو طبقية.
هذه الخطوط هي التي ستغرق وفق
ك ــام األس ـعــد ،ال ــذي يـعــرف «أح ـشــاء»
بيروت ومشاكلها .لذلك ّعند وصول
العاصفة على الناس تجنب أكثر من
 12منطقة في بيروت ّ
تسمى في كالم
املتعهدين «نقاط خطر» أو «خطوط
ت ـ ـمـ ــاس» ،أي م ـن ــاط ــق م ـع ـ ّـرض ــة عـلــى
نحو كبير للطوفان .تستعد منطقة
صـبــرا وشاتيال لشتاء كــارثــي ،حيث
ُت ّ
عد منطقة تماس إداري بني بلديتي
ب ـي ــروت وال ـغ ـب ـيــري ،كـلـتــا الـبـلــديـتــن
ترى أن ال عالقة لها بما يحصل هناك،
فيقع النزاع وتطوف املنطقة بأكملها.
كذلك فــإن منطقة الـكــوال تمثل إحــدى
نقاط الخطر ألنها منطقة منخفضة،
م ــا يـعـنــي تـجـ ّـمــع ال ـس ـيــول فـيـهــا .إلــى

جــانــب ال ـك ــوال تـقــع وط ــى املصيطبة،
التي جــرت معالجتها بحيث لم تعد
تطوف ،لكن نقطة ُ
«الحرج» املوجودة
وس ـ ــط الـ ــوطـ ــى س ـت ـط ــوف نـ ـظـ ـرًا إل ــى
ك ــونـ ـه ــا م ـن ـط ـق ــة تـ ـم ــاس ط ـب ـق ــي بــن
األغنياء في الوطى والفقراء القابعني
في الحرج .كذلك تعد منطقة املاريوت
ن ـق ـط ــة خـ ـط ــر ب ـس ـب ــب ع ـ ـ ــدم وص ـل ـه ــا
ب ـش ـب ـك ــات الـ ـتـ ـص ــري ــف ،أمـ ـ ــا مـنـطـقــة
السلطان ابراهيم ،فتمثل نقطة تماس

هناك مناطق محددة في بيروت
ستغرق وهي خطوط التماس
إداري وخ ــدم ــات ــي وط ـب ـقــي ،وال تمر
ف ـي ـهــا ش ـب ـك ــات ل ـت ـصــريــف امل ـ ـيـ ــاه ،مــا
آت .إضــافــة إلــى هذه
يعني :الـطــوفــان ٍ
النقاط ،هناك نزلة برج املر التي فيها
َّ
ش ـب ـكــات غ ـيــر م ــدروس ــة ول ــم تـنــظــف،
أس ـف ــل س ــاح ــة س ــاس ــن ،مـنـطـقــة عني
البيضاء بني شاتيال والطيونة ،نقطة
الــريـفـيـيــرا (املـ ـن ــارة) ،منطقة بـيــروت-
بــرج حـمــود ،وأخـيـرًا الكرنتينا ،التي
تمثل الخطر األك ـبــر .ال ينتهي األمــر
هنا ،بل إن منطقة العدلية أيضًا تمثل
إحـ ــدى ن ـق ــاط ال ـخ ـطــر األس ــاس ـي ــة ألن
معظم الشبكات تمر فيها ،وبالتالي

فيضان في «سما بيروت»
ُ
مشاريع ضخمة عديدة تنتظرها مدينة بيروت .الكثير منها حصل على رخص من دون أن تجري الدولة أي
ّ
التحمل .هذه املشاريع ستكون بمثابة
دراسة أو تخطيط لتحديد مدى قدرة هذه املدينة وبناها التحتية على
الكارثة مع انتهائها ،نظرًا إلى األضرار الجسيمة التي ستلحقها
باملمتلكات العامة وباملواطننيُ .يعد مشروع «سما بيروت» أخطرها،
إذ إن الدولة سمحت بإقامة مشروع سكني ضخم هو عبارة عن
أعلى برج في لبنان ّ
مكون من  50طابقًا ،في منطقة السوديكو ،ما
سيقضي على البنى التحتية لتلك املنطقة ،حيث بقيت الطرقات،
شبكات الكهرباء ،املياه العذبة ،واملجاري على حالها من دون أي
تطوير أو تحسني ،لتتمكن من ّ
تحمل الضغط اإلضافي .يوضح
املتعهد رياض األسعد بعملية حسابية بسيطة حجم الضغط األدنى
املتولد عن إنشاء البرج ،فإذا اعتبرنا أن كل طابق فيه شقة واحدة
فقط ،فيها  5أشخاص ،يصرف كل منهم  150ليتر مياه في اليوم،
مجار
فهذا يعني تصريف  37500ليتر من املياه اإلضافية في
ٍ
ضعيفة ،ما سيؤدي إلى طوفان منطقة السوديكو ومونو .املشاريع
ُ
التي ستقام في تقاطع جسر الرينغ -سوليدير -بشارة الخوري،
ستؤدي إلى خراب املنطقة أيضا ،إذ ستبرز بنايات ضخمة في
منطقة كانت شبه فارغة ومجاريها مغلقة ما يعني خراب املنطقة.

هـ ــي ن ـق ـط ــة ضـ ـع ــف ،وأي ـ ـضـ ــا مـنـطـقــة
األب ــراج -الحكمة ،وهــي تماس إداري
بني فرن الشباك وسن الفيل ،وبناها
التحتية ضعيفةّ .أم ــا منطقة الرملة
الـبـيـضــاء ،وت ـحــدي ـدًا نـقـطــة ال ــ»غــرانــد
ك ــاف ـي ــه» ،ف ـف ـضــا ع ــن كــون ـهــا تـمــاســا
خدماتيا نظرًا لكثرة الشبكات املـ ّـارة
هـ ـن ــاك ،تـخـتـفــي ف ـي ـهــا ع ـ ّـب ــارة يبحث
ـن إيـجــادهــا
عـنـهــا الـجـمـيــع ،وإل ــى ح ـ ً
س ـت ـطــوف امل ـن ـط ـقــة! إض ــاف ــة إل ــى هــذه
املـ ـن ــاط ــق ،يـ ـح ــدد امل ـت ـع ـه ــد املـ ـس ــؤول
ع ــن األش ـغ ــال م ــن نـهــر امل ــوت بــاتـجــاه
ط ــرابـ ـل ــس مـ ــرسـ ــال ك ـ ـيـ ــروز امل ـن ــاط ــق
األكثر عرضة للطوفان ضمن نطاقه،
وه ــي امل ــاري ـن ــا ضـبـيــة ألن ـه ــا بـحــاجــة
إلــى بنى تحتية جــديــدة ،وخصوصًا
ّ
ب ـعــد ال ـض ـغــط ال ـ ــذي ولـ ـ ــده م ـجـ ّـمــع الـ ـ
 ،ABCوكــذلــك منطقة نهر املــوت عند
املدينة الصناعيةّ .أمــا الخطر األكبر
ضمن نطاق متعهد أشغال الضاحية
ال ـج ـنــوب ـيــة ج ـه ــاد الـ ـع ــرب ،ف ـهــو نهر
ً
الغدير الــذي يتطلب حــا مكلفًا غير
مـتــوافــر حــالـيــا ،مــا يـعـنــي أن الـكــارثــة
سـتـقــع مـ ـج ــددًا ،وس ـت ـصــل حـتـمــا إلــى
نفق املطار .هذا ما يؤكده مدير املشاريع
فــي الـ ـ « »MEASمحمد شــاتـيــا ،الــذي
ي ـع ـلــن أنـ ــه م ــا دام ـ ــت مـشـكـلــة ال ـغــديــر
قائمة ،فستبقى مشكلة النفق قائمة.
نحو
إشكالية أخرى تطرح اليوم على ّ
جدي ،وتتطلب تدخال سريعًا لتجنب
ال ــدخ ــول ف ــي ك ــارث ــة أك ـب ــر .ف ـقــد أعـلــن
ريــاض األسعد أن األمــوال املخصصة
لـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات الـ ـتـ ـنـ ـظـ ـي ــف والـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوارئ
واملـ ـهـ ـم ــات شـ ــارفـ ــت ع ـل ــى االنـ ـتـ ـه ــاء،
وبــالـتــالــي لــن يتمكن مــن املـتــابـعــة ما
تؤمن ال ــوزارة األم ــوال الـضــروريــة.
لــم ّ
ال ـت ــوق ــف ع ــن أع ـم ــال ال ـص ـيــانــة يعني
أن الخطر فــي بـيــروت أصـبــح يطاول
جميع املناطق ،وإذا غرق الناس فلن
ي ـن ـقــذهــم أح ـ ــد« .ال ـك ـم ـي ــات امل ـت ــواف ــرة
يمكن أن تسعفنا بالحد األقصى ملدة
 10أيـ ــام ،وب ـعــد ذل ــك عـلــى ال ـ ــوزارة أن
تقرر ما العمل ،ألن الناس سيغرقون»،
ي ـقــول األس ـع ــد .مـشـكـلــة أك ـبـّـر متعهد
لألشغال مع الوزارة هي تمنع الوزير
غــازي زعيتر عــن تسديد املستحقات
ســوى بعد مماطلة ،إذ تـقـ ّـدم األسعد
ب ـ ـ  3ك ـش ــوف ــات م ـنــذ ب ــداي ــة ال ـس ـنــة لم
ّ
يحصل منها ســوى كشفني األسبوع
املاضي ،بعد مرور  6أشهر على تقديم
الكشف األول .يــوضــح األسـعــد أنــه ال
يمكنه أن يعمل بــأمــوال خ ــارج إطــار
ال ـع ـقــد ،وال ـح ــل امل ـتــوافــر ل ــدى الــوزيــر
هو إجــراء جــدول مقارنة لنقل بعض
االع ـت ـمــادات إل ــى عـمـلـيــات التنظيف،
إال أن هــذا الحل مؤقت أيـضــا ،بحيث
ّ
يمكن أن يغطي شهران فقط.

زعيتر :ال دخل للوزارة بالفيضانات األربعة
في ظل المخاطر التي تصيب الناس
ال يمكن لوزارة األشغال العامة والنقل
عما يجري ،وخصوصًا
أن تبقى بعيدة ّ
أنها المسؤولة المباشرة .على الوزارة أن
تتخذ االحتياطات الالزمة ُلتج ّنب البالد خطر
جاهدة
الغرق ،إنما حتى اآلن هي تحاول
ً
إثبات أن ما حصل (وما سيحصل)
ليس خطأها
األض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار ال ـ ـ ـتـ ـ ــي لـ ـحـ ـق ــت ب ــالـ ـن ــاس
والشوارع واملمتلكات منذ أسبوعني
اس ـ ـتـ ــدعـ ــت ت ـ ـحـ ــرك وزارة األش ـ ـغـ ــال
العامة ،التي اجتمعت نهار الجمعة
ب ـح ـض ــور م ـت ـع ـ ّـه ــد أش ـ ـغـ ــال امل ـن ـط ـقــة

املمتدة من نهر املــوت حتى طرابلس
مـ ــرسـ ــال كـ ـ ـي ـ ــروز ،ووض ـ ـعـ ــت ت ـق ــري ـرًا
ً
م ـ ـفـ ـص ــا عـ ـ ــن «ال ـ ـف ـ ـي ـ ـضـ ــانـ ــات ال ـت ــي
حصلت على األوتوستراد الساحلي
بـيــروت  -جبيل ومتفرعاته» .يشرح
وزي ــر األش ـغــال الـعــامــة والـنـقــل غــازي
زعـيـتــر أس ـبــاب الـفـيـضــانــات األرب ـعــة
فــي الـضـبـيــة ،انـطـلـيــاس ،غــزيــر ونهر
املوت .هذه الفيضانات ال دخل لوزارة
االشغال بها ،ما يفتح الباب ،مثل كل
عـ ــام ،ع ـلــى ت ـق ــاذف امل ـس ــؤول ـي ــات بني
مختلف الجهات.
يـ ــوضـ ــح زعـ ـيـ ـت ــر أن الـ ـفـ ـيـ ـض ــان فــي
ّ
مجمع ال ـ  ،ABCالذي
الضبية سببه
يـصـ ّـرف كــل مياهه إلــى األوتــوسـتــراد
عـ ـب ــر إح ـ ـ ــدى ال ـ ـق ـ ـنـ ــوات الـ ـت ــي تـصــب
على نحو مباشر على الـطــريــق .هذا

ّ
ً
ّ
املجمع يمثل مثال واضـحــا ملــا يمكن
أن يحصل في مشروع «سما ّ بيروت»
وغيره من املشاريع التي ترخص لها
ّ
التصرف
الدولة تحت عنوان «حرية
في امللك الخاص» ،وهو ما ستشهده
السوديكو واملناطق املحيطة بها مع
انتهاء املشروع .راسل الوزير كال من
وزارة الــداخـلـيــة واملـحــافــظ والبلدية
التخاذ التدابير املناسبة.
الفيضان ال ــذي حصل فــي أنطلياس
هو غلطة وزارة الطاقة واملـيــاه ،التي
تنفذ أشغاال وتزيل حفريات جرفتها
السيول إلى األوتوستراد.
يــواصــل زعيتر حديثه عــن الفيضان
الـثــالــث فــي نـهــر امل ــوت ،ال ــذي ّ
يشبهه
بـنـهــر ال ـغــديــر بـسـبــب ت ـحــول املـجــرى
إلى منطقة صناعية.

وأخ ـي ـرًا الـفـيـضــان الــرابــع فــي منطقة
غزير ،الــذي أيضًا سببه عــدم مراعاة
إح ـ ـ ــدى ورش الـ ـبـ ـن ــاء لـ ـلـ ـش ــروط ،مــا
سـحــب الـحـفــريــات إل ــى منطقة جسر
الغزير.
إذًا هــي «ف ـي ـضــانــات» أرب ـعــة وف ــق ما
سماها زعيتر ،وجميعها ليست خطأ
وزارة األشـغــال ،إال أن الناس غرقوا،
والناس ال يأبهون غلطة من ،الناس
يريدون فقط أن يحموا أنفسهم.
يعلن زعـيـتــر أن ــه يتحمل مسؤولية
أي تـقـصـيــر م ــن ال ـش ــرك ــات املـلـتــزمــة
ّ
ويتعهد املحاسبة.
تنظيف املجاري،
يـنـفــي أن ت ـكــون الـ ـ ــوزارة تـمــاطــل في
دفــع الـكـ ّشــوفــات« ،عندما يصلنا أي
كشف نوقعه ف ــورًا»ّ .أمــا عن املشاكل
بــن ال ــوزارة ومتعهد بـيــروت ريــاض

ّ
األس ـ ـعـ ــد ،ف ـي ـك ـشــف زع ـي ـت ــر أنـ ــه وق ــع
كـشــوفــات لــأسـعــد األس ـبــوع الفائت
بـقـيـمــة  3م ـل ـي ــارات لـ ـي ــرة ،مـعـلـنــا أن
األسعد لديه أكبر ّ
تعهد في بيروت،
ّ
ّ
وإذا توقف عن أداء مهماته ،فسنلجأ
إل ــى ال ـق ـضــاء ،ألن ــه بــذلــك سـيـكــون قد
خالف العقد الــذي يمتد إلــى -12-31
 ،2014مشككًا فــي أن تـكــون األم ــوال
املخصصة ّألعمال األسعد قد نفدت،
ً
لكن إذا تــوقــف فـعــا ري ــاض األسعد
ع ــن ال ـع ـم ــل ف ــي ب ـ ـيـ ــروت ،ف ـم ــا ال ــذي
س ـي ـح ـصــل ل ـل ـن ــاس عـ ـن ــده ــا؟ ي ـعــود
زعيتر ليؤكد أنه سيتخذ اإلجــراءات
القانونية الالزمة ،من دون أن يطمئن
الناس إلى مصيرهم ،فيذهب الناس
هـ ــذه املـ ـ ــرة ض ـح ـيــة خـ ــاف زع ـي ـت ــر -
األسعد.
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المشهد في كوباني :نقاش مع رفاق «غير متحــم
ورد كاسوحة*
ال يوج ــد ف ــي س ــوريا حالي ــا مش ــاهد يمك ــن
التعام ــل معه ــا بوض ــوح كاملّ .
ثم ــة تحالفات
ّ
تتغي ــر باس ــتمرارّ ،
وثم ــة وقائ ــع ميداني ــة
ّ
تف ــرض نفس ــها على أي «قراءة مس ــبقة» لهذه
ً
التحالف ــات .وإذا كان األم ــر س ــهال بالنس ــبة
إل ــى الطرف ــن املهيمن ــن عل ــى املش ــهد حالي ــا،
وأقص ــد بهم ــا النظ ــام و»داع ــش» ،فه ــو لي ــس
اختارت
كذلك أبدًا بالنس ــبة إلى األطراف التي ّ
أن تك ــون ض ـ ّـد الهيمن ــة القائم ــة بش ــقيها
النظام ــي واملس ــلح .أم ــام ه ــؤالء احتم ــاالت
مح ــدودة ولكنه ــا ممكن ــة ،ولك ــي تصب ــح أكثر
إمكاني ــة عليه ــم أن يبذل ــوا مزيـ ـدًا م ــن الجه ــد
ف ــي تفس ــيرها ،بحي ــث ال تبدو مل ــن يحكم على
املش ــهد م ــن الخ ــارج طوباوي ــة أو منحازة إلى
ً
تفس ــيرات إرادوي ــة بحت ــة .لدين ــا مث ــا معركة
كوبان ــي الت ــي ينظ ــر إليه ــا البع ــض (وأن ــا
منه ــم) بتف ــاؤل كبي ــر ويعتق ــدون بقدرته ــا
عل ــى فت ــح طري ــق ثال ــث للص ــراع ف ــي البل ــد
ال تك ــون الي ــد العلي ــا في ــه ّ
ألي م ــن القوت ــن
املس ــيطرتني حالي ــا .يمك ــن م ــن ه ــذه الزاوي ــة
اعتب ــار ه ــذه الق ــراءة واقعي ــة ،وف ــي الوق ــت
ذات ــه تمل ــك ممكن ــات أخالقي ــة كثي ــرة ،لكنه ــا
بالنس ــبة إل ــى آخري ــن ال يولونه ــا األهمي ــة
املطلوب ــة ،تب ــدو متناقض ــة وعل ــى ق ــدر كبي ــر
م ــن «االخت ــزال والس ــطحية» .ليس من ش ــأننا
الحك ــم على هذه اآلراء خ ــارج منطقها الذاتي،
فه ــي بالنس ــبة إل ــى أصحابه ــا تب ــدو معقولة،
وتعتم ــد عل ــى ق ــراءة اس ــتراتيجية للص ــراع
يظه ــر فيه ــا الفاعل ــون الداخلي ــون وكأنه ــم
ّ
أق ــل ش ــأنًا م ــن الق ــوى اإلقليمي ــة والدولي ــة
الت ــي تدير املش ــهد ع ــن بعد .ه ــذا املنطق ليس
جديـ ـدًا وال يمك ــن اعتب ــاره أفض ــل م ــن س ــواه،
غي ــر أنه يضع أم ــام املؤمنني بقضي ــة كوباني
احتم ــاالت للمعرك ــة ق ــد ال تك ــون ّ
جي ــدة
بالض ــرورة .وه ــو م ــا يدعون ــا إل ــى مناقش ــته
ّ
بجدي ــة بعيـ ـدًا ع ــن املفاضل ــة الت ــي يس ــهل
ّ
إجراؤه ــا عل ــى ال ــورق وبالض ــد أحيان ــا م ــن
ّ
يتغي ــر يومي ــا.
الواق ــع ال ــذي

سؤال التحالفات

ّ
يعتب ــر أصح ــاب املنط ــق أع ــاه أن التحالف ــات
الت ــي «تس ــير ف ــي ضوئه ــا» املع ــارك ب ــن
«داع ــش» ووح ــدات حماي ــة الش ــعب ه ــي التي
تح ـ ّـدد طبيع ــة الص ــراع ،وم ــن هن ــا يج ــدون
ّ
أن ــه محك ــوم «بأف ــق زمن ــي» ال يتعل ــق بق ــدرة
الطرف ــن عل ــى تصعي ــد الغ ــزو أو املقاوم ــة،

ّ
ب ــل بق ــرار يص ــدر ع ــن الق ــوى الت ــي تتول ــى
إدارة الص ــراع بالوكال ــة .األرض الت ــي ي ــدور
عليه ــا الص ــراع تصبح في ه ــذه الحالة قطعة
ّ
ويتحول
جغرافي ــة تغي ــب معها إرادة القت ــال،
ه ــذا األخي ــر إل ــى ش ــيء مبه ــم يس ــتحيل
تقدي ــره م ــن املتابع ــة امليداني ــة وحده ــا .ال
ّ
ش ـ ّـك أن التقدي ــر االس ــتراتيجي يق ـ ّـدم لن ــا ف ــي
حال ــة كوبان ــي  -ع ــن الع ــرب معلوم ــات وافية
ع ــن ارتب ــاط «داع ــش» واألك ــراد بالتحالف ــات
للمعرك ــة
الدولي ــة ،وبالتال ــي يض ــع إط ــارًا
ّ
يختل ــف جزئي ــا ع ــن اإلط ــار ال ــذي يوف ــره
االنحي ــاز املس ــبق إليه ــا م ــن موق ــع التضام ــن
ّ
م ــع املقاوم ــة الش ــعبية فيه ــا .املش ــكلة أن ه ــذه
املعلوم ــات «ال تع ــود ّ
مهم ــة» الحق ــا ،فبحك ــم
ّ
ّ
تغي ــر الواق ــع القتال ــي يومي ــا ودخ ــول أط ــراف
ً
ج ــدد إل ــى املعرك ــة (مث ــا ل ــواء «ث ــوار الرق ــة»
ال ــذي يق ـ ّـدم مس ــاهمة متواضع ــة ضم ــن إط ــار
م ــا يع ــرف بعملي ــة «ب ــركان الف ــرات» مضاف ــا
إلي ــه ش ــراذم «الجيش الحر» الت ــي وافق حزب
االتح ــاد الديموقراطي عل ــى دخولها كوباني
أخيـ ـرًا) تتراجع فعالية «املعلومات املس ــبقة»،
ويصب ــح ربطها مع الس ــياق ال ــذي تجري فيه
ّ
املعرك ــة أصع ــب م ــع الوق ــت .حت ــى اآلن تظ ــل
املعلوم ــات تل ــك بحاج ــة إل ــى تدقي ــق ،وه ــي
ّ
للتذكي ــر تؤك ــد ان ــدراج األك ــراد املدافع ــن ع ــن
كوبان ــي ف ــي التحال ــف اإلمبريال ــي بطريق ــة
م ــن الط ــرق .فبحس ــب املعط ــى االس ــتراتيجي
ال ــذي ّ
يقدم ــه الرف ــاق ،ال يتح ـ ّـدد املوق ــف م ــن
كوبان ــي بالدف ــاع عنه ــا فق ــط ،ب ــل بالس ــياق
الع ــام ال ــذي تجري فيه املعرك ــة ،ومن الواضح
بالنس ــبة إليهم أنه س ــياق يرتبط بتناقضات
داخ ــل التحال ــف اإلمبريال ــي ذات ــه (تركي ــا،
أمي ــركا ،البش ــمركة املوالي ــة للبرزان ــي ...إل ــخ).
ّ
مهتم ــن بتناقض ــات أخ ــرى داخ ــل
ال يب ــدون
املك ـ ّـون الك ــردي (أظ ــن أنه ــا أساس ــية وفارق ــة،
رغ ــم حص ــول االتف ــاق ف ــي ده ــوك ب ــن األكراد،
وبالتال ــي محاول ــة «تجاوزه ــا» ّ وجعله ــا
ثانوي ــة) ،ويعتبرونه ــا غي ــر مؤث ــرة بق ــوة
ّ
الخاص ــة باملقاوم ــة .فبالنس ــبة إليه ــم،
الدف ــع
تتس ــاوى ق ــوى البش ــمركة املس ــؤولة ع ــن
ً
تس ــليم م ــدن عراقية كبرى (نين ــوى مثال) إلى
«داع ــش» م ــع وح ــدات حماي ــة الش ــعب التي ال
ّ
وتصع ــب علي ــه ّ
مهمت ــه
ت ــزال تق ــاوم التنظي ــم
ّ
من ــذ ش ــهر ونص ــف ش ــهر عل ــى األق ــل .أيض ــا،
يعتب ــرون البرزان ــي ال ــذي يحك ــم كردس ــتان
بالتوازن ــات الت ــي يمليه ــا طاب ــع املقاطع ــة
اإلقطاع ــي واملرتب ــط برؤوس األم ــوال الغربية
مش ــابها لقي ــادة صال ــح مس ــلم الت ــي حافظ ــت

ّ
عل ــى تماس ــك املجت ّم ــع املحل ــي ف ــي مناط ــق
اإلدارة الذاتي ــة وجنبت ــه التدمي ــر عل ــى ي ــد
النظام أو القوى الوهابية «املحتلة» للجزيرة
وش ــمال حل ــب« .م ــن الطبيع ــي» أن ُت َ
هم ــل
ه ــذه التناقض ــات ف ــي الق ــراءة االس ــتراتيجية
للص ــراع ،فالتحال ــف اإلمبريال ــي وفق ــا له ــا
ال يتط ـ ّـور باتجاه ــات مختلف ــة ،ب ــل يق ــوده
«س ــمت» أساس ــي باتج ــاه النظ ــام في س ــوريا
وحلفائ ــه اإليراني ــن وال ــروس .ف ــي املب ــدأ هذا
صحي ــح ،فالتحال ــف يبن ــي اس ــتراتيجيته
البعي ــدة عل ــى أس ــاس الص ــراع م ــع روس ــيا
وإي ــران وح ــزب الل ــه ،ولكن ــه ف ـ ّـي الحقيق ــة
يواج ــه ّ
تحدي ــات جس ــيمة ،ويتع ــذر علي ــه ف ــي
الظ ــرف الحالي تذليلها بدون معونة الحلفاء
اإلقليمي ــن .م ــن هن ــا نفه ــم «تط ـ ّـور» العالق ــة
بين ــه وب ــن تركي ــا ،فاألخيرة رفض ــت الدخول
ف ــي التحال ــف بداي ــة ،ث ــم وافق ــت مش ــترطة

له ــذا الدخ ــول بن ــودًا أربع ــة قب ــل أن تع ــود
ـض» عل ــى لس ــان أردوغ ــان ال ــذي ق ــال
«للرف ـ ّ
أخيـ ـرًا إنه لن يحارب «داعش» عبر «تس ــليح»
ق ـ ّـوات االتح ــاد الديموقراط ــي الت ــي يعتبره ــا
حليف ــا أساس ــيًا لح ــزب العم ــال الكردس ــتاني
وزعيم ــه عب ــد الل ــه أوج ــان .ه ــذا التذب ــذب ال
ّ
ي ــدل عل ــى وضوح ف ــي الرؤية االس ــتراتيجية،
ويس ــمح «للنظري ــة» التي تق ــول بغلبة الواقع
عل ــى االس ــتراتيجيات ب ــأن تتط ـ ّـور أكث ــر.
ّ
يتغير يوميًا
الواقع بحس ــب ه ــذه «النظري ــة»
ويف ــرض عل ــى قي ــادة التحال ــف اإلمبريال ــي
تعدي ــل سياس ــاتها بم ــا يت ــاءم م ــع األح ــداث
ً
ّ
متحمس ــة
امليداني ــة .فه ــي مث ــا ل ــم تك ــن
لتس ــليح األك ــراد ف ــي البداي ــة ،وتركته ــم تحت
وط ــأة حص ــار «داع ــش» املدع ــوم تركي ــا ألكث ــر
م ــن أس ــبوعني ،ول ــم تتغي ــر «اس ــتراتيجيتها»
إال ح ــن تب ـ ّـن له ــا أن مقاومته ــم للحص ــار قد

السورية الرسمية
عندما تصدق الرواية
ّ
عبد المعين زريق*

ُّ
ال يبدو اليوم كل ذلك صحيحًا على اإلطالق.
هو أقرب إلى الهذر واملبالغة والكذب
والتضليل .هو ّ نوع من األخطاء الجسيمة
القاتلة التي يفضل السياسي أن ينساها أو
ّ
تسجل في سجله مطلقًا .ربما استطاع
أن ال
تدفق األحداث القاسية الغزير أن يلقي على
ما قيل ثوبًا واسعًا من النسيان .إن ما ّ
رددته
ً
طويال القيادات الغربية وتوابعها الكثر في
ُ
نخب املعارضة السورية من
املنطقة والكته
بعدهم في وصف الرواية السورية وتوقعات
دمشق لقادم مستقبل منطقة الشرق األوسط
ومخاطره ،عندما حذرت من العواقب
الوخيمة التي سيواجهها اإلقليم والعالم إذا
ما جرى التساهل والعمل بعدم املسؤولية
في التعاطي مع تلك املخيالت الواهمة التي
ُقامرت باللعب في التوازن الكوني عندما
أريد اقتياد سوريا من رقبتها وتدويرها
بزاوية أفقية لجهة معاكسة وضمها إلى
الحلف األميركي اآلفل وذيوله وتوابعه
ُ
تكرار الوصف أن القيادة
في املنطقة .كان ٌ
ٌ
السورية نرجسية بعيدة عن الواقع وتعيش
ً
منفصلة عنه ،يصلح ألن يكون الرادفة
الالزمة التي رافقت كل التمنيات والنصائح
والرغبات واإلمالءات والطلبات العاجلة
الفورية الغربية والعربية الكثيرة جدًا التي
ّ
وجهت إلى القيادة السورية وطالبتها
بالتنحي والتخلي عن الحكم ،والسماح

ّ
بتحقيق شعار شعبوي وارد ُمضلل ال
تستقيم كلماته على سطر منطقي واحد
[الشعب يريد إسقاط النظام].
راحت وسائل اإلعالم املنخرطة في املشاريع
َّ
واألدلة
الشواهد
الجديدة تستجلب كل
ً
ً
شائعة
لتثبت رأيها الذي أصبح رواية
ٌ
ً
ٌ
أصوات خافتة
طاغية لم يقف في وجهها إال
أريد كتمها بسرعة .اختصر هذا اإلعالم
سوريا املتنوعة األطياف بنظام طائفي،
وراح يراقب كل هذا النظام وحالته املعنوية
وقدراته اللوجستية الكبيرة من خالل التقاط
ذلك من تعابير الرئيس السوري وحركاته
وانفعاالته وعدد املرات التي ابتسم فيها
ّ
أو قطب حاجبيه .وبلغ الهوس مبلغه بذلك
التدقيق في ألبسته وأحذيته وحركات
جسده وطريقة وقوفه أو جلسته بما يشكل
طريقة ساذجة ال تصح إال في العقول
البسيطة املسطحة.
وشاعت األكاذيب املشكلة لهذه الرواية،
ُّ
واد َ
عي أن الرئيس يعيش في غواصة روسية
ً
راسية في عرض البحر معزوال بعيدًا عن كل
مجريات األحداث في بلده ،ونقلته الشائعات
من بلد إلى آخر وقيل الكثير عن هروب
عائلته .وشيطنت الدولة بكل مؤسساتها
وخاصة الجيش ّ
وقدست الثورة السورية
بما يخالف جوهرها وقلبها املليء بكل
املتناقضات والقابل لالنفجار منذ بداية
انطالقها .بات الكالم الذي كان يصدر من
دمشق أشبه بالعبث والصراخ في الصحارى

القاحلة ال صدى وال مجيب له .اصطدم
بسهولة ،كانت
بحائط متني ال يمكن اختراقه ً
ً
املقابلة كتيمة وحيدة لم
الرواية املضللة
ّ
تسمح الجهات املصنعة لها بروايةٍ أخرى
موازية أو بديلة .إن املراجعة الشاملة الدقيقة
لسيل األحداث الكثيرة واملكثفة الرهيبة
التي اجتاحت املنطقة خالل السنوات الثالث
والنصف األخيرة بعد محاولة إسقاط الدولة
السورية ،وإعادة قياسها إلى نتائجها
الحاضرة تجعل كثيرًا من ساسة العالم
يكررون متأخرين جدًا الرواية السورية
بذاتها وحذافيرها وما بقيت دمشق تحذر
منه طوال سنوات األزمة ومنذ األشهر األولى
لدخول أصحاب األحالم في مغامرة الحرب
المتالك سوريا والهيمنة عليها ضمن سياق
ما دعي «الربيع العربي» وأجواء ُ«الفوضى
وعدت بها املنطقة قبل ذلك
الخالقة» ،والتي ِ
ُ
يستنفر
بسنوات عدة .فها هو العالم اليوم
مستدركًا تهاونًا وتواطؤًا ،بعد فترة طويلة
من التآمر والسماح ملغامرات خطرة لتغيير
التوازن الدولي الدقيق وبناء معادالت
جديدة ،قام بها وكالء إقليميون تنافسيون
حاملون بمشاريع سلطوية جديدة للفوز
بوكاالت حصرية من مراكز القوى العاملية
في املنطقة استخدموا فيها كل املحرمات
واملباحات ،وكسرت قواعد األعراف والتقاليد
والقوانني الدولية .وتخطت السياسات
القطرية والسعودية والتركية كل املعقول
وراحت ترمي بكل املواد االنفجارية

واالنفجاريني وعوائد النفط والغاز إلى
داخل الساحة السورية ،وكأن عيون العالم
قد أصابها العمى أو أن قوانني عدم التدخل
في شؤون الدول الداخلية أدخلت الغيبوبة
أو وضعت في ثالجة األموات.
ال تكاد تحصى تلك التقارير التي سجلت
األدوار لكثير من الدول املنخرطة في تصدير
اإلرهاب إلى األراضي السورية ،وصارت
هذه الدول مثل تركيا وقطر والسعودية
واألردن والكويت واإلمارات ومن خلفها دول
االستعمار القديم والجديد غير قادرة على
االستمرار بلعبة التغابي وغض الطرف عن
الصورة الخطيرة املذهلة ورواية الواقع التي
حذرت منها دمشق وجمعت آالف الوثائق
وقدمتها ملجلس األمن واألمم املتحدة.
إن الواقع القاسي واملجريات الرهيبة ودماء
األبرياء ومعاناتهم فقط هي التي أطاحت
تالل األكاذيب واألضاليل التي صدرت
عن الوضع في سوريا والعراق ،فانتهكت
ّ
وتغيرت
الحرمات والسيادة الوطنية للدول
الجغرافية وسالت دماء أهل املنطقة
أو هجروا من بيوتهم وخلفوا أرزاقهم
وأصبحوا الجئني يطلبون األمن واألمان في
املخيمات الغريبة.
أين هذا كله من ذريعتي ثورات املنطقة،
وهما الحرية أو تطبيق الشرع الديني!
سقطت ذرائع الثورات املصنعة وانكشفت
الصورة للجميع حتى ألولئك الذين فضلوا
إغماض أعينهم ليسوقوا مصالحهم
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ّمسين»
ّ
فاق ــت التوقع ــات .بمعن ــى أنه ــم عب ــر املقاوم ــة
البطولي ــة أجبروه ــا عل ــى ذل ــك ،ول ــم يتركوها
تفع ــل م ــا تري ــد ببيئته ــم .عن ــد ه ــذه النقط ــة
حص ــل التح ـ ّـول ال ــذي أس ــاء البع ــض فهم ــه
وع ـ ّـدوه نهاي ــة الس ــتقاللية الق ــرار الك ــردي
ّ
ال ــذي يق ــود املقاوم ــة املس ــلحة ض ـ ّـد «داع ــش»
وتركي ــا .اعتب ــروا األم ــر كم ــا يفع ــل معظ ــم
الخب ــراء االس ــتراتيجيني ّ
تغيـ ـرًا اس ــتراتيجيًا
ف ــي التحالف ــات الكردي ــة ،ول ــم يتعامل ــوا مع ــه
عل ــى أس ــاس أن ــه تكتي ــك فرضت ــه موازي ــن
الق ــوى الت ــي مال ــت إل ــى مصلح ــة ق ـ ّـوات
ّ
حماي ــة الش ــعب ف ــي لحظ ــة تخل ــي العال ــم
بأجمع ــه عنه ــم (أليس ــت ه ــذه معج ــزة ي ــا
رف ــاق؟ صنعه ــا ح ــزب الل ــه م ــن قب ــل وبع ــده
مقاوم ــة كتائ ــب القس ــام وس ــرايا الق ــدس ف ــي
غ ــزة ،فلم ــاذا نس ــتكثرها عل ــى األك ــراد؟) .ال
أدري م ــا ه ــي الخي ــارات األخ ــرى املمكن ــة

لديه ــم ف ــي لحظ ــة كه ــذه .ال النظ ــام الس ــوري
ً
ق ــادر عل ــى مس ــاعدتهم (ه ــذا إن أراد أص ــا،
ّ
وأؤك ــد مج ــددًا انع ـ َ
ـدام إرادت ــه) ،وال إيران التي
ّ
ّ
صرح ــت بأنه ــا مس ــتعدة لدعمه ــم ،ولك ــن
ّ
لفظي ــا وف ــي س ــياق مح ــدد يرتب ــط بمناكف ــة
تركي ــا الت ــي تحاصره ــم وتدع ــم «داع ــش».
ف ــي ه ــذه اللحظ ــة الت ــي تتس ــاوى فيه ــا إرادة
ّ
امل ــوت والحي ــاة ،يصب ــح م ــن الصع ــب ف ــي ظل
ّ
انع ــدام الخي ــارات أل يق ــدم امل ــرء عل ــى التنازل
ّ
ً
جزئي ــا ،وأظ ــن أن ــه ل ــم يك ــن تن ــازال متدحرج ــا
كم ــا يعتق ــد صدي ــق ورفي ــق عزي ــز ،بدلي ــل
أنه ــم حت ــى اآلن ل ــم ُيس ـ َ
ـتعملوا ف ــي س ــياق
ّ
خط ــة التحال ــف اإلمبريالي لتحطي ــم البيئات
االجتماعي ــة الحاضن ــة لداع ــش أو املرغم ــة
عل ــى احتضان ــه .بق ــي «االس ــتخدام» ال ــذي
يتح ـ ّـدث عن ــه الرف ــاق وألومه ــم جـ ـدًا علي ــه في
إط ــار التقاط ــع الجزئي واملح ــدود مع الغارات

ويغامروا بهم إلى حافة الهاوية ،أو ألولئك
ُ
وهم الشعارات الجديدة
الذين ساقهم
(الديموقراطية وحقوق اإلنسان) وانخرطوا
في قاطرات املشروع األميركي في املنطقة.
تمظهرت الصورة الكارثية لعواقب ما دعي
بالثورات العربية وانجلت بشكلها الدموي
الفاقع عن خراب وتقسيم وإرهاب لم يعد
بقدرة أحد إنكارها .تأتي الوقائع اليومية
الصادمة من ذبح الرهائن واملخطوفني
املدنيني في العالم بجنسياتهم املختلفة
(أميركيني وإنكليز وفرنسيني ولبنانيني
وسوريني وعراقيني وغيرهم) ومجازر
بأحجام كبيرة بما فيها مذبحة سبايكر
واإليزيدين واألكراد لتشغل العالم بموجات
إرهاب غير مسبوقة في العصر الحديث.
وهنا يمكن ُ
سؤال ليس بريئًا مطلقًا :هل
طرح
ٍ
كان باستطاعة الدول في العالم واملنظمات
الدولية أن تستمر بتجاهل اإلرهاب املنتشر
والتغاضي وغض الطرف عنه وقد أصبح
له دولة وموارد وتمويل وبلغ من الجرأة أن
على مصالح أسياده وداعميه؟
يتجاسر َ
أم هل تحقق املطلوب ،وها هي أميركا تبدأ
استثماراتها في الحروب املشتعلة وهي
تزود جميع األطراف ببضاعتها املكدسة
ّ
من األسلحة لتحل بها أزمتها االقتصادية
الرهيبة الوشيكة؟
اليوم تندفع الدول التي طاملا انتقدت
التصاريح السورية لتنقذ نفسها في
لحظات حرجة يهددها اإلرهاب وهو يتسلل

ّ
وينقض على حدودها ويبدأ التجهيز
لهجمات قاسية ستعاني منها شعوب
املنطقة والعالم.
تحاول الكثير من الدول التي دعمت جموع
املسلحني واستجلبتهم إلى داخل سوريا،
ودفعت لذلك مليارات الدوالرات ،أو تلك التي
استضافتهم وأمنت لهم معاقل التجمع
والدعم والتدريب في معسكرات أو غرف
سوداء مغلقة ّ
لطي هذه الصفحة ولتبييض
سيرتها املشبوهة في هذا الحشد الدولي
املدعو ملحاربة اإلرهاب والقضاء عليه.
سيضطر الكثير منهم للتضحية بأذرع
إرهابية عمل على اصطناعها وتقويتها
منذ سنوات ،وقد يكون محظوظًا إذا تم
االكتفاء بتقليم أظفارها وتحديد حجمها
فقط .يصح هذا في كل الخليط املصطنع
من اإلرهاب املوجود في سوريا والعراق
ستلحق بكل الداعمني
ويصح بأذيته التي
ُّ
للتحالف املحارب له .يحق لسوريا التي
ُ
ُّ
تصح روايتها أخيرًا في عيون أعدائها
ومعارضيها في كون أن محاربة
وخصومها
ً
اإلرهاب صارت أولوية لكل العالم وليس
ِ
بندًا مطلوبًا كأولوية ملحادثات مؤتمر
جينيف  2الذي بلغ الجهد بسوريا لتضعه
على رأس التفاوض .يحق لها اليوم ولو بعد
أكالف باهظةٍ أن ّ
تدعي كما ِع ُ
بر التاريخ أن:
ًٍ
سيال من األكاذيب واألضاليل ال يصمد أمام
حقيقة واحدة.
ُ
َ
اليوم طبخًا شيطانيًا
النتائج
لقد وضحت

ّ
ّ
يتعد
الت ــي تش ــنها الطائ ــرات األميركي ــة ،ول ــم
حت ــى اللحظ ــة ه ــذا الح ـ ّـد.

اتفاقية دهوك ودخول البشمركة
الحر»
وشراذم «الجيش ّ
اآلن لدين ــا معط ــى جدي ــد اس ــمه اتفاقية دهوك
الت ــي تن ـ ّـص عل ــى تش ــكيل قي ــادة سياس ــية
ّ
موح ــدة أل ّك ــراد س ــوريا ،وف ــي ضوئه ــا يصبح
ممكن ــا توق ــع «األس ــوأ» بالنس ــبة إل ــى املقاومة
ف ــي كوبان ــي .اس ـ ّ
ـتمرت املفاوض ــات بش ــأنها -
أي االتفاقي ــة  -ألس ــبوع تقريب ــا ،وخرج ــت بعد
م ــداوالت عدي ــدة بنتائ ــج ق ــد تس ــعف املدين ــة
املحاص ــرة عل ــى امل ــدى القصي ــر ،لكنه ــا ل ــن
ً
ـا ّ
تنص
تع ــود بعده ــا كم ــا كان ــت م ــن قبل .مث ـ
االتفاقية على إش ــراك املجلس الوطني الكردي
ال ــذي ّ
ينس ــق من ــذ فت ــرة م ــع تركيا وكردس ــتان
واملعارض ــة الس ــورية التابع ــة للغ ــرب ف ــي
اإلدارة الذاتي ــة املقام ــة ف ــي كوبان ــي  -ع ــن

يتحدد الموقف من كوباني
ال ّ
بالدفاع عنها فقط بل بالسياق العام
للمعركة

التقدير
االستراتيجي
يقدم لنا في
ّ
حالة كوباني
معلومات
وافية
عن ارتباط
«داعش»
واألكراد
بالتحالفات
الدولية
(أ ف ب)

الع ــرب وعفري ــن والقامش ــلي ،وه ــو أم ــر لطاملا
رفض ــه االتح ــاد الديموقراطي ال ــذي يدير هذه
املناط ــق ويش ــرف عل ــى حكمه ــا عب ــر مجال ــس
ّ
تمثيلي ــة منتخب ــة .قبول ــه ب ــه الي ــوم يؤك ــد أن ــه
إج ــراء اضط ــراري لف ـ ّـك الحص ــار ع ــن املدين ــة
وتف ــادي «مزي ــد م ــن الخس ــائر» ف ــي صف ــوف
املقاوم ــة .لك ــن ه ــذا ال يعن ــي أن ــه ذو طاب ــع
رم ــزي ،فه ــو م ــع الوق ــت وبع ــد انته ــاء املعرك ــة
سـ ّ
ـيغير ف ــي بني ــة اإلدارة الذاتي ــة للمناط ــق
هن ــاك ،ويح ــاول جعله ــا ش ــبيهة ب ــإدارة
كردس ــتان الع ــراق ،إن م ــن حي ــث التحالف ــات
ّ
أو نم ــط الحك ــم أو ...إل ــخ .كل املؤش ــرات تق ــول
ّ
إن ه ــذه ه ــي الطريق ــة الجديدة الت ــي يعتمدها
التحال ــف اإلمبريال ــي وحلف ــاؤه لإلطب ــاق على
املدين ــة واحتوائه ــا ،فبع ــد فش ــل «داع ــش» ف ــي
ّ
اجتياحه ــا أصبح ــت كل الخيارات متاحة ،بما
ف ــي ذل ــك تطويقها م ــن الداخل عب ــر أعدقاء من
البش ــمركة وش ــراذم «الجي ــش الح ــر» و ...إل ــخ.
يلومن ــي الرف ــاق عل ــى اس ــتخدام منهجي ــة
ّ
متغي ــر
ف ــي التحلي ــل تض ــع الواق ــع ف ــي س ــياق
وتحك ــم عل ــى م ــا يقول ــون م ــن خالل ــه ،وه ــا
أن ــا عب ــر فع ــل الش ــيء ذات ــه أص ــل إل ــى نتيج ــة

ُّ
اجتمعت على إعداده كل األيادي القذرة،
وبات لزامًا على األفواه التي طاملا ّ
روجت له
أن تأكل منه حتى الشبع .الواضح أن العالم
ينبني على معادالت جديدة وأن تغيرات
ُّ
مذهلة تهز العالم وأن هذا املخاض العسير
ألزمات املنطقة ُّ
يمر مركزه في قلب العالم
(سوريا والعراق) ،لكن ال بد أن تظهر آثاره
ّ
وتشعباته وفوالقه
سريعًا في امتداداته

ال بد أن يبقى الثمن الذي
دفعته سوريا حقًا محتفظًا به
لجماهير شعبها
ليعاد إرساء استقرار جديد للعالم يستمر
لقرون قادمة .ال بد أن يبقى الثمن الذي
دفعته سوريا من شعبها وبنيتها التحتية
وثرواتها حقًا محتفظًا به لجماهير شعبها
بكل اختالفاته السياسية واإليديولوجية،
ويجب أن يكون دافعًا جديدًا ومحفزًا قويًا
ُ
لدور ّ
يعيد ما أثبته
مهم في اإلقليم والعالم
التاريخ لسوريا من أهمية يقع فيها محور
الكون .سيظل ذلك تجربة قاسية مؤملة لكثير
من أبنائها الذين وقفوا في متاريس متقابلة
متقاتلة ،وصار الحوار بينهم بالدوشكا
وراجمات الصواريخ ليحققوا أجندة

س ــتنعكس س ــلبًا عل ــى املقاوم ــة البطولي ــة
الت ــي دعمته ــا بق ـ ّـوة من ــذ هج ــوم «داع ــش»
ّ
التغي ــر االس ــتراتيجي
عل ــى املدين ــة .ه ــذا ه ــو
ف ــي رأي ــي ولي ــس التقاط ــع الجزئ ــي م ــع غارات
تغي ـ ٌـر س ـ ّ
التحال ــف اإلمبريال ــيّ .
ـيفك الحص ــار
ّ
ّ
مؤقت ــا ع ــن املدين ــة م ــن خ ــال الس ــماح لق ــوات
البش ــمركة (يق ــال إنه ــا س ــتكون ف ــي ع ــداد
ّ
مئت ــي مقات ــل أو أق ــل!) بالدخ ــول إليه ــا عب ــر
تركي ــا ،غير أنه س ــيفتح في املقاب ــل الباب على
مس ــاومات عدي ــدة بش ــأن اتجاهها السياس ــي.
ال ّ
أحب ــذ طبع ــا مصادرة االحتم ــاالت منذ اآلن،
وأحت ــرم ف ــي الوق ــت ذات ــه خي ــارات األك ــراد ف ــي
جع ــل وحدته ــم السياس ــية ممكن ــة ،عل ــى أن
يك ــون املعي ــار ف ــي ه ــذه الخي ــارات واضح ــا.
وه ــذا عل ــى ّ
أي ح ــال أم ــر تحكم ــه التط ـ ّـورات
ّ
ّ
عل ــى األرض ،فكم ــا غي ــرت  -أي التط ــورات
 سياس ــات التحال ــف اإلمبريال ــي ق ــد تفع ــلّ
ّ
التوج ــه الذي يتبع ــه البرزاني
األم ــر نفس ــه مع
واألح ــزاب املوالية له في س ــوريا .وان لم تفعل،
فس ــيصبح ممكن ــا عنده ــا انتق ــاد السياس ــات
والتحالف ــات الت ــي نتج ــت م ــن اتفاقي ــة ده ــوك،
ولك ــن عل ــى نح ــو ال يتع ــارض م ــع دعمن ــا
ّ
للمقاوم ــة الكردي ــة املس ـ ّـلحة الت ــي ّ
غي ــرت كل
املع ــادالت عل ــى األرض وس ــمحت بتضاف ــر
عوام ــل عدي ــدة لهزيم ــة التنظي ــم ال ــذي عج ــزت
ّ
كل جي ــوش املنطق ــة ع ــن هزيمته .م ـ ّـرة جديدة،
ّ
ال يتعل ــق األم ــر بداع ــش ومجابهت ــه فحس ــب،
ب ــل أيض ــا ب ــإرادة التح ـ ّـرر الت ــي تصب ــح ق ــادرة
بفع ــل املس ــاواة الكامل ــة وغي ــر املش ــروطة عل ــى
مواجه ــة ّ
أي تح ـ ٍّـد يتع ـ ّـرض ل ــه املجتم ــع أو
ّ
البيئ ــة املحلي ــة ،وخصوصًا إذا كان على ش ــكل
غ ــزو مدع ــوم م ــن ق ــوى إمبريالي ــة وإقليمي ــة.
ه ــذه الق ــوى الت ــي اس ــتهدفت بيئ ــة املعارض ــة
باألم ــس عب ــر قص ــف املن ــازل وآب ــار النف ــط
ومصاف ــي تكري ــره البدائي ــة تس ــتهدف اآلن -
عب ــر داعش  -األكراد ،وتحاول عبر املس ــاومات
جره ــم إل ــى ّ
م ــع تركي ــا وكردس ــتان ّ
مرب ــع ال
يع ــودون في ــه قادري ــن عل ــى التص ـ ّـرف كبيئ ــة
ّ
ّ
مستقلة وبعيدة عن االستقطاب ّ
املدمر
محلية
ب ــن النظ ــام واملعارض ــة .واجبن ــا اآلن أن ندعم
ّ
بكل الوس ــائل املمكنة ،وإذا ّ
تغيرت
هذه البيئة
طبيع ــة مقاومته ــا  -وهذا ما أس ــتبعده  -بفعل
التحالف ــات الجدي ــدة ،فل ــن نك ــون محرجني في
انتقاده ــا ،ألنن ــا من ــذ البداي ــة دعمناه ــا عل ــى
قاع ــدة التضام ــن م ــع التجربة الت ــي بدت الفتة
ّ
ب ــكل املقايي ــس ،وخ ــارج س ــياق الص ــراع الق ــذر
عل ــى الس ــلطة والثروة بني النظ ــام واملعارضة.
* كاتب سوري

اآلخرين وينخرطوا كجنود ومرتزقة في
حروب قذرة على أرضهم .ال بد أن يصلوا إلى
خالصاتهم املفيدة ليسجلوها ندمًا وحسرة
وعبرًا من تضحية ودماء لألجيال القادمة.
ختامًا ،في أحيان كثيرة ليس املهم أن تقوم
بالصحيح ،لكن األهم أن تقوم به في وقته
املناسب الصحيح.
إليكم خالصة ما قالته دمشق وشكل أساس
الراوية السورية ،وها هو العالم يضطر إلى
تكراره بعد وقت طويل :سوريا ليست تونس
أو ليبيا أو مصر ،إنها قلب العالم ومركزه،
ومن الخطورة العبث باستقرارها.
ـ سوريا تواجه مسلحني متطرفني مدعومني
من دول إقليمية مشبوهة بمشاريع مشبوهة.
ً
ـ اإلرهاب لن يبقى في سوريا طويال .سيمتد
إلى الجوار واإلقليم ولن يتوقف عند حدود
في العالم.
ـ ال يمكن أن نستخدم الوحش أو العقرب
اإلرهابي وإخفاؤه وتربيته في جيب املشغل
سرعان ما سينقض و يلسعه.
ـ اللعب في بنية سوريا السكانية أو
الجغرافية سيخلق فوالق زلزالية ضخمة
تشمل بنية اإلقليم ذاته.
ـ تبدأ مكافحة اإلرهاب عندما تتوقف الدول
الداعمة عن التمويل والتسليح وإغالق
حدودها أمام أفواج اإلرهابيني.
ـ الحكم في سوريا سوري تقرره اإلرادة
الحرة ورغبة السوريني وتحاورهم.
* كاتب سوري
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سوريا

مشهد سياسي يبدو أنه لم يعد أمام أنقرة سوى سياسات المناورة بهدف االبتعاد عن الوقوع في «مأزق» دعم
أطراف كردية للدفاع عن مدينة عين العرب السورية ،لتبتعد ربما في الوقت ذاته عن واشنطن ،التي يواصل
مبعوثها جون آلن جولته اإلقليمية من دون أن تكون أنقرة على جدول أعماله حتى الساعة

أنقرة تواصل مناوراتها وواشنطن مستاءة
ال يـ ــزال امل ــوق ــف ال ـتــرك ــي ف ــي مـســألــة
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون لـ ـل ــدف ــاع عـ ــن م ــدي ـن ــة عــن
ال ـ ـعـ ــرب فـ ــي شـ ـم ــال سـ ــوريـ ــا يـ ـ ــراوح
مكانه :ال دعم ألي قوات كردية مقربة
من «حزب العمال الكردستاني» قبل
ال ـت ــوص ــل إلـ ــى ت ــوافـ ـق ــات ،م ـج ـهــولــة.
وال يــأتــي الـحــديــث عــن مــوقــف أنـقــرة
استنادًا إلى قراءة تحليلة ،بل أعلنه
بشكل شبه صريح أعلى املسؤولني
األتراك.
وق ــد اع ـت ـبــر الــرئ ـيــس ال ـت ــرك ــي ،رجــب
طيب اردوغ ــان ،يــوم أمــس ،أن «حزب
االتـ ـ ـح ـ ــاد ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي» ال يــريــد
م ـس ــاع ــدة م ــن قـ ـ ــوات «ال ـب ـي ـش ـمــركــة»
العراقية .وقال ،في الطائرة التي كانت
تعيده الى بالده من زيارة ألستونيا،
إن «االتـ ـح ــاد الــدي ـمــوقــراطــي» ،ال ــذي
يدافع جناحه املسلح «وحدات حماية
الشعب» عن مدينة عني العرب ،غير
متمسك ب ــ«وص ــول الـبـيـشـمــركــة الــى
كوباني والسيطرة عليها» .وأضاف
إن «ح ــزب االت ـح ــاد الــدي ـمــوقــراطــي»،
ال ــذي وصـفــه باملنظمة «اإلرهــابـيــة»،
ال يــريــد املـجــازفــة بـفـقــدان ن ـفــوذه في
شمال سوريا.
الحديث التركي جاء بارزًا على لسان
وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ،م ــول ــود جــاويــش
أوغ ـل ــو ،ال ــذي ق ــال ب ــدوره ي ــوم أمــس،
«ل ــن ن ـقــدم أس ـل ـحــة ملـنـظـمــة إرهــاب ـيــة
(فـ ـ ـ ــي إش ـ ـ ـ ـ ــارة إلـ ـ ـ ــى حـ ـ ـ ــزب االتـ ـ ـح ـ ــاد
الــديـمــوقــراطــي) ،ونـحــن نـعــرف جيدًا
م ــاهـ ـي ــة هـ ـ ــذا ال ـ ـحـ ــزب وهـ ـ ــو امـ ـت ــداد
مل ـ ــن ،ويـ ـ ـخ ـ ــدم مـ ـص ــال ــح م ـ ــن ،لـكـنـنــا
ن ــدع ــم ال ـ ـقـ ــوى امل ـ ـشـ ــروعـ ــة ...وي ـم ـكــن
أن ن ــدع ــم ال ـج ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري ال ـح ــر،
وقـ ـ ـ ــوات ال ـب ـي ـش ـم ــرك ــة» .واعـ ـتـ ـب ــر أن
«الجيش السوري الحر هو الفصيل
الوحيد الــذي يقاتل من أجل الحرية
والــدي ـمــوقــراط ـيــة ،ووحـ ــدة األراضـ ــي
الـ ـس ــوري ــة ،ف ــي ح ــن ي ـق ــات ــل تـنـظـيــم
داعش و«االتحاد الديموقراطي» ،من
أج ــل الـسـيـطــرة عـلــى منطقة معينة،
واالستيالء على ثروات تلك املنطقة».
وتأتي املواقف التركية وسط ما بدا
جليًا في الفترة األخيرة من خالفات
بــن أنـقــرة والــواليــات املتحدة بشأن
آل ـي ــات دخـ ــول تــرك ـيــا ف ــي «الـتـحــالــف
الـ ــدولـ ــي» ،إض ــاف ــة إلـ ــى م ــا ظ ـهــر من
خالفات مبطنة بني أنقرة والرياض
بشأن سياسات التدخل فــي سوريا
ت ـحــدي ـدًا .وف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،اجتمع
أمـ ـ ــس املـ ـبـ ـع ــوث األم ـ ـيـ ــركـ ــي امل ـك ـلــف

صحيفة تركية :واشنطن سئمت من التلكؤ التركي (أ ف ب)

بتشكيل «الـتـحــالــف ال ــدول ــي» ،جون
آلـ ـ ـ ــن ،مـ ــع ولـ ـ ــي الـ ـعـ ـه ــد الـ ـسـ ـع ــودي،
وزيــر الــدفــاع ،األمير سلمان بن عبد
الـ ـع ــزي ــز« ،ل ـب ـح ــث جـ ـه ــود م ـح ــارب ــة»
تـنـظـيــم «داعـ ـ ــش» .وت ــأت ــي زيـ ــارة آلــن
لـ ـل ــري ــاض ف ـ ــي إطـ ـ ـ ــار جـ ــولـ ــة ت ـش ـمــل
اململكة املتحدة وفرنسا والسعودية
والكويت والبحرين وقطر واإلمارات
وس ـل ـط ـنــة عـ ـم ــان ،ويـ ـب ــدو أن ج ــدول
أع ـم ــال ــه ال يـتـضـمــن زي ـ ــارة سـتـكــون
الثانية ألنقرة.

زهران علوش :شكرًا أردوغان
ّ
أكد القائد العام لـ«جيش اإلسالم» ،زهران علوشّ ،أن الغرب سعى لتقوية
تنظيم «الدولة اإلسالمية» ووصوله إلى هذه القوة ،مشيرًا إلى ّأن لديه وثائق
أن مسؤولني كبارًا في «األركان (الجيش السوري»
يمدون تنظيم «الدولة» بالسالح .وأوضح علوش،
خالل مؤتمر صحافي عقده أمس بشأن بلدة عني
العربّ ،أن «البلدة سورية وأهلها مسلمون» ،مؤكدًا
سعيه «لتحريرها مثل غيرها من النظام السوري
وعمالئه من حزبي الـ( PKKالعمال الكردستاني)،
والـ( PYDاالتحاد الديموقراطي) ،ومن تنظيم الدولة».
ووجه قائد «جيش اإلسالم» الشكر للحكومة التركية،
ورئيس الدولة رجب طيب أردوغان على «جهوده
وموقفه من الثورة السورية» ،مشيرًا إلى أن «الغرب
يحاول اختزال املشهد التركي في كوباني ،ثم يحاول
أن يختزل كوباني في الـ.»PKK
وتحدى علوش َ
زعيم تنظيم «الدولة» أبو بكر البغدادي ،واملتحدث الرسمي
له أبو محمد العدناني أن يفتحا حربًا في طهران.
(األخبار)

وبــال ـعــودة إل ــى ال ـت ـعــاون بــن الـقــوى
الـكــرديــة بخصوص «كــوبــانــي» ،قال
امل ـت ـح ــدث ب ــاس ــم ح ـكــومــة كــردس ـتــان
ال ـ ـع ـ ــراق ،س ـف ــن دزيـ ـ ـ ــي ،إن الـ ـق ــوات
الـعــراقـيــة ال ـكــرديــة لــن ت ـشــارك بشكل
مباشر في القتال في املدينة ،وإنما
ستقدم دعمًا مدفعيًا .وكانت حكومة
تــركـيــا ق ــد أعـلـنــت األس ـب ــوع املــاضــي
أنـهــا ستسمح ملقاتلي أك ــراد الـعــراق
ب ـ ــامل ـ ــرور عـ ـب ــر أراض ـ ـي ـ ـهـ ــا ل ـل ــوص ــول
ال ـ ــى ع ــن الـ ـع ــرب املـ ـح ــاص ــرة .وك ــان
بــرملــان إقليم كــردسـتــان الـعــراق شبه
املـسـتـقــل ق ــد وافـ ــق عـلــى نـشــر بعض
مــن قــوات «البيشمركة» .وقــال دزيــي
ل ــوك ــال ــة «روي ـ ـ ـتـ ـ ــرز»« ،س ـت ـك ــون ق ــوة
دعــم بــاألســاس باملدفعية واألسلحة
األخـ ــرى .لــن تـكــون ق ــوات قـتــالـيــة في
حد ذاتها بأي حال في هذه املرحلة».
وف ـ ـ ــي مـ ـق ــابـ ـل ــة م ـن ـف ـص ـل ــة أم ـ ـ ــس مــع
«رويترز» ،قال رئيس ديوان الرئاسة
في إقليم كردستان ،فــؤاد حسني ،إن
«البيشمركة» على استعداد للتوجه
إلـ ـ ــى ك ــوب ــان ــي ع ـب ــر ت ــرك ـي ــا ب ـم ـجــرد
االنـتـهــاء مــن وضــع ج ــدول زمـنــي مع
حـكــومــة أنـقــرة وأك ــراد ســوريــا .وقــال
إنه يتوقع املضي قدمًا في نشر 155
مــن عناصر «البيشمركة خــال أحد
هذه األيام» .وسئل عن نوع األسلحة
التي سينقلها «البيشمركة» لسوريا
فوصفها حسني بأنها «شبه ثقيلة»،
م ــوضـ ـح ــا أنـ ـه ــا س ـت ـم ـك ــن امل ـق ــات ـل ــن
األك ــراد في عني العرب من «مجابهة
دبابات داعش ومركباتها املدرعة».
وتترافق املراوحة التركية مع بوادر
أول ــى لـحــراك ك ــردي داخـلــي مناهض
ل ـح ـكــومــة «ال ـع ــدال ــة وال ـت ـن ـم ـيــة» ،في
ً
وقــت تــواجــه فيه الحكومة سيال من

االنتقادات من قبل صحف معارضة
لـ ـسـ ـي ــاس ــاتـ ـه ــا .وق ـ ــد رأت ص ـح ـي ـفــة
«زم ـ ــان» الـتــركـيــة ف ــي أح ــد مـقــاالتـهــا
أم ــس ،أن فـشــل تــركـيــا فــي الـحـصــول
على عضوية غير دائمة في مجلس
األمن في منتصف الشهر الجاري ،ما
هــو إال دلـيــل عـلــى ع ــدم الــرضــى على
سـيــاسـتـهــا ال ـخــارج ـيــة ،وخـصــوصــا
ف ــي مـنـطـقــة الـ ـش ــرق األوس ـ ـ ــط .ولـكــن
الصحيفة ،املقربة من جماعة الداعية
فتح الله غولن ،أشارت إلى أن تركيا
تظهر برغم ذلــك على أنها مستمرة
فــي سياستها الــدولـيــة التي تساهم
في دفعها إلى «الوحدة الخطرة».
وفـ ــي ال ـس ـي ــاق ،اع ـت ـب ــرت «زم ـ ـ ــان» أن
«تــركـيــا خـســرت هيبتها فــي مجلس
األمـ ــن ،خ ــال األس ـب ــوع امل ــاض ــي ،ألن
ع ـ ــدم ت ـح ــرك ـه ــا فـ ــي إطـ ـ ــار ال ـت ـحــالــف
الدولي ّ
يؤدي إلى املزيد من العزلة».
ونـقـلــت الصحيفة عــن أح ــد الـخـبــراء
ت ــأكـ ـي ــده أن «واشـ ـنـ ـط ــن س ـئ ـمــت مــن
التلكؤ التركي فــي توفير املساعدة،
وخصوصًا أن أعـضــاء مــن الحكومة
ال ـت ــرك ـي ــة يـ ـق ــول ــون إن واشـ ـنـ ـط ــن ال
يمكنها القيام بأي شيء في املنطقة،
مــن دون أن ـق ــرة» .ولـكــن الخبير ذاتــه
ل ـف ــت إلـ ــى أن «امل ـ ـسـ ــاعـ ــدات الـ ـت ــي تــم
توفيرها (عبر إلقائها من الطائرات)
خـ ـ ـ ــال األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع املـ ـ ــاضـ ـ ــي لـ ـح ــزب
االتـ ـح ــاد ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي ...أك ـ ــدت أن
الواليات املتحدة قادرة على التحرك
من دون مساعدة تركيا في املنطقة».
وقــال رئيس «مركز أنقرة للدراسات
الــدولـيــة واالستراتيجية واألمـنـيــة»،
م ـح ـم ــد اي ـ ـ ـ ــرول ،إن «ال ـ ــوح ـ ــدة ال ـتــي
ت ـع ـي ـش ـهــا ت ــرك ـي ــا ف ــي خ ـض ــم األزم ـ ــة
فــي املنطقة املـجــاورة لها ،هــي أيضًا

عــامــة عـلــى ال ــوح ــدة ال ـتــي تعيشها
على املستوى العاملي».
م ــن جـهــة أخـ ــرى ،أشـ ــارت الصحيفة
إل ــى أن «إذعـ ـ ــان» الـحـكــومــة الـتــركـيــة
للمطالب األميركية من خالل السماح
ملقاتلني أك ــراد بالدخول إلــى سوريا
يـ ـع ــد ضـ ــربـ ــة لـ ـ ـص ـ ــورة ت ــركـ ـي ــا ع ـلــى
مستويني ،األول يتعلق بنفوذها في
«ال ـت ـحــالــف ال ــدول ــي» ض ــد «داعـ ــش»،
وال ـث ــان ــي يـتـعـلــق ب ــدوره ــا ف ــي إط ــار
ال ـت ـط ــورات املستقبلية ف ــي املـنـطـقــة.
ّ
ونقلت الصحيفة عن املحلل التركي
قبلت
مسعود أولكر قوله إن «أنـقــرة ّ
ال ـط ـل ــب األمـ ـي ــرك ــي م ــن أج ـ ــل تـجــنــب
املــزيــد مــن الـتــدهــور فــي عالقتها مع
واشنطن ،عقب تصاعد التوترات بني
البلدين».

موسكو تواصل توريد األسلحة
فـ ــي س ـ ـيـ ــاق م ـن ـف ـص ــل عـ ــن ت ـ ـطـ ــورات
امل ـ ـ ــوق ـ ـ ــف ال ـ ـ ـتـ ـ ــركـ ـ ــي ،دح ـ ـ ـ ــض وزي ـ ـ ــر
الخارجية الروسي ،سيرغي الفروف،
تـصــريـحــات نـظـيــره األم ـيــركــي ،جــون
كيري ،التي أكد فيها أن روسيا قررت
تزويد الــواليــات املتحدة بمعلومات
استخبارية بإطار مكافحة «داعش».
وأشـ ـ ــار ف ــي ح ــدي ــث م ـت ـل ـفــز ،أول من
أم ـ ــس ،الـ ــى أن ال ـل ـق ــاء األخـ ـي ــر ال ــذي
جمعه بنظيره األميركي في باريس،
فــي  4الشهر ال ـجــاري ،جــاء بمبادرة
م ــن «جـ ــون ك ـي ــري الـ ــذي اق ـت ــرح عقد
هذا اللقاء» .وأكــد أن روسيا تواصل
ت ــوري ــد األس ـل ـح ــة ل ـل ـع ــراق وس ــوري ــا
ومصر «التي كان فيها خطر اإلرهاب
حتى اآلونة األخيرة ربما أشد حدة،
قياسا بباقي الدول».
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)
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مشهد ميداني

وفر في عين العرب...
كر ّ
ّ
والجيش يواصل تقدمه في دير الزور
سيطرت «وحدات
حماية الشعب» على أجزاء
من األحياء الشرقية في
عين العرب بالتزامن مع
تقدم للجيش السوري في
حويجة صكر في دير الزور
وإزالة حواجز له في مدينة
لتحسن
الحسكة انعكاسًا ّ
الواقع األمني فيها
أيهم مرعي
مـ ـع ــارك ك ــر وف ـ ــر وس ـي ـن ــاري ــو م ـكــرر
ه ــو ع ـن ــوان املـشـهــد امل ـيــدانــي ملدينة
ع ــن الـ ـع ــرب ،ش ـمــال ح ـلــب ،م ــن دون
ت ـم ـ ّـك ــن ّ
أي ط ـ ــرف مـ ــن إحـ ـ ـ ــراز ت ـقــدم
نـ ــوعـ ــي ي ـس ـه ــم ف ـ ــي ت ــرجـ ـي ــح ال ـك ـفــة
ملـصـلـحـتــه ،ف ـ ــ«داعـ ــش» مـسـتـمــر في
هجماته ويــدعــم صفوفه بتعزيزات
ي ــوم ـي ــة م ــع اس ـت ـم ــات ــة «ال ـ ــوح ـ ــدات»
ف ـ ــي ال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ عـ ـل ــى م ــواقـ ـعـ ـه ــا فــي
امل ــدي ـن ــة .امل ـش ـهــد ف ــي امل ــدي ـن ــة ،أم ــس،
ك ـ ـ ــان مل ـص ـل ـح ــة «الـ ـ ـ ــوحـ ـ ـ ــدات» ال ـت ــي
أحــرزت تقدمًا في الجهتني الشرقية
وال ـج ـنــوب ـيــة م ــن مــدي ـنــة «ك ــوبــان ــي»
مــع تــواصــل االشـتـبــاكــات فــي الجهة
ال ـغ ــرب ـي ــة ب ــالـ ـت ــزام ــن مـ ــع ان ـخ ـف ــاض
وتيرة استهداف طائرات «التحالف
الــدولــي» ملواقع «داع ــش» في املدينة
وأط ــراف ـه ــا ،وق ـصــف الـتـنـظـيــم وســط
املدينة ومنطقة املعبر الحدودي مع
تركيا فيها بقذائف الـهــاون .مصدر
ّ
م ـيــدانــي كـ ــردي أك ــد لـ ــ«األخـ ـب ــار» أن
«ال ـ ـ ــوح ـ ـ ــدات سـ ـيـ ـط ــرت عـ ـل ــى مـعـظــم
أجـ ـ ـ ــزاء حـ ـ ـ ّـي ال ـص ـن ــاع ــة فـ ــي ال ـج ـهــة
ال ـش ــرق ـي ــة م ــع وصـ ـ ــول ق ــوات ـه ــا إل ــى
منطقة القوس في الجهة الجنوبية
ّ
من املدينة» ،مضيفًا أن «اشتباكات
ّ
عنيفة ال تــزال تــدور في حيي كانيه
ع ــرب ــان وم ـك ـت ـلــة ش ــرق ــي امل ــدي ـن ــة مع
ت ـ ـقـ ــدم ب ـ ـطـ ــيء ل ـ ـلـ ــوحـ ــدات ف ـ ــي ه ــذه
ّ
األحـيــاء» .وبـ ّـن املصدر أن «عناصر
داعـ ــش ي ـت ـمــركــزون داخـ ــل أبـنـيــة في
الـجـهــة الـشــرقـيــة مستخدمني ســاح
ال ـق ـن ــص فـ ــي ص ـ ـ ّـد م ـ ـحـ ــاوالت ت ـقــدم
الـ ـ ــوحـ ـ ــدات» ،م ــؤكـ ـدًا «ت ــدم ـي ــر عــربــة

مصفحة مفخخة قبل انفجارها في
الجهة الشرقية من املدينة أمس».
إل ـ ــى ذل ـ ــك أك ـ ــد مـ ـص ــدر إعـ ــامـ ــي مــن
ّ
داخ ــل املــديـنــة ل ــ«األخ ـبــار» أن «أكـثــر
من  3آالف مدني موجودون بالقرب
مــن تــل شعير واألج ــزاء الغربية من
املدينة يعانون من ظــروف إنسانية
ص ـع ـبــة» .ول ـفــت امل ـص ــدر إل ــى «ق ـيــام
عناصر داعش بحرق عدد من منازل
املدنيني في الجهة الشرقية من دون
معرفة األسـبــاب»« .املرصد السوري
ل ـح ـق ــوق االنـ ـ ـس ـ ــان» امل ـ ـعـ ــارض أف ــاد
ّ
ب ــأن «االشـتـبــاكــات ال ت ــزال مستمرة
بــن مقاتلي وح ــدات حماية الشعب
الـكــردي وتنظيم الــدولــة اإلســامـيــة،
ب ــالـ ـق ــرب مـ ــن سـ ـ ــوق ال ـ ـهـ ــال وم ـب ـنــى
ال ـب ـل ــدي ــة ف ــي امل ــديـ ـن ــة ،وسـ ــط ت ـجــدد
للقصف من قبل مقاتلي التنظيم في
أحياء عدة في عني العرب كوباني».
إل ــى ذلـ ــك ،ق ــال ــت م ـص ــادر ف ــي ق ـيــادة

يتم
«الوحدات» :لم ّ
التنسيق مع أحد بشأن
دخول مقاتلين من
البيشمركة و «الحر»

ّ«ال ــوح ــدات» فــي املــديـنــة لــ«األخـبــار»
إنــه «لم ّ
يتم التنسيق مع أحد بشأن
دخـ ـ ـ ــول م ـق ــات ـل ــن م ـ ــن ال ـب ـي ـش ـمــركــة
ّ
والـ ـجـ ـي ــش ال ـ ـحـ ــر» ،مـ ــؤكـ ــدة أن ـ ــه «ال
ينقصنا مقاتلني .وإذا كانوا يريدون
خدمتنا فعليهم فتح جبهات جديدة
م ــع داعـ ـ ــش ف ــي م ـن ـبــج وريـ ـ ــف حـلــب
لتخفيف الضغط علينا».

تقدم في دير الزور
ّ
وفـ ـ ــي ديـ ـ ــر الـ ـ ـ ـ ــزور ،واص ـ ـ ــل ال ـج ـيــش
ال ـس ــوري ت ـقـ ّ
ـدمــه ف ــي حــويـجــة صكر
داخ ــل املــدي ـنــة ،وسـيـطــر عـلــى أج ــزاء
واسـ ـع ــة م ــن ال ـج ـهــة ال ـشــرق ـيــة منها
م ــرك ـزًا ن ـقــاطــا ل ــه ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،فيما
صـ ّـد هجومًا عنيفًا للمسلحني على
ح ـ ــي ال ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــة .م ـ ـصـ ــدر ع ـس ـك ــري
ّ
ّ
أك ــد ل ــ«األخ ـبــار» أن «الـسـيـطــرة على
حويجة صكر تعني تخفيف الضغط
ع ـل ــى ج ـب ـه ــات ال ـق ـت ــال ال ـي ــوم ـي ــة فــي
الصناعة واملـطــار القديم والحويقة
وت ـط ـب ــق الـ ـحـ ـص ــار ع ـل ــى املـسـلـحــن
وت ـق ـطــع طـ ــرق إمـ ــدادهـ ــم م ــن الــريــف
وت ـس ـهــم ف ــي ت ــأم ــن األحـ ـي ــاء اآلم ـنــة
بشكل أكبر».
أمـ ـ ــا ف ـ ــي ال ـح ـس ـك ــة فـ ـق ــد أزيـ ـ ـ ــل ع ــدد
م ــن الـ ـح ــواج ــز والـ ـس ــوات ــر ال ـتــراب ـيــة
داخ ــل املــديـنــة فــي ع ــدد مــن ال ـشــوارع
ال ــرئـ ـيـ ـسـ ـي ــة ف ـ ــي املـ ــدي ـ ـنـ ــة .جـ ــرافـ ــات
الجيش أزال ــت الـحــواجــز األسمنتية
ف ــي ال ـســاحــة الــرئـيـسـيــة ف ــي املــديـنــة
وشارع املحافظة وعدد من الشوارع
ال ـفــرع ـيــة وح ــاج ــزي دوار الـكـهــربــاء
ّ
وأك ـ ـ ـ ـ ــد م ـص ــدر
ودوار ال ـ ـشـ ــري ـ ـعـ ــةّ .
عسكري لـ«األخبار» أنه «بعد فرض
الجيش والقوى الوطنية سيطرتهم
ال ـتــامــة ع ـلــى املــدي ـنــة وتــرك ـيــز نـقــاط
دفــاع في محيطها تم إزالــة عــدد من
الـ ـح ــواج ــز وس ـي ـت ــم إزال ـ ـ ــة عـ ــدد آخ ــر
بهدف تخفيف الضغط امل ــروري في
املــديـنــة ولـتـسـهـيــل حــركــة املــواطـنــن
فيها وللتأكيد على الحالة األمنية
الجيدة».
إلـ ـ ــى ذلـ ـ ــك نـ ـف ــذت «وحـ ـ ـ ـ ــدات ح ـمــايــة
الشعب» عملية استهدفت فيها نقاط
لـ«داعش» على طريق قريتي مثلوثة
وخربة العاطل شمال غرب بلدة تل
حميس في ريف القامشلي من دون
معلومات عن النتائج ،بالتوازي مع
اشتباكات متقطعة بني الطرفني في
قريتي الدهماء والــراويــة في الريف
الغربي ملدينة رأس العني.

المدنيون إلى «الوعر
حمص:
ّ
القديم» ...قبيل العملية العسكرية
مرح ماشي
االستعداد للعملية العسكرية في ّ
حي الوعر ال يلغي إمكان إيقافها
ّ
مقابل انسحاب املسلحني .املدنيون تجمعوا في «الوعر القديم» ،فيما
ّ
الجيش ُيـعـ ّـد لــدخــول عمق الـحـ ّـي حيث يـتــركــز وج ــود املسلحني في
«الوعر الجديد».
ّ
«مدنيو الوعر احتموا في الوعر القديم» ،هكذا يجيب أحد العسكريني
لدى سؤال «األخبار» عن مصير مدنيي الحي الحمصي ،أثناء اإلعداد
ُ
لعملية عـسـكــريــة تـسـتـهــدف مـسـلـحـيــه .أعـ ــداد املــدنـيــن ال ـتــي ق ـ ّـدرت
ّ
ب ــ 300ألــف فــي وقــت ســابــق ،تقلصت إلــى  60ألـفــا ،بحسب مصادر
العسكريني السوريني في املنطقة .خروج املدنيني خالل األشهر الفائتة
تم تحت تغطية الدولة السورية وحمايتها ،بهدف إفراغ مناطق العمق
االستراتيجي ملسلحي الوعر من املدنيني إيذانًا ببدء املعركة األساسية
التي تختلف عن مناوشات واشتباكات متفرقة .تحت نيران أكثر من
 15صــاروخــا يستهدف حمص املدينة ،يجيب أحــد العسكريني عن
األسئلة بخصوص حي الوعر.
الصواريخ مصدرها بلدة تلبيسة في الريف الشمالي ،بالتزامن مع
اإلعــداد لبدء العملية العسكرية على الحي الحمصي ،الــواقــع أقصى
ّ
غربي املدينة .يعلق الضابط على األمــر ،بقوله« :محاوالت املسلحني
نهيئه داخــل الــوعــر .إال أن ذلــك لن ّ
عما ّ
مستمرة إلشغالنا ّ
يغير من
األمر شيئًا» .وحول التأخير الدائم في البدء عند كل عملية عسكرية،
ّ
يجيب« :ال يمكن اإلعالن ،بدقة ،عن لحظة بدء العملية العسكرية .كل
ّ
ما أعلنا عنه اآلن هو جاهزيتنا لتحقيق الهدف من العملية» .وحول ما
يقال عن سبب التأخير في بدء العملية ،واملتمثل في الضغط اإلعالمي
وترك هامش للمصالحة والتسوية ،يقول ّإن «من واجب العسكريني
ُ
التفكير فــي توفير سيل الــدمــاء ج ــراء قـيــام عملية عسكرية كبرى
ضمن الحي .ولسنا ضد انسحاب املسلحني ضمن تسوية ،وإال فإننا
جاهزون للمعركة القادمة».
يعتبر نهر العاصي الفاصل الطبيعي بني مسلحي الوعر غربًا ،وسائر
املدينة ،التي أصبحت تحت سيطرة الجيش بالكامل ،منذ انسحاب
مسلحي حمص القديمة باتجاه الدار الكبيرة والريف الشمالي .يلتف
النهر حــول الــوعــر مــن جهتي الـشــرق والـجـنــوب ،فيما يــواجـهــه على
ُ
الضفة األخ ــرى مناطق الحمرا والغوطة واإلن ـشــاءات ،وســط املدينة.
يسيطر الجيش على  13برجًا سكنيًا مــن جهة قريتي الــزرزوريــة
وامل ــزرع ــة امل ـجــاورتــن ،فــي حــن سيطر املـسـلـحــون عـلــى قــريــة الــرقــة
غرب الوعر ،التي ّ
هجروا أهلها العام الفائت .تالصق القرية املذكورة
«الجزيرة السابعة» ،وتجاور الجزيرتني الثامنة والتاسعة .بدأ الجيش
تمهيده الناري للعملية بضرب برجني يتمركز املسلحون داخلهما ،ما
أدى إلى تدميرهما ،وهما «األربعني» و«الحافظ» .ويتمثل عمق املعارك
القادمة في منطقة «الوعر الجديد» في املنطقة املمتدة من «األبــراج»
باتجاه «طلعة راكان» ،وهي منطقة فرغت تمامًا من املدنيني ،مؤخرًا.

تقرير

رمايات صاروخية على «النصرة» في جبل الشيخ
ريف دمشق ــ حيدر مصطفى
ال جديد في ميدان القنيطرة أو الريف
الجنوبي الغربي لدمشق سوى ضربة
مفاجأة ألحــد مواقع «جبهة النصرة»
ف ــي ج ـبــل ال ـش ـي ــخ .ال ــرم ــاي ــات ال ـنــاريــة
م ـس ـت ـمــرة ع ـلــى م ــواق ــع امل ـس ـل ـحــن في
الحميدية والصمدانية الغربية جنوب
ّ
القنيطرة ،فــي وقــت تـعــزز فيه الـقــوات
الـســوريــة معبر نصيب ال ـحــدودي مع
األردن ،آخ ـ ــر امل ـع ــاب ــر ال ـت ـج ــاري ــة بــن
ال ـب ـل ــدي ــن ،ف ــي ظ ــل مـ ـخ ــاوف م ــن تـقــدم
«ج ـب ـه ــة الـ ـنـ ـص ــرة» ن ـح ــو ري ـ ــف درعـ ــا
الـشــرقــي بـعــد سـيـطــرة مقاتليها على
تالل استراتيجية فاصلة .سيناريوات
ضـ ـب ــابـ ـي ــة امل ـ ـعـ ــالـ ــم تـ ــرسـ ــم ل ـل ـج ـن ــوب
السوري ،بينما ّ
تطور القوات السورية
عملياتها في عمليات مباغتة لضرب

«جبهة النصرة»
تحضر لسيناريوات
ّ
توصف بالجنونية

مواقع «النصرة» .ومن هذه العمليات،
«امل ـف ــاج ــأة» ال ـتــي اه ـت ــزت ب ـهــا منطقة
الوسط في املثلث الذي تصل أضالعه
مــا بــن ال ـج ـنــوب الـلـبـنــانــي وال ـســوري
وشمالي األراضي املحتلة يوم الجمعة
ً
لـيــا ،حــن استهدفت مــواقــع لـ«جبهة
النصرة» في سفح جبل الشيخ بقصف

بالصواريخ في منطقة مزارع النجار.
ّقائد ميداني ســوري قــال لــ«األخـبــار»
إنـ ـ ــه «ب ـع ــد رصـ ــد وم ـت ــاب ـع ــة ودراسـ ـ ــة
امل ــوق ــف اسـتـطـعـنــا اس ـت ـه ــداف تـجـ ّـمــع
ل ـل ـن ـصــرة ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى مستشفى
مـيــدانــي ب ـثــاث رم ــاي ــات بــالـصــواريــخ
فــي منطقة م ــزارع الـنـجــار شــرق قرية
م ـغــر امل ـي ــر ب ـ ـ  2,5ك ـي ـلــوم ـتــر» ،وال ـتــي
تعتبر من أكثر مراكز التواصل حيوية
ب ـ ــن مـ ـن ــاط ــق وجـ ـ ـ ــود امل ـس ـل ـح ــن فــي
ً
سفوح جبل الشيخ ،وصــوال إلى ريف
القنيطرة ،وخصوصًا أن مزارع النجار
تشكل عقدة وصل بني مغر املير وبيت
جـ ــن وبـ ـي ــت ت ـي ـم ــا نـ ـظـ ـرًا ل ـق ــرب ـه ــا مــن
قــريــة بـيــت ســابــر امل ـحــاذيــة لـبـيــت جن
والتي تشكل مع بيت تيما وكفر حور
ومــزرعــة بيت جن مربع ثقل بالنسبة
لـ«النصرة» في سفح جبل الشيخ.

إلـ ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،أك ـ ـ ــدت م ـ ـصـ ــادر م ـي ــدان ـي ــة
ّ
ل ــ«األخ ـبــار» أن مجموعات تعمل في
ب ـل ــدت ــي ديـ ــر م ــاك ــر وس ـع ـس ــع بـشـكــل
ن ـشــط ف ــي أطـ ـ ــراف ال ـب ـل ــدت ــن ،للتنقل
وال ـت ـح ــرك ف ــي م ــا بـيـنـهـمــا ل ـلــوصــول
إلــى خــان الشيح وبيت جــن .يتم ذلك،
ح ـس ــب امل ـ ـصـ ــادر ،ع ـب ــر مـ ـح ــاور ع ــدة،
وأبـ ـ ــرز الـ ـط ــرق ه ــي امل ـ ـ ــزارع الــواس ـعــة
مــا بــن الـبـلــدتــن الـتــي تـمـ ّـر عـبــر بلدة
ش ــورى فــي ري ــف الـقـنـيـطــرة الشمالي
ومجموعة ممرات تصلها أيضًا ببيت
ج ــن وم ــزرعـ ـتـ ـه ــا .ت ـل ــك الـ ـط ــرق تـصــل
م ــن خــال ـهــا اإلمـ ـ ـ ــدادات م ــن ب ـيــت جن
إل ــى خ ــان الـشـيــح ،فــي وق ــت تفيد فيه
املعلومات بأن «النصرة» تعمل بشتى
الوسائل لتكثيف طرق اتصال مناطق
وجودها في الريف الجنوبي الغربي
لدمشق مــع ريــف القنيطرة تحضيرًا

لسيناريوات توصف بالجنونية.
إذ تعتبر تهديدات «النصرة» بتنفيذ
مشاريع «تتخطى الخطوط الحمراء»،
بالنسبة للقيادة العسكرية ،محكومة
بعوامل عــدة حسب مـصــادر متابعة،
وهـ ــي عـ ــدم ق ـ ــدرة ال ـت ـن ـظ ـيــم ال ـقــاعــدي
عـلــى ال ـص ـمــود فــي بـلــدتــي الحميدية
والصمدانية الغربية جنوب القنيطرة
لـ ــوال ال ـغ ـط ــاء اإلس ــرائ ـي ـل ــي امل ـس ـت ـمــر.
ك ـ ـمـ ــا ال يـ ـمـ ـك ــن ل ـل ـت ـن ـظ ـي ــم ت ـح ـق ـي ــق
مخططه بــالــدخــول إلــى كــل قــرى جبل
الشيخ نظرًا لعدم وجــود أي نــوع من
ال ـحــواضــن الـشـعـبـيــة .وثــال ـثــا ،بسبب
الـقــواعــد الـعـسـكــريــة الـكـبـيــرة للجيش
ض ـمــن خ ـطــوط دفــاع ـيــة تـمـتــد م ــن تل
الـشـعــار جـنــوب القنيطرة إلــى مدينة
ق ـط ـنــا ف ــي ال ــري ــف ال ـج ـنــوبــي ال ـغــربــي
لدمشق.
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المقابلة

برغم كل االنتقادات التي تكيلها أطراف تونسية لـ«حكومة التكنوقراط» برئاسة ،مهدي جمعة ،إال أنها
نجحت يوم أمس في تنفيذ أبرز مهماتها المتمثلة في إجراء االنتخابات التشريعية األولى بعد رحيل زين العابدين
بن علي .لذا توجهت «األخبار» إلجراء حوار مع رئيس الحكومة التوافقية ،ناقشت خالله عناوين المرحلة ،فاتحة
الباب أمام الحقبة األهم :استعادة تجربة الحكم بعيد مغادرته ،القريبة مبدئيًا ،قصر القصبة

مهدي جمعة
¶ ك ـيــف ت ـف ـســرون اإلقـ ـب ــال ال ـك ـب ـيــر لـلـتــونـسـيــن على
صناديق االقتراع؟ وما هي رسالتهم برأيكم؟
اإلقبال الكبير للتونسيني على صناديق االقتراع
ّ
ّ
الحس السياسي
يفسر نضج التونسي صاحب
الــذي ازداد عمقًا فــي الـسـنــوات الـثــاث األخـيــرة،
بـغــض الـنـظــر عــن االح ـت ــراز واالع ـتــراضــات على
نتائج االنتخابات املاضية ،واألحالم التي كانت
له بعد الثورة .الشعب التونسي واقعي يعرف أن
التجربة يلزمها املزيد من املثابرة والتضحيات،
والرسالة التي يوجهها ملن يريد تقويض الدولة
أنه يريد بناء دولته على القواعد الديموقراطية
وترسيخ التجربة التونسية ومؤسسات الدولة.
¶ كنتم قبل أسابيع من االنتخابات قد أعلنتم أن املسار
االنتقالي مستهدف من قبل جماعات إرهابية ،فهل هذا
وفق معلومات أو قراءة؟
االثـ ـن ــان ي ـل ـت ـق ـيــان ،ل ـكــن األك ـث ــر ه ــو م ـب ـنـ ّـي على
امل ـع ـط ـيــات ،لــذلــك قـمـنــا بــالـكـثـيــر م ــن الـعـمـلـيــات
االستباقية ّ
ّ
تصر على
ضد هذه املجموعات التي
تقويض الدولة ومراكزها.
¶ البعض اعتبر أن إغــاق الـحــدود الشرقية مــع ليبيا
ووضع شروط لدخول املواطنني ،هو إجراء ملنع دخول
بعض العناصر املتشددة من ليبيا ،فما صحة هذا؟
وض ـع ـن ــا ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن ال ـخ ـط ــط إلح ـ ـكـ ــام األم ـ ــن،
وتــوفـيــر م ـنــاخ أم ـنـ ّـي جـيــد لــانـتـخــابــات .ووفــق
امل ـع ـط ـيــات ال ـتــي ت ــوف ــرت لــدي ـنــا ،ارتــأي ـنــا إغ ــاق
الحدود بصفة موقتة طيلة الفترة االنتخابية،
ّ
وهو إجــراء اتبعناه كلما دعت الحاجة إليه في
فترة سابقة.
¶ بعد  3سنوات على «الثورة» والحكم االنتقالي ،كيف
ّ
تقومون وضع تونس؟

طريق لكيفية البناء ،كل بلد وخاصياته ،كل بلد
وتجربته ،نحن ال نتدخل في الشؤون الداخلية،
لكن نأمل أن نكون بادرة أمل لهم.

• حكم الحزب الواحد غير ممكن
مرة ثانية
• لست مرشحًا لتكليفي ّ
• الواقع أوجب علينا عالقات مع سوريا
ن ـح ــن ف ــي ف ـت ــرة م ــا ب ـع ــد ال ـ ـثـ ــورة ال ـت ــي اتـسـمــت
ب ــال ـك ـث ـي ــر مـ ــن ال ـ ـت ـ ـجـ ــاذبـ ــات ،ي ـم ـك ــن تـشـبـيـهـهــا
بــامل ـخــاض الـ ــذي ك ــان م ــول ــوده اإلي ـج ــاب ــي األول
الــدس ـتــور ،ون ـحــن ال ـيــوم فــي م ـســار طــي صفحة
االنتقال ،وعدم االستقرار املؤقت الى االستقرار.
¶ بالحديث عن االستقرار ،هل ستكون هذه االنتخابات
بادرة تعيد لـ»الثورة» وهجهها وتعيدها لرسم األهداف
التي انطلقت بسببها ،وهو الذهاب بالبالد نحو تعميق
الجانب الديموقراطي في بناء الدولة؟
ان شاء الله .فجميع التونسيني يعلقون عليها
اآلمـ ـ ــال لـتـحـقـيــق أهـ ـ ــداف ال ـ ـثـ ــورة ،ف ـقــد ك ـنــا فــي
مرحلة إزالة النظام السابق ،ومن بعدها مرحلة
املخاض ،واملرحلة القادمة مرحلة البناء.
¶ ه ــل سـتـعـيــد ن ـتــائــج االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـتــون ـس ـيــة الــوهــج
لــ»الـثــورات العربية» بعد فشلها فــي مصر وليبيا عن
تحقيق نتائج مهمة للشعب؟
ّ
م ـثــل ك ــل ال ـت ـغ ـي ـيــرات ت ـح ـتــاج ال ــى ال ــوق ــت لتجد
طــريـقـهــا ،ون ــأم ــل أن ت ـكــون الـتـجــربــة الـتــونـسـيــة
بـ ــادرة أم ــل لـكــل ال ـب ـلــدان الـشـقـيـقــة ال ـتــي تــواجــه
ضغوطًا أمنية وتعثرات ،أو مشاكل ،وخصوصًا
أننا أبرزنا أن طريق الخروج من الصعوبات هو
الــوفــاق وال ـحــوار .والـيــوم نــأمــل أن تـكــون فاتحة

رأى وزير الداخلية
التونسي ،لطفي بن
جدو (الصورة) ،في لقاء
متلفز أمس ،أن بالده
تحارب «اإلرهاب بجهد
يومي» .وقال «هذه
حقيقة واقعة .هذه
ليست هدفًا .هذا ما
فعال ،بل بالعكس
يتم ً
نحن ال نعلن عن جميع
انتصاراتنا وال نعلن عن
جميع العمليات الناجحة
ألن محاربة اإلرهاب
أصبحت جهدًا يوميًا».
(األخبار)

¶ هل تعتبر ّأن الحديث عن نجاح «حركة النهضة» في
االنتخابات سيعتبر نجاحا للمشروع «اإلخواني» ّ
وأن
ً
فشلها سيكون فشال له؟
ّ
لن أدخــل في اعتبارات حزبية ،في اعتقادي كل
العملية واملنظومة السياسية مبنية على ميثاق
هو الدستور ،الــذي حـ ّـدد مالمح الدولة من دون
أن تكون مالمح إيديولوجية ،بل حددها بأنها
دولــة مدنية ،والكل انخرط في هذا وهو امليثاق
ومستقبل تونس.
¶ وضعتم خطة لإلصالح ،فهل هناك ضمانات للحفاظ
على هــذه الخطة وخصوصًا أن التجربة السابقة ّ
تبي
العكس؟
ن ـح ــن م ـط ـم ـئ ـنــون ل ـت ـط ـب ـيــق ال ـخ ـط ــة ،ألنـ ـن ــا قـبــل
ّ
ّ
وضـعـهــا نــظـمـنــا ح ــوارًا وطـنـيــا أشــركـنــا فـيــه كــل
األحـ ـ ــزاب وم ـن ـظ ـمــات امل ـج ـت ـمــع امل ــدن ــي .وج ــاءت
الخطة وفق ّنتائج الحوار الوطني ،في جزء هام
منها ،كما أنها لم تنب على نزعة إيديولوجية،
وإن ـمــا عـلــى تـقــويــم ملـصــالــح ال ـبــاد والـتـحــديــات
ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى ،ون ـ ـحـ ــن ن ـع ـت ـب ــر أن هـ ـ ــذه ال ـت ـح ــدي ــات
س ـت ـفــرض نـفـسـهــا ع ـلــى ال ـج ـم ـيــع ،ح ـتــى الـفــريــق
الحكومي ال ـقــادم إن أراد التغيير فــإن األرضـيــة
ّ
ستظل هي نفسها.
ّ
سياسي في تونس ،هل تعتقد
¶ أنت اليوم أبرز فاعل
أننا سنعود إلى مرحلة «الترويكا»؟ أم أننا سنكون أمام
مرحلة جديدة عنوانها حكم الحزب الواحد؟
بـ ــرأيـ ــي ،ح ـك ــم الـ ـح ــزب الـ ــواحـ ــد غ ـي ــر م ـم ـكــن ألن
التحديات تتطلب وفاقًا أوسع من ائتالف حكم،
إن شاء الله يكون هناك ائتالف مبني على قواعد
وبرامج للتحديات التي تحدثنا عنها ،وإن شاء
الله االئتالف يكون منفتحًا على املعارضة ،ألنه
يجب جمع شمل التونسيني ملطالبتهم بمزيد
ّ
يوحد أكبر
من البذل والعطاء من أجــل مشروع
شرائح املجتمع.
¶ نـجـحــت حـكــومـتــك ف ــي امل ـهـ ّـمــة األســاس ـيــة ل ـهــا ،فهل

تقرير

تقب ُل ع ـ
و«النهضة»
لديموقراطيتها
تنتصر
تونس
ِ
يوم تاريخي جديد
عرفته تونس يوم
أمس ،أثبت شعبها خالله
أنه جدير بمسار البناء
الديموقراطي .يوم
انتخابي طويل يبدو أنه
ينبئ بمشهد سياسي
ستعرف خالله «حركة
النهضة» واقعًا جديدًا
إثر ما بدا أوليًا من تقدم
لخصمها األساسي «نداء
تونس» ،وسط أسئلة
جمة بشأن وضعية
بقية «المعارضين»

تونس ـ أمينة الزياني

الـتــونـسـيــون يـحـسـمــون خـيــاراتـهــم،
وال ـص ـنــاديــق ل ــم تـقــل كـلـمـتـهــا حتى
ساعات الفجر األولى ،وسط إشارات
تفيد بتقدم خصم «حركة النهضة»
األول ،حزب «نداء تونس».
وبعد انتخابات تشريعية هي األولى
ب ـعــد خ ـلــع ال ــرئ ـي ــس زيـ ــن ال ـعــابــديــن
ب ــن ع ـلــي ،شـ ــارك فـيـهــا ن ـحــو  60في
امل ـئ ــة م ــن ال ـتــون ـس ـيــن ،سـ ــارع زعـيــم
«ال ـنــداء» املــرشــح الــرئــاســي ،الباجي
قــائــد الـسـبـســي ،فــي تـصــريـحــات إثــر
غلق مكاتب االقتراع ،إلى اإلعالن أن
لدى حزبه «مؤشرات ايجابية» تفيد
بــأنــه ف ــي الـطـلـيـعــة ،ب ـيــد ان ــه حــرص
عـلــى الـتــأكـيــد ان ــه ال يـمـكــن الـحــديــث
عــن نتائج االنتخابات قبل االعــان
ال ــرسـ ـم ــي مـ ــن ق ـب ــل ال ـه ـي ـئ ــة ال ـع ـل ـيــا
املستقلة لالنتخابات.
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،رف ـ ـ ــض ح ـ ـ ــزب «ح ــرك ــة
النهضة» إعـطــاء اي توقعات .ودعــا
احد قادته ،عبد الحميد الجالصي،
الطبقة السياسية الى انتظار اعالن

النتائج املتوقع اليوم.
وفي ساعات الفجر األولــى ،أجمعت
مـعـظــم ال ـت ـقــديــرات ف ــي تــونــس على
ت ـ ـقـ ــدم شـ ـب ــه مـ ــؤكـ ــد لـ ـ ـ ـلـ ـن ــداء» أم ـ ــام
ث ــان ــي أطـ ـ ــراف الـقـطـبـيــة امل ـت ـج ـســدة،
«ال ـن ـه ـض ــة» ،فـيـمــا س ــاد ق ـلــق بـشــأن
وضعية أحزاب املعارضة التقليدية،
الـتــي لــوالهــا ملــا وصـلــت تــونــس إلــى
«أعراسها الديموقراطية».
وسـبـقــت تفاصيل انـتـظــار النتائج
ع ــدم تـخـلــف الـتــونـسـيــن ي ــوم أمــس
ع ـ ــن امل ـ ـشـ ــاركـ ــة ف ـ ــي أه ـ ـ ــم م ـح ـط ــات
االن ـ ـت ـ ـق ـ ــال ال ـ ــديـ ـ ـم ـ ــوق ـ ــراط ـ ــي الـ ـت ــي
سترسي مؤسسات الـبــاد الدائمة
للسنوات الخمس املقبلة .وقطعت
البالد شوطا عصيبا قبل الوصول
إلـ ــى يـ ــوم االن ـت ـخ ــاب ــات ،كـ ــان أش ـبــه
بسباق الحواجز .إذ رافــق الحديث
عــن االسـتـحـقــاق تـخــوفــات جمة من
امكانية افشال املحطة االنتخابية،
وبرزت تحديات أمنية عدة ،اشتدت
خـصــوصــا بـعــد العملية االرهــابـيــة
في منطقة واد الليل ،يــوم الجمعة
املـ ــاضـ ــي ،الـ ـت ــي أسـ ـف ــرت ع ــن مـقـتــل

ستة ارهابيني وأمني.
وس ـج ـلــت أع ـل ــى ن ـســب م ـش ــارك ــة في
االن ـت ـخــابــات ف ــي دوائ ـ ــر ب ــن ع ــروس
(نـ ـح ــو  70فـ ــي امل ـ ـئـ ــة) ونـ ــابـ ــل  1و2
(بـحــدود  68فــي املـئــة) ،تليها دوائــر
ت ــون ــس ال ـعــاص ـمــة ،فـيـمــا ك ــان الفـتــا
ت ــدن ــي امل ـش ــارك ــة ف ــي س ـي ــدي بــوزيــد
(أق ـ ــل م ــن  50ف ــي املـ ـئ ــة) ،وهـ ــي مهد
الـحــركــة االحتجاجية الـتــي أطاحت
ب ـ ــن ع ـ ـلـ ــي .وق ـ ـ ــد ب ـ ـ ـ ــرزت ي ـ ـ ــوم أم ــس
الدعوات إلى «الرحيل» التي القاها
ال ــرئـ ـي ــس امل ـن ـص ــف امل ـ ــرزوق ـ ــي ل ــدى
توجهه لإلدالء بصوته ،وهو حليف
«النهضة» ضمن «ترويكا» الحكم.
ونـ ـ ـجـ ـ ـح ـ ــت تـ ـ ــونـ ـ ــس ف ـ ـ ــي ال ـ ـت ـ ـحـ ــدي
االن ـت ـخ ــاب ــي ب ــال ــرغ ــم م ــن أن تـقــويــم
املحطة االنتخابية ال يمكن اإلقــرار
بـ ــه إال بـ ـع ــد االعـ ـ ـ ــان عـ ــن ال ـن ـت ــائ ــج
ال ـن ـه ــائ ـي ــة وال ـت ـح ـق ــق مـ ــن ال ـن ــزاه ــة
الـتــامــة للعملية االنـتـخــابـيــة .وكــان
رئ ـي ــس ح ـكــومــة «الـ ـت ــواف ــق» ،مـهــدي
جمعة ،قد قال في تصريح صحافي
إن «نجاح هــذه العملية االنتخابية
ضمان ملستقبل تونس والنفتاحها

عـلــى الـ ـخ ــارج» ،مـعـبـرًا ع ــن «الــوعــي
بأهمية املوعد االنتخابي باعتباره
م ـح ـطــة ت ــاري ـخ ـي ــة ،وخ ــاص ــة أن مــن
أول ــوي ــات حـكــومـتــه تـهـيـئــة األجـ ــواء
لــانـتـخــابــات» .وفــي محاولة تقويم
أولـ ــي لـلـعـمـلـيــة االن ـت ـخــاب ـيــة ،أع ــرب
امل ـن ـســق ال ـع ــام لـشـبـكــة «م ــراق ـب ــون»،
رفـ ـي ــق الـ ـحـ ـل ــوان ــي ،ف ــي ح ــدي ــث إل ــى
«األخ ـبــار» ،عــن أنــه «ال يمكن تقويم
الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــة بـ ـمـ ـجـ ـمـ ـلـ ـه ــا .م ـ ـ ــن ح ـي ــث
الناخية اللوجستية  99في املئة من
مكاتب االقـتــراع فتحت دون تأخير
ووصلتها املواد االنتخابية الالزمة
لعملية االق ـتــراع ،وهــو مــا يعني أن
االستعداد تقنيا ولوجستيا كان في
مستوى محمود وهو شيء يحسب
للهيئة تنظيميا».
وبانتظار النتائج التي ستفتح على
مشهد سياسي جديد من شأنه نقل
تجربة تونسية جــديــدة إلــى العالم
العربي ،فإن «حركة النهضة» كانت
ت ـم ــر ف ــي يـ ــوم ال ـت ـح ــدي األب ـ ـ ــرز لـهــا
بـعــد نـحــو ثــاثــة أعـ ــوام ف ــي الـحـكــم،
تـ ـب ــوأت خ ــال ـه ــا رئ ــاس ــة حـكــومـتــن
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حسان العيادي
أجراها ّ

ستتركه للحكومة املقبلة؟
هـ ـن ــاك خـ ـط ــوط كـ ـب ــرى ومـ ـ ـب ـ ــادئ تـ ـق ــوم عـلـيـهــا
الدبلوماسية التونسية وهي التواصل وإيجاد
عالقات طيبة مع كل الدول الصديقة والشقيقة،
ون ـح ــن نـتـعــامــل م ــع ال ــواق ــع الـ ــذي اس ـتــوجــب أن
تكون لنا عالقات مع الشقيقة ســوريــا ،وفتحنا
مكتبًا .والفريق القادم ّ
يحدد املستقبل.
¶ البعض يرى ّأن تونس غابت عن األزمة السورية؟
ما نعتبره نحن صحيحًا قمنا به ،وهو استعادة
ال ـع ــاق ــات م ــع س ــوري ــا ،وفـتـحـنــا مـكـتـبــا لــرعــايــة
ّ
فالتونسيون مــن حقهم أن
ش ــؤون التونسيني،
ترعاهم الدولة ،وفي سوريا هناك معطى أمني،
فوجود بعض التونسيني في جبهات القتال ٌ
أمر
نرفضه وال نريده.
ّ
¶تـســلـمــت الـحـكــم ف ــي ظ ــل ت ــردي ال ـعــاقــات الـتــونـسـيــة
الخارجية ،فهل نجحتم في تجاوز ذلك؟
التحديات االقـتـصــاديــة ،األمـنـيــة ،اإلقليمية هي
مــن ضمن الـتـحــديــات املـطــروحــة ،تعاملنا معها
جميعًا ،والـيــوم لنا عــاقــات طيبة فــي محيطنا
الجغرافي القريب ،وأيضًا مع كل البلدان .نحن
اليوم ليس لنا أعداء ،وإنما أصدقاء.

ن ـج ـح ـت ــم فـ ــي ذلـ ـ ــك مـ ــن دون ض ـ ـغـ ــوط مـ ــن األطـ ـ ـ ــراف
السياسية؟ ّ
ه ـ ــذا ت ـح ــق ــق ب ـف ـض ــل ع ـم ــل الـ ـف ــري ــق ال ـح ـك ــوم ــي،
وبفضل تعاون كل املتدخلني ،حتى وإن مورست
ضغوط .الجميع يعلم أنني ال أمشي بالضغوط
وإنما بالتخطيط واملنهجية.
¶ نـجــاح حـكــومـتــك جـعــل الـبـعــض يـطــالــب بــاسـتـمــرارك
رئيسًا للحكومة املقبلة ،فهل تقبل باملنصب إن عرض
عليك؟
ّ
لــن أقبل بــه ،أتيت مــن أجــل مهمة أنهيها وأسلم
املشعل .لن أقبل أن أستمر ،وأعتبر أن ال أحــد ال
يمكن تعويضه ،وأبلغت الجميع بموقفي تكرارًا
وم ـ ــرارًا ،وه ــو أن ــي لـســت مــرشـحــا لتكليفي مـ ّـرة
ثانية.

نرفض وجود
تونسيين في
الجبهات القتال،
وهو أمر ال نريده

¶ من بني التحديات ما يحصل في ليبيا ومصر ،هل
من تداعيات أمنية؟ وهل أخذتم ذلك بعني االعتبار في
خطتكم؟
نحن نتفاعل مع واقعنا اإلقليمي ،ونحن حينما
ّ
نتحدث عن األمن في تونس فهو مرتبط باألمن
في الشقيقة ليبيا ،واملرتبط بأمن جميع املنطقة،
وحتى النمو االقتصادي مرتبط باملنطقة ،وما
يجرى في أوروبــا ،وهذا من جملة األشياء التي
أخذناها بعني االعتبار ،ووضعنا السيناريوات
الالزمة للتعامل مع الوضع الداخلي الذي نتحكم
به .والوضع الخارجي اإلقليمي ال يفرض علينا،
لكن واجبنا التعامل معه.
ّ
نتحدث عــن املــوضــوع الـســوري ،وأنــت عالجت امللف
¶
بتصور مختلف ،فهل هناك تصور جديد ملعالجة امللف

ّ
¶ تسلمتم الدولة وهي في حالة شبه إفالس ،هل تشرح
الوضع املالي للحكومة التونسية اليوم؟
اإلفــاس كلمة قوية .تونس مـ ّـرت بفترة صعبة،
ك ــان ــت ف ـت ــرة ت ـج ــاذب ــات ،وت ـغ ـي ـيــرات اق ـت ـصــاديــة
ّ
وأم ـن ـي ــة واج ـت ـم ــاع ـي ــة ،إض ــاف ــة إلـ ــى أن ال ـشــريــك
األساسي لتونس ،وهو أوروبــا ،يعاني من أزمة
اق ـت ـصــاديــة مـنــذ  ،2009وم ــا ي ـحــدث ف ــي ال ـجــارة
لـيـبـيــا وف ــي املـنـطـقــة بمجملها لــه تــأثـيــر سلبي
على االقتصاد التونسي ،لكن فــي الــوقــت نفسه
اسـتـمــرار الـنـمـ ّـو االقـتـصــادي ب ــ 2أو  %3هــو غير
كــاف ،لكنه يعطي صــابــة لالقتصاد التونسي.
وفي املجمل ،هناك نقاط ضعف يجب معالجتها،
ل ـكــن ل ـيــس ه ـن ــاك ح ــال ــة إف ـ ــاس .م ــا ي ـعــانــي منه
االقتصاد التونسي هو التوازنات املالية الكبرى،
بسبب الـضـغــط عـلــى املـيــزانـيــة الـتــي تـعــانــي من
عجز .االقتصاد التونسي اقتصاد سالب واعــد
ب ـش ــرط الـ ـع ــودة إل ــى ال ـع ـمــل ال ـج ــاد واالس ـت ـق ــرار
واإلصالح.

ــلى مرحلة جديدة

مرت «حركة النهضة» أمس في يوم التحدي األبرز لها بعد نحو ثالث سنوات في الحكم (أ ف ب)

واج ـه ـتــا أع ـتــى األزم ـ ــات الـسـيــاسـيــة
ال ـتــي عــرفـتـهــا تــونــس فــي تــاريـخـهــا
املعاصر .وكــان زعيم الحركة ،راشد
الـ ـغـ ـن ــوش ــي ،قـ ــد ق ـ ــال ب ـع ـي ــد اإلدالء
بصوته في بن عروس إن «هذا اليوم
تاريخي لتونس تتحقق فيه أحالم
اج ـيــال مــن الـتــونـسـيــن ليصبح لنا
بــرملــان» .وأضــاف إن «مهمتنا اليوم
ان نـحــافــظ عـلــى الـشـمـعــة الــوحـيــدة
ال ـت ــي ت ـض ــيء ال ــرب ـي ــع ال ـع ــرب ــي وأن
نظهر ان الديموقراطية واالســام ال
يتعارضان» .وقال إن الشعب العربي
يستحق الديموقراطية ،وإن االسالم
والديموقراطية ال يتناقضان وإنما
يسيران يدًا بيد.
جــديــر بــالــذكــر أن ــه ف ــي مـطـلــع الـعــام
ال ـح ــال ــي اضـ ـط ــرت «ال ـن ـه ـض ــة» إل ــى
الـتـخـلــي عــن الـسـلـطــة لـحـكــومــة غير
ح ــزبـ ـي ــة بـ ـم ــوج ــب خ ــريـ ـط ــة ط ــري ــق
طــرح ـت ـهــا أطـ ـي ــاف امل ـج ـت ـمــع امل ــدن ــي
إلخـ ـ ــراج الـ ـب ــاد م ــن أزم ـ ــة سـيــاسـيــة
حــادة اندلعت إثــر اغتيال اثنني من
قادة املعارضة العلمانية في ،2013
شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

عـ ـل ــى م ـق ـل ــب آخ ـ ـ ــر ،ت ـن ـت ـظ ــر أطـ ـ ــراف
امل ـ ـعـ ــارضـ ــة ال ـت ــون ـس ـي ــة ال ـت ـق ـل ـيــديــة
نتائجها ،وســط مخاوف من مآالت
األم ـ ـ ـ ــور ،ب ـع ــد س ـن ــن مـ ــن ال ـت ـمــاهــي
ب ـي ـن ـه ــا وب ـ ـ ــن أي حـ ـ ـ ــراك س ـي ــاس ــي
تـ ـشـ ـه ــده ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد .وك ـ ـ ـ ــان املـ ـتـ ـح ــدث
بــاســم «الـجـبـهــة الـشـعـبـيــة» املــرشــح
لــانـتـخــابــات الــرئــاسـيــة الـتــونـسـيــة،
حـمــة الـهـمــامــي ،قــد أع ــرب عــن أسفه
ل ـ ــوج ـ ــود م ـ ـشـ ــاكـ ــل تـ ـنـ ـظـ ـيـ ـمـ ـي ــة ف ــي
االن ـت ـخــابــات .وق ــال ال ـه ـمــامــي ،وهــو
أحـ ــد ال ــوج ــوه ال ـك ــاري ــزم ــات ـي ــة لـتـلــك
األطـ ـ ـ ــراف ال ـس ـي ــاس ـي ــة الـ ـت ــي دخ ـلــت
االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـح ــال ـي ــة م ـش ـت ـتــة ،إن
«هناك الكثير من املشاكل التنظيمية
عرقلت لألسف الشديد سير العملية
االنتخابية في الـخــارج ...وحتى في
الــداخــل» ،مضيفًا «سـنــرى إن كانت
األحزاب التي تحظى بحظوظ عالية
ستحصل على النسب الـتــي تنبأت
بـ ـه ــا اسـ ـتـ ـط ــاع ــات ال ـ ـ ـ ـ ــرأي» .إال أن
الهمامي استدرك بالقول« :هذا يوم
مفصلي بالنسبة إلينا ،وتونس هي
أنموذج لكثير من البلدان».
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رب ضارة تنفع إلنشاء «منطقة عازلة» مع غزة
تحول سيناء إلى مدن أشباح ...وفرض حالة الطوارئ ال يقلق أهلها
«الطوارئ» ّ
باتت المذبحة األخيرة في سيناء سببًا
مالئمًا للسعي إلى تنفيذ عملية
إخالء في منطقة الشريط الحدودي
الفاصل بين مصر وغزة من سكانها،
بعدما كانت مجرد «عرض إغرائي»
ق ـبــل ال ـع ـم ـل ـيــات األخـ ـي ــرة ال ـت ــي أودت
ب ـثــاثــن ج ـنــديــا م ـص ــري ــا ،كـ ــان هـنــاك
ح ـ ـ ــدي ـ ـ ــث فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـخـ ـ ـف ـ ــاء وص ـ ـ ـ ـ ــل إل ـ ــى
«األخـ ـ ـب ـ ــار» ت ـف ــاص ـي ــل بـ ـش ــأن ــه ،وه ــو
عروض وإغراءات للقاطنني من أهالي
ش ـمــال سـيـنــاء عـلــى ال ـح ــدود م ــع رفــح
الفلسطينية مــن أج ــل إخ ــاء بيوتهم
تمهيدًا إلقامة منطقة عازلة ،وآنذاك لم
يمكن التعاطي مع تلك األنباء رسميًا
ألنه لم تجر االستجابة مع العروض.
وي ـب ــدو ب ـعــد ال ـ ـقـ ــرارات ال ـك ـب ـيــرة الـتــي
ح ـم ـل ـت ـهــا الـ ـنـ ـب ــرة ال ـع ــال ـي ــة ل ـلــرئ ـيــس
املـ ـص ــري ،ع ـبــد ال ـف ـت ــاح ال ـس ـي ـســي ،أن
األي ـ ـ ـ ــام امل ـق ـب ـل ــة س ـ ــوف ت ـش ـه ــد إق ــام ــة
منطقة عازلة على الشريط الحدودي
الفاصل بني األراضي املصرية وغزة إن
باإلجبار أو الترغيب .وذكرت مصادر
أمنية أن هــذا الشريط قد يصل عمقه
مــن  500متر إلــى  ،1500وال ـهــدف منه
كشف االتجاه االستراتيجي ،الشمالي
ال ـش ــرق ــي ،أمـ ــام الـ ـق ــوات امل ـس ــؤول ــة عن
تــأمــن الـ ـح ــدود إلح ـب ــاط أي مـحــاولــة
للتسلل.
وأوضـحــت املـصــادر نفسها أن الهيئة
ال ـه ـنــدس ـيــة ل ـل ـق ــوات امل ـس ـل ـحــة س ــوف
تبدأ بتنفيذ تكليفات السيسي بإقامة
امل ـن ـط ـقــة الـ ـع ــازل ــة ع ـل ــى طـ ــول  14كـلــم
(م ـس ــاف ــة الـ ـح ــدود ب ــن م ـصــر وغ ـ ــزة)،
مشددة على «اتخاذ إجــراءات صارمة
ف ـ ــى الـ ـتـ ـع ــام ــل عـ ـل ــى األرض م ـ ــع أي
اع ـت ــداءات هــدفـهــا مـنــع إخ ــاء املنطقة
الحدودية».
وفي سبيل إقناع السكان باإلخالء ،أفاد
سكرتير رئـيــس مــديـنــة رف ــح املصرية
ورئ ـيــس لجنة تلقي طـلـبــات اإلخ ــاء،
ع ـبــد الـحـمـيــد ال ـح ـب ـشــي ،ب ــأن اللجنة
الـ ـخ ــاص ــة ب ـت ـل ـقــي طـ ـلـ ـب ــات ت ـعــويــض
أصـحــاب املـســاكــن املـقــرر إخــاؤهــا «ال
تزال تتواصل مع القاطنني لتعويضهم
مــال ـيــا أو تـسـلـيـمـهــم أراض ـ ــي بــدي ـلــة».

القوات المسلحة تنوي إقامة المنطقة العازلة على طول  14كلم هي الحدود بين مصر وغزة (آي بي ايه)

وذكــر الحبشي لـ«األخبار» أن اللجنة
التي بدأت أعمالها ،صباح أمس ،تلقت
ً
نحو  200طلب من إجمالي  680منزال
ت ـقــع ف ــي ن ـطــاق 1500م ع ـلــى ال ـحــدود
م ــع غـ ــزة ،وط ـل ـبــت ال ـس ـل ـطــات األمـنـيــة
إخــاء هــا نظرًا إلــى «تعرض قاطنيها
ملخاطر ألنها في نطاق تحركات أمنية
وعمليات هدم أنفاق».
أما املواطنون ،فيرون أن إخالء بيوتهم
«ق ــرار ظــالــم بحق كــل الــذيــن يعيشون
في سيناء ،وليس الشريط الحدودي
ف ـقــط» ،ويـنـفــون صـحــة تـجــاوبـهــم مع

ال ـق ــرار .وغ ــزت شــائـعــات كـثـيــرة سيناء
خ ــال ال ـيــومــن امل ــاض ـي ــن ،خالصتها
أن الـ ــدولـ ــة ت ـس ـت ـغــل امل ــوق ــف لـتـطـبـيــق
خ ـطــط س ـبــق أن أعـ ــدت ل ـهــا ،ك ـمــا أنـكــر
أه ــال ــي س ـي ـنــاء حــديــث مـجـلــس مــديـنــة
رفح عن تلقيه  200طلب من املواطنني
إلخالء منازلهم ،نافني وجود «عمليات
تــوطــن للفلسطينيني ،ألن الـعــائــات
الفلسطينية شمال سيناء مقيمة منذ
عام  1948بعدما هجرت من أراضيها».
ويرى آخرون أن قرار اإلخالء ظلم فوق
ظلم آخــر كانوا يعيشونه ،إذ إن املــادة

تتحدث محافظة
رفح عن تلقيها طلبات
لإلخالء ،فيما ينكر
المواطنون ذلك

الثالثة من القرار 203لسنة  2012تمنع
تملك األرض واملباني في تلك املناطق،
وهذا القرار اعتبره السيناويون رفضًا
م ــن ال ــدول ــة ب ــاالع ـت ــراف بـهــم مـنــذ ذلــك
الوقت.
ع ـل ــى ص ـع ـي ــد فـ ـ ــرض ح ـظ ــر ال ـت ـج ــوال
وحالة الطوارئ ،ليس فيهما أي جديد
كـمــا ي ـقــول امل ــواط ـن ــون ،وخ ــاص ــة أنـهــم
ي ـع ـي ـشــون «ح ـظ ــر الـ ـتـ ـج ــوال ال ـف ـع ـلــي»
منذ عام تقريبًا ،فيما تنال اإلجــراءات
األمنية من قوت أرزاقهم في قرى ومدن
ً
رف ــح وال ـع ــري ــش .ف ـب ــدال م ــن أن تنجح
خ ـطــة ال ـج ـيــش امل ـص ــري ف ــي «م ـحــاربــة
اإلره ـ ـ ــاب» ،فــإنـهــا تـتـسـبــب ف ــي ان ـعــدام
«ف ــرص الـحـيــاة اآلدم ـي ــة» لـلـشـبــاب في
سيناء ،وتبقيهم سجناء بيوتهم.
وال يـ ـنـ ـك ــر ال ـ ـس ـ ـي ـ ـنـ ــاويـ ــون أنـ ـ ـ ــه م ـنــذ
ثـ ــاث سـ ـن ــوات ت ـس ـعــى م ــا يـسـمــونـهــا
«ال ـج ـمــاعــات الـتـكـفـيــريــة م ــن أص ـحــاب
الـ ــرايـ ــات ال ـ ـسـ ــود» إلـ ــى فـ ــرض قــوانــن
ّ
ّ
«ال ـب ـق ــاء ل ــأق ــوى» ،ف ـظــلــت ت ـط ــارد كــل
ّ
الــراف ـضــن لــوجــودهــم إل ــى ح ــد الـقـتــل،
لكنهم ال يـخـفــون شـعــورهــم بــاملــأســاة
بسبب «مداهمات الجيش التي أودت
ب ـ ــأرواح أب ــري ــاء م ــن امل ــدن ـي ــن» .وكــذلــك
لــم تسع الــدولــة إلــى تحسني الخدمات
ألهالي سيناء وتقوية صمودهم ،وفق
ما يؤكدون.
أما الكمني األخير في «كرم القواديس»
ب ــن ال ـع ــري ــش وال ـش ـي ــخ زويـ ـ ــد ،ف ـكــان
بوابة ألزمــة جديدة .يقول أحد شيوخ
القبائل ويدعى عبد الهادي إن «الكمني
ّ
ّ
واستمر
متعدد املــراحــل،
كــان هجومًا
نحو عشرين دقيقة على حاجز أمني
يشرف على تقاطع أربع طرق فرعية».
ويضيف لــ«األخـبــار»« :ظلت األسلحة
النارية املتطورة وقذائف الهاون ّ
تدوي
في سماء جنوب الشيخ زويد ما جعل
أهــالــي املناطق املـجــاورة يبيتون ليلة
ّ
مأساوية ،وخاصة أن عمليات املداهمة
التي نفذتها عناصر التأمني ،التابعة
ل ـ ـقـ ــوات ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ،بـ ـ ــدأت ال ـت ـف ـت ـيــش
والبحث عن الفاعلني الحقيقيني لهذه
املذبحة بني بيوت األهــالــي!» .من هنا،
ّ
ّ
ال يرى عبد الهادي أن الحل هو تهجير
املــواطـنــن مــنّ أراضـيـهــم وممتلكاتهم،
«بل يجب ضخ املزيد من االستثمارات،
والـتـ ّ
ـوســع فــي العمران الحقيقي حتى
ينشغل الشباب في مشروعات قومية
وال يشاركوا ،عن رغبة أو ترهيب ،في
تخريب سيناء أكثر من ذلك».

تقرير

القطاع يدفع مجددًا ضريبة جواره مصر
أخافت أصوات الصواريخ التجريبية
التي كانت تطلقها المقاومة صوب
بحر غزة ،يوم أمس ،مواطني القطاع
الذين لم ينسوا صدى الحرب األخيرة،
فيما لم تبدد هذه الصواريخ غيوم
«االتهامات المصرية» بعد مقتل
عشرات الجنود في «الجارة سيناء»

غزة ـ سناء كمال
لم تنته التحقيقات املصرية الرسمية
بعد ملعرفة هوية «اإلرهــابـيــن» الذين
املصريني
ارتكبوا مجزرة بحق الجنود ُ
فــي شبه جــزيــرة سـيـنــاء ،حتى أبلغت
«ح ـ ـم ـ ــاس» رسـ ــالـ ــة شـ ــديـ ــدة ال ـل ـه ـجــة
م ـف ــاده ــا أن ال ـق ــاه ــرة تـشـتـبــه رسـمـيــا
ب ـض ـلــوع ع ـنــاصــر م ــن غ ــزة ف ــي تنفيذ
الهجوم .ونقلت مصادر أمنية مصرية
لـ«األخبار» أن املسؤولني هناك أبلغوا
«ح ـمــاس» نيتهم تنفيذ عــدة خطوات
«ل ـل ـق ـب ــض ع ـل ــى املـ ـت ــورط ــن فـ ــي ه ــذه
املجزرة» .وحاملا أعلنت حالة الطوارئ
في سيناء ،بــدأت أصابع االتهام التي
يرفعها اإلعالم املصري تتجه إلى غزة،
وســرعــان مــا أغـلـقــت مـصــر معبر رفــح
البري «حتى إشعار آخــر» .وهــذه املرة

زاد على «اإلج ــراءات العقابية» تأجيل
املفاوضات غير املباشرة بني االحتالل
وامل ـق ــاوم ــة ،وكـ ــان م ـق ــررا ب ــدء جولتها
الجديدة اليوم في القاهرة ،وأيضًا «إلى
أجــل غير مسمى» ،مــع محاولة بعض
املسؤولني الفلسطينيني تخفيف وقع
التأجيل ،والقول إنه لن يتعدى شهرا.
وبينما كان الغزيون يتداولون األخبار
عن إغالق املعبر وتأجيل التفاوض غير
امل ـبــاشــر ،أخــافـتـهــم أصـ ــوات انـفـجــارات
كبيرة ،تبني الحقا أنها تجارب إلطالق
صواريخ أجرتها املقاومة صوب البحر،
وهو ما أشار إليه املتحدث باسم جيش
االحتالل ،قائال إنها املرة السادسة التي
تـجــري فيها «حـمــاس» تجربة إلطــاق
صــواريــخ بــاتـجــاه الـبـحــر .لكن أكـثــر ما
يثير مـخــاوف الغزيني مــا سمعوه من
الرئيس املصري ،عبد الفتاح السيسي،

ع ــن «ح ــل حـ ــازم ع ـلــى الـ ـح ــدود» جــرى
الحديث عن أنه «منطقة عازلة بني رفح
املصرية والفلسطينية».
مصدر مسؤول في «حماس» قال بدوره
إنه يستحيل أن يكون ألي أحد من غزة
عالقة بهذه املجزرةّ .
وقدر املصدر الذي
رفــض ذكــر اسـمــه أن «الـقــاهــرة تحاول
أن تـخــرج نفسها مــن امللعب الداخلي
بـ ـ ــزج غـ ـ ــزة فـ ــي كـ ــل صـ ـغـ ـي ــرة وك ـب ـي ــرة
نــات ـجــة م ــن ت ـق ـص ـيــرات أم ـن ـيــة ت ـطــاول
جنودها» .ويضيف لـ«األخبار»« :منذ
اللحظة األولى لإلعالن عن املجزرة كنا
نـعــي جـيــدا أن ــه ستتهم غـ ــزة ...حماس
ال ت ـس ـع ــى ب ـع ــدم ــا ج ـ ــرى فـ ــي ال ـح ــرب
األخيرة إلى التدخل في شؤون مصر،
والتحقيقات ستثبت ذلك».
ع ـ ـلـ ــى ن ـ ـحـ ــو م ـ ـت ـ ـصـ ــل ،أك ـ ـ ـ ــد م ـ ـسـ ــؤول
الـ ـع ــاق ــات الـ ـخ ــارجـ ـي ــة فـ ــي «ال ـج ـه ــاد

اإلسالمي» ،خالد البطش ،أن «املستفيد
األول واألخـ ـي ــر م ــن ه ــذه املـ ـج ــزرة هو
مــن تـحــدث فــي مــؤتـمــر هرتسيليا عن
ضـ ــرورة إش ـغــال الـجـيــش امل ـصــري في
الـ ـص ــراع ــات ك ـم ــا الـ ـح ــال م ــع الـجـيــش
ال ـ ـسـ ــوري» ،ف ــي إش ـ ــارة إل ــى إســرائ ـيــل.
ورفض البطش ،في حديث لـ«األخبار»،
ال ـ ــزج بــال ـش ـعــب الـفـلـسـطـيـنــي ف ــي هــذا
«الحادث املأساوي».
م ـ ـك ـ ـتـ ــب رئ ـ ـ ــاس ـ ـ ــة ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــة ل ـ ـ ــم ي ـك ــن
بـعـيـدًا ،فـقــد أك ــدت م ـصــادر مـقــربــة منه
لــ«األخـبــار» أن تقدير رئيس السلطة،
مـحـمــود ع ـبــاس ،ال يستبعد أن تكون
«عناصر مــن غــزة ســاعــدت اإلرهابيني
لــوجـسـتـيــا» ،مـسـتــدركــة« :نستبعد أي
دور لحماس ،لكن هناك عناصر تابعة
للسلفية ال ـج ـهــاديــة ،وال يـمـكــن ألحــد
إنكار وجودهم في غزة».
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العالم
تقرير النزاع بشأن تصدير الغاز إلى أوروبا ،يقع في صلب االتفاق الذي تحاول أوكرانيا وروسيا التوصل إليه ،قبل
الشتاء .ورغم أن أوروبا تحاول تقليل االعتماد على استهالك الغاز الروسي ،إال أن ذلك ال يمكن أن يسري على
كافة دولها ،كما أنه صعب التحقيق ،وخصوصًا على المدى القريب

هل تتمكن أوروبا من مواجهة «االبتزاز الروسي»؟
نادين شلق
بعد كل اجتماع تعقده روسيا وأوكرانيا
ّ
من أجــل حــل أزمــة الـغــاز ،تكون النتيجة
ّ
أش ـب ــه ب ــال ــ«ع ــود إل ــى بـ ــدء» الـ ــذي ي ـعــزز
مخاوف أوروبية ،ال تلغيها التطمينات
على املستوى الرسمي ،من عدم الحصول
على غاز التدفئة هذا الشتاء.
الـ ـث ــاث ــاء املـ ــاضـ ــي ،ت ـح ــدث ــت امل ـفــوض ـيــة
األوروب ـي ــة عــن تـقــدم مـلـحــوظ ح ــول هــذا
امللف عقب اللقاء الذي عقد ،في بروكسل،
بـ ـ ــن روس ـ ـ ـيـ ـ ــا وأوك ـ ـ ــران ـ ـ ـي ـ ـ ــا واالت ـ ـ ـحـ ـ ــاد
األوروبـ ـ ـ ـ ــي ،ول ـك ــن هـ ــذا االت ـ ـفـ ــاق م ـنــوط
بسداد الديون األوكرانية ملوسكو ،التي
َّ
ستقرر مصادرها ،في اجتماع سيعقد
األربعاء املقبل.
إال أن ما يدفع الدول األوروبية إلى أخذ
املــوضــوع بجدية ،هــو تصريحات أدلــى
بها الرئيس الــروســي فالديمير بوتني،
خالل زيارته بلغراد ،حني ربط إمــدادات
الغاز إلى أوروبــا باالتفاق مع أوكرانيا،
ّ
ملمحًا إلــى أن إم ــدادات الـغــاز الروسية
إلى االتحاد األوروبي قد تتأثر ،إذا قررت
كييف اقتطاع قسم مــن الـغــاز الــروســي،
ملواجهة النقص لديها.
وم ــا ي ـع ــزز م ـخ ــاوف ال ـ ــدول األوروبـ ـي ــة،
وخ ـص ــوص ــا ال ـشــرق ـيــة م ـن ـهــا ،الـســابـقــة
ال ــروسـ ـي ــة ف ــي ه ـ ــذا امل ـ ـجـ ــال ،ف ــي عــامــي
 2006و ،2009حـ ــن ق ـط ـع ــت مــوس ـكــو
إمدادات الغاز ،بسبب عدم سداد الديون
األوكرانية واالستخدام األوكراني للغاز
الطبيعي املخصص للدول األوروبية.
ورغـ ــم أن أوروب ـ ــا بـ ــدأت ب ــدع ــم سـيــاســة
الطاقة البديلة ،منذ ضـ ّـم روسـيــا لشبه
جــزيــرة ال ـقــرم ،بــال ـتــوازي مــع الـعـقــوبــات
ال ـتــي فــرضـتـهــا عـلــى روس ـي ــا ،السـتـبــاق
أي حــادثــة مـمــاثـلــة ولـجـعــل أوروبـ ــا أقــل
اع ـت ـم ــادًا ع ـلــى روسـ ـي ــا ،إال أن الحقيقة
الـ ــواض ـ ـحـ ــة لـ ـلـ ـعـ ـي ــان ،ه ـ ــي :ل ـي ـس ــت كــل
دول االت ـحــاد األوروب ـ ــي ق ــادرة عـلــى فـ ّـك
ارت ـبــاط ـهــا بـشــركــة «غـ ــازبـ ــروم» ،عـمــاق
ال ـطــاقــة الـ ــذي تـمـلـكــه ال ــدول ــة الــروس ـيــة.
فأوروبا التي تستورد  %30من حاجتها
م ــن الـ ـغ ــاز م ــن روس ـ ـيـ ــا ،ت ـع ـت ـمــد مـعـظــم
دولـهــا الشرقية على هــذا الـغــاز ،بنسبة
قد تصل إلى .%100
وفي سبيل تخفيف «االبتزاز السياسي
ال ــروس ــي» مــن خ ــال األزم ــة األوكــران ـيــة،
وق ـعــت شــركــة «أو ام ف ــاو» الـنـمـســاويــة،
ف ــي نـيـســان امل ــاض ــي ،م ــذك ــرة تـفــاهــم مع
«غازبروم» إلتمام بناء الجزء النمساوي
من خط أنابيب الغاز «ســاوث ستريم»،
وذل ـ ــك ب ـع ــد أي ـ ــام ع ـل ــى إقـ ـ ـ ــرار ع ـقــوبــات
أمـ ـي ــركـ ـي ــة وأوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة عـ ـل ــى م ــوس ـك ــو،
م ــا س ـي ـس ـمــح بـ ــإرسـ ــال الـ ـغ ــاز ال ــروس ــي
إل ــى ج ـنــوب أوروب ـ ـ ــا ،ع ـبــر طــريــق تحت
البحر األس ــود ،ولكن هــذا الخط إن كان

سيساعد على تـجــاوز أوكــرانـيــا كدولة
ّ
عـ ـب ــور ،إال أنـ ــه ف ــي ال ــوق ــت ذات ـ ــه ،ي ـعــزز
القبضة الروسية في مجال الطاقة ،في
ذلك الجزء من أوروبا.

تطمينات أوروبية
فــي  16مــن الشهر الـحــالــي ،أكــد املفوض
األوروبـ ــي للطاقة غــونـتــر أوتـيـنـغــر ،ردًا
عـلــى ت ـهــديــدات بــوتــن ،أن «األوروب ـي ــن
لــن يموتوا مــن الـبــرد هــذا الشتاء ،حتى
عندما يقطع الروس إمدادات الغاز» .فقد
أع ــد األوروبـ ـي ــون ،فــي حــزيــران املــاضــي،
دراسـ ـ ــة ت ـس ـت ـنــد إل ـ ــى األزمـ ـ ــة ال ــروس ـي ــة
_ األوك ــران ـي ــة .وأشـ ــار أوتـيـنـغــر إل ــى أن
ّ
«هــذه الــدراســة تــدل على أنــه ليس هناك
مـ ــن م ـع ـن ــى السـ ـتـ ـخ ــدام ال ـ ـغـ ــاز ك ـســاح
س ـي ــاس ــي» .وب ـح ـســب ت ـع ـب ـيــره ،أظ ـهــرت
ن ـت ــائ ــج «اخـ ـتـ ـب ــار اإلج ـ ـهـ ــاد» أنـ ــه يـمـكــن
االستغناء عن الغاز الروسي ،ملدة شهر،
ش ــرط ت ـع ــاون ال ـ ــدول األوروبـ ـي ــة ف ــي ما
بـيـنـهــا ،ولـكـنــه ف ــي ال ــوق ــت ذاتـ ــه ،تـحــدث
عن أنه ال ّبد ألوروبــا من استغالل كافة
أســال ـيــب الـتــدفـئــة لـلـتـعــويــض عــن حظر
استيراد الغاز الروسي ،إن كان باللجوء
إل ــى ال ـطــاقــة ال ـبــدي ـلــة ،أو ب ــزي ــادة إنـتــاج
الغاز النرويجي أو حتى باستيراد الغاز
املسال ،إضافة إلى توفير الطاقة وغيرها
من البدائل التي سعى إلى الترويج لها.
بموازاة ذلك ،سعت املفوضية األوروبية
إلـ ـ ــى طـ ـم ــأن ــة ك ــاف ــة ال ـ ـ ـ ــدول الـ ـ ـ ـ ــ 24ال ـت ــي

تعتمد معظم دول
القارة الشرقية على
الغاز الروسي بنسبة
قد تصل إلى %100

تـ ـسـ ـت ــورد ال ـ ـغـ ــاز مـ ــن روس ـ ـي ـ ــا ،وح ـت ــى
ال ـس ــت م ـن ـهــا ،ال ـت ــي تـعـتـمــد ع ـلــى ال ـغــاز
ال ــروس ــي بنسبة  ،%100إل ــى أن ــه يمكن
االس ـت ـغ ـنــاء ع ــن ه ــذه امل ـ ـ ــادة ،وبــال ـتــالــي
ً
«منع االبتزاز الروسي ألوروبــا» .فمثال،
يمكن لألستونيني والفنلنديني الذين
ُيـ ـع ــدون األكـ ـث ــر ه ـش ــاش ـ ّـة ،ال ـل ـج ــوء إلــى
الطاقة البديلة ،التي تتمثل في األخشاب
املتوافرة بكثرة في فنلندا.
كما أن خــط الــدفــاع األول بالنسبة إلى
االتـ ـ ـح ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،هـ ــو ب ــاالح ـت ـف ــاظ
باحتياطي غاز أعلى مما كان عليه في
ع ــام  .2009فـمـعـظــم الـ ــدول كــانــت تعمل
ع ـلــى ت ـخــزيــن ال ـغ ــاز م ـنــذ ال ــرب ـي ــع ،حتى
أصبحت خزاناتها مليئة بنسبة ،%93
م ــا يـعـطـيـهــا س ـن ـدًا أو دف ـعــا إل ــى األم ــام

تقاعس كييف يؤخر االتفاق
تحصل أوروبا على نصف حصتها من الغاز الروسي عبر أوكرانيا ،التي
جرى إيقاف توريد الغاز الروسي إليها ،في حزيران املاضي ،بسبب النقاش
حول األسعار ،كما أن موسكو ّ
تشدد الخناق على كييف عن طريق منع دول
االتحاد األوروبي من إعادة تصدير الغاز الروسي إليها من خالل «تدفقات
عكسية».
وفي اجتماع عقد في  21من الشهر الحالي ،فشلت روسيا وأوكرانيا واالتحاد
األوروبــي مجددًا في إبــرام اتفاقية مؤقتة بشأن توريد الغاز الروسي إلى
أوكرانيا ،مع انعدام وجود مصادر مالية لدى كييف لسداد االستحقاقات
الروسيةّ ،
وتقرر عقد اللقاء األربعاء املقبل ،إال أنه جرى االتفاق مبدئيًا على
سعر الغاز لفترة االتفاقية املؤقتة حتى آذار  ،2015بواقع  385دوالرًا لكل
ألف متر مكعب.
وصرح املفوض األوروبــي للطاقة غونتر أوتينغر ،في ختام االجتماع ،بأن
العقبة الرئيسية أمــام إبــرام اتفاقية غــاز مؤقتة ،تكمن في تقاعس كييف
منذ سبعة أشهر عن سداد قيمة الغاز الذي استلمته من روسيا .ولم ّ
تحدد
املفوضية األوروبـيــة بعد مصادر التمويل لسداد ديــون أوكــرانـيــا ،على أن
تبحث في مجلس أوروبا قضية تخصيص قرض لكييف بهذا الشأن.

ْربط الرئيس الروسي إمدادات الغاز إلى أوروبا باالتفاق مع أوكرانيا دفع الدول األوروبية إلى أخذ الموضوع بجدية (أ ف ب)

ألس ــاب ـي ــع ،إذا ف ـك ــرت روسـ ـي ــا ف ــي قطع
إمــدادات ـهــا .وحـتــى امل ـجــر ،الـتــي تـعــد من
أبـ ــرز امل ـت ـضــرريــن م ــن األزم ـ ــة ال ـســاب ـقــة،
ّ
وس ـع ــت م ــراف ــق الـتـخــزيــن تـحــت األرض
ل ـت ـســع ن ـحــو  6.2م ـل ـي ــارات م ـتــر مكعب
لتلبية االستهالك السنوي ،الــذي يصل
إلــى  10.2مليارات متر مكعب ،فوصلت
إل ـ ــى ق ـ ـ ــدرة ت ـخ ــزي ـن ـي ــة ت ـب ـل ــغ ن ـح ــو 4.2
مليارات متر مكعب.
كــذلــك األمـ ــر بــالـنـسـبــة إل ــى الـجـمـهــوريــة
التشيكية ،التي خزنت نحو  3.3مليارات
متر مكعب من حاجتها من الغاز ،التي
تصل إلى  7.5مليارات متر مكعب.

		
الواقع معاكس
للتطمينات الكالمية
ول ـكــن ه ــذه الـتـطـمـيـنــات ع ـلــى املـسـتــوى
الرسمي ال تلغي املخاوف من واقع يمكن
أن يفرضه قطع إمــدادات الغاز الروسي.
فــاألرقــام تـتـحــدث فــي هــذا اإلط ــار ،وهــي
أكبر دليل على االعتماد األوروبــي على
الغاز الروسي ،مع ارتفاع استيراد هذه
املــادة من روسيا إلى  16في املئة ،خالل
العام املاضي.
ولتثبيت هذه النظرية ،فقد ّقدر «معهد
أوكسفورد لدراسات الطاقة» بأن أوروبا
س ـت ـظ ــل بـ ـح ــاج ــة إلـ ـ ــى ال ـ ـغـ ــاز ال ــروس ــي
الطبيعي بمقدار  100مليار متر مكعب
س ـنــويــا حـتــى ع ــام  ،2030أي إل ــى نحو
 60في املئة من الغاز املستورد في عام
 .2013وقال الباحث في املعهد جوناثان
ستيرن إنه بحلول عام  ،2020ستتحول
م ـع ـظــم الـ ـ ــدول األوروب ـ ـيـ ــة ال ـت ــي تعتمد
على نحو كبير على الغاز الروسي ،إلى
اس ـت ـيــراد ال ـغــاز امل ـس ــال ،وإل ــى االعـتـمــاد
عـلــى املــزيــد مــن خ ـطــوط األنــاب ـيــب الـتــي
ّ
بموردين آخرين ،ولكن ستيرن
تصلها
تساءل في الوقت ذاته «أي دول ستدفع
الكلفة في مقابل ذلك؟».
وردًا على ذلــك ،أشــار إلــى أن احتياطات
الـ ـغ ــاز الـ ـت ــي ي ـم ـكــن ال ـل ـج ــوء إل ـي ـه ــا مــن
ال ـن ــروي ــج وبــري ـطــان ـيــا ت ـش ـهــد ن ـضــوبــا،
فيما ال يمكن االعـتـمــاد عـلــى صناعات
ّ
ال ـ ـغـ ــاز الـ ـصـ ـخ ــري امل ـ ـحـ ــلـ ــي .ك ــذل ــك ف ــإن
استيراد الغاز من شمال أفريقيا وشرق
امل ـ ـتـ ــوسـ ــط وآسـ ـ ـي ـ ــا الـ ــوس ـ ـطـ ــى وإيـ ـ ـ ــران
والعراق سيحتاج إلى وقت لتحقيقه ،لذا
يبقى الـحــل األفـضــل فــي اسـتـيــراد الغاز
الطبيعي املسال ،ولكنه األعلى كلفة.
أم ــا الـحــل اآلخ ــر ،وه ــو تــولـيــد الـكـهــربــاء
م ــن ال ـف ـح ــم ،ف ـق ــد يـ ـج ــري ال ـل ـج ــوء إل ـيــه
عـلــى حـســاب ه ــدف أه ــم ،وه ــو ال ـحـ ّـد من
انبعاثات الغازات الدفيئة.
غــريـغــوريــز بيتيل الـبــاحــث فــي «معهد
سوبيسكي» في بولندا ،قــال لصحيفة
«فــاي ـنــان ـشــال تــاي ـمــز» ال ـبــري ـطــان ـيــة ،إن
«ال ـ ــدول تــؤكــد أن ـهــا تــريــد االب ـت ـعــاد عن
الغاز الروسي ،ولكن هذا األمــر ال ّ
يمت
إل ــى الـحـقـيـقــة ب ـص ـل ــة» ،ف ـه ــذا الـتـغـيـيــر
سيحتاج إلى إنهاء عقود طويلة األمد
مــع «غ ــازب ــروم» ،الـتــي ستبقي األسـعــار
الجذابة ،على األقل خالل العقد املقبل.
ووف ـ ـ ــق ب ـي ـت ـي ــل ،ف ــإن ــه «مـ ـ ــع األخ ـ ـ ــذ فــي
االع ـ ـت ـ ـبـ ــار االخ ـ ـتـ ــافـ ــات بـ ــن امل ـن ــاط ــق
األوروبـ ـي ــة ،إال أن وس ــط أوروبـ ــا يبقى
ع ـم ـل ـي ــا م ــرت ـب ـط ــا بـ ــروس ـ ـيـ ــا» ،مـضـيـفــا
أن «م ـع ـظــم أوروبـ ـ ــا س ـي ـكــون كــذلــك في
املستقبل املنظور».
مــا تـقــدم يظهر أن املفوضية األوروب ـيــة
اهـتـمـ ّـت بــالـجــانــب الـكـ ّـمــي لالحتياجات
م ـت ـجــن ـبــة ال ـت ـط ــرق إلـ ــى الـ ـع ــواق ــب عـلــى
م ـس ـت ــوى أسـ ـع ــار الـ ـط ــاق ــة ،األمـ ـ ــر ال ــذي
دفعها ومــا زال يدفعها للعمل مــن أجل
إتـ ـم ــام اتـ ـف ــاق روس ـ ــي أوكـ ــرانـ ــي ،يقيها
االصـطــدام بالواقع .فموسكو ستستمر
ف ــي اداء دور ب ــن بـعــض دول االت ـح ــاد،
وبالتالي ستضعف استجابتها لدعوات
املفوضية للتعاون ولتطميناتها حول
إمكانية االستغناء عن الغاز الروسي.
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◄ وفيات ►
زوج الفقيدة انطوان حنا فرنجية
بناتها :ريتا جورج يونس زوجة
رامز نينو وعائلتها
جـ ــومـ ــانـ ــة زوجـ ـ ـ ـ ــة ح ـ ـنـ ــا م ـق ـنــص
وعائلتهما
هــا زوج ــة الـنــائــب روب ـيــر فاضل
وعائلتها
جان زوجة عادل شناف
شـقـيـقـهــا :آالن (ع ـبــدال ـلــه) قيصر
يــونــس زوجـتــه س ــوزان كيرشوف
وعائلتهما
شقيقتها :عفاف قيصر يونس
وعـمــوم عــائــات يونس وفرنجية
ونينو ومقنص وفاضل وشناف
وانـسـبــاؤهــم فــي الــوطــن واملهجر
ي ـن ـعــون إل ـي ـكــم ب ـمــزيــد م ــن األس ــى
فقيدتهم الغالية املرحومة
عائدة قيصر يونس
املـنـتـقـلــة إل ــى رحـمـتــه تـعــالــى يــوم
السبت الواقع فيه  25تشرين األول
 2014متممة واجباتها الدينية.
يـحـتـفــل بــال ـصــاة ل ــراح ــة نفسها
الـســاعــة الـثــانـيــة عـشــرة والنصف
مـ ــن بـ ـع ــد ظـ ـه ــر يـ ـ ــوم االث ـ ـنـ ــن 27
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري فـ ـ ــي ك ـ ــات ـ ــدرائـ ـ ـي ـ ــة مـ ــار
جرجس املارونية ـ ـ وسط بيروت
ث ــم ي ـن ـقــل ج ـث ـمــان ـهــا إلـ ــى مـسـقــط
رأس ـه ــا شــاتــن ـ ـ ـ ـ ت ـن ــوري ــن ،حيث
توارى الثرى.
تـقـبــل ال ـت ـع ــازي ق ـبــل ال ـص ــاة في
ص ــال ــون ال ـكــاتــدرائ ـيــة ابـ ـت ــداء من
الساعة الحادية عشرة قبل الظهر
ويومي الثالثاء واألربعاء  28و29
الـ ـج ــاري ف ــي ص ــال ــون كــاتــدرائ ـيــة
مـ ــار ج ــرج ــس امل ــارونـ ـي ــة ـ ـ ـ ـ وســط
بيروت ابتداء من الساعة الحادية
عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة
السادسة مساء.

تصادف غدًا الثالثاء  28ت2014 1
ذكــرى مــرور ثالثة أيــام على وفاة
فقيد الشباب الغالي
غسان خضر ّ
جمال

أش ـ ـقـ ــاؤه :غ ـ ـ ــازي ،ح ـس ــن ،ن ــاص ــر،
املـ ــرحـ ــوم م ـح ـم ــد ،ع ــاط ــف ،أح ـمــد
وعلي
أوالده :خضر ،أيمن ،علي وحسن
وبـهــذه املناسبة تتلى عــن روحــه
ال ـط ــاه ــرة أي م ــن ال ــذك ــر الـحـكـيــم
ومجلس عزاء في حسينية بلدته
جويا الساعة  2بعد الظهر للفقيد
الرحمة ولكم األجر والثواب.
اآلس ـفــون :آل جـ ّـمــال ،جشي ،فــواز،
خـ ــاتـ ــون ،خ ـ ـ ــازم ،خ ـل ـي ــل ،رم ـي ـتــي،
سرحان وعموم أهالي بلدة جويا.

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات
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إعالنات

◄ وفيات ►
زوجها :جان موسى أبو جوده
أوالدها :العميد غسان أبو جوده
وعائلته
ماري زوجة فكتور معلوف
وعائلتها
رندا أبو جوده
أشقاؤها :عائلة املرحوم فيليب
عبود
إسكندر عبود وعائلته
إلياس عبود وعائلته
طانيوس عبود وعائلته
نبيل عبود وعائلته
شقيقتاها :ساميه أرملة املرحوم
توفيق بطرس وأوالدها
تريز أرملة املرحوم عبدو عبود
وأوالدها
وعموم عائالت عبود ،أبو جوده،
شربل ،معلوف ،شاهني ،خطار،
وازن ،بوصعب ،بطرس ،عبيد،
شكيبان ،بردكجي ،شكري
وعموم أهالي معاصر بيت
الدين وأنسباؤهم في الوطن
واملهجر ينعون بمزيد الحزن
فقيدتهم املرحومة
روز يوسف إسكندر عبود
املنتقلة إلى رحمته تعالى نهار
الجمعة  24تشرين األول .2014
ينقل جثمانها الساعة العاشرة
صباح اليوم السبت  25الجاري
إلى صالون كنيسة مار الياس
الحي ،معاصر بيت الدين حيث
يحتفل بالصالة لراحة نفسها
الساعة الثالثة والنصف بعد
الظهر ثم توارى الثرى في مدفن
العائلة في معاصر بيت الدين.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده
ويوم األحد  26الجاري في
صالون كنيسة مار الياس
ً
ابتداء من الساعة الحادية
الحي
عشرة قبل الظهر ولغاية
ً
مساء ،ويوم االثنني 27
السادسة
الجاري في صالون كنيسة مار
أنطونيوس الكبير ،جديدة املنت
ً
ابتداء من الساعة الحادية عشرة
قبل الظهر ولغاية السابعة
ً
مساء.

النائب السابق جهاد مرشد
الصمد
آل الصمد وعموم أهالي بخعون
ينعون إليكم فقيدتهم الغالية
فوزية حسني علي الصمد
زوجها :نزار محمد علي الصمد
أوالدها :محمد ،أحمد وحسني
نزار الصمد
أعمامها :الحاج محمد علي
الصمد ،واملرحومون الحاج
حسني (مختار بخعون) ،الحاج
مصطفى والحاج أحمد علي
الصمد
أشقاؤها :رضوان ووحيد،
واملرحومون الحاج علي ،الحاج
مرشد ،الحاج فاروق ،الحاج
رياض ،راشد ،رشاد ،سعود،
فخر ،الحاج فخري ،الحاج مروان
وبسام حسني علي الصمد
أصهرتها لبناتها :عبد الحي
أحمد علي الصمد ،الحاج أحمد
علي الصمد وعزام نافع
خاالها :املرحومان الحاج قاسم
والحاج محمد علي قاسم الصمد
أشقاء زوجها :علي ،الحاج نافذ،
فواز ،رؤوف ،فادي ،شادي ،عبد
الهادي ،واملرحومان مايز وعبد
الباسط محمد علي الصمد
وسيصلى على جثمانها الطاهر
عقب صالة ظهر اليوم السبت
الواقع فيه  25تشرين األول .2014
يومي الثاني والثالث
التعزية ّ
حسب السنة الشريفة للرجال في
قاعة مسجد بخعون الكبير من
بعد صالة العصر ولغاية صالة
العشاء
وللنساء في منزل زوجها الكائن
في بلدة بخعون منطقة الفلل
طوال أيام األسبوع

إعالنات رسمية
اعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلب جــان ابــو خالد سندات تمليك بدل
ع ــن ضــائــع ع ــن مــوكـلـتــه فـيــولـيــت سليم
نصير للعقارات رقــم  /508/و /860/و
 /880/و  /967/و  /953/و  /981/و
 /1020/و  /1756/و  /1753/و /1749/
و  /1748/و  /1741/و  /1392/و
 /1365/و  /1805/و  /1775/و /1766/
و  /732/و  /2300/م ــن م ـن ـط ـقــة عــن
عنوب العقارية.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
طاني عنتر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـلــب ال ـي ــاس ج ــان ال ـح ــاج بـصـفـتــه احــد
ورثـ ـ ــة ج ـ ــان عـ ـب ــدو الـ ـح ــاج ب ـص ـف ـتــه مــن
ورثة الياس عبده الحاج سندات تمليك
بــدل ضــائــع بحصة املــورثــن بالعقارين
 /2161/ /2118/عينطوره.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
جورج صايغ
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلــب مـنـيــر نـمــر جـبــر سـنــد تـمـلـيــك بــدل
ضائع بالعقار  /423/القسم  /5/قرنة
الحمرا.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
جورج صايغ
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب عبدو نمر طنوس ملوكله املالك نمر
ع ـبــده ط ـنــوس سـنــد تـمـلـيــك ب ــدل ضــائــع
بالعقار  /90/مزرعة بيت الشعار.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
جورج صايغ
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب املحامي سعيد حسيب ابــو حيدر
ملوكلته ندى بشير طعمه سندات تمليك
بدل ضائع بحصتها بالعقارات /188/
 /1383 /194/ 193/انطلياس.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
جورج صايغ
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب سليم ان ـطــوان دري ــان سند تمليك
بدل ضائع بالعقار  /4315/بيت مري.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
جورج صايغ
اعالن مزايدة
صادر عن دائرة تنفيذ زحلة
الرئيسة رلى ابو خاطر
املنفذ :بنك لبنان واملهجر ش.م.ل.
ـ ـ بوكالة االستاذ سليم بريدي
املنفذ عليه :املفلس سمير ناظم غندور
ً
ـ ـ مـمـثــا بــوكـيـلــي التفليسة االسـتــاذيــن
فايز الخواجة وجوزف صالح طرابلس
باملعاملة التنفيذية رقم  1997/422ينفذ
طــالــب التنفيذ عـقــود تــأمــن وكـشــوفــات
ً
حساب تحصيال ملبلغ /1،775,683،03/
دوالر أم ـي ــرك ــي و /51.238.347/لـيــرة
لبنانية والفوائد والرسوم.
املطروح للبيع:
ً
اوال :كامل العقار  /1261/مجدل عنجر.
مساحته/90646/ :م .2يقع هــذا العقار
على طريق فرعي متصل بطريق الشام
ويـسـمــى طــريــق مـعـمــل الـسـكــر وه ــو في
منطقة قــريـبــة مــن فـيــات وب ـيــوت ،يقوم
على هــذا العقار بناء عــدد  /2/بلوك A
وبلوك :B
ب ـل ــوك  :Aي ــوج ــد ف ـيــه م ـس ـتــودع ومـبـنــى
ي ـس ـت ـع ـم ــل م ـ ــن قـ ـب ــل االدارة والـ ـعـ ـم ــال
وفوقه شقة سكنية وله تصوينة تحيط
بــالـعـقــار م ــن اح ـج ــار ل ــن م ــع اع ـم ــدة من
االسـ ـمـ ـن ــت وط ـ ـ ــول ال ـت ـص ــوي ـن ــة ح ــوال ــي
/2000/م ووس ــط التصوينة بــوابــة من
الـحــديــد درف ـتــن ع ــرض ال ـبــوابــة ثمانية

امتار وبالعبور منها يتم الــوصــول الى
مبنى يستعمل ب ــرادا عبر طــريــق معبد
باالسفلت بعرض /9،25/م وطول /90/م
وعلى يسار الطريق اعمدة من االسمنت
امل ـس ـلــح ب ـق ـيــاس  70سـنـتــم ×  70سنتم
مــوصــولــة بـبـعـضـهــا م ــن نــاحـيــة االرض
بواسطة شناج من االسمنت ومن االعلى
مـتـصـلــة ب ــواس ـط ــة ج ـســر م ــن االس ـم ـنــت
املـسـلــح وارتـفــاعـهــا حــوالــي ارب ـعــة امـتــار
وعـ ـ ــددهـ ـ ــا  33عـ ـ ــامـ ـ ــودًا وه ـ ـ ــي م ـح ـي ـطــة
بحديقة خضراء مزروعة باشجار التوت
وال ــزيـ ـت ــون ،وفـ ــي هـ ــذه ال ـحــدي ـقــة يــوجــد
مـكـتــب صـغـيــر مــؤلــف م ــن غــرفــة وحـمــام
وشــرفــات بمساحة  25م 2وكــذلــك يوجد
بناء من االسمنت مؤلف من طابقني:
ـ ـ ـ ـ ال ـط ــاب ــق االرض ـ ــي م ــؤل ــف م ــن غــرفـتــن
ومطبخ وحمام مساحته /36/م 2وكذلك
ي ــوج ــد ب ـن ــاء ل ـ ـ ــادارة م ــؤل ــف م ــن مكتب
ع ــدد اث ـنــن وحـمــامــن ومـطـبــخ مـشـتــرك،
مساحته  140م 2وج ــزء مــن ه ــذا البناء
يـ ـحـ ـت ــوي عـ ـل ــى م ـ ـ ــوزع وغـ ــرفـ ــة وم ـك ـتــب
وحـمــام ومطلع درج ي ــؤدي الــى الطابق
االول مساحته /16/م.2
ـ ـ ـ ـ ال ـط ــاب ــق االول م ــؤل ــف م ــن ش ـقــة فيها
ص ــال ــون وغ ــرف ــة ن ـ ــوم وم ـط ـب ــخ وح ـم ــام
وبرندا مساحته /34/م.2
ثان من االبنية هو كناية عن
وهناك قسم ٍ
هنغار من االسمنت وسقفه من التوتياء
يـسـتـعـمــل ك ـم ـس ـتــودع مـســاحـتــه /750/
م 2ضمنه اربــع غــرف وحـمــامــان ومطلع
درج مساحته /105/م 2والـقـســم االخــر
مــن الهنغار فيه مكتب عــدد ( )3وغرفة
لـلـخــدم ومـطـبــخ وحـمــامــن ومـطـلــع درج
ي ــؤدي الــى متخت وهــو عـبــارة عــن شقة
سكنية مؤلفة من صالون وغرفة طعام
وث ـ ــاث غ ـ ــرف ن ـ ــوم وحـ ـم ــام ــن وم ـط ـبــخ
وغــرفــة مــونــة ،مـســاحــة الـطــابــق االرض ــي
/255/م 2واملتخت /163/م 2ومستودع
صغير مساحته /14/م.2
بـلــوك  :Bيحتوي هــذا الـبـلــوك على بــراد
للفواكه والخضار ومؤلف من قسمني:
الـقـســم االول :يـحـتــوي ه ــذا الـقـســم على
غــرفـتــي تـبــريــد واربـ ــع غ ــرف اخ ــرى اكبر
ح ـج ـم ــا وه ـ ـ ــي لـ ـلـ ـتـ ـب ــري ــد .وال ـ ـب ـ ـنـ ــاء مــن
االسمنت املسلح وسقفه جمالون مؤلف
من الحديد والتوتياء تحته مادة عازلة
للحفاظ على الـبــرودة .وهناك مستودع
مشاد من حجر البلوك والباطون املسلح
وسـقـفــه م ــن الـ ــواح ال ـتــوت ـيــاء وف ــي اعـلــى
الجدران هناك نوافذ لالنارة وله مدخل
ك ـب ـيــر اض ــاف ــة ال ـ ــى م ـك ـتــب ع ـن ــد امل ــدخ ــل
الـشــرقــي وبـجــانـبــه لناحية الـيـمــن بناء
اخـ ــر يـسـتـعـمــل ل ـل ـتــوض ـيــب .ك ـمــا يــوجــد
هنغار صغير مسقوف بالواح التوتياء.
القسم الـثــانــي :يحتوي على ارب ــع غرف
تبريد بقياس  30×30وغرفتني بقياس
 15×30ومستودع من البلوك واالسمنت
امل ـس ـلــح امل ـس ـق ــوف ب ــال ــواح ال ـت ــوت ـي ــاء له
مـ ــدخـ ــل ل ـ ــدخ ـ ــول وخـ ـ ـ ـ ــروج ال ـش ــاح ـن ــات
ومساحته  2322م ،2وعلى مدخله لجهة
الشرق يوجد مكتب صغير بالقرب منه
شقة سكنية للعمال مؤلفة مــن غرفتني
وم ـط ـب ــخ وح ـ ـمـ ــام م ـســاح ـت ـهــا  102م،2
وي ــوج ــد م ــن الـنــاحـيــة الـغــربـيــة قـســم من
االسمنت املسلح وهو عبارة عن مستودع
فيه مولدات الكهرباء وتابلوهات لعمل
االالت وفيه غرفة وحمام للعمال وغرفة
اخـ ــرى لـلـمـعــدات وال ـخ ــرض ــوات ومكتب
للمراقب وعليه خ ــزان مــاء مــن الباطون
املسلح ،ومساحة املستودع 462=14×33
م .2وهناك ساحة كبيرة معبدة وطرقات
معبدة.
يوجد في هذا العقار اربع آبار ارتوازية
اثنتان مجهزتان تعمالن واثـنـتــان غير
مجهزتني وال تعمالن ،ويوجد بناء على
الشناج.
علمًا ان هنالك معدات ومــولــدات وغرف
تبريد تابعة للعقار ومحددة في تقرير
الـخـبـيــر امل ـه ـنــدس جـ ــورج دي ــب ومـعـظــم
هذه اآلالت واملعدات املستعملة للتبريد
ه ــي م ــن ن ــوع  SAMIFIاالي ـطــال ـيــة وهــي
التالية:
ـ ـ مولد عدد  ،1نوع  PERKINSـ 100KVA
ـ ـ يستعمل لالنارة فقط.
ـ ـ مولد عدد  ،1نوع 1،500RPM-
400KVA -SCANIA
ـ ـ ـ ـ م ــول ــد ع ــدد ENGLISH600KVA- ،1
ROLLS ROYS
ـ ـ مولد عدد  VOLVO 763 KVA ،1زائد
كاتم للصوت.

ـ ـ ـ ـ خ ــزان ــات مـ ــازوت حــديــد ع ــدد  ،4سعة
 2400ليتر.
ـ ـ خزان حديد للمياه ،سعة  100.000ليتر.
ـ ـ خزان حديد معزول لألمونياك ،سعة 5
طن.
ـ ـ خزان حديد مازوت عدد  ،2سعة 30.000
ليتر للخزان.
ـ ـ ـ ـ ـ خـ ـ ــزان ح ــدي ــد م ـ ـ ــازوت ع ـ ــدد  ،1تـحــت
االرض ،سعة  20.000ليتر.
ـ ـ ونش حديد على سكة من دون وصالت
كهربائية حمولة  8طن.
ـ ـ كــومـبــرســور ه ــواء عــدد  ،4اثـنــان منها
بقوة  130حصان 6 ،أسطوانات ،واثنان
منها بقوة  90حصان 4 ،أسطوانات،
ـ ـ طلمبات عدد  4لألمونياك.
ـ ـ طلمبات عدد  2للمياه.
ـ ـ طلمبات عدد  1للمازوت.
ـ ـ وجود تابلو كهرباء في غرفة املولدات،
التبريد ،وغرفة الكومبرسورات ،وان هذه
التابلويات شغالة ولكنها قديمة جـدًا،
وال يمكن استعمالها في مكان آخر.
ـ ـ ـ ـ ـ م ـ ـعـ ــدات م ـخ ـت ـل ـفــة ،خ ـ ــرض ـ ــوات ،قـطــع
صيانة ،اكسسوارات ،منها بحالة جيدة
ومنها غير صالحة لالستعمال.
ـ ـ ان البراد مكون مــن 12 :غرفة تبريد8 ،
منها غــرف كبيرة مساحتها  1000متر
م ــرب ــع ل ـل ـغــرفــة ح ـيــث ت ـح ـتــوي ك ــل غــرفــة
على مكنة تبريد عــدد  2ويــوجــد فــي كل
مكنة  3مراوح بقوة  20حصان للمروحة
ال ــواح ــدة .بــذلــك يــوجــد  16مـكـنــة تبريد
للغرف الكبيرة.
أمــا فــي الـغــرف الصغيرة والـتــي عددها
 ،4فـمـســاحــة ك ــل واحـ ــدة مـنـهــا  500متر
مربع ،تحوي مكنة واحدة مع مروحتني
ل ـكــل مـكـنــة ب ـقــوة  20ح ـصــان لـلـمــروحــة.
هذا يعني اربع مكنات تبريد في الغرف
الصغيرة.
ـ ق ـســاطــل م ـعــزولــة لـنـقــل االم ــون ـي ــاك من
الخزان الى جميع غرف التبريد
ان هذه القساطل موجودة في كل البراد
وال ـط ــول الـتـقــريـبــي ل ـهــذه الـقـســاطــل هو
 1000متر.
يوجد قساطل حديد لنقل املياه لتبريد
قساطل األمونياك وطــول هذه القساطل
هو تقريبًا  1200متر.
حـ ــدوده :يـحــده غــربــا وشــرقــا طــريــق عــام
ً
وشماال العقار  /121/وجنوبًا العقارات
 /1252/و  /1288/و./1267/
ال ـح ـقــوق الـعـيـنـيــة :اع ـت ــداء م ــن قـبــل هــذا
ال ـع ـق ــار ع ـل ــى ال ـع ـق ــار  /1288/بــال ـب ـنــاء
بـمــا مـســاحـتــه 75م 2وبــاالسـتـعـمــال بما
مساحته  2005م .2اع ـتــداء مــن قبل هذا
العقار على العقار  /1267/باالستعمال
واق ــام ــة حــائــط تـصــويـنــة ب ـمــا مساحته
 370م .2اعتداء من قبل هــذا العقار على
ال ـع ـق ــار  /121/بــال ـب ـنــاء ب ـمــا مـســاحـتــه
 690م 2وب ــاالس ـت ـع ـم ــال واق ــام ــة حــائــط
تصوينة بما مساحته  1880م .2اعتداء
مــن قـبــل هــذا الـعـقــار عـلــى الـطــريــق الـعــام
باقامة حائط تصوينة واالستعمال بما
مساحته  85م .2احــداث حق مــرور :على
هذا العقار حق املــرور ومــرور املياه ّ
ومد
القساطل للعقار  ./1267/دعــوى مقامة
من مالكة العقار  /1252/على هذا العقار
يتضمن ازالة التعدي من قبل هذا العقار
على العقار رقــم  ./1252/دع ــوى مقامة
من عبدالله وطــارق وسمير غندور ضد
ح ـي ــاة م ـن ـيــف ال ـي ــوس ــف تـتـضـمــن ش ــراء
االعتداء.
(مالحظة :ال تجري أية معاملة على هذا
العقار اال بحضور مالك العقار مع وكيله
املحامي زين العابدين عراجي وابراهيم
راشد عراجي بالذات).
حجز احتياطي على هذا العقار ملصلحة
بـنــك ب ـيــروت ال ــري ــاض ،حـجــز احـتـيــاطــي
صــادر عن دائــرة تنفيذ طرابلس يقضي
بــالـقــاء الـحـجــز عـلــى حـصــة سمير ناظم
ال ـغ ـنــدور ملـصـلـحــة بـنــك ب ــان ــوراب لـنــدن.
اس ـت ـح ـض ــار دع ـ ــوى ص ـ ــادر ع ــن ال ـغــرفــة
االبـ ـت ــدائـ ـي ــة فـ ــي ل ـب ـن ــان ال ـش ـم ــال ــي رق ــم
 2000/4952مقدم من سمير ناظم غندور
ضـ ـ ّـد ب ـنــك ل ـب ـنــان وامل ـه ـج ــر يـطـلــب فيها
اب ـطــال ال ـتــأمــن واال اخـ ــراج ع ـق ــارات من
حكمه .حجز تنفيذي ملصلحة بنك لبنان
واملهجر على كامل هــذا العقار .محضر
وصف عقاري .تأمني ملصلحة بنك لبنان
وامل ـه ـجــر ل ـق ــاء مـبـلــغ س ـتــة م ــاي ــن لـيــرة
لبنانية ومليون وخمسماية الف دوالر
أميركي.
الـ ـتـ ـخـ ـم ــن لـ ـ ـلـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــارات وامل ـ ـش ـ ـت ـ ـمـ ــات:

( $/8.922.470/ثـ ـ ـم ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة م ــاي ــن
وتـ ـسـ ـعـ ـم ــاي ــة واث ـ ـ ـنـ ـ ــان وع ـ ـ ـشـ ـ ــرون ال ــف
وأربعماية وسبعون دوالر أميركي).
بـ ــدل ال ـ ـطـ ــرح( $/5.353.482/ :خـمـســة
م ــاي ــن وث ــاث ـم ــاي ــة وث ــاث ــة وخ ـم ـســون
الــف واربعماية واثـنــان وثـمــانــون دوالر
أميركي).
ثانيًا :كامل العقار  1288مجدل عنجر.
مساحته/34572/ :م .2يقع هــذا العقار
ع ـل ــى ط ــري ــق م ـت ـف ــرع م ــن ط ــري ــق ال ـش ــام
مـ ـسـ ـم ــى ط ـ ــري ـ ــق مـ ـعـ ـم ــل ال ـ ـس ـ ـكـ ــر .وه ــو
ارض زراعـ ـي ــة مـنـبـسـطــة .ول ــه تـصــويـنــة
م ــن ال ـب ـل ــوك واعـ ـم ــدة االس ـم ـن ــت املـسـلــح
وارتفاعها حوالي  3امتار وتمتد بطول
 550م خمسماية وخمسون متر.
حـ ـ ـ ــدوده :ي ـح ــده غ ــرب ــا ال ـع ـق ــار /1252/
والعقار ( /1451/طريق خــاص) وشرقًا
ً
طـ ــرق عـ ــام وشـ ـم ــاال ال ـع ـق ــاري ــن /1261/
و /1267/وجـ ـن ــوب ــا الـ ـعـ ـق ــار /1451/
(طريق خاص).
الـ ـحـ ـق ــوق ال ـع ـي ـن ـي ــة :اعـ ـ ـت ـ ــداء عـ ـل ــى ه ــذا
الـعـقــار مــن قبل الـعـقــار  /1261/بالبناء
بـمــا مـســاحـتــه 75م 2وبــاالسـتـعـمــال بما
مساحته  2005م .2حجز احتياطي على
هذا العقار ملصلحة بنك بيروت الرياض.
حجز احتياطي صــادر عــن دائــرة تنفيذ
طرابلس ملصلحة بنك بــانــوراب (لندن)
لـقــاء مبلغ  /710831/لـيــرة استرليني.
اس ـت ـح ـض ــار دع ـ ــوى ص ـ ــادر ع ــن ال ـغــرفــة
االب ـت ــدائ ـي ــة ف ــي ل ـب ـنــان ال ـش ـم ــالــي م ـقــدم
مــن سمير ناظم غـنــدور ضــد بنك لبنان
واملهجر يطلب فيه ابطال تأمني واخراج
عقارات من حكمه .حجز تنفيذي ملصلحة
بنك لبنان واملهجر على كامل هذا العقار
وس ـ ــواه .مـحـضــر وص ــف ع ـق ــاري .تــأمــن
ملصلحة بنك لبنان واملهجر لـقــاء مبلغ
قــدره ستة ماليني ليرة لبنانية ومليون
وخ ـم ـس ـمــايــة الـ ــف دوالر ام ـي ــرك ــي عـلــى
حصة املدين بهذا العقار وسواه.
قيمة التخمني( $/2.297.580/ :مليونان
ومـ ـ ــاي ـ ـ ـتـ ـ ــان وسـ ـ ـبـ ـ ـع ـ ــة وت ـ ـس ـ ـع ـ ــون ال ـ ــف
وخمسماية وثمانون دوالر اميركي).
بـ ــدل ال ـ ـطـ ــرح( $/1.378.548/ :م ـل ـيــون
وث ــاثـ ـم ــاي ــة وثـ ـم ــانـ ـي ــة وسـ ـبـ ـع ــون ال ــف
وخـمـسـمــايــة وث ـمــان ـيــة واربـ ـع ــون دوالر
اميركي).
مــوعــد املــزايــدة ومـكــانـهــا :يــوم الخميس
الواقع فيه  2014/12/4امام رئيس دائرة
تنفيذ زحـلــة فــي قــاعــة املـحـكـمــة الساعة
الثانية عشرة ظهرًا.
شــروط املــزايــدة :على الــراغــب في الشراء
وقبل املباشرة باملزايدة ان يــودع باسم
رئـيــس دائ ــرة تنفيذ زحـلــة قيمة الـطــرح
في صندوق الخزينة أو مصرف مقبول
او ت ـقــديــم ك ـفــالــة م ـعــادلــة وع ـل ـيــه ات ـخــاذ
م ـحــل اق ــام ــة ض ـمــن ن ـط ــاق دائ ـ ــرة تنفيذ
زحلة اذا لم يكن له مقام فيه وعليه خالل
ثالثة ايــام من صــدور قــرار االحالة ايداع
ً
الثمن تحت طائلة اعتباره ناكال واعادة
امل ــزاي ــدة ع ـلــى ع ـهــدتــه فـيـضـمــن الـنـقــص
وال يستفيد من الزيادة وعليه في خالل
ثالثة ايام من تاريخ صدور قرار االحالة
دفع رسم الداللة.
رئيس الكتبة
محمد البرجي

◄ مبوب ►
مطلوب
يعلن مستشفى بهمن عن حاجته إلى
طبيب اختصاص طب عائلي مع خبرة
سنتني .باالضافة الى مرشحني من حملة
املاجستير صحة عامة Biostatistics +/
مع خبرة ال تقل عن سنتني .للمراجعة
االتصال على الرقم  01/544000مقسم
 2365-2370ترسل السيرة الذاتية الى
humanresource@bahmanhospital.com

للبيع
أرض للبيع (في الجنوب)
فرصة ذهبية ال تفوت
أرض للبيع مطلة ( 14دونما)
في البازوريه (صور) سعر املتر 45
دوالرا 03/582018
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إعالنات
◄ مبوب األخبار ►

شقة مفروشة
لإليجار

إلعالناتكم
في صفحة
المبوب
ّ
والوفيات

03/662991
من أي منطقة
في لبنان،
يوميًا من 7:30
صباحًا لغاية
ليال
ً 10:30

ش ــارع سـبـيــرز ـ ـ ـ ـ خـلــف مطعم
بربر ـ ـ  2نوم ـ ـ صالون ـ ـ سفرة
ـ ـ حمامني ـ ـ ط  2ـ ــ71/079680

شقة للبيع
بشامون ـ ـ املدارس
 3ن ــوم ـ ـ ـ ـ صــالــون ـ ـ ـ ـ س ـفــرة ـ ـ ـ ـ 3
حمامات ـ ـ  4بالكني ـ ـ موقف ـ ـ
سند ـ ـ بئر ـ ـ مولد ـ ـ مطلة مطار
ـ ـ بحر ـ ـ ط 4
03/887084- $190000

محل لإليجار

مطلوب

ت ـجــاه ثــانــويــة حـ ــارة حــريــك ـ ـ ـ
جانب كهرباء دعبول ـ ـ ـ عرض
 4.5م ـ ـ ـ طول  3.5متر مع ديكور
 275$شهري
71/580290

شركة GT GROUP
INTERNATIONAL S.A.L
ت ـط ـلــب م ــدي ــر م ـب ـي ـعــات خـبــرة
 5س ـ ـ ـنـ ـ ــوات فـ ـ ــي مـ ـ ـج ـ ــال ب ـيــع
األدوات املـنــزلـيــة الـكـهــربــائـيــة
وااللكترونية
info@gtgi.com.lb

شقة للبيع
الطريق الجديدة ـ ـ شارع حمد
 3نـ ــوم ـ ـ ـ ـ ـ ص ــال ــون ـ ـ ـ ـ ـ س ـف ــرة ـ ـ ـ ـ
ح ـم ــام ــن ـ ـ ـ ـ ـ س ـن ــد ـ ـ ـ ـ ـ م ــوق ــف ـ ـ ـ ـ
مغر ـ ـ
150م 2ـ ـ ديلوكس سعر ٍ
ط  6ـ ـ 03/820917

Boutique & Spa

إستفيدي من العروضات الحالية
عناية بالوجه ،الجسم ،شعر طبيعي
قسم خاص للمحجبات
المواقف مؤمنة

اوتوستراد هادي نصرهللا ،تجاه
مطعم نسمات

Cell 71/008974

سيارة 2x4
INFINITY
 2001رصــاصــي ف ــول أوبـشــن
هادفة بداعي السفر
نهائي $10500
03/223587

شــعـارنـا
األمـانــة
الجــودة
السرعـة
03 / 72 71 58
 ،Big Saleبإتجاه مطعم نسمات.
نصرهللا/،قرب03
هادي08
اتوستراد82
68
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ثقافة وناس

سينما

«رؤى (سينمائية) أخرى» من أميركا الالتينية
بدءًا من الخميس المقبل ،ينطلق
«مهرجان الفيلم اإليبيري األميركي»
في «متروبوليس أمبير صوفيل».
االفتتاح مع فيلم كاوبوي كوميدي
يسخر من مفاهيم الذكورة
والشجاعة والبطولة والثورة والحرية
بانة بيضون
«ال زيـ ـب ــرا» (حـ ـم ــار ال ـ ــزرد ـ ـ  10/30ـ
 )2012لـفــرنــانـنــدو جــي لـيــون الحائز
ال ـجــائــزة األول ـ ــى ف ــي «م ـهــرجــان ليما
ال ـس ـي ـن ـم ــائ ــي» ال ــات ـي ـن ــي األمـ ـي ــرك ــي،
هــو ال ــذي سيفتتح «م ـهــرجــان الفيلم
اإليبيري األميركي» في «متروبوليس
أمبير صوفيل» .للسنة الرابعة ،تنظم
جمعية «متروبوليس» املهرجان تحت
ع ـنــوان «رؤى أخ ـ ــرى» ،بــالـتـعــاون مع
السفارة اإلسبانية في لبنان ،ومعهد
«ث ــرف ــان ـت ــس» ،وسـ ـف ــارات األرج ـن ـتــن،
وال ـ ـبـ ــرازيـ ــل ،وت ـش ـي ـلــي ،وكــولــوم ـب ـيــا،
وك ـ ــوب ـ ــا ،واملـ ـكـ ـسـ ـي ــك ،والـ ـ ـب ـ ــاراغ ـ ــواي،
واألوروغ ـ ـ ــواي ،وف ـنــزويــا ،وقنصلية
السلفادور والبرتغال والبيرو.
ت ــدور أح ــداث هــذا الـشــريــط الـكــاوبــوي
ال ـكــوم ـيــدي ال ـســوريــالــي إبـ ــان ال ـثــورة
املكسيكية فــي العقد األول مــن القرن
املــاضــي .يجول بطال الفيلم ،لياندرو
(خورخي أدريــان سبيندوال) وأوديــن
(ه ـ ــارول ـ ــد ت ـ ــوري ـ ــس) ف ـ ــي الـ ـصـ ـح ــراء
بـحـثــا ع ــن الـ ـث ــورة وال ـل ـح ــاق بــالـقــائــد
أوبـ ــري ـ ـغـ ــون .ي ـخ ــوض ــان س ـل ـس ـلــة مــن
املغامرات العبثية حتى يجدا الثورة
الـحـقـيـقـيــة ال ـت ــي س ـت ـحــدد نـهــايـتـهـمــا
أيـ ـض ــا .عـ ـن ــوان ال ـف ـي ـلــم الـ ـ ــذي يـقـصــد
بــه ح ـمــار الـ ــزرد املـخـطــط ،يـعـثــر عليه
ل ـ ـيـ ــانـ ــدرو وأوديـ ـ ـ ـ ـ ــن ف ـ ــي ال ـ ـص ـ ـحـ ــراء.
ولـصــدمـتـهـمــا ال ـش ــدي ــدة ،يـظـنــانــه في
ال ـب ــداي ــة ح ـصــانــا م ــده ــون ــا ب ــاألس ــود
واألبـ ـي ــض .وب ـعــد مـهــاجـمــة أصـحــابــه
الـبـيــض «ال ـغــرن ـغــو» كـمــا يسميانهم
وســرقـتــه ،يطلقان عليه اســم «فــاكــرز»
كالشتيمة الـتــي كــانــت تــرددهــا امل ــرأة
البيضاء لدى اعتدائهما عليها وعدم
فهمهما معنى الكلمة .هذا االكتشاف
امل ــذه ــل ،ه ــذا ال ـح ـصــان ال ـغــريــب ال ــذي
ي ـت ـشــاركــه االث ـن ــان بـفـخــر ويـعـتـبــرانــه
دليل انتصارهما على الرجل األبيض،
يتحول إلــى شخص ثالث فــي الفيلم.
عـ ـب ــره ،يـ ـص ـ ّـور املـ ـخ ــرج ك ــل م ـفــارقــات
املجتمع ال ــذك ــوري ،م ـبــرزًا سوريالية

مشهد
من فيلم
اإلفتتاح
«ال زيبرا»
لفرنانندو
جي ليون
هذا النظام على الصعيد االجتماعي
والـ ـسـ ـي ــاس ــي عـ ـب ــر ح ـ ـ ـ ّـس ال ـس ـخ ــري ــة
الـ ـ ــاذع وأح ـي ــان ــا الـ ـف ـ ّـج ال ـ ــذي يهيمن
عـلــى ال ـشــريــط .الـفـيـلــم حــافــل بلقطات
صادمة يسخر فيها املخرج من عالم
الكاوبوي الذكوري ،ورموزه الجنسية
حيث عالقة الرجل مع املــرأة قد تشبه
نظرته إلى الحمار الذي يعتبره أدنى
مقامًا من الحصان كما الكولونيل في
جيش أوبريغون الذي نراه في مشهد
يسعى ليمارس الجنس مع حمار بعد
ـاس
مــداعـبـتــه وال ـغ ـنــاء ل ــه .هــو عــالــم قـ ٍ
يصوره املخرج ويفكك فيه بالسخرية
ك ــل امل ـفــاه ـيــم ،بـ ــدءًا م ــن ال ــذك ــورة إلــى
الشجاعة والبطولة والثورة والحرية.
كل ذلك عبر بورتريه هذين الصديقني
امل ـ ـخ ـ ـبـ ــولـ ــن ال ـ ـل ـ ــذي ـ ــن ي ـ ـصـ ــوره ـ ـمـ ــا،
وإيمانهما الساذج بكل هذه املفاهيم.
مــن بــن بـقـيــة األفـ ــام ال ـتــي ستعرض
ض ـم ــن امل ـ ـهـ ــرجـ ــان ،يـ ـب ــرز «كـ ـي ــف هــو
شكله» ( 10/31ـ  )2014لدانيال ريبيرو.

نادي لكل الناس

«طيارة من ورق»
حضنت أحالم الالجئين
عند السابعة من مساء اليومَّ ،
يقدم
ف ـي ـلــم «ط ـ ـيـ ــارة م ــن ورق» ()2006
للمخرج غابي الجمال في «املكتبة
الـ ـع ــام ــة ل ـب ـل ــدي ــة بـ ـ ـي ـ ــروت» ضـمــن
ّ
العروض السينمائية التي ينظمها
«نـ ـ ـ ــادي ل ـك ــل الـ ـ ـن ـ ــاس» و«ج ـم ـع ـيــة
الـسـبـيــل» بــالـتـعــاون مــع «املـنـظـمــة
الفلسطينية لحقوق اإلنسان».
يـ ـتـ ـن ــاول ال ــوث ــائـ ـق ــي ( 24دق ـي ـق ــة)
ال ــوض ــع امل ـ ــأس ـ ــاوي ل ـش ــري ـح ــة مــن
الفلسطينيني املـقـيـمــن فــي لبنان

ال ــذي ــن ال يـمـلـكــون أوراق ـ ــا ثـبــوتـيــة.
أغلب هؤالء قدموا من األردن أثناء
أحداث أيلول األسود  ،1970ومنهم
مــن أتــى مــن األراض ــي الفلسطينية
بـ ـع ــد ن ـك ـس ــة  1967ولـ ـ ــم يـسـتـطــع
العودة إليها ،إذ يقدر عددهم بني
ثالثة وخمسة آالف الجئ يعيشون
مع أوالدهم وأحفاد ولدوا في لبنان
على هــذه الـحــال منذ عـقــود .ورغــم
ّ
أن أغلب زوج ــات هــؤالء الالجئني،
سواء اللبنانيات أو الفلسطينيات،

ال ـف ـي ـل ــم ح ـ ــاز ج ـ ــائ ـ ــزة «ف ـي ـب ــرس ـك ــي»
و«تـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــدي» ف ـ ــي «م ـ ـ ـهـ ـ ــرجـ ـ ــان ب ــرل ــن
السينمائي» ،واختير ليمثل البرازيل
فــي األوس ـك ــار ه ــذه الـسـنــة ضـمــن فئة
أفـضــل فيلم أجـنـبــي .يــأخــذنــا املـخــرج
إلى خصوصية عالم ليوناردو الشاب
ال ـك ـف ـيــف ال ـ ــذي ي ـ ــدرس ف ــي ال ـثــانــويــة
ال ـعــامــة ويـ ـح ــاول ك ــأي م ــراه ــق ع ــادي
أن يكتشف الـحـيــاة وال ـحــب والــرغـبــة
ويـجــد استقالليته بـعـيـدًا عــن سلطة
أهـلــه الــذيــن يبالغون فــي حمايته .ما
يميز هــذا الفيلم هو البساطة الذكية
للحبكة والـ ـح ــوار .تـفــاصـيــل صغيرة
معبرة يرسم عبرها املخرج شخصية
لـ ـي ــون ــاردو وت ـف ــاع ـل ــه م ــع م ــن ح ــول ــه،
كــأهـلــه ،وجــدتــه وصــديـقـتــه جيوفانا،
ويــدخ ـل ـنــا ع ـبــرهــا إل ــى حـمـيـمـيــة هــذا
ال ـعــالــم ،م ـبــرزًا رق ـتــه مــن دون مبالغة
أو ميلودراما .بالرغم من خصوصية
حالته ،قــد تشبه تـســاؤالت ليوناردو
عــاقــة اإلن ـس ــان مــع صــورتــه عــن ذاتــه

يـمـلـكــن أوراق ـ ـ ــا ث ـبــوت ـيــة ،إال أنـهــن
يـ ـعـ ـج ــزن ع ـ ــن م ـن ـح ـه ــا ألط ـف ــال ـه ــن
الــذيــن ال تعترف الــدولــة اللبنانية
بـ ـ ــوجـ ـ ــودهـ ـ ــم ،وال ح ـ ـتـ ــى م ـن ـظ ـمــة
«األونـ ـ ـ ــروا» .كـيــف يـعـيــش شخص
ض ـم ــن نـ ـظ ــام ي ـل ـغــي وج ـ ـ ــوده إذًا؟
خ ــال ال ـشــريــط نـتـعــرف إل ــى حياة
هؤالء الذين يعيشون على هامش
البحر أو في
الـحـيــاة ،على شاطئ ّ
خ ــرب ــة م ـع ــزول ــة .ي ـت ـخ ــف ــون ك ــي ال
ّ
يـتـعــرضــوا لــاعـتـقــال ،ال ــذي يشكل
ـ لـ ــأسـ ــف ولـ ـس ــوري ــالـ ـي ــة امل ــوق ــف
ـ االع ـ ـ ـتـ ـ ــراف ال ــوحـ ـي ــد مـ ــن ال ــدول ــة
بوجودهم :كيف تعتقل إذًا شخصًا
غير موجود؟
إن ـ ـ ـهـ ـ ــا «الـ ـ ـ ـه ـ ـ ــوي ـ ـ ــة» تـ ـ ـل ـ ــك الـ ـ ــورقـ ـ ــة
ال ـص ـغ ـي ــرة ال ـت ــي ت ـح ــرم الــاج ـئــن
َ
كالتعليم،
أب ـســط حـقــوق اإلن ـس ــان ّ
وال ـع ـمــل أو ال ـط ـبــابــة ،ويـ ـع ــزز هــذا
الظلم عدم اعتراف «األونــروا» بهم
أيضًا.
قـ ـ ـص ـ ــص كـ ـ ـثـ ـ ـي ـ ــرة نـ ـسـ ـمـ ـعـ ـه ــا ف ــي
الـ ـش ــري ــط ،ح ـت ــى الـ ـ ـ ــزواج ال يـمـكــن
تسجيله فــي املـحـكـمــة .ي ــروي أحــد

ال ـت ــي تـبـقــى مـلـتـبـســة وم ـشــوشــة كما
حني يسأل جيوفانا عن شكله ،وما إذا
كــان يبدو جــذابــا لآلخرين وال تعرف
كيف تجيبه ،فليس هنالك من معيار
مـحــدد .بحساسية سينمائية تلتقط
التفاصيل املبطنة فــي الـحــوار أو في
لغة الجسد ،يصور لنا نشوء الرغبة

الختام مع فيلم عن
مذكرات سيرجيو بيطار أثناء
حكم بينوشيه
بني ليوناردو وصديقه غابريال الذي
يدخل عامله ويخرجه من ثباته ليضخ
فيه الحياة ،مـصــورًا عالقة ليوناردو
املختلفة مع الرغبة .يبني عاملًا حسيًا
ً
م ـت ـكــامــا م ــن ال ــرائ ـح ــة ال ـت ــي يتخيل
عبرها جسد من يحب كما في املشهد

ال ــاج ـئ ــن املـ ـت ــزوج ــن ،األب لـعــدد
م ــن األطـ ـ ـف ـ ــال ،أن زوجـ ـت ــه ال ت ــزال
عزباء على الهوية وال صلة رسمية
تربطها به وال بأطفالها.
وض ــع معقد إل ــى درج ــة ال معقولة،
يــدفــع إل ــى الـبـحــث أي ـضــا عــن حلول
ّ
ال تقل غرابة .هكذا ،يقترح املحامي
ع ـل ــى األم ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة إع ـ ـ ــان وفـ ــاة
زوجـ ـ ـه ـ ــا ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي وهـ ـ ــو عـلــى
قـيــد الـحـيــاة ،كــي تتمكن مــن إعـطــاء
الجنسية ألطفالها أو تسجيل كل
طفل تحت اسم أب مختلف .شهادات
م ــؤث ــرة ي ـعــرض ـهــا املـ ـخ ــرج ،مـ ّ
ـؤم ـنــا

مأساة الفلسطينيين
الذين ال يملكون أوراقًا
ثبوتية
مـســاحــة لـحــق ه ــؤالء الــاج ـئــن في
التعبير عن قسوة ذلك الوجود غير
املـعـلــن ال ــذي يعيشونه فــي الـخـفــاء.
م ــن دون ال ـل ـجــوء إل ــى امل ـي ـلــودرامــا،

الذي يرتدي فيه الجاكيت التي نسيها
غــابــريــال ويـشـمـهــا .يـعــرض كــذلــك في
املهرجان «بالنكنيفز» ( 11/5ـ )2012
م ــن إخ ـ ـ ــراج بــاب ـلــو ب ـيــرج ـيــه .الـفـيـلــم
اإلسباني الصامت باألسود واألبيض
ح ـ ــاز ع ـش ــر جـ ــوائـ ــز غ ــوي ــا وي ـت ـن ــاول
حكاية «بياض الثلج» لألخوين غريم
في إطــار استثنائي .يختتم املهرجان
ب ــ»داوس ــن إيـســا  11/8( »10ـ ـ )2009
مليغال لينت ،الفيلم املقتبس عن كتاب
الـ ـسـ ـي ــاس ــي ال ـت ـش ـي ـل ــي ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي
األص ــل سـيــرجـيــو بـيـطــار ال ــذي يــروي
فـيــه مــذكــراتــه كسجني سـيــاســي أثـنــاء
حكم بينوشيه ،باإلضافة إلى العديد
مــن األف ــام األخ ــرى املتنوعة مــن دول
أميركا الالتينية.
مهرجان الفيلم اإليبيري األميركي :بدءًا من
 30ت ( 1أكتوبر) حتى  8ت( 2نوفمبر) ـ
«متروبوليس أمبير صوفيل» (األشرفية ـ
بيروت) ـ لالستعالم01/204080 :

يعتمد امل ـخــرج عـلــى ال ـص ــورة أكثر
ليسرد تلك املعاناة الالمحكية.
نـ ـ ــرى ت ـف ــاص ـي ــل صـ ـغـ ـي ــرة كـمـشـهــد
الـحـنـفـيــة امل ـب ـت ــورة ف ــي ب ـيــت الـتـنــك
الذي تعيش فيه إحدى العائالت ،أو
الــاجــئ ال ــذي يسكن مــع أوالده في
خــربــة مـهـجــورة إل ــى جــانــب شاطئ
ص ـ ــور .ي ـصــف ال ــاج ــئ عــاق ـتــه مع
البحر ،يخرج في الليل ليتكلم معه
متمنيًا أن يجرفه بعيدًا ،عله يجد
أرضًا لن يكون غريبًا فيها.
يــأتــي امل ـش ـهــد األخ ـي ــر ألط ـف ــال على
الـشــاطــئ يلهون بـطــائــرة صنعوها
بأنفسهم .طــائــرة ليست مصنوعة
من ال ــورق ،بل من العيدان وأكياس
الـبــاسـتـيــك ،وال تــرمــز إال إل ــى حلم
هـ ـ ــؤالء ال ــاج ـئ ــن املـ ـت ــواض ــع ال ــذي
ال ي ـت ـع ــدى ورق ـ ــة ت ـم ـن ـح ـهــم حـقـهــم
بالوجود.
بانة...
«طـ ـي ــارة م ــن ورق» 19:00 :م ــن مـســاء
الـيــوم ـ ـ «املكتبة الـعــامــة لبلدية بـيــروت»
(ال ـ ـبـ ــاشـ ــورة ـ ـ ـ بـ ـ ـي ـ ــروت) .ل ــاس ـت ـع ــام:
03/888763

االثنين  27تشرين األول  2014العدد 2429

ثقافة وناس

21
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باسل الخطيب يختتم ثالثية الحرب
بعد «مريم» و«األم»،
يواصل المخرج المعروف
مقاربة األزمة بفيلمه
الجديد «أهل الشمس».
شريط يزيد فيه جرعة
العنف والتشويق
الالذقية ـ علي وجيه
الـ ـط ــري ــق إلـ ـ ــى «وادي قـ ـن ــدي ــل» فــي
ال ــاذقـ ـي ــة م ـح ـف ــوف ب ـط ـب ـي ـعــة الف ـتــة
رغم االمتداد العمراني للمدينة .هذا
ممكنًا بـعــد سـنــوات
امل ـش ــوار مــا زال
ّ ً
الحرب ،بل أصبح مفضال لدى كثير
ّ
م ــن الـ ـس ـ ّ
ـوري ــن ص ـي ـف ــا .هـ ـن ــا ،ي ـحــط
املخرج باسل الخطيب ( )1962الرحال
لـبـضـعــة أيـ ــام خ ــال ت ـصــويــر فيلمه
الـ ــروائـ ــي ال ـج ــدي ــد «أهـ ـ ــل ال ـش ـم ــس».
قــام بكتابة السيناريو بنفسه ،فيما
ّ
ّ
العامة للسينما»
تصدت «املؤسسة
ّ
إلنتاجه« .اللوكيشن» خلية نحل ال
تتوقف بني نهر وبحر وغابة .مدير
اإلن ـتــاج بــاســل عبد الـلــه يطمئن إلى
سـيــر األم ـ ــور .مــديــر اإلض ـ ــاءة جـمــال
م ـطــر وم ـه ـنــدس ال ــدي ـك ــور وائـ ــل أبــو
ع ـ ّـي ــاش وم ـه ـن ــدس الـ ـص ــوت مـحـ ّـمــد
هـ ــاشـ ــم ي ـع ـم ـل ــون بـ ـه ـ ّـم ــة .ال ـخ ـط ـيــب
يـحـ ّـدثـنــا ع ــن ال ـشــريــط ،فـيـمــا يعطي
تعليماته بخصوص املشهد الليلي
ال ـ ـ ـ ــذي تـ ـسـ ـتـ ـع ـ ّـد ل ـ ــه ك ـ ــاري ـ ــس ب ـش ــار
وميسون أبــو أسعد« .هــذا استكمال
ّ
السورية
لثالثية سينمائية عن املرأة
فــي زمــن الـحــرب .بــدأنــا العمل عليها
بفيلم «مــريــم» ( 109 ،2012د ،إنتاج
«املؤسسة العامة للسينما» وشركة
«جوى») ،تاله «األم» (لم ُيعرض بعد
ـ إنتاج املؤسسة العامة للسينما)».
يـ ـ ـق ـ ــول ال ـ ـخ ـ ـط ـ ـيـ ــب لـ ـ ـ ـ ــ«األخـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــار»،
م ـس ـت ـطــردًا« :امل ـ ـ ــرأة املــرت ـب ـطــة بــأنـبــل
ال ـق ـي ــم اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة ،وال ـ ـ ـقـ ـ ــادرة عـلــى
مــواجـهــة امل ـصــاعــب ،والـتـضـحـّيــة في
سبيل مبادئها .في «مريم» ،كنا ّأمام
حكاية ملحمية وبنية زمنية معقدة
تمتد على ثــاث حقب« .األم» اقترح
قـصــة بسيطة تجمع األب ـنــاء بسبب
م ـ ــرض ّأم ـ ـهـ ــمّ .أم ـ ــا «أه ـ ــل ال ـش ـمــس»
فـ ـيـ ـحـ ـم ــل ال ـ ـك ـ ـث ـ ـيـ ــر م ـ ـ ــن الـ ـتـ ـش ــوي ــق
واألحداث املتالحقة».
«ري ـ ـمـ ــا» (كـ ــاريـ ــس بـ ـش ــار) مـ ـص ـ ّـورة

ّ
صحافية تغطي األحداث في املناطق
الساخنة .ذاكرتها مثقلة بما كابدته
خـ ــال رح ـل ــة مـضـنـيــة ت ـق ــوده ــا إلــى
زيـنــة (ميسون أبــو أسـعــد) ويوسف
(مـ ـحـ ـم ــود نـ ـ ـص ـ ــر) .ي ــرص ــد ال ـف ـي ـلــم
ي ــوس ــف ال ـ ــذي يـنـتـقــم م ــن أش ـخــاص
معينني وحـ ّـبــه لــزيـنــة ال ـتــي تستعد
ل ـل ـمــوت ب ـق ــرار م ــا ،وعــاق ـتــه بــوالــده
املـ ـس ــن (رف ـ ـيـ ــق س ـب ـي ـع ــي) وص ــدي ــق
ّ
ع ـ ـمـ ــره «عـ ـ ـ ـ ـ ــزام» (مـ ـحـ ـ ّم ــد حـ ــداقـ ــي).
بحثه عــن أعــدائــه وتنقله بــن القرى
وامل ـ ـغ ـ ــارات .ك ــل ذلـ ــك ي ـخ ـلــق الـبـنـيــة
ويـصـنــع األ ّح ـ ــداثّ .الـجـغــرافـيــا غير
م ـح ـ ّـددة ب ــدق ــة ،إال أن ـهــا شــاهــد على
قـ ـ ـ ـ ــرارات الـ ـشـ ـخ ــوص وتـ ـح ـ ّـوالتـ ـه ــم.
يشارك في الفيلم أيضًا كل من :جابر
جــوخــدار ،عــاء القاسم ،وائــل زيــدان
وغفران خضور.
ّ
إذًا ،ي ـب ــدو أن ح ـض ــور ال ــرج ــل أكـبــر
هذه املرة .يوافقنا الخطيب ،ليجيب
ع ــن الـ ـ ـس ـ ــؤال :ه ــل ي ـش ـ ّـج ــع ال ـشــريــط
على االنتقام وأخــذ الحق بعيدًا عن
الـسـلـطــة وال ـق ــان ــون؟ ي ــوض ــح« :إنـهــا
ّ
إشـ ـك ــالـ ـي ــة ق ــديـ ـم ــة ت ـت ـع ــل ــق ب ـعــاقــة
اإلنسان بالقانون وتحقيق العدالة.
ه ــذا الــرجــل مــدفــوع بعاطفته تجاه
وطـنــه وم ــن بـقــي مــن عــائـلـتــه .سعيه
ّ
لتطبيق العدالة بيديه يتطلب ثمنًا
باهظًا في النهاية .نحن ال ندين وال
ّ
ن ـت ـب ــنــى ،ب ــل ن ــرص ــد م ـس ــار شـخــص
أق ـ ـ ــدم عـ ـل ــى فـ ـع ــل ضـ ـم ــن مـ ـس ـ ّـوغ ــات
درامـ ـي ــة وإن ـس ــان ـ ّـي ــة .ع ـلــى املـسـتــوى
الـ ـع ــام ،ال ـق ــان ــون ح ــاض ــر بــالـتــأكـيــد.
س ـي ـظ ـهــر ذل ـ ــك خ ـ ــال ال ـف ـي ـل ــم» .بـعــد
ط ــرح إن ـســانــي بــأس ـلــوب ش ــاع ــري ال
يـخـلــو م ــن الـتـعـبـيــريــة ف ــي الفيلمني
السابقني ،هــل يـقـ ّـدم «أه ــل الشمس»
ّ
ّ
جرعة مركزة من العنف؟ هل تتطلب
ً
ّ
مــواجـهــة الهمجية تــوحـشــا مقابال؟
يجيب الخطيب« :املعركة مع اإلرهاب
ّ
ومصيرية .العمل العسكري
مفتوحة
املباشر س ــاح .ذه ــاب املوظفني إلى
أع ـمــال ـهــم واألط ـ ـفـ ــال إلـ ــى مــدارس ـهــم
ّ
سالح آخر ال يقل تأثيرًا .كذلك إنجاز
األف ــام وتفاعل املجتمع مــع بعضه.
ّ
تحدي اليوم صار مصيريًا».
بعد روائي «الرسالة األخيرة» (2000
ـ  114د ،إنتاج «الشام الدولية») ،صام
باسل الخطيب  11عامًا عن السينما،
ليعود بثالثة أفالم متتالية .بم ّ
يفسر
ّ
ذلــك؟ هل أخــذ الوقت الكافي للتفكر
بالشريط تلو اآلخــر؟ يقول« :ال ّ
شك
ّ
ّ
في أن الفيلم تجربة صعبة تتطلب
كـثـيـرًا مــن التفكير والـتـحـضـيــر .في

zoom

السينما المستقلة
تسجل انتصارًا في إيران
ّ
محمد األمين
يطلق املحافظون في إيــران تسمية
«تـيــار الفتنة» على ناشطي التيار
اإلص ــاح ــي ال ــذي ــن رفـ ـض ــوا نـتــائــج
االن ـت ـخ ــاب ــات اإلي ــران ـي ــة ع ــام .2009
ويـضــم الـتـيــار سينمائيني نبذتهم
امل ــؤس ـس ــات الـسـيـنـمــائـيــة الــرسـمـيــة
وأق ـص ـت ـه ــم عـ ــن امـ ـتـ ـي ــازاتـ ـه ــا .وق ــد
ت ــزامـ ـن ــت ع ـ ـ ــودة اإلص ــاحـ ـي ــن إل ــى
الـحـكــم م ــع ع ــودة «م ـث ـيــري الـفـتـنــة»
من املخرجني املشاغبني إلى واجهة

ال ـح ــدث الـسـيـنـمــائــي ع ـبــر مـشــاركــة
أف ــام ـه ــم ف ــي امل ـه ــرج ــان ــات الــدول ـيــة
امل ــرم ــوق ــة ،م ــن دون أن ي ـت ـعــرضــوا
للمساء لة واملضايقة.
الـ ـ ـب ـ ــداي ـ ــة كـ ــانـ ــت م ـ ــع فـ ـيـ ـل ــم «ل ـس ــت
غ ــاض ـب ــا» ل ـل ـم ـخــرج ّاإليـ ــرانـ ــي رضــا
درم ـ ـي ـ ـشـ ــان الـ ـ ـ ــذي مـ ــثـ ــل إي ـ ـ ـ ــران فــي
الدورة األخيرة من «مهرجان برلني
ال ـس ـي ـن ـم ــائ ــي» ،ووص ـف ـت ــه صـحــافــة
ّ
«املسوغ
التيار األصولي املتشدد ب ـ
لتيار الفتنة».
االع ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراضـ ـ ـ ــات ن ـ ـف ـ ـس ـ ـهـ ــا ط ـ ــاول ـ ــت

تاركوفسكي واآلخرون
تخرج باسل الخطيب من المعهد العالي للسينما في موسكو عام
ّ
 .1987نسخة بوندرتشوك عن «الحرب والسالم» ( )1966نسجت وعيه
بقوة خالل فترة الدراسة .الحقًا ،أعجب
السينمائي .تاركوفسكي حضر ّ
«يتوهجون كلما
يقول:
وتارنتينو.
وسكورسيزي
كثيرًا بريدلي سكوت
ّ
تقدموا في العمر ،على عكس الكثير من مخرجينا الذين يصابون
ّ
بالترهل .الجمهور داخل في حساباتهم كذلك .منذ «الرسالة األخيرة»،
ّ
شعرت بالفرح
التوجه للجمهور ،مع عدم تقديم تنازالت فنية.
ُ
حاولت ّ
عندما رأيت تفاعل البسطاء مع «مريم» في الصالة».

كــل مسلسالتي ،كــانــت عيني دائـمــا
على السينما .حاولت تقديم مالمح
مـنـهــا فــي الـتـلـفــزيــون .فـكــرة «مــريــم»
ّ
ظلت تــراودنــي لعشر سنوات ،ولكن
ّ
ن ـف ـس ـيــا ،ل ــم أك ـ ــن م ـس ـت ـع ــدًا ل ـخــوض
املـشــروع .مــع بــدايــة األح ــداث ،ونظرًا
إل ـ ــى املـ ـسـ ـخ ــرة ال ـت ـل ـف ــزي ــون ـي ــة ال ـتــي
ّ
نــراهــا ال ـي ــوم ،قـ ـ ّـررت أن ال ـع ــودة إلــى
السينما باتت ضرورية .الفيلم باق
بوجهة نظره ،فيما املسلسل ُينسى
مع األيــام وتوالي األعـمــال» .السياق
النبش في نتاج الرجل.
يقودنا إلى
ّ
ه ـ ــل ص ـح ـي ــح أنـ ـ ـ ــه ي ـع ـم ــل م ـ ــن ّدون
ً
مــديــر تـصــويــر مـتـخـ ّـصــص ،مـفــضــا
ّ
ومصور
االعتماد على مدير إضاءة
وخ ـيــارات التصحيح فــي العمليات

الفنية الالحقة (بوست برودكشن)؟
يقول« :هذا غير صحيح .يعمل معي
جمال مطر كمدير إضاءة وتصوير.
هو تلميذ أسماء كبيرة مثل الراحل
ه ـش ــام املـ ــالـ ــح ،وعـ ـم ــره ف ــي ال ــدرام ــا
الـ ـس ـ ّ
ـوري ــة أك ـث ــر م ــن  20ع ــام ــا .أكـبــر
دليل على ذلــك حصوله على إحــدى

نص بعنوان
يميل إلى ّ
«حرائر» لعنود الخالد
الـجــوائــز الـثــاث التي نالها «مريم»
فــي «م ـهــرجــان مسقط السينمائي»
األخ ـ ـيـ ــر .بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى «ال ـب ــوس ــت
برودكشن» ،ال يمكن تحقيق نتيجة

كاريس بشار في مشهد من الفيلم

املـ ـخ ــرج ــة اإليـ ــران ـ ـيـ ــة رخ ـ ـشـ ــان بـنــي
اع ـت ـمــاد ال ـتــي ش ــارك ــت ف ــي املـســابـقــة
الــرسـمـيــة ف ــي «م ـهــرجــان الـبـنــدقـيــة»
ه ـ ـ ــذه ال ـ ـس ـ ـنـ ــة ،ب ـف ـي ـل ــم «ح ـ ـكـ ــايـ ــات»
ح ــاص ــدة ج ــائ ــزة أف ـض ــل س ـي ـنــاريــو.
ل ــم ي ـعــد ال ـس ـي ـن ـمــائ ـيــون املـسـتـقـلــون
اإلصـ ـ ــاح ـ ـ ـيـ ـ ــون فـ ـ ــي م ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة مــع
م ـق ــص ال ــرقـ ـي ــب ك ـم ــا فـ ــي ال ـس ـن ــوات
الـفــائـتــة .لقد أع ــادت «وزارة الثقافة
واإلرشـ ـ ـ ــاد» االع ـت ـب ــار إل ــى السينما
املستقلة حينما أع ــادت افـتـتــاح دار
الـسـيـنـمــا ال ــذي أغ ـلــق لـسـنــوات على
أي ــدي املـتـشــدديــن فــي عـهــد الــرئـيــس
ال ـ ـسـ ــابـ ــق أح ـ ـ ـمـ ـ ــدي نـ ـ ـج ـ ــاد .وف ـي ـم ــا
يعتبر السينمائيون أن ما حصلوا
عـلـيــه م ــع وصـ ــول الــرئ ـيــس املـعـتــدل
حـســن روح ــان ــي إل ــى الـحـكــم م ــا هي
إال حـقــوق ال ام ـت ـيــازات ،ي ــرى التيار
األص ـ ــول ـ ــي أن ال ـح ـك ــوم ــة ال ـج ــدي ــدة
منحت الضوء األخضر لعودة «تيار
الفتنة» من الشاشة الكبيرة« .لست
غاضبًا» الذي يتناول حياة الشباب
اإليــرانــي خــال فترة االعـتــراض على
ف ــوز أح ـمــدي نـجــاد فــي االنـتـخــابــات
الرئاسية عام  ،2009كان سببًا إلثارة

ج ــدل واس ــع بــن وزي ــر الـثـقــافــة علي
جنتي وأعضاء اللجنة الثقافية في
البرملان اإليــرانــي .شــدد البرملانيون
على حذف مقاطع من الفيلم ،بينما
ج ــاء ّ
رد جنتي بـعــد الـلـقــاء مباشرة
بـ ـمـ ـن ــح ال ـ ـع ـ ـمـ ــل رخـ ـ ـص ـ ــة ق ــان ــونـ ـي ــة
للعرض في صاالت السينما.
هـكــذا ،احـتــدم الـنـقــاش مـجــددًا تحت
قبة الـبــرملــان ،وهــو نـقــاش كــان لــه أن
يـكــون أكـثــر متعة لــو أن البرملانيني
شـ ــاهـ ــدوا الـ ـش ــري ــط ق ـب ــل مـنــاقـشـتــه
على حد تعبير الصحافة .بالنسبة

عرض «لست غاضبًا» الذي
يتناول الفترة التي تلت فوز
أحمدي نجاد
إل ـ ــى ع ـ ــدد ك ـب ـيــر م ــن الـسـيـنـمــائـيــن
املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـل ــن ،تـ ـ ـ ـ ــدور امل ـ ـعـ ــركـ ــة ع ـلــى
ساحتني :واحــدة تحت قبة البرملان،
وأخرى على أبواب صاالت السينما.
م ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى ،ال ي ـم ـكــن ص ــاالت

م ـن ــه م ــا ل ــم ي ـك ــن أسـ ـ ــاس ال ـت ـصــويــر
صحيحًا ودقيقًا» .نسأل عن التداخل
اللوني امللحوظ والتوليف الذي رأى
فيه بعضهم نوعًا من «الكليباتية»
في «مريم» .يقول« :تباين األلوان جاء
مـقـصــودًا بما ينسجم مــع كــل حقبة
ّ
أجده
زمنية.
بالنسبة إلى التوليفّ ،
ّ
واحدًا من ميزات الفيلم ،وأعتقد أنه
جــديــد عـلــى الـسـيـنـمــا ال ـس ـ ّ
ـوري ــة .من
الطبيعي أن يثير ّ
أي عمل ّ
فني ردود
فعل مختلفة».
بـعــد تـجــربــة طــوي ـلــة ،مــا ال ــذي جلب
الخطيب من التلفزيون إلى السينما؟
ً
ّ
ي ـف ــك ــر ق ـل ـي ــا ثـ ــم ي ـج ـي ــب« :ال ـخ ـب ــرة
املـتــراكـمــة ،واملــرونــة فــي التعامل مع
املشاكل أثناء التصوير .في املقابل،
ّ
التخلص ّ
كان ّ
مما علق من آلية
علي
التفكير التلفزيونية ،بدءًا من الكتابة
ً
وانتهاء بتقطيع املشاهد .هنا ،ألتزم
بالورق تمامًا على عكس التلفزيون.
أحاول التحضير ّما أمكن قبل األكشن
ّ
األول» .ن ـع ــل ــق ب ــأن ــه ج ـل ــب نـجــومــه
ّ
مجموعة
أيـضــا ،فـيــرد« :لـكــل مـخــرج
ّ
يرتاح للتعامل معها .مالءمة املمثل
للدور هو املعيار ّ
األول بالتأكيد .في
«أهل الشمس» ،حاولت التعاون مع
أس ـم ــاء ج ــدي ــدة م ـثــل ك ــاري ــس بـشــار
واألستاذ رفيق سبيعي الــذي يعود
إلى السينما بعد انقطاع طويل» .هل
ً
ك ــان ه ــذا سـهــا تـحــت سـقــف األج ــور
امل ـ ـ ـعـ ـ ــروف ف ـ ــي «املـ ــؤس ـ ـسـ ــة ال ـع ــام ــة
ل ـل ـس ـي ـن ـمــا»؟ يـ ـق ــول« :بـ ـك ــل ص ــراح ــة
ووض ـ ـ ـ ـ ــوح ،ه ـ ــم عـ ـمـ ـل ــوا م ـ ــن أجـ ـل ــي.
هـ ــذا ي ـش ـمــل ب ـعــض ال ـف ـنـ ّـيــن أي ـضــا.
تعرفة املؤسسة لم تعد منطقية في
ُ
طرحت
الوضع االقتصادي الــراهــن.
األم ــر عـلــى اإلدارة ،وس ـي ـتـ ّـم البحث
فيه» .في فلك الشراكات أيضًا ،ماذا
عــن عمله مــع شقيقه تليد وزوجـتــه
الـ ـن ــاق ــدة والـ ـك ــاتـ ـب ــة ديـ ــانـ ــا ج ـ ّـب ــور؟
ّ
يبي« :تليد كــان معي في سيناريو
ُ
«مريم» .افتقدت وجوده في ما بعد.
رغ ــم ان ـش ـغــالــه ،ي ـق ــرأ تـلـيــد الـنـسـخــة
ّ
ويقدم اقتراحاته.
األخيرة من النص
زوج ـ ـتـ ــي ديـ ــانـ ــا ش ــري ـك ـت ــي حـيــاتـيــا
وفنيًا .هــي املستشارة الــدرامـيــة في
ّ
«أهل الشمس» و«مريم» ،فيما تولى
االستشارة في «األم» نبيل صالح».
م ـ ــاذا ب ـعــد «أه ـ ــل ال ـش ـم ــس»؟ يجيب
الخطيب« :ال شيء واضح سينمائيًا.
فــي التلفزيون ،أقــرأ نـ ّـصــن ينبشان
ف ـ ــي ال ـ ـتـ ــاريـ ــخ الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري ،أح ــده ـم ــا
بعنوان «حــرائــر» لعنود الخالد .قد
يكون هو مسلسلي املقبل».

السينما اإليرانية أن تكون حكرًا على
أفالم تحظى بتأييد التيار املتشدد،
ّ
فــال ـس ـي ـن ـمــائ ـيــون امل ـس ـت ـق ـلــون م ــل ــوا
مــن انـتـشــار أفــامـهــم عـلــى األق ــراص
املدمجة .ومــع منح «لست غاضبًا»
ت ــرخ ـي ـص ــا لـ ـلـ ـع ــرض فـ ــي ال ـ ـصـ ــاالت
اإليرانية ،ربح تيار السينما املستقلة
جولة في معركته مع الرقابة ،بينما
خـســر جــانــب آخ ــر مــع املــواف ـقــة على
حـ ــذف  20دق ـي ـق ــة ت ـت ـع ـلــق بـمـشــاهــد
إشكالية في الشريط.
ورغــم ذلــك ،ال تــزال املعركة مستمرة
م ـ ـ ــع مـ ـط ــالـ ـب ــة امل ـ ـت ـ ـشـ ــدديـ ــن داخ ـ ــل
الـبــرملــان وخــارجــه بمنع الـفـيـلــم من
العرض.
وجوهر اإلشكال يكمن في أن مقص
الـ ــرقـ ــابـ ــة بـ ـي ــد حـ ـك ــوم ــة إص ــاح ـي ــة
ت ـع ـت ـب ــر حـ ــريـ ــة ال ـس ـي ـن ـم ــائ ـي ــن فــي
تـ ـن ــاول ال ـق ـضــايــا امل ـج ـتـمـع ـيــة كــافــة
ض ـمــن ص ـلــب م ـشــروع ـهــا ف ــي مـجــال
الـثـقــافــة وال ـفــن ،لكنها مــرغـمــة على
ت ـ ـقـ ــديـ ــم ال ـ ـ ـت ـ ـ ـنـ ـ ــازالت مل ـ ـنـ ــع وصـ ـ ــول
هـ ـ ـ ـ ــذه امل ـ ـ ـل ـ ـ ـفـ ـ ــات اإلش ـ ـ ـكـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ــة إل ـ ــى
السلطة القضائية الـتــي تميل إلــى
املحافظني.
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ثقافة وناس

تلفزيون

يحدث في القاهرة اآلن

مذبحة سيناء على الشاشة المصرية تشويش وفوضى
القاهرة ـــ محمد عبد الرحمن
الـ ـح ــدث ج ـل ــل وامل ـ ـصـ ــاب ألـ ـي ــم .لـكــن
كـ ــال ـ ـعـ ــادة ،ف ـش ـل ــت وسـ ــائـ ــل اإلع ـ ــام
املصرية في التعامل مع املذبحة في
مدينة الشيخ زويد (شمال سيناء)،
فيما حـ ّـمــل السياسيون اإلع ــام كل
املصائب .منذ الجمعة املاضي حتى
أم ــس ،شـهــدت الـشــاشــات الحكومية
وال ـخ ــاص ــة حــالــة غ ـيــر مـسـبــوقــة من
االضطراب بعد استشهاد  30عنصرًا
من الجيش في هجمات إرهابية في
الشيخ زويد.
ّ
هـ ـ ـ ــذا االض ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــراب بـ ـ ـ ــدأ مـ ـ ــن تـ ــأخـ ــر
ّ
ال ـت ـل ـفــزيــون امل ـص ــري ف ــي ب ــث الـخـبــر
مقارنة بالقنوات الـخــاصــة ،ثـ ُـم عدم
الـ ـت ــزام ت ـقــال ـيــد الـ ـح ــداد ال ـ ــذي أع ـلــن
رس ـم ـيــا ب ـعــد س ــاع ــات م ــن ال ـح ــادث،
ً
وصوال إلى تكرار التصريحات التي
ّ
ّ
تخرج كلما تعرض الجيش لهجمات
باتت معتادة منذ عزل الرئيس محمد
مــرســي فــي يوليو (تـمــوز)  .2013ما

جرى على الشاشات املصرية طوال
الساعات الـ  48املاضية عصى على
ّ
االخ ـ ـت ـ ــزال ،لـ ـك ــن خ ـط ــوط ــا عــريـضــة
يجب اإلش ــارة إليها ألنها سترسم
مــامــح األداء اإلعــامــي فــي املرحلة
«ماسبيرو» ،أي التلفزيون
املقبلة.
ّ
الرسمي ،تأخر ساعتني أو أكثر في
الكشف عن تفاصيل الحادث .كذلك
ّ
لخص الواقعة باستشهاد وإصابة
ع ــدد م ــن ال ـج ـنــود ،م ــن دون توثيق
الرقم ،رغم أن باقي الشاشات أعلنته
ب ـ ــاكـ ـ ـرًا ،مـ ــع االسـ ـتـ ـف ــاض ــة فـ ــي نـشــر
أخبار اإلدانة دون تفاصيل الحادث
نفسه وأسـمــاء الـشـهــداء وغـيــر ذلــك.
هــذا األم ــر دفــع اإلخ ــوان ّ
املتربصني
بنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي
إل ـ ــى ال ـ ـقـ ــول ب ـ ــأن الـ ـح ــادث ــة نـفـسـهــا
تمثيلية أو أن الجنود سقطوا في
لـيـبـيــا ح ـيــث ت ــوج ــد قـ ــوات مـصــريــة
هناك على ّ
حد ادعائهم.
ب ـ ــدوره ـ ــا ،ف ـت ـحــت قـ ـن ــاة «الـ ـج ــزي ــرة
م ـب ــاش ــر مـ ـص ــر» ال ـ ـهـ ــواء مل ــداخ ــات

هاتفية من مواطنني محسوبني على
مــرســي ل ـي ـكـ ّـرروا ال ــرواي ــة ه ــذه مــرات
عدة ،ما زاد من الغضب على املحطة
القطرية فــي ال ـشــارع امل ـصــري .كذلك
تغطية
أع ـ ــاد االنـ ـتـ ـق ــادات م ــن سـ ــوء ّ
ُو َس ــائــل اإلعـ ــام ال ـتــي فـتــح تــأخــرهــا
ث ــغـ ـرًا لـلـتـشـكـيــك ف ــي م ــا حـ ــدث .بعد
إعالن الحداد مساء الجمعة املاضي،
ب ــدا واض ـحــا أن ال ـشــاشــات املـصــريــة
ح ـك ــوم ـي ــة وخـ ــاصـ ــة غ ـي ــر م ـس ـت ـعـ ّـدة

تأخر التلفزيون الرسمي في
ّ
الكشف عن تفاصيل الحادث
ل ــذرف ال ــدم ــوع عـلــى ش ـهــداء الــوطــن.
معظم ال ـق ـنــوات قـ ّـدمــت بـثــا مـتــوازنــا
ب ــن ال ـب ــرام ــج اإلخـ ـب ــاري ــة والــدي ـن ـيــة
واألغ ـ ـن ـ ـيـ ــات ال ــوطـ ـنـ ـي ــة وب ــرام ـج ـه ــا
التقليدية.
وفيما أوقـفــت قـنــاة «الـنـهــار» عرض
بــرنــامــج «يــا نــرقــص» مـســاء األحــد،

طاولت «أم .بي .سي .مصر» انتقادات
ّ
حادة بسبب عرضها برنامج «أراب
آيـ ـ ـ ـ ــدول  »3م ـ ـسـ ــاء ال ـ ـس ـ ـبـ ــت .وب ـ ــات
السؤال مطروحًا عن فائدة الشريط
األسود أعلى يسار الشاشة إذا كانت
الـ ـقـ ـن ــوات ،س ـ ــواء امل ـص ــري ــة أو الـتــي
تحمل اسم مصر مثل  ،mbcلن تلتزم
الحداد الكامل؟ مساء الجمعة أيضًا،
يغير أحمد موسى ّ
لم ّ
مقدم برنامج
ع ـلــى «م ـســؤول ـي ـتــي» (ق ـن ــاة «ص ــدى
ال ـ ـب ـ ـلـ ــد») مـ ــن ل ـغ ـت ــه ال ـت ـح ــري ـض ـي ــة،
وطالب بمنع ّ
أي «كلب» من التظاهر
ف ــي ال ـجــام ـعــة ،واس ـت ـخ ــدام «ق ــان ــون
ال ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــوارئ ضـ ـ ـ ـ ّـد املـ ـ ـع ـ ــارض ـ ــن ّأيـ ـ ــا
كانوا».
ن ـت ـي ـج ــة ل ـ ــذل ـ ــك ،تـ ـع ــال ــت األصـ ـ ـ ــوات
بضرورة التزام اإلعالم وحدة الصف
والتوقف عــن تشويه «ث ــورة يناير»
لـلـعــودة مــن جــديــد إ ّلــى تحالف «30
ي ــون ـي ــو» الـ ـ ــذي انـ ـق ــض ع ـل ـيــه ف ـلــول
مبارك على ّ
حد وصف املراقبني.
اجـ ـتـ ـم ــع رئ ـ ـيـ ــس «ات ـ ـ ـحـ ـ ــاد اإلذاع ـ ـ ـ ــة

جهاد
عورتاني
ــ االردن

وال ـ ـت ـ ـل ـ ـفـ ــزيـ ــون» ع ـ ـصـ ــام األمـ ـ ـي ـ ــر مــع
أع ـ ـضـ ــاء «غـ ــرفـ ــة صـ ـن ــاع ــة اإلعـ ـ ـ ــام»
ّ
وأصدروا بيانًا أكدوا فيه أن «اإلعالم
امل ـ ـصـ ــري ق ـ ـ ــادر ع ـل ــى االرت ـ ـف ـ ــاع إل ــى
ّ
التحدي الذي يخوضه وطن
مستوى
ُ
َيبني ُ
ويحارب ،وهذا اإلعالم سيعلي
ضميره ّاملهني والوطني.
ف ـمــن حـ ــق امل ـص ــري ــن أن يـ ـج ــدوا في
وســائــل إعــام ـهــم الـحـقــائــق املــوثـقــة،
واألخـبــار املدققة ،واآلراء التي تفتح
أمــامـهــم آفــاقــا فــي االقـتـصــاد والــديــن
ّ
والفن التي يجب أن يشارك فيها كل
صوت وطني.
كـ ــل هـ ـ ــذا يـ ـح ــدث بـ ـعـ ـيـ ـدًا عـ ــن ادعـ ـ ــاء
ال ـب ـطــولــة ال ــزائ ـف ــة أو إث ـ ــارة ن ــزاع ــات
م ـخ ـت ـل ـف ــة أو ت ـص ـف ـي ــة الـ ـحـ ـس ــاب ــات
ال ـش ـخ ـص ـي ـ ّـة واملـ ـص ــال ــح ال ـض ـي ـق ــة».
وفـ ـيـ ـم ــا ت ـ ــرق ـ ــب الـ ـجـ ـمـ ـه ــور ت ـف ــاع ــل
اإلعالميني مع هــذا البيان ،استبقت
قـ ـنـ ــاة «ال ـ ـن ـ ـهـ ــار» ال ـج ـم ـي ــع وم ـن ـعــت
محمود سعد مــن الظهور فــي حلقة
ال ـس ـبــت م ــن بــرنــامــج «آخـ ــر ال ـن ـهــار»
من دون إعــان رسمي عن األسباب،
مــا أدى إل ــى انـتـشــار شــائـعــات حــول
تصريحات شهدتها حلقة البرنامج
مـ ـس ــاء ال ـج ـم ـع ــة ّأدت إل ـ ــى اس ـت ـي ــاء
رسمي من أداء سعد .وهو االحتمال
الذي ّ
يفسر بيانًا صدر عن «النهار»
ّ
ع ـصــر ال ـس ـبــت ي ــؤك ــد أن ال ـق ـنــاة «لــن
تـسـمــح مل ـ ّ
ـروج ــي الـشــائـعــات وه ــؤالء
الذين ينالون من معنويات الجيش
املـ ـ ـص ـ ــري ب ــالـ ـظـ ـه ــور م ـ ـ ــرة أخـ ـ ـ ــرى».
وحتى صباح اليوم االثنني ،لم يكن
معروفًا ما إذا كان سعد سيعود إلى
تقديم حلقة األربعاء املقبل من «آخر
النهار» أو يغيب عن الشاشة نهائيًا.
حــالــة ال ـفــوضــى ام ـتــدت إل ــى انـتـشــار
ش ــائ ـع ــات ق ـط ــع ال ـ ـهـ ــواء ع ـل ــى ع ـمــرو
أديب ّ
مقدم برنامج «القاهرة اليوم»
على قناة «أورب ــت» ،ومحمد شــردي
م ـقـ ّـدم «تـسـعــن دقـيـقــة» عـلــى محطة
«املحور».
ً
ّ
ّ
األول نفى الخبر وقال إن عطال فنيًا
قد حدث ،والدليل أنه عاد بعد دقائق
إلــى الجمهور .أمــا شــردي فلفت إلى
ّ
أن انفعاله لــم يكن سببًا فــي القطع،
ّ
بـ ــل إن مـ ــا حـ ـ ــدث هـ ــو نـ ـ ـ ــزول ال ـت ـتــر
بأغنية متفق عليها من دون أن ّ
يودع
الجمهور.
فيما بات من املنتظر أن يلتزم اإلعالم
ال ـه ــدوء ت ـجــاه األح ـ ــداث الـجـســام إذا
تـ ـك ـ ّـررت ب ـعــد م ــا ج ــرى ف ــي الـيــومــن
املــاضـيــن وال ـب ـيــانــات ال ـتــي ص ــدرت،
ّ
ت ـعــالــت أصـ ـ ــوات ت ــؤك ــد أن امل ـط ـلــوب
هو التزام اإلعــام املهنية ال الصمت
أو الحشد فــي اتـجــاه واحــد كما كان
يحدث قبل هزيمة .1967

ديمقراطية شو

اإلعالم التونسي في قلب المعركة
تونس ــ نور الدين بالطيب
آالف ال ـص ـحــاف ـيــن ومـ ـئ ــات وســائــل
اإلعـ ـ ـ ـ ــام سـ ـ ّـج ـ ـلـ ــوا حـ ـ ــضوره ـ ــم فــي
امل ــدن الـتــونـسـيــة مـنــذ أي ــام ملــواكـبــة
االنتخابات البرملانية التي انتهت
مـ ـ ـس ـ ــاء أمـ ـ ـ ــس األحـ ـ ـ ـ ــد ب ـ ـعـ ــد إق ـ ـفـ ــال
ال ـص ـنــاديــق .ه ــذه االن ـت ـخــابــات هي
الـ ـث ــانـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـع ـي ـش ـه ــا ت ــون ــس
مـنــذ س ـقــوط ال ـن ـظــام ال ـســابــق (زيــن
العابدين بن علي) ،لكنها األهــم .إذ
إنها تنهي املرحلة االنتقالية التي
يـعـيـشـهــا ال ـب ـلــد م ـنــذ أربـ ــع س ـنــوات
تقريبًا.
لذلك كان االهتمام بها غير مسبوق.
املالحظ أن وسائل اإلعالم التونسية
املـ ـكـ ـت ــوب ــة واملـ ــرئ ـ ـيـ ــة واملـ ـسـ ـم ــوع ــة،

تـفــاوتــت فــي تفاعلها مــع األح ــزاب
الـسـيــاسـيــة .وق ـ ّـد سـ ّـجـلــت «الـهـيـئــة
ال ـع ـل ـي ــا امل ـس ـت ـق ــل ــة ل ــان ـت ـخ ــاب ــات»
مـ ـجـ ـم ــوع ــة مـ ـ ــن ال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــاوزات فــي
م ـس ـتــوى ال ـف ـضــائ ـيــات الـتــونـسـيــة،
وخصوصًا لجهة احـتــرام معايير
املهنية واالسـتـقــالـيــة ،على عكس
الصحف واإلذاع ــات .لكن املالحظة
الثانية فــي املــوعــد االنـتـخــابــي هو
تفاوت املهنية.
برزت املؤسسات اإلعالمية القديمة
أك ـث ــر م ـه ـن ـيــة م ــن وس ــائ ــل اإلعـ ــام
الجديدة التي تقف وراء ه ــا حركة
«النهضة» .القنوات الجديدة مثل
«ال ــزي ـت ــون ــة» ال ـتــي يـمـلـكـهــا أســامــة
بــن ســالــم ،وه ــو نـجــل ال ـق ـيــادي في
«ال ـ ـن ـ ـه ـ ـضـ ــة» م ـن ـص ــف ب ـ ــن س ــال ــم،

تساند الحركة علنًا ،سواء من خالل
برامجها أو عبر الشخصيات التي
تستضيفها .كــذلــك األم ــر بالنسبة
إلى محطة «املتوسط» التي يديرها
نور الدين العويديدي القيادي في
«النهضة» .وكذلك شبكة «األخبار
ال ـتــون ـس ـيــة» ال ـت ــي يـسـهــم ف ــي رأس
مــال ـهــا لـطـفــي زي ـت ــون ال ـق ـي ــادي في
«النهضة».
أمـ ـ ـ ـ ــا ق ـ ـ ـنـ ـ ــاة «ح ـ ـ ـن ـ ـ ـب ـ ـ ـعـ ـ ــل» ،فـ ـيـ ـب ــدو
انتصارها لـ«النهضة» واضحًا من
ّ
خطها التحريري الــذي ّ
تغير
خالل
منذ أن تولى إدارتها زهير القمبري
املعروف بقربه من «النهضة» .وفي
م ــواج ـه ــة امل ـح ـط ــات الـ ـث ــاث ،تـبــدو
القنوات الرسمية اإلذاعية والقناتان
األولى والثانية أكثر توازنًا ،رغم ما

تـتـعـ ّـرض لــه مــن اتـهــامــات بمهادنة
«النهضة» وحزب «املؤتمر من أجل
ال ـج ـم ـه ــوري ــة» .أمـ ــا ق ـن ــاة «ن ـس ـمــة»
اململوكة للمنتج السينمائي طارق
ب ــن ع ـم ــار ،ف ـهــي مـتـهـمــة بـمـســانــدة
األحزاب الديموقراطية والعلمانية
كـمــا تـسـ ّـمـيـهــا «ال ـن ـه ـضــة»ّ ،
وأول ـهــا
حزب «نداء تونس» بزعامة الباجي
قـ ــائـ ــد الـ ـسـ ـبـ ـس ــي .ك ـ ــذل ـ ــك ،ت ــواج ــه
اإلذاعـ ـ ـ ـ ـ ــات الـ ـخ ــاص ــة «مـ ــوازي ـ ـيـ ــك»
و»ش ـ ـمـ ــس .اف .ام» و «ك ـ ـ ــاب .اف.
ام» و»إك ـس ـب ــراس .أف .أم» التهمة
نفسها ،وهــي االنتصار لـ«الحركة
الـ ــدي ـ ـمـ ــوقـ ــراط ـ ـيـ ــة والـ ـلـ ـيـ ـب ــرالـ ـي ــة»
واملتهمني بـ«العلمانية» ومـعــاداة
اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام» .ان ـ ـه ـ ـمـ ــاك اإلع ـ ـ ـ ـ ــام فــي
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات أنـ ـه ــى ال ـ ـجـ ــدل ح ــول

ّ
«ال ـه ـي ـئــة الـعـلـيــا املـسـتـقــلــة لــإعــام
الـ ـسـ ـمـ ـع ــي ال ـ ـ ـب ـ ـ ـصـ ـ ــري» امل ـ ـعـ ــروفـ ــة
بــالــ«هــايـكــا» الـتــي أص ــدرت ق ــرارات
عقابية ضـ ّـد بعض الـقـنــوات ،منها
«نسمة» و«حنبعل».
لكنها اضـطــرت إلــى الـتــراجــع عنها
بعد الضغط اإلعــامــي والسياسي
الـ ـ ــذي ت ـع ـ ّـرض ــت ل ـ ــه .وم ـ ــن املـنـتـظــر
أن تـنـتـهــي صــاح ـيــة ال ـه ـي ـئــة الـتــي
س ـي ـن ـت ـه ــي ع ـم ـل ـه ــا بـ ـع ــد ان ـت ـخ ــاب
ُ
الـ ـب ــرمل ــان ،وس ــت ـع ـ َّـن ه ـي ـئــة جــديــدة
يتوقع أن تكون وفق مقاييس أكثر
مهنية .ومهما تكن نقائص االنتقال
الديموقراطي الــذي تعيشه تونس
ـوات ،ف ـ ــإن امل ـك ـســب
م ـن ــذ أرب ـ ـ ــع سـ ـ ـن ـ ـ ّ
ال ــوحـ ـي ــد ال ـ ـ ــذي ت ـح ــق ــق هـ ــو حــريــة
اإلعالم وخروجه من بيت الطاعة.
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ثقافة وناس
األولي لعمله
أوبرا في حزيران (يونيو) الماضيّ ،
قدم عازف البيانو والمؤلف اللبناني وسيم سوبرا العرض ّ
تنظمها «لجنة مهرجانات
األوبرالي الجديد الذي سيكتشفه الجمهور اللبناني اليوم في إطار حفلة ّ
بعلبك» في «كنيسة سيّدة الجمهور»

«مهرجانات بعلبك» تنبعث في «حدائق أدونيس»
ساندي الراسي
منذ الطفولة ،يعيش عــازف البيانو
واملـ ــؤلـ ــف ال ـل ـب ـنــانــي وسـ ـي ــم س ــوب ــرا
(الصورة) في جو موسيقي .اكتشف
آلـ ـ ــة الـ ـبـ ـي ــان ــو فـ ــي عـ ـم ــر الـ ـس ــادس ــة،
وأك ـمــل بـعــدهــا دراس ــات ــه فــي العلوم
املــوس ـي ـق ـيــة .ب ـعــد دراسـ ـت ــه الـبـيــانــو
في «املعهد املوسيقي» في بوسطن
ث ــم ف ــي ب ــاري ــس ،ان ـت ـقــل س ــوب ــرا إلــى
ّ
مه في
التأليف املوسيقي ال ــذي تعل ّ
ال ــ«س ـك ــوال ك ــانـ ـت ــوروم» .رغ ــم أنـ ــه ال
ي ـ ــزال ي ـع ــزف دائـ ـم ــا م ـق ـط ــوع ــات مــن
الريبرتوار الكالسيكيّ للحفاظ على
التقنية والليونة ،إال أنه منذ زمن لم
يـعــد ي ـقـ ّـدم حـفــات موسيقية يــؤدي
فيها تلك املقطوعات.
ســرعــان مــا تـحـ ّـول اهتمامه مــن أداء
أعمال مؤلفني كالسيكيني إلى تأليف
م ـق ـط ــوع ــات ــه ال ـ ـخـ ــاصـ ــة .فـ ــي ،2010
بعنوان «صوناتات
أصدر أسطوانة
ّ
شـ ــرق ـ ـيـ ــة» ،اعـ ـتـ ـب ــر أنـ ـ ـ ــه يـ ـج ـ ّـس ــد مــن
خ ــالـ ـه ــا خـ ــاصـ ــة ب ـ ــن أس ــاسـ ـي ــات
التأليف املوسيقي الغربي وتأثيراته
الشرقية .تبعه ألبوم منفرد آخر هو
«دون».
ّ
تأثر سوبرا بامليثولوجيا يعود إلى
سنوات ّ
عدة .تحت اسم «ريا» (اإللهة
اإلغريقية) ،أســس إلــى جانب عازف
اإلي ـق ــاع ــات وال ـح ـك ــوات ــي الـسـنـغــالــي
سـ ـلـ ـيـ ـم ــان مـ ـ ـ ـ ــودج ،وعـ ـ ـ ـ ــازف الـ ـس ــاز
األرمـنــي فاسكني ســوالكـيــان ،ثالثيًا
أص ــدر سـنــة  2006أل ـبــوم ج ــاز حمل
عنوان .Bach to Beirut
بطلب من «األونيسكو» ،وبمساندة
«مركز الـتــراث املوسيقي اللبناني»،
بـ ــدأ امل ــؤل ــف ال ـل ـب ـنــانــي ال ـع ـم ــل عـلــى
م ـ ـشـ ــروع «حـ ــدائـ ــق أدونـ ـ ـي ـ ــس» قـبــل
سـنــوات .بــدايــة ،كانت الفكرة إنجاز
عـمــل مــوسـيـقــي يــرتـكــز عـلــى ال ـتــراث
ال ـث ـق ــاف ــي ال ـل ـب ـن ــان ــي .ع ـن ــدم ــا اق ـت ــرح
حصل
س ــوب ــرا أسـ ـط ــورة أدون ـ ـيـ ــسّ ،
عـلــى املــواف ـقــة ف ــورًا ،خـصــوصــا أنـهــا
تــرمــز إل ــى ال ـح ـيــاة ال ـتــي تنبعث من
جديد .أسباب ّ
عدة دعت سوبرا إلى
اعتماد هــذه األسـطــورة تحديدًا .في
ّ ً
«أوال،
ات ـصــال مــع «األخ ـب ــار» ي ـقــول:
أدونيس أسطورة لبنانية ال يعرفها
ال ـج ـي ــل ال ـج ــدي ــد .ال ـ ـت ــراث الـلـبـنــانــي
ج ـم ـيــل ج ـ ـدًا وي ـح ـمــل ت ـعــال ـيــم وقـيــم
بديعة أحببت أن أترجمها موسيقيًا.
أما السبب اآلخر فهي الرسالة التي

ّ
تحملها االسـطــورة حــول أن الحياة
َ
أقوى من الدمار» .ويضيف« :ع ِشقت
ّ
أدونـ ـي ــس كـ ــل م ــن ع ـش ـت ــروت وإل ـهــة
ال ـص ـيــد ،وكــان ـتــا تـ ـغ ــاران ع ـل ـيــه .هو
ضحية الحب والغيرة .لكن من دمه،
ستنبت هــذه الزهرة التي نراها في
كل ربيع .هذه هي دورة الحياة».
لـ ـيـ ــس الـ ـع ـ ـمـ ــل ّ أوبـ ـ ــرال ـ ـ ـيـ ـ ــا ب ــامل ـع ـن ــى
التقليدي ،أي إننا لن نرى مالبس أو
ّ
تطوراتها.
مشاهد ،أو قـ ّـصــة نتابع
ي ـشــرح س ــوب ــرا« :ح ــاول ــت أن أنطلق
م ــن املـ ـس ــرح ال ـي ــون ــان ــي ال ـق ــري ــب من
الـ ـحـ ـك ــوات ــي ال ـ ـشـ ــرقـ ــي .ف ــاألخـ ـي ــر ال
ي ـع ـت ـمــد ف ــي أدائ ـ ـ ــه إال ع ـل ــى الـ ـك ــام.
يـكـفــي أن يـتـكـلــم لـيـنـقـلـنــا إل ــى عــالــم
الـ ـخـ ـي ــال بـ ـعـ ـيـ ـدًا عـ ــن ال ـ ــواق ـ ــع الـ ــذي
البساطة والسذاجة في
نعيشه .هذه
ّ
ّ
املخيلة .دمجت
العمل نفسه تحثان
مفهوم الحكواتي مع مفهوم املسرح
ّ
ال ـيــونــانــي :شـخــص يـتـكــلــم ،وع ــازف
ي ــؤدي وآخ ــر يغني .ليس مــن حركة
ســرحـيــة .ال أري ــد أن أك ــون مـ ّـدعـيــا،
مـ ّ
لـكــنـنــي ح ــاول ــت أن أب ـت ـكــر نـمــوذجــا
جديدًا ،لذا ّ
سميته أوبــرا من الشرق.
بالنسبة إل ـ ّـي ،البساطة هنا مهمة.
ف ـب ـف ـض ـل ـهــا ي ـم ـك ـن ـنــا ال ـت ــرك ـي ــز عـلــى
القصة والعواطف».
مـ ــن ال ـن ــاح ـي ــة امل ــوس ـي ـق ـي ــة ،يـصـعــب

ّ
عمله ،خشية
على املؤلف أن ّيصنف
ّ
االنـتـقــادات .يفضل الـقــول إنــه يعمل
ع ـل ــى امل ــوس ـي ـق ــى الـ ـت ــي ت ـع ـي ــده إل ــى
طـفــولـتــه ف ــي ل ـب ـنــان .تـلــك املــوسـيـقــى
التي سمعها في مختلف املناسبات،
م ـثــل مــوسـيـقــى ع ـيــد الـ ــرب والــدب ـكــة
واألفـ ـ ــراح« .تــرعــرعــت عـلــى أع ـمــال أم
والرحابنة وفيروز .هذا املزيج
ّكلثوم
ّ
ّ
أثر ّ
مهتم باملوسيقى
في .وبما أنني
الـ ـك ــاسـ ـيـ ـكـ ـي ــة م ـ ــن ن ــاحـ ـي ــة أخ ـ ـ ــرى،
ِّ
ّ
طبقت قوانني الطباق ()Contrepoint
وع ـلــم ال ـتــآلــف ال ـغــربــي ()Harmonie
عـ ـل ــى ال ـ ـش ـ ـعـ ــور الـ ـ ـش ـ ــرق ـ ــي» ،يـ ـق ــول.
م ـن ــذ سـ ـ ـن ـ ــوات ،ت ـج ـم ــع بـ ــن س ــوب ــرا
وب ـ ــرتـ ـ ــران ل ــوك ـل ـي ــر ع ــاق ــة ص ــداق ــة.
فــاألخ ـيــر حــائــز ج ــوائ ــز أدب ـي ــة ع ـ ّـدة،
ويـ ـح ـ ّـب ل ـب ـن ــان ك ـم ــا ي ــؤك ــد س ــوب ــرا،

العمل مزيج
بين نصوص فرنسية
وعربية

ّ
ول ـط ــامل ــا س ـمــع أن ـ ــه مـعـبــر لـلـثـقــافـيــة
األوروب ـي ــة ومـنـبــع لـهــا .ه ـكــذا ،جــرى
الـ ـت ــركـ ـي ــز عـ ـل ــى تـ ـح ــوي ــل أس ـ ـطـ ــورة
أدونـ ـي ــس إل ــى ح ـكــايــة تـنـطـبــق على
واقـ ـعـ ـن ــا الـ ـح ــال ــي ،وب ــالـ ـت ــال ــي عـلــى
إع ـطــائ ـهــا طــاب ـعــا م ـع ــاص ـرًا :الـعـنــف
ال ـيــومــي الـ ــذي يـشـهــده ال ـعــالــم ،ال ــدم
واملــوت واالنبعاث من جديد .العمل
مزيج بني نصوص فرنسية وعربية.
إلى جانب ما كتبه لوكلير ،استوحت
أيـضــا ديـمــا الــرفــاعــي مــن األسـطــورة
لتأليف عدد من النصوص.
وأحـ ـ ـ ـ ّـب سـ ــوبـ ــرا ت ـق ــدي ــم ت ـح ـي ــة إل ــى
نـ ـ ــاديـ ـ ــا تـ ــوي ـ ـنـ ــي« :هـ ـ ـ ــي ت ـ ــرم ـ ــز إلـ ــى
اإلنـ ـس ــان الـلـبـنــانــي الـ ــذي ت ـك ـ ّـون من
الـ ـحـ ـض ــارات وال ــدي ــان ــات امل ـتــراك ـمــة.
على املـسـتــوى اإلنـســانــي والثقافي،
ّ
تتطرق إلــى هــذه التركيبة بشعرها.
ّ
وكونها امــرأة حــرة ،أثبتت وجودها
ك ــأدي ـب ــة وإنـ ـس ــان ــة م ــره ـف ــة .ال ـه ــدف
من هــذا العمل هو االنـســان .وعلينا
أن ن ـت ـخ ـطــى الـ ـلـ ـغ ــات وال ـ ـفـ ــروقـ ــات.
فجميعنا نعيش الـتـجــارب نفسها،
ن ـح ــزن ون ـتــأمــل ون ـب ـكــي ون ـعـ ّـبــر عن
ذلـ ــك ب ــامل ــوس ـي ـق ــى .ال ـف ـك ــرة تــدعــونــا
إلــى التشارك في اللعب على طريقة
األوالد».
ّ
إض ــاف ــة إلـ ــى ك ــون ــه املـ ــؤلـ ــف ،ي ـشــارك
سوبرا على املسرح في العمل عزفًا
على البيانو .أما امليتزو ـ سوبرانو
بالندين ستاتكييفيتش ،فاختارها
ّ
ألن ـ ـ ـهـ ـ ــا مـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــة ب ــامل ــوسـ ـيـ ـق ــى
ال ـ ـ ـبـ ـ ــاروك الـ ـق ــريـ ـب ــة مـ ــن امل ــوس ـي ـق ــى
الشرقية بلجوئها إلــى الزخرفة في
أما باتريسيا عطالله ،فيقول
الغناءّ .
ســوبــرا إنـهــا تتمتع بصوت «حنون
وبرخامة أصيلة .آلــة الساكسوفون
ه ـ ـنـ ــا بـ ـمـ ـث ــاب ــة عـ ـنـ ـص ــر م ـ ـعـ ــاصـ ــر».
ّ
ويوضح أن على العود هناك العازف
السوري األصل خالد الجرماني الذي
ّ ً
ّ
محوال صوت اآللة إلى
بحنية
يؤدي
صوت بشري .أما بيار روغوبولوس
(إي ـق ــاع ــات) ف ــ«أع ــرف ــه مـنــذ أك ـثــر من
 10سنوات وهناك نــوع من التناغم
بـيـنـنــا .هـنــاك أيـضــا املـمـثـلــة آن جــاك
التي ستتلو القصائد ،وإيما ميتون،
عازفة التشيلو ،وهي آلة أساسية في
الهارموني».
«حــدائــق أدون ـيــس» 20:00 :مـســاء الـيــوم ـ
كنيسة مدرسة ّ
«سيدة الجمهور» (بعبدا).
لالستعالم01/373150 :
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رامي ينتهي
من «غدًا نلتقي»
أنهى الممثل والمخرج
السوري رامي حنا بشراكة الممثل
إياد أبو الشامات كتابة مسلسل
اسمه «غدًا نلتقي» ،وهو قصة
يتصدى
سورية معاصرة سوف
ّ
حنا إلخراجها ،على أن تنتجها
شركة «كالكيت» (إياد نجار)
لمصلحة قناة .mbc

سيرين تغرق
في «سوء تفاهم»

تستكمل الممثلة سيرين عبد
النور (الصورة) الشهر المقبل
(تشرين الثاني) تصوير مشاهدها
في الفيلم السينمائي «سوء
تفاهم» (تأليف محمد ناير
وإخراج أحمد سمير فرج) ،الذي
تؤدي بطولته الى جانب أحمد
السعدني.

االعتداء على
هادي األمين!
ذكرت قناة «الجديد» أن هادي
األمين مراسلها في مدينة
النبطية (الجنوب) تعرض
العتداء .ولفتت المحطة إلى
يصور ريبورتاجًا
أن األمين كان ّ
في المدينة حول مراسم إحياء
عاشوراء ،فاعتدى عليه عناصر
من شعبة االستقصاء في قوى
االمن الداخلي بحسب ما ذكرته
«الجديد».

أحداث طرابلس

«الجديد» حاسمة و lbciباردة ...و mtvهاوية «مكيجة»!
زينب حاوي
فيما صوت «أمير جبهة النصرة في
ّ
القلمون» أبو مالك التلي يصدح عبر
تسجيل صــوتــي يــدعــو فيه أنـصــاره
ال ــى «ن ـصــرة اإلخـ ــوة» فــي طــرابـلــس،
ويهدد «بإشعال لبنان وتحويل ليله
الــى نـهــار» فــي جــزم واضــح الرتباط
«ال ـن ـص ــرة» بــاملـسـلـحــن اإلرهــاب ـيــن
ال ـ ــذي ـ ــن اع ـ ـ ـتـ ـ ــدوا عـ ـل ــى الـ ـجـ ـي ــش فــي
ال ـش ـم ــال ال ـل ـب ـن ــان ــي ،ال تـ ـ ــزال بـعــض
وسـ ــائـ ــل اإلعـ ـ ـ ــام ت ـت ـع ــام ــل بـصـيـغــة
املجهول مع هــؤالء ،عازلة إياهم عن
التنظيم اإلرهابي .وال يــزال البعض
اآلخر يمرر رسائله السياسية تحت
ّ
عباءة الخروج بحل للمعارك الدامية
الحاصلة اليوم.
تـ ـف ــاوت واضـ ـ ــح تـ ـب ـ ّـدى ف ــي تـغـطـيــة

امل ـ ـح ـ ـطـ ــات امل ـح ـل ـي ــة لـ ـلـ ـمـ ـع ــارك فــي
م ـن ــاط ــق ط ــراب ـل ــس وعـ ـك ــار وامل ـن ـيــة
وغ ـ ـي ـ ــره ـ ــا م ـ ـ ــن ش ـ ـ ـ ـ ـ ــوارع ع ــاصـ ـم ــة
ال ـش ـم ــال .ت ـظـ ّـهــر هـ ــذا ال ـت ـف ــاوت في
م ـق ــدم ــات ن ـش ــرات األخـ ـب ــار أول من
أم ـ ـ ــس ،مـ ــع رف ـ ــع ال ـس ـق ــف وت ـس ـم ـيــة
األم ـ ـ ــور ب ـم ـس ـم ـيــات ـهــا ل ـك ــل م ــن otv
و«الجديد» و«املنار» ،مع «مكيجة»
الـحــدث كما فعلت  mtvأو التعامل
معه بـبــرودة كـ ــ .lbciاملـعــارك الــدائــرة
اليوم ليست بجديدة ،وهذا اإلرهاب
ال ـ ــذي ي ـض ــرب ق ـلــب ط ــراب ـل ــس ليس
ول ـيــد «الـ ـع ــدم» ،كـمــا أك ــدت «امل ـنــار»
ف ــي م ـقــدمــة نـشــرتـهــا اإلخـ ـب ــاري ــة ،و
«لـ ــم ي ـعــد ي ـج ــدي إط ـ ــاق ال ـت ـهــم وال
نسب اإلره ــاب الــى ال ـعــدم» .املحطة
ت ـ ـفـ ـ ّـردت ب ـف ـض ــح ه ـ ـ ــؤالء امل ـس ـل ـحــن
عـبــر نـشــر الــرســائــل الـصــوتـيــة التي

أرسلوها الــى أحــد املشايخ يعبرون
مـ ــن خ ــال ـه ــا عـ ــن «ال ـ ـ ـخـ ـ ــذالن» الـ ــذي
تـ ـع ــرض ــوا لـ ــه مـ ــن ب ـع ــض الـ ـقـ ـي ــادات
الشمالية وتركهم يلقون مصيرهم
في املعارك ،كما تضمنت لومًا شديد
اللهجة للشيخ خالد حبلص ،الــذي
ل ــم ي ــف ب ــوع ــده ف ــي «ث ــورت ــه السنية
«وتبشيره «بانشقاقات» في صفوف
الـجـيــش« .الـجــديــد» أيـضــا ربــط هذه
املـ ـجـ ـم ــوع ــات اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة بــال ـط ـب ـقــة
الـسـيــاسـيــة ال ـتــي ّأم ـن ــت لـهــا «ش ــرف
ال ـه ــروب» .وف ــي خـضــم وض ــوح هــذه
القنوات ،برزت  otvعلى الساحة في
ه ـجــوم ـهــا ع ـلــى ال ـحــاض ـنــن ل ـهــؤالء
اإلرهابيني ،بــدءًا من «الــوزيــر أشرف
ري ـف ــي ،الـ ــذي انـتـقــل م ــن ال ـح ــارة الــى
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة» ،فـ ــي إش ـ ـ ـ ــارة الـ ـ ــى تـ ــورط
األخ ـي ــر م ــع امل ـط ـلــوبــن وحـمــايـتـهــم.

ع ـلــى ال ـض ـفــة امل ـقــاب ـلــة ،ك ــان ــت هـنــاك
«مكيجة» للحدث والتسلل من خالله
لتمرير رسائل سياسية .أتقنت mtv
ذلــك عبر الـقــول فــي مقدمة نشرتها
أول من أمس إن «املطلوب اال تذهب
تضحيات الـجـيــش الــدمــويــة هـبــاء»
عبر «مـبــادرة سياسية» تقضي إما
«بــال ـنــأي بــالـنـفــس» أو «االن ـغ ـمــاس
في األزمــة السورية» .واختيار الحل
ّ
ـال
الثاني يترتب عليه دفــع «ثمن غـ ٍ
على جميع اللبنانيني» وفق القناة.
ب ـ ــرودة عــال ـيــة ات ـس ـمــت ب ـهــا تغطية
 .lbciظ ـل ــت ع ـل ــى الـ ـح ـ ّـي ــاد وت ـج ـلــى
ذل ــك فــي مـقــدمــة نـشــرة أخ ـبــارهــا ،إذ
اكـتـفــت بـتـحــويــل ك ــل م ــا ي ـجــري الــى
م ـج ـمــوعــة أس ـئ ـلــة ع ــن أفـ ــق امل ـعــركــة
ً
ال ــدائ ــرة واح ـت ـمــال ت ـمـ ّـددهــا ش ـمــاال.
وجاء تقريرها أول من أمس ،ليؤكد

ه ـ ــذا األم ـ ـ ــر ،ب ــل ل ـي ـض ـفــي ع ـل ــى ه ــذه
ال ـج ـم ــاع ــات الـ ـط ــاب ــع «املـ ـحـ ـل ــي» مــن
دون ربطها باملجموعات اإلرهابية
املـعــروفــة .تقرير فتون رعــد لفت الى
أن امل ـعــركــة ال ـحــاص ـلــة ف ــي طــرابـلــس
ه ـ ـ ــي ب ـ ـ ــن «م ـ ـس ـ ـل ـ ـحـ ــن مـ ـن ــاص ــري ــن
ميقاتي والجيش» .واملعلوم
ألحمد
ُ
أن مـيـقــاتــي ق ـبــض عـلـيــه ف ــي عملية
أمنية يوم الجمعة املاضي كمطلوب
لـلـعــدالــة .وع ـلــى خـلـفـيــة ه ــذا الـحــدث
جرى االعتداء على الجيش في «خان
ال ـع ـس ـكــر» ال ـطــراب ـل ـس ـيــة .رع ــد ب ــررت
بـطــريـقــة غ ـيــر م ـبــاشــرة لــارهــابـبــن
عبر الـقــول إن تأجيج املعركة اليوم
سببه «شــائـعــة مقتل ميقاتي جــراء
التعذيب الــذي تـلـقــاه» .ولــم تنس أن
«تطمئن» الجميع إلى أن ميقاتي ما
زال على قيد الحياة!
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نزيه أبو عفش
يوميات ناقصة
أحياء في توابيتهم

صورة
وخبر

حل المغني البريطاني إلتون جون ( )1947وشريكه المخرج البريطاني ــ الفنلندي دايفد فورنيش
ّ
ضيفي شرف على الحفل السنوي الـ 18الذي أحيته منظمةHuman Rights
(َ )1962
ّ Campaignأول من أمس في واشنطن .المنظمة العاملة في مجال إقرار زواج المثليين في
تحية لنشاطهما في مجال
الواليات المتحدةّ ،
خصت الثنائي (الصورة) بـ«الجائزة الوطنية للمساواة»ّ ،
تزوجا في ّأيار (مايو) الماضي بعد
مكافحة اإليدز واألعمال الخيرية .وكان جون وفورنيش قد ّ
عالقة دامت عشرين عامًا( .نيكوالس كام ــ أ ف ب)

ّ
ٌ
ـاب أحـيـ ٍـاء
الـنــاجــون باملصادفة أم ــوات متنكرون فــي ثـيـ ِ
ّ
سطوح مقابرهم.
يتنزهون على
ِ
ّ
مع ذلك ال يكف الناجي من املذبحة عن التباهي:
َ
«ما أخطأني لم يكن ِل ُيصيبني .»...
....
َ
نعم ! ما كان أخطأك ...لم يكن ليصيبك.
ْ
َ
َ
أصاب سواك.
أخطأك
لكن ،ما
فإذن ،أيها الناجي التعيس ،كم َي َ
وانعدام
لزمك من الحماق ِة
ِ
فطن ِة الوحش لتجرؤ على القول:
ُ
نجوت أنا ،ومات الجميع».
«يا لسعادتي !
....
حسنًا ،أيها األحمق الذي نجا باملصادفة:
َ
أخطأك ُ
املوت الذي أصاب الجميع ،فهذا ال يعني
ْإن كان
ٌ
ومدفون
إال شيئًا واحـدًا :أنت ْمي ٌت في جثامني الجميع،
الجميع وفي أحالمهم .ولكنك ـ باملصادفة ـ
في توابيت
ُ
ُِ
تزال ّ
ُ
حيًا؛ حيًا وتراقب موتك؛ حيًا وتمشي في جنازة
ال
نفسك إلى أبد اآلبدين ...آمني!
ْ
وانتبه أيضًا!
ناج آخر إلى جوار نعشك ،ويقول ملن
ربما ،غدًا ،سيقف ٍ
ال َيسمع وال ُي َص ِّدق:
ّ
«أيها األحمق ُ
عديم النباه ِة والحظ
َ
أصابك لم يكن ليخطئك».
ما
2014/6/6

بانوراما
لماذا تحب النساء الـBad Boys؟

بيروت تحتفي بالتانغو
… مع نيلسون بينو

«بوكسرات» أميركية
لحماية العضو الذكري

لن تكون أجواء شارع أوروغواي
في وسط بيروت عادية اليوم.
فالشارع املزدحم بالحانات
واملطاعم ،سيكون على موعد
مع ليلة مليئة بأجواء التانغو.
ّ
سيقدم مغني التانغو
هكذا،
واملمثل األوروغواياني نيلسون
بينو ( 1960ـ الصورة) مجموعة
من أجمل أغنياته ،بمرافقة
قائد أوركسترا مونتيفيديو
الفلهارمونية ،ألفارو هاغوبيان،
على البيانو ،إضافة إلى عازف
الغيتار اللبناني جهاد وهبي.
ّ
يذكر أن الحدث من تنظيم
سفارة األوروغواي في بيروت،
بالتعاون مع سوليدير .وقد
سبقه آخر مشابه في  24تشرين
ّ
األول (أكتوبر) الحالي في بلدية
جونية (شمال بيروت).

في إطار التخفيف من مضار
ّ
اإلشعاعات التي تولدها
الهواتف املحمولة ،أطلقت
شركة Belly Armorاألميركية
مالبس داخلية خاصة بالرجال
(الصورة) لحماية العضو
الذكري قدر اإلمكان .ولصنع
هذه الـ«بوكسرات» ،استخدمت
الشركة التي تتخذ من ّ
حي
مانهاتن ّ
مقرًا لها طبقة سميكة
من األلومنيوم ( 6.3ميلمترات)
لـ«امتصاص اإلشعاعات،
وحماية العضو الذكري والحفاظ
على صحة اإلنجاب لدى
الرجال» ،وفق ما أكدت املتحدة
باسم الشركة كاثرين نيفلد
لصحيفة «نيويورك بوست».
ّ
صحيح أن هذا املنتج وصل إلى
ّ
األسواق قبل ّأيام ،إال أن Belly
 Armorسبق أن صنعت بطانيات
ضد اإلشعاعات ،وقمصانًا
خاصة بالحوامل واألمهات
الجدد وغيرها.

اليوم  21:00في شارع أوروغواي
(وسط بيروت) .لالستعالم:
05/455454

ّ
ّ
الشقي رغم معرفتنا بأنه سيجرحنا؟ إشكالية حاولت
كيف نشرح االنجذاب إلى الرجل
مجلة الـ«إكسبرس» الفرنسية قبل ّأيام تفسيرها .الدراسة التي حملت عنوان «ملاذا
الرجال األشقياء جذابون؟» ،تعتمد على رأي علم النفس وشهادات نساء عشن هذه
ً
التجربة ،مركزة بنحو أساسي على الشق العاطفي الذي يجذب الفتيات نحو «األزعر»
وصعوبة «مقاومة سحره» .رغم امتالكه «قوة جاذبة» للجنس اللطيف ومعرفة
ّ
الفتيات مسبقًا بحجم املعاناة في مثل هذه العالقات ،إال أنهن ما زلن ُيقدمن عليها
ّ
«املسوغات العلمية الدامغة التي تشرح األمر» ،وفق . L›Express
وسط غياب
ّ ّ
ّ
ّ
تعرف االختصاصية في علم النفس باتريسيا ديالهي ،الرجل الشقي بأنه «من نحبه
ّ
ً ّ
ونعلم بأنه سيسبب لنا العذاب» ،مؤكدة أن «األشقياء ال يولدون هكذا بالضرورة،
ّ
األمر الذي ينطبق أيضًا على النساء» .ويبدو أن لألفالم تأثيرها بالنساء اللواتي
ُ
ُي َ
عجنب بهذا النوع من الرجال ،إذ ّ
عبرت إحداهن وتدعى أودراي ( 39عامًا) عن إعجابها
بأبطال السينما وجاذبيتهم ،ما انسحب على حياتها اليومية .هنا ،تلفت ديالهي
ّ
ً ّ
ّ
والتحدي الذي يولده اإلعجاب بـ«األزعر» ،موضحة أن
إلى أهمية التفريق بني الحب
الحب يعني «صناعة
السعادة والخير للشريك،
ال الدخول في املنافسة في
العالقات العاطفية التي ال
ً
تدوم طويال».
تشير االختصاصية
ّ
في علم النفس إلى أن
النساء أساسًا ال ينجذبن
إلى هؤالء الرجال ،بل
هو «العجز عن اتخاذ
املبادرات تجاههم،
إضافة إلى امتالكهم
صفات ّ
جيدة مثل
الحنان والصدق ًواللطف
وغيرها» ،مضيفة« :وحده
النضج العاطفي ما يدفع
نحو انتقاء شريك يعود
علينا بالخير .فالحب
يجب أال يجلب إلينا إال
الخير».

فايسبوك يحاصر
الشعارات اإلسالمية
تداولت مجموعة من املواقع
ً
أنباء
اإللكترونية اإلخبارية
منقولة عن عدد من مستخدمي
ّ
فايسبوك تفيد بأن إدارة
املوقع أقدمت على إغالق
«آالف الحسابات التي كتب
أصحابها شعارات دينية
إسالمية منها (أستغفر الله
العظيم)» ،فيما أكد البعض
ّ
أن «كتابة عبارات مشابهة
منفردة اعتبر  .»spamوهناك
ّ
من ّ
رجح أن إغالق الحسابات
ّ
يأتي في سياق «التأكد من أنه
غير مسيطر عليها من قبل
الجماعات اإلسالمية املتشددة
مثل «النصرة» و«داعش»
وغيرهما» .ونصح خبراء بعدم
محاولة كتابة «أستغفر الله
ً
العظيم» مثال منفردة ،بل يمكن
كتابتها مع عالمات التمديد
أو باستخدام الهاشتاغ ،أو
استبدالها بعبارات أخرى تفيد
ّ
املرجوة.
الصيغ
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حركة
بال بركة
جامعات كثيرة وفرق رياضية تابعة لها
أكثر .ينشطون في مختلف األلعاب وفي
مختلف المالعب اللبنانية .يسافرون،
ينافسون ويستعرضون «إنجازاتهم» في
وسائل اإلعالم اللبنانية.
لكن بين الجامعات الخاصة والجامعة
الجدية التي توليها بعض
اللبنانية ،وبين
ّ
الجامعات للنشاط الرياضي ،مقابل ذهاب
أخرى الى المالعب بهدف التسويق
ألسمائها ،تبقى الحركة الرياضية

(عدنان الحاج علي)

الجامعية مجرد نشاط عبثي على ساحة
الرياضة الوطنية ،التي ال تستفيد منه
تعد
بلدان خارجية ّ
بالشكل الحاصل في ٍ
مثاال في العمل األكاديمي الرياضي الذي
ً
أبطاال ونجومًا لألندية والمنتخبات.
يفرز
ً
هي «حركة بال بركة» ال تتحمل مسؤوليتها
الجامعات فقط ،إذ إن الطريق المرسومة
للطالب ال تبدو مستقيمة ،على اعتبار أن
أبطاال
النظام التربوي اللبناني ال يؤسس
ً
ينمي قدرات الموهوبين في المدارس
أو ّ
والثانويات.
وتكتمل فصول المشكلة مع غياب أو
تغييب االتحاد الرياضي اللبناني للجامعات
الذي عاش في العامين األخيرين تائهًا
بين وزارتي التربية والشباب والرياضة ،قبل
أن ينهض أخيرًا ساعيًا إلى استعادة مركزه
وقراره ونشاطاته.
رياضتنا الجامعية تدور في حلقة مفرغة.
تؤخر وال تفيد
تقدم وال ّ
هي ببساطة ال ّ
المصلحة العامة.
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خط
أبيض
سلّتنا «فاضية»
بحسرة تتحدث احدى نجمات النادي الرياضي.
تــروي ما وصلت اليه عبر اكتسابها خبرة في
بطوالت الصغار وعبر منتخبات ّ
تدرجت فيها
ً
وصوال الى املنتخب االول .الخبرة هذه أكسبتها
وقت
بطوالت محلية وخارجية كثيرة ،لكن في ٍ
يفترض ان تعيش فيه ايامًا متواصلة من الفرحة
بعد االنـجــاز الكبير لفريقها فــي بطولة االندية
الـعــربـيــة ،اسـتـفــاقــت فــي ال ـيــوم الـتــالــي عـلــى واق ـ ٍـع
مــريــر .االنـجــاز ضاعف ّ
حبها لكرة السلة اكثر
مــن اي وق ـ ٍـت مـضــى ،وجعلها تقلق عليها .هي
تسأل اليوم عن املستقبل عندما ستقرر التنحي
جيل من الالعبات اللواتي صنعن املجد أينما
مع ٍ
حلوا...
الجواب سهل ،هي استنتجته سريعًا :ال مستقبل
لكرة السلة اللبنانية.
ال مـنـتـخـبــات ،ال ب ـطــوالت لـلـفـئــات الـعـمــريــة ،وال
مشاريع تلوح في االفق بهذا الخصوص.
ّ
سلتنا «فاضية» .اكثر من ثالثة اشهر مرت على
استقالة نزيه بوجي من رئاسة لجنة املنتخبات
امليتة حاليًا من دون ان يحاول احدهم انعاشها.
ّ
سلتنا «فاضية» .فمنذ اكثر من عــام ،وتحديدًا
منذ اق ــرار االيـقــاف الــدولــي على لبنان ،لــم يفكر
احــد فــي وسيلة الع ــادة احـيــاء منتخب الــرجــال
املدعو للمشاركة في بطولة غرب آسيا في شباط
املقبل ،والذي بال شك يملك فرصة كبيرة للتأهل
الى االلعاب االوملبية.
ّ
سلتنا «فاضية» .فاألسوأ ان منتخب السيدات لم
يلتئم منذ مشاركته في بطولة آسيا عام .2011
ّ
سلتنا «فاضية» .الن اســوأ من كل ما تـ ّـم ذكره
هــو ان ــه مـنــذ عـهــد ات ـحــاد ج ــورج بــركــات اختفت
ما تسمى ببطوالت الفئات العمرية ،التي كانت
ً
ترتق الى مستوى يمكن
اصال عبثية وقتذاك ولم ِ
ان يفرز افــادة ايجابية حيث كانت بعض الفرق
والحكام يتخلفون عن الحضور الى املباريات.
صحيح ان كــرة السلة تـمــرض وال تـمــوت ،لكن
ام ــراض ــا ك ـث ـيــرة اص ــاب ــت ج ـس ـم ـهــا ،وسـتـظـهــر
عوارضها تباعًا إن لــم يذهب االتـحــاد اللبناني
الى معالجتها سريعًا .وهنا املشكلة التي يربطها
ّ
بالتفرد بالقرارات الداخلية ،بينما يعيدها
البعض
ّ
البعض اآلخــر الــى قلة انتاجية لــدى اعضاء في
ّ
اللجنة االداري ــة منهم يفتقد الــى الفكر الـخــاق
الـ ــذي م ــن شــأنــه ال ــدف ــع ن ـحــو م ـشــاريــع تــؤســس
ملستقبل مشرق في اللعبة على صعيد املنتخبات
ٍ
واالهتمام بالنشء الــذي ّ
يعد االستمرارية للعبة
ّ
انها تقتصر على بطولة الدرجة
يظن «حكامها» ٌ
االول ــى فقط .بطولة قــد ال يكون الفضل الكبير
لهم في انجاحها في ظل امليزانيات الضخمة التي
ترميها االنــديــة فــي الــوســط ،وفــي ظــل االهتمام
ً
االعالمي الواسع النطاق الذي رافق اللعبة اصال
وحملها الــى االض ــواء الـتــي تنبذ الـبــاحــث عنها
ـاب شخصية وبعيدة كل البعد عن خدمة
ألسـبـ ٍ
املصلحة العامة.
ٌ
مـحـظــوظ وائ ــل عرقجي فقط ألنــه اخــذ فرصته
وقت ال ساحة فيه لالعبني الصاعدين إلبراز
في ٍ
ق ــدرات ـه ــم بـسـبــب ع ــدم وجـ ــود ب ـط ــوالت للفئات
ّ
الـعـمــريــة .فـفــي وق ـ ٍـت تــولــد فـيــه املــاعــب تلقائيًا
صـ ـغ ــارًا م ــوه ــوب ــن ،فـ ــإن ن ـم ــو هـ ـ ــؤالء م ـح ــدود
لــأسـبــاب الـســالـفــة الــذكــر ،وسـيـحـتــرق كثيرون
منهم ملـجــرد ع ــدم حـصــولــه عـلــى فــرصــة إثـبــات
نفسه على غرار ما حصل مع عرقجي.
وعرقجي نفسه قــد يكون وحـيـدًا على الساحة
ً
أسس
مستقبال ،ألن صورة بناء منتخبات على
ٍ
صحيحة باتت محروقة ،تمامًا كما احترق سلفًا
محبو الـبـيــانــات االعــامـيــة والـتـقــاط الـصــور الى
ّ
جانب اصـحــاب االن ـجــازات ،وهــم قــد يطلون من
املغرب قريبًا في رحل ٍة طلبوا ركوب طائرتها منذ
فترة.
ّ
سلتنا «فاضية» .هكذا سنعود اندية ومنتخبات
مــن مـشــاركــاتـنــا الـخــارجـيــة إذا بـقـيــت منهجية
العمل ٌنفسها سائدة.
ورش ـ ــة ت ـشـ ّـيــد اب ـن ـيــة ف ــي الـ ـه ــواء او تـفـكـيــر في
تشييدها من دون أساسات ،إنما هي تعبئة ماء
في سلة.
شربل...

جامعات لبنان عضو مفقود فـ
جامعات لبنان تحب
الرياضة ،فهي باتت وسيلة
أساسية لجذب الطالب.
تميزهم
وهؤالء في حال ّ
رياضيًا سيضعون اسم
الجامعة في الواجهة،
ما يمنح األخيرة «دعاية»
الجدية في
مجانية .وبين ّ
تعاطي الجامعات مع
الرياضة ،وما بين اعتبارها
نشاطًا ال أكثر ،يبدو مردوها
متواضعًا على الرياضة
اللبنانية عامة
كريم
شربل ّ
تعيش الحركة الرياضية الجامعية
ـان م ـن ـف ـ ًص ــل عــن
وكـ ــأن ـ ـهـ ــا ف ـ ــي ك ـ ـي ـ ـ ٍ
ال ــري ــاض ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ع ــام ــة .الـنـمــو
ّ
امل ـ ـ ــط ـ ـ ــرد ل ـ ـل ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــات ،وت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا
الـ ـخ ــاص ــة ،ج ـع ــل م ــن ه ـ ــذه ال ـحــركــة
نـ ـش ــاط ــا ،ال أك ـ ـثـ ــر ،يـ ـم ــارس ــه هـ ــواة
الـ ــريـ ــاضـ ــة ،مـ ــن دون أن ي ـ ـكـ ــون لــه
أي م ـ ـ ــردود إي ـج ــاب ــي ع ـل ــى ال ـحــركــة
الرياضية في البالد ،التي ال تستفيد
ّ
ً
فعال من ّ
كم النشاطات التي تنظمها
ـداف
ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــات ،وم ـع ـظ ـم ـه ــا ألهـ ـ ـ ـ ٍ
ال ت ــرتـ ـب ــط ب ــال ـت ـن ـش ـئ ــة ال ــري ــاض ـي ــة
ـال إلــى
الـصـحـيـحــة أو بـتـقــديــم أبـ ـط ـ ٍ
مجتمع الرياضة في لبنان.
ط ـ ـب ـ ـعـ ــا ،ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ل ـ ـيـ ــس الـ ـ ــواليـ ـ ــات
املـ ـتـ ـح ــدة .وهـ ـن ــا ال ـت ـص ــوي ــب عـلــى
ت ـ ـ ـحـ ـ ـ ّـول ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــات األمـ ـي ــركـ ـي ــة
مـ ـص ــدرًا رئ ـي ـس ـيــا ل ـت ـغــذيــة األن ــدي ــة
فــي الــريــاضــات املختلفة بالنجوم
أصحاب املستوى العالي ،إذ نادرًا
م ــا ي ـخــرج الع ــب إل ــى األضـ ـ ــواء من
دون أن يكون قد بــرز في جامعته،
حيث يؤخذ في االعتبار ما ّ
قدمه،
بعقد خيالي.
فيكون االرتباط معه
ٍ
ولـبـنــان لــن يـكــون الــواليــات املتحدة
ي ــوم ــا ،إذا م ــا ت ـحــدث ـنــا ع ــن ال ـن ـظــام
الــريــاضــي املــرت ـبــط بــالـجــامـعــات أو
بــاألغـلـبـيــة ال ـســاح ـقــة م ـن ـهــا .فـهـنــاك
جــام ـعــات م ــن م ـس ـتــويــات مـخـتـلـفــة،

رغم تمتعها بمنشآت مميزة ال يوجد في الجامعة اللبنانية نظام الستقطاب الرياضيين المميزين (عدنان الحاج علي)

ومنها الحديثة التي تحاول مجاراة
األق ــدم منها على صعيد استقطاب
ال ـطــاب ،وتـحــديـدًا الــريــاضـيــن ،عبر
ـاط ري ــاض ــي
إغ ــرائـ ـه ــم ب ــوج ــود نـ ـش ـ ٍ
يرافق الناحية األكاديمية .وبالطبع،
يبقى املوضوع في دائــرة «النشاط»
ـاب تـبــدأ بـطــريـقــة عمل
ال أكـثــر ألس ـب ـ ٍ
الجامعات في مقاربة الرياضة ضمن
ح ــرم ـه ــا .فـ ـه ــذا ال ـن ـش ــاط ل ــن ي ـخ ـ ّـرج
ً
أبـ ـط ــاال ،عـلــى اع ـت ـبــار أن الـجــامـعــات
ال ت ـهــدف إل ــى أخ ــذ ه ــذا امل ـن ـحــى ،بل
نشاطها هو جزء من نظام أكاديمي.
والنظام األكاديمي الرياضي املفيد،
يبدأ من املدارس التي ال ُت ّ
عد الطالب

ب ــال ـش ـك ــل املـ ـطـ ـل ــوب ،ف ـي ـص ـعــب عـلــى
الجامعات تطويرهم في حال وجود
ّ
التوجه ،على اعتبار أن القادمني
هذا
ّ
إليها يكونون قد تخطوا سن النضج
الرياضي.
بين الخاصة واللبنانية
السؤال عن الهدف من وجــود نشاط
رياضي في إحــدى الجامعات ،يأتي
جــوابــه غالبًا بــأن مــديــر الجامعة أو
أع ـض ــاء إدارتـ ـه ــا ي ـه ــوون الــريــاضــة،
ـواب آخر بأن الجامعة
إضافة إلى جـ ٍ
الحديثة العهد تسعى إلــى مـجــاراة
ت ـل ــك ال ـع ــري ـق ــة مـ ــن ب ـ ــاب ت ـق ــدي ــم كــل

الـبــرامــج إل ــى طــابـهــا ،بينما يعتبر
فرق تحمل اسم
بعضها أن تأسيس ٍ
الجامعة هو «املوضة» حاليًا.
وانـ ـط ــاق ــا م ــن ه ـ ــذه الـ ـنـ ـق ــاط ،ي ـبــرز
قــاسـ ٌـم مشترك عند جامعات كثيرة
ت ـع ـت ـمــد ع ـل ــى إداريـ ـ ـ ـ ــن أو م ــدرب ــن
ري ــاضـ ـي ــن غـ ـي ــر م ـت ـخ ـص ـص ــن ،مــا
ال يـنـعـكــس إ ًي ـج ــاب ــا ع ـلــى امل ـس ـتــوى
الـعــام ،إضــافــة إلــى أنــه ال يضيف أي
جديد إلــى املستوى الفني للطالب،
وت ـحــدي ـدًا أص ـح ــاب املــوه ـبــة مـنـهــم،
ُ
وهـ ـ ــذه ن ـق ـطــة ال ت ـس ـه ــم ف ــي عـمـلـيــة
مـتــابـعــة صـقــل ق ــدرات ـه ــم ،وبــالـتــالــي
تـ ـق ــديـ ـمـ ـه ــم ري ـ ــاضـ ـ ـي ـ ــن ج ــاه ــزي ــن

بطل من بالدي

كيفن شحود عالقة مع األلـ ـ
عبد القادر سعد
أن تحصد لقبني فــي ظ ــرف خمسة
أيـ ـ ـ ــام لـ ـي ــس ب ـ ــاألم ـ ــر ال ـ ـس ـ ـهـ ــل ،ل ـكــن
بالنسبة إل ــى الع ــب الـتـنــس الــواعــد
كـيـفــن ش ـح ــود ( 13ع ــام ــا  -مــوالـيــد
 ،)2001/10/8ف ـ ـهـ ــذا أم ـ ـ ــر ل ـيــس
بــال ـص ـعــب ،وهـ ــو م ــا ق ــام ب ــه يــومــي
الـسـبــت والـخـمـيــس املــاض ـيــن حني
أحرز لقبي دورة غرب آسيا للتنس
في دورتيها األولى والثانية والتي
أقيمت في لبنان .شحود يعتبر من
امل ــواه ــب ال ـصــاعــدة ف ــي عــالــم الـكــرة
الصفراء ،رغم أنه يزاول اللعبة منذ
خمس سنوات فقط.

ف ــي ال ـس ــوي ــد ك ــان ــت االنـ ـط ــاق ــة مــن
بـلــده الـثــانــي حـيــث يـقـيــم ،وه ــو بلد
له مكانته في التنسّ ،
وخرج العبني
كبار كبيورن بورغ وشتيفان ادبرغ
وماتس فيالندر.
ل ـكــن ال ـب ـلــد األول بــالـنـسـبــة إل ــى آل
شـحــود ،هــو لبنان ،حيث يــزورونــه
كثيرًا .ويلعب شحود ،ابن بلدة غزير،
بــاس ـمــه ف ــي ال ـب ـط ــوالت ال ـخــارج ـيــة
وبــاســم ن ــادي الـصـفــرا مــاريــن ،وهو
منضم أيضًا الــى نــادي فالكنبورغ
ّ
يتمرن يوميًا على
السويدي ،حيث
مدى ثالث ساعات لخمسة أيام في
األس ـب ــوع عـلــى يــد املـ ــدرب الـصــربــي
دوبن ستناكوفيتش.

عالقة كيفن مع املضرب بدأت صدفة
حني كان يبلغ من العمر  9سنوات.
فهو كان يزاول لعبتي كرة الطاولة
وكرة القدم ،وكان بارعًا فيهما ،لكن
شـقـيـقـتــه ل ــوس ــي ( 26ع ــام ــا) لفتت
نظره إلى لعبة التنس التي تزاولها،
فـ ــأراد الـتـجــربــة ون ـجــح فـيـهــا ب ــرأي
املدربني في السويد الذين اعتبروا
شحود موهبة كبيرة يمكن صقلها
ليصبح نجمًا في املستقبل.
صعد شحود على منصات التتويج
لـلـمــرة األولـ ــى ،وه ــو لــم يكمل عامه
ال ـ ـثـ ــانـ ــي عـ ـش ــر ح ـ ــن ف ـ ـ ــاز ب ـب ـطــولــة
غــرب آسيا العام املاضي في لبنان.
ح ـي ـن ـهــا أوص ـ ـ ــل ل ـب ـن ــان الـ ـ ــى ال ـف ـئــة

األولــى حيث خاض غمار منافسات
ب ـط ــول ــة ب ــان ـك ــوك وكـ ـ ــان م ــن أف ـضــل
أرب ـع ــة الع ـبــن تــأه ـلــوا ال ــى فـيـتـنــام.
لم يستطع حينها شحود املشاركة
بسبب إصابة في كتفه.
م ـح ـط ـتــه ال ـع ــامل ـي ــة ال ـث ــان ـي ــة كــانــت
فــي كــأس دايـفـيــس فــي ماليزيا في
ش ـبــاط املــاضــي حــن أوص ــل لبنان
الى الفئة األولى وخاض املنافسات
في الهند وكان قادرًا على الوصول
ال ــى ب ـطــولــة ال ـع ــال ــم ،ل ـكــن ال ـحــظ لم
يحالفه .بــاألحــرى ،فــإن قلة الخبرة
نتيجة صغر سنه هــي التي لعبت
دورًا ف ــي عـ ــدم ظ ـه ــور ش ـح ــود فــي
بـطــولــة الـعــالــم .فبطل لـبـنــان لفئته

االثنين  27تشرين األول  2014العدد 2429

SPORT

ـــي جسم الرياضة الوطنية
الطالب على غرار ما تفعل نظيرتها
ـاب ي ـم ـك ــن رب ـط ـهــا
الـ ـخ ــاص ــة ألسـ ـ ـب ـ ـ ٍ
بالجانب التسويقي .وهنا الحديث
عــن سعي قسم كبير مــن الجامعات
إلـ ــى م ـح ــاول ــة ج ـمــع أف ـض ــل ال ـطــاب
الرياضيني ضمن أروقـتـهــا ،فهؤالء
سـيـجـلـبــون مـعـهــم الـنـتــائــج الــافـتــة
ل ـفــرق ـهــا ف ــي امل ـن ــاف ـس ــات امل ـخ ـت ـل ـفــة،
ّ
سيسوق اسمها في اإلعالم،
وهذا ما
وبــال ـتــالــي سـيـحـمــل عـ ــددًا أك ـب ــر من
ه ــواة الــريــاضــة عـلــى الـتـسـجـيــل في
ّ
كلياتها.
وي ـ ـل ـ ـفـ ــت املـ ـ ـ ـس ـ ـ ــؤول اإلع ـ ـ ــام ـ ـ ــي فــي
دائـ ــرة ال ـن ـشــاط الــريــاضــي الـخــاصــة
ب ــالـ ـج ــامـ ـع ــة الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة ،ال ــزمـ ـي ــل
ودي ــع عـبــد ال ـنــور ،إل ــى أن «بـطــوالت
الجامعة اللبنانية هدفها االحتكاك
الــريــاضــي وتــأكـيــد أهـمـيــة الــريــاضــة
ف ــي مـ ـ ـ ــوازاة ال ـتــرب ـيــة األك ــادي ـم ـي ــة».
ويـضـيــف« :طـبـعــا ال تملك الجامعة
اللبنانية القدرة على تقديم األبطال
أو صقلهم ،لكن يمكن نشاطاتها أن
تلفت األنظار إلى بعضهم من خالل
بعض الـبـطــوالت الخاصة بالفروع
املختلفة».

لـلـمـنــافـســة عـلــى ال ـســاحــة الــوطـنـيــة.
وإذ ال يمكن ل ــوم بـعــض الجامعات
الـخــاصــة عـلــى ع ــدم أخــذهــا للنشاط
ـان
ال ــري ــاض ــي الـ ـخ ـ ّـاص ب ـهــا إلـ ــى م ـكـ ٍ
ـدر إيـ ـج ــابـ ـي ــات ع ـلــى
ي ـم ـك ـن ــه أن ي ـ ـ ـ ـ
ال ــري ــاض ــة الـلـبـ ّنــانـيــة ع ـمــومــا ،فـهــذه
الجامعات ـ بغض النظر عن حقيقة
الثقافة الرياضية املوجودة لديها ـ ال
تملك املنشآت الـضــروريــة لتأسيس
نشاط رياضي مثالي يمكنه أن يفرز
ٍ
ّ
متفوقني.
رياضيني
لكن هذا األمر ال ينطبق على الجامعة
اللبنانية حيث يتمتع حرمها في
ال ـ ـحـ ــدث ب ـم ـن ـش ــآت ري ــاضـ ـي ــة مـنــذ

نحو عـشــرة أع ــوام بــوجــود مضمار
ألل ـعــاب ال ـقــوى ومـلـعــب ل ـكــرة الـقــدم
ومــاعــب لكرة السلة وكــرة املضرب
وغيرها من مالعب يمكن االستفادة
منها في تنظيم البطوالت الخاصة
بالجامعة ،إضافة إلــى ّ
تحولها في
الفترة األخيرة الستضافة بطوالت
رسمية ومنتخبات وطنية.
وب ـغــض ال ـن ـظــر عـ ّـمــا إذا كــانــت هــذه
املنشآت متكاملة أو العكس ،فإنه ال
يــوجــد فــي الجامعة اللبنانية نظام
الس ـت ـق ـطــاب ال ــري ــاض ـي ــن امل ـم ـيــزيــن،
وال ـج ــام ـع ــة ال ــرس ـم ـي ــة ـ أس ــاس ــا ـ ال
تملك الوسيلة الناجعة لجذب هؤالء

جامعات تتحدى النوادي
وف ــي م ـ ــوازاة ال ـحــديــث عــن الـجــانــب
التسويقي الذي يعود بالفائدة على
الجامعات الـخــاصــة ،ذهـبــت بعض
ه ــذه الـجــامـعــات إل ــى أبـعــد مــن هــذا
ّ
الجدية في التعاطي
األمر ،من خالل
مع الجانب الرياضي ،لدرجة ذهبت
فيها إلــى تحدي الـنــوادي من خالل
هيكليتها وطريقة عملها ،ودائمًا
عبر سعيها إلى استقطاب الطالب
إل ـ ـي ـ ـهـ ــا ،وع ـ ـلـ ــى رأسـ ـ ـه ـ ــم أصـ ـح ــاب
املوهبة الرياضية.
ويؤكد مسؤول الرياضة في جامعة
القديس يوسف ،مارون الخوري ،أن
البحث عن الطالب املميزين رياضيًا
ه ــو ع ـمــل جـ ـ ـ ّـدي« ،ل ـك ــن امل ـن ــح الـتــي
تـعـطــى إلـ ــى ه ـ ــؤالء الـ ـط ــاب يــؤخــذ
فيها باالعتبار ّ
تميزهم األكاديمي
ّ
أيـ ـض ــا ،ب ـح ـيــث يـ ـه ــم جــام ـع ـت ـنــا أن
ّ
تخرج طالبًا متفوقني في املجاالت
ّ
كافة» .ويذهب الخوري الذي يدرب
ف ــري ــق « »USJفـ ــي ب ـط ــول ــة ل ـب ـنــان
ل ـكــرة ال ـق ــدم ل ـل ـصــاالت ،لـلـتــأكـيــد أن
العمل ال يتوقف طوال السنة لجلب
الرياضيني املميزين إلــى الجامعة،

«وذلـ ــك مــن خ ــال تنظيمنا دورات
ل ـل ـم ــدارس ال ـت ــي غــال ـبــا م ــا ي ـتــوافــد
الطالب منها إلى جامعتنا».
جـ ّ
ـديــة « »USJفــي الـعـمــل الــريــاضــي
دفـ ـعـ ـتـ ـه ــا إل ـ ـ ــى تـ ـع ــزي ــز م ـن ـشــآت ـهــا
الرياضية ،ال بل ذهابها أخيرًا إلى
ناد تتيح
التحضير إلصدار رخصة ٍ
لها االنغماس في بطوالت رسمية
ف ــي ري ــاض ــات مـخـتـلـفــة« ،ل ـكــن رغــم
كــل هــذا الـتـقـ ّـدم على صعيد العمل
الرياضي الجامعي ال يمكننا القول
إن األنـ ــديـ ــة تـسـتـفـيــد م ــن ال ـن ـشــاط
ـان
ال ـج ــام ـع ــي ،ب ــل ال ـع ـك ــس ف ــي م ـك ـ ٍ
م ـ ــا ،ب ـح ـيــث إن الـ ـط ــاب ي ـت ــدرب ــون
ف ــي أنــدي ـت ـهــم بــان ـت ـظــام ،وبــال ـتــالــي
تستفيد جامعاتهم من هذه النقطة،
بحيث إن مستواهم املرتفع ينعكس
نـتــائــج طـ ّـيـبــة ت ـعــود بــالـفــائــدة على
الجامعة» ،يضيف الخوري.

يتداخل التسويق
السم الجامعة مع
التوجهات الرياضية
لبعض الجامعات

ويلتقي زيــاد سـعــادة ،املـســؤول عن
ال ــري ــاض ــة ف ــي ال ـجــام ـعــة األمـيــركـيــة
للعلوم والتكنولوجيا ،مع خوري في
هذا الــرأي ،من دون إسقاطه مسألة
حـ ـض ــور ال ـت ـس ــوي ــق فـ ــي ت ــوج ـه ــات
ب ـعــض ال ـج ــام ـع ــات ،ألن هـ ــذا األم ــر
يلفت الـطــاب إلـيـهــا ،بحيث يذهب
ال ـب ـعــض لــان ـض ـمــام إل ــى الـجــامـعــة
الـتـ ّـي تــرضــي طـمــوحــاتــه الرياضية
ب ـغــض الـنـظــر ع ــن أق ـســاط ـهــا« ،لـكــن
فــي « »AUSTتــأخــذ األمـ ــور منحى
آخ ــر ،بـحـيــث اسـتـخــدمـنــا الــريــاضــة
ل ـت ـح ـســن ع ــام ــات ال ـ ـطـ ــاب ،إذ إن
املهملني لدراستهم ال مكان لهم في
النشاطات الرياضية للجامعة».

اتحاد الجامعات
«المغيّب»
االتـحــاد الرياضي اللبناني للجامعات
هـ ــو الـ ـكـ ـي ــان املـ ـفـ ـت ــرض أن ي ـض ــم كــل
ال ـجــام ـعــات ري ــاض ـي ــا .إال أن دور هــذا
االتحاد غاب ،أقله في العامني األخيرين،
بظروف عــدة ،على رأسها وفاة
متأثرًا
ٍ
رئيسه السابق القاضي نصري لحود.
ه ــذا االت ـحــاد ك ــان قــد أصـبــح فــي كنف
وزارة التربية خالل عهد الوزير السابق
للشباب والــريــاضــة أحـمــد فـتـفــت .لكن
قبل عامني ،عــاد االتـحــاد الجامعي الى
وزارة الـشـبــاب والــريــاضــة ،الـتــي طلبت
وفـ ــق املـ ــرسـ ــوم  8990إطـ ـ ــاق ات ـح ــاد
جديد ،على أن تؤسس الجامعات أندية
لها .وهذا األمر عارضته الجامعات على
اعـتـبــار ان ه ــذه الـخـطــوة ال تـتــاقــى مع
قدراتها او اهدافها ،ليتم بعدها تشكيل
لجنة يــرأسـهــا رئـيــس االت ـحــاد السابق
للكرة الـطــائــرة املحامي نصري لحود،
فدخلت هــذه اللجنة في مفاوضات مع
الوزارة ،حيث حصلت بعض التعديالت
التي كانت مفروضة عليها ،في موازاة
قـبــولـهــا ب ـت ـحـ ّـول ال ـجــام ـعــات ال ــى انــديــة
بشكل تدريجي.
ٍ
وفــي وقـ ٍـت يبدو فيه النشاط الرياضي
الجامعي كثيفًا ،غابت نشاطات االتحاد
ال ــري ــاض ــي ال ـل ـب ـن ــان ــي ل ـل ـج ــام ـع ــات فــي
العامني االخـيــريــن ،حيث لــم يقم سوى
بتنظيم دورة في كرة املضرب تكريمًا
لرئيسه الراحل لحود.
حــالـيــا ،وف ــي مـ ــوازاة عـمــل الـلـجـنــة على
تـفـعـيــل االتـ ـح ــاد وال ـت ـح ـض ـيــر إلجـ ــراء
انـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،ي ـت ــم ال ـت ـح ـض ـيــر إلطـ ــاق
روزن ــام ــة ب ـط ــوالت مـخـتـلـفــة للجنسني
فــي ك ــرة الـسـلــة وال ـك ــرة ال ـطــائــرة وكــرة
القدم للصاالت والسباحة وكرة الطاولة
والريشة الطائرة والتايكواندو وألعاب
القوى والشطرنج.
ويلفت األم ــن الـعــام ج ــورج نــاضــر الى
أه ـم ـيــة اطـ ــاق ه ــذه ال ـب ـط ــوالت بــأســرع
وقـ ـ ٍـت م ـم ـكــن« ،وخ ـص ــوص ــا ان كـثــافــة
ال ـن ـشــاطــات الــريــاض ـيــة حــالـيــا يمكنها
ان تـفــرز منتخبات جامعية قــويــة في
االلـعــاب املختلفة ،وهــو امــر لطاملا كان
اســاسـيــا فــي عمل االت ـحــاد ،حيث كان
ّ
همنا في الفترة املاضية أال نفقد مكاننا
ع ـلــى الـصـعـيــد ال ــدول ــي ،ون ـس ـعــى بكل
قوانا للعودة الى تمثيل لبنان خارجيًا
بأفضل صور ٍة ممكنة».

ـقاب في الرحلة إلى العالمية
م ــا زال ي ــذك ــر مـ ـب ــاراة ال ــزوج ــي في
الهند والتي خسرها مع زميله كريم
نــاجـيــا  2 - 1نتيجة استخفافهما
ب ــال ـخ ـص ــم .فــال ـث ـنــائــي كـ ــان ق ــد ف ــاز
بمباريات الفردي ،لكن في الزوجي
خـســرا رغ ــم تقدمهما باملجموعات
 ،0 - 1اضــافــة الــى حصولهما على
ث ــاث ك ــرات حــاسـمــة فــي املجموعة
الـثــانـيــة ( )3 Match Pointsلكنهما
عـ ــادا وخ ـس ــرا  2 - 1لـيـفـقــدا فــرصــة
الـ ـت ــأه ــل ال ـ ــى ب ـط ــول ــة الـ ـع ــال ــم .ه ــذه
امل ـب ــاراة هــي مــن الــذكــريــات املخيبة
ال ـ ـتـ ــي مـ ــا زالـ ـ ـ ــت ع ــالـ ـق ــة فـ ــي ذاكـ ـ ــرة
ش ـح ــود وه ــو ي ـت ـحـ ّـســر ع ـل ـي ـهــا .أمــا
أهــم املـبــاريــات التي تلمع فــي ذاكــرة

ش ـحــود ف ـهــي ن ـهــائــي ب ـطــولــة غــرب
آس ـيــا ال ـعــام املــاضــي ال ـتــي أحــرزهــا
في لبنان.
ل ـك ــن ال ـ ــى أي ـ ــن ي ــري ــد ك ـي ـفــن ش ـحــود
الوصول؟
سؤال يجيب عنه والده جورج الذي
يرافقه في جميع أسفاره وبطوالته.
فالعاملية هي الهدف األول وألجلها
يعمل شـحــود األب واالب ــن ،وال شك
أن هذا األمر يتطلب مجهودًا كبيرًا.
يقول جورج شحود« :القصة متعبة
وت ـح ــرق وق ـت ــا ك ـث ـي ـرًا ،ح ـيــث إن ــك ال
تملك خيار رفض القيام بالواجبات.
فأنا سافرت العام املاضي ست مرات
مــع كـيـفــن ،وه ــذا إج ـبــاري نـظـرًا إلــى
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صغر سنه حيث ال يمكن أن تتركه
يسافر وحده».
وت ـش ـكــل ال ـت ـنــس جـ ــزءًا رئـيـسـيــا من
حياة كيفن ،لكن تبقى الدراسة هي
األهم ،وهو يتلقى تعليمه في مدرسة
سويدية ،في الصف السادس .إال أن
التنس واملدرسة ال تمنعان شحود
مــن أن يكون لــه حياته الخاصة مع
أصــدقــائــه الـســويــديــن واللبنانيني،
فهو يعيش بشكل طبيعي كأي ولد
في عمره ،إال أن أحالمه تبدو بعيدة
جـ ـدًا ،وه ــي ب ــدأت مــن لـبـنــان وبــدعــم
كبير مــن االت ـحــاد اللبناني للتنس
كما يقول والده جورج ،وترنو نحو
العاملية ومنصاتها.
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وإطفائيون ومصارعو ثــ
جنود
الكرة:
نجوم
ّ
نراهم يتألقون في المالعب ويعيشون
حياة رغيدة وباذخة ،لكن ماذا كان
هؤالء النجوم ليمتهنوا لو لم تكن كرة
القدم موجودة؟ منهم من خطط
وحلم بهذه المهنة وتلك ،ومنهم من
زاولها بالفعل قبل أن يسلك الدرب نحو
«الساحرة المستديرة»

العبون وعاملون
في آن واحد
من قال إن الالعبين
في أوروبا ال يعملون
في مهن أخرى إلى
جانب كرة القدم؟ في
بالد كجبل طارق وسان
مارينو يمكن العثور
على هؤالء الالعبين
وهم حتى في عداد
المنتخب الوطني .فكل
العبي منتخب جبل طارق
يعملون إلى جانب الكرة
باستثناء اثنين فقط،
وهم يتوزعون بين
الجمركي ووكيل الشحن
والشرطي والكهربائي
والكاتب في المحكمة
وأمين المخزن ،بينما ال
يكتفي الحارس بإبعاد
األهداف عن مرماه
في الملعب بل يطفىء
الحرائق خارجه.
وتبدو الحال في سان
مارينو بدرجة أقل ،وفي
مقدمهم المدرب
جيامباولو ماتزا الذي
مدرسًا خارج
يعمل ّ
الملعب.

حسن زين الدين
لنتخيل أن الصينيني لم يكتشفوا كرة
القدم .أو لنتخيل أن القدر أو الصدفة
لم يقودا هذا النجم أو ذاك إلى احتراف
ُ
الكرة .ترى ما كان مصير نجوم هذه
ّ
ليحصلوا رزقهم؟
اللعبة؟ كيف كانوا
ما هي االختصاصات واملهن التي
كانوا سيتجهون إليها؟
بالتأكيد هنا أن كثيرين منهم ما
كانوا ليعيشوا هذه الحياة الرغيدة
التي هم فيها اآلن ،فهذه الكرة ّ
غيرت
حياة كثر من هؤالء النجوم الذين
عملوا في صباهم في هذه املهنة
وتلك ،وبدلت مخططات وبددت أحالم
آخرين غيرهم كانوا في طفولتهم
يرسمون صورًا لهم على دفاترهم
على هيئة طبيب أو مهندس أو طيار
أو جندي وغيرها.
الصورة األولى نعثر عليها  -على ما

كان روماريو يمسح
زجاج السيارات ،بينما حلم بيليه
بأن يصبح طيارًا
هو أكثر رسوخًا في أذهان املتابعني -
مع املدرب اإليطالي أريغو ساكي الذي
كان بائعًا لألحذية قبل أن يتحول
الى عالم الكرة كالعب مغمور ،ومن
ثم يسلك درب التدريب ليصبح أحد
أشهر املدربني في التاريخ.
واذا كان ساكي عمل في متجر ،فإن
الحال مع النجم البرازيلي السابق
روماريو كانت مغايرة ،حيث إن بطل
العالم مع «السيليساو» عام  1994كان
في طفولته يجوب الطرقات ليمسح
زجاج السيارات .روماريو كان يجمع
النقود من هذه املهنة من أجل إعالة
أسرته وكذلك ليتمكن من حضور
املباريات في املالعب .تلك املالعب
التي شهدت في ما بعد نجوميته
التي وصل فيها الى أعلى املراتب.
من يذكر الدنماركي بيتر شمايكل؟

كاد مصير كلينسمان أن يكون في مخبز والده

كثيرون بالتأكيد ال ينسون إبداعات
هذا الحارس ،لكن ما قد ال يعلمه
هؤالء أيضًا أن هذا النجم الالمع
تنقل بني العديد من املهن في صباه
من تنظيف فندق والده الى العمل في
السجاد وفي بيع االعالنات للصحف
وفي مؤسسة خيرية ،قبل أن يتجه
الى عالم الكرة.

أما النجم األملاني السابق يورغن
كلينسمان فقد كان قريبًا من أن يزاول
مهنة اآلباء واألجداد ،وهي العمل في
مخبز العائلة الشهير «كلينسمان»،
في شتوتغارت ،غير أنه رفض
إلحاح الوالد واتجه نحو «الساحرة
املستديرة».
ّ
لكن نجومًا آخرين توقف عندهم إطار

إتقان مهنة أو اختصاص معني عند
حدود الحلم الذي كشفوا عنه بعد
اشتهارهم في املالعب.
البداية مع «ملك» الكرة البرازيلي
بيليه .فقد كان هذا «األسطورة»
والعب «القرن العشرين» يحلم في
طفولته بأن يصبح طيارًا ،إذا به يجد
ّ
نفسه وهو يحلق لكن في سماء أخرى،

سماء النجومية في مالعب الكرة.
نجم آخر كاد أال يصبح «أسطورة»
في بالده لو مضى في املخطط الذي
رسمه في طفولته .الحديث هنا
هو عن الفرنسي زين الدين زيدان
الذي كان يرغب في أن يعمل في
مجال التجارة ،وهو يقول في هذا
الصدد« :لم أفكر في أن أكون العب

نجم المستقبل

مارتن أوديغارد مراهق بعقل ونضج الكبار
هادي أحمد
بـ ـع ــدم ــا صـ ـن ــع إب ـ ــداع ـ ــات ـ ــه م ـ ــع ف ــري ــق
شترومسغودست النروجي للناشئني،
واصل نشر مهاراته في املالعب جمعاء،
حتى بدأت الصحف بمتابعته عن كثب
مع تطور مستواه يومًا بعد آخر.
ُ
ومنذ أيام بدأت ترسم الشائعات بشأن
مستقبله :سيكون العبًا لريال مدريد
أو برشلونة اإلسبانيني ،أو مانشستر
يــونــايـتــد أو أرس ـن ــال اإلنـكـلـيــزيــن ،أو

يوفنتوس اإليطالي.
مارتن أوديغارد ،هل يكون أعظم العب
ن ــروج ــي ف ــي الـ ـت ــاري ــخ؟ ه ــل س ـت ــوازي
شهرته شهرة البرتغالي كريستيانو
رونالدو واألرجنتيني ليونيل ميسي؟
أسئلة تطرحها الصحافة العاملية عن
ال ّع ــب فــريــق شـتــرومـسـغــودســت ال ــذي
ُ
دوري
رفع إلى الفريق األول ليلعب في ّ
الــدرجــة االول ــى فــي ب ــاده بـعــدمــا وقــع
عقدًا احترافيًا مع ناديه حتى .2015
أودي ـ ـ ـغـ ـ ــارد اعـ ـ ـت ـ ــاد ت ـح ـط ـي ــم األرقـ ـ ـ ــام

القياسية بعدما لفتت موهبته النظر.
أرقـ ــام ال ت ـكــاد تـنـتـهــي ،إذ إن ــه ال ي ــزال
فــي بــدايــاتــه ،والـكــرة الذهبية وإن كان
الحديث عنها مبكرًا جدًا ،إال أنها هدفه
األبرز.
ف ــي  ١٧ك ــان ــون األول  ١٩٩٨ول ــد نجم
خـ ــارق .مــوهـبــة ت ـع ـ ّـدت م ــواه ــب كثيرة
ف ــي سـنـهــا .مــوهـبــة اسـتـثـنــائـيــة تملك
استعدادًا فطريًا عقليًا وبدنيًا للفوز،
مــا جعلها تختلف اخ ـتــافــا كـلـيــا عن
ّ
أقرانها ضمن السن عينها.

يتميز أوديغارد باإلقدام ،وعدم التردد،
ـال من الثقة بالنفس،
والتحلي بقدر عـ ٍ
ـدر مـ ــن ال ـت ــرك ـي ــز.
ـ
ـ
ـ
ق
وال ـت ـم ـت ــع ب ــأع ـل ــى
ٍ
يحمل الـيــافــع لـقــب «مـيـســي ال ـن ــروج»،
فــوضــع سريعًا فــي مـقــارنــة مــع ميسي
«األصـ ـل ــي» .مـســألــة قــد ت ـضـ ّـر بموهبة
ال ـ ـف ـ ـتـ ــى ،م ـث ـل ـم ــا حـ ـص ــل م ـ ــع م ــواه ــب
لالعبني يكبرونه سنًا حاليًا.
مبكرًا ،احتلت صورته مجالت ومواقع
ري ــاض ـي ــة ع ــامل ـي ــة ،وأصـ ـب ــح الع ـب ــا فــي
ب ـع ــض أل ـ ـعـ ــاب ال ـ ــ«ب ـ ــاي س ـت ــاي ـش ــن».

ومبكرًا أيـضــا ،بــدأت الجماهير تطلب
تواقيعه والتقاط الصور معه.
العب وسط مهاجم يجيد اللعب بالقدم
ال ـي ـس ــرى ب ـن ـحــو م ـم ـت ــاز ،أمـ ــا الـيـمـنــى
فتعينه على خداع الخصم باملراوغات
التي يمتاز بها .ال يكتفي أبدًا بصناعة
الـ ـف ــرص ال ـت ـهــدي ـف ـيــة ع ـبــر ال ـت ـمــريــرات
الدقيقة ،بل يحب تسجيل اسمه كهداف
أيضًا.
هــو مـثــل مـيـســي ،فــي ســرعـتــه الذهنية
وف ــي ســرعـتــه بــال ـجــري ،وم ـثــل ميسي
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ـيران
كرة قدم ،ولم أطمح ألكون صاحب
شهرة واسعة .كنت أحلم بأن أكون
ّ
تاجرًا» .إال أن موهبة «زيزو» وتعلقه
بالنجم األوروغوياني السابق،
إنزو فرانشيسكولي ،قاداه إلى عالم
«الساحرة املستديرة».
هذا العشق قاد أيضًا نجمًا آخر الى
غير ما كان يهواه .هذا ما حصل
بالضبط مع النجم البرازيلي
املخضرم رونالدينيو الذي كان
يعشق املوسيقى ويحلم بالدخول
الى عاملها ،وهو ال يزال يخطط لذلك
بعد اعتزاله الذي بات قريبًا .أما
مواطنه «الظاهرة» رونالدو فكانت
أمنيته أن يصبح جنديًا ،فيما
البرازيلي اآلخر ،مارسيلو ،كان يحلم
بأن يصبح إطفائيًا ،حيث يقول حول
ً
ذلك« :عندما كنت طفال ،كنت أحلم
بأن أعمل رجل إطفاء كوالدي .إنه ما
ً
زال بطال بالنسبة إلي».
األمور تبدو مختلفة تمامًا مع
اإلنكليزي واين روني .فهذا النجم ال
يخفي لصحيفة «ذا صن» بأنه كان
ً
كسوال في املدرسة ،اال أنه كان يحب
الحصص الدينية ،وهذا ما دفعه إلى
االعتقادّ ،
ردًا على سؤال ،بأنه لوال
الكرة لكان قد اتجه «على األرجح»
إلى الكنيسة ،وأصبح كاهنًا.
إال أن نجوم كرة آخرين لم يخرجوا
في أحالمهم من اإلطار الرياضي،
فالنجم الكولومبي راداميل فالكاو
كان يتقن ،إلى جانب كرة القدم،
لعبة «البايسبول» التي زاولها
خالل إقامته  5سنوات مع أسرته في
فنزويال وكاد يحترفها بدل الكرة،
بحسب ما كشف قبل مدة لصحيفة
«ذا صنداي بيبول» اإلنكليزية ،إال أن
والده كان ّ
يلح عليه ليسلك الطريق
نحو مالعب كرة القدم ،وهذا ما
حصل.
أما البرازيلي داني ألفيش فكان يحلم
بأن يصبح سائقًا للفورموال  ،1على
عكس اإلسباني سيرجيو راموس
الذي يقول لصحيفة «آس» إنه كان
يتمنى أن يصبح مصارع ثيران ،وقد
كشف ،بالفعل ،خالل احتفاله بتتويج
امللكي بدوري أبطال اوروبا املوسم
املاضي ،عن مهاراته في هذه اللعبة
الشعبية في اسبانيا.
يبقى أن االتجاه الذي كان يحلم
الالعب اإليطالي ماريو بالوتيللي في
طفولته بسلوكه يبدو األكثر مطابقة
مع أسلوبه وشخصيته ،على ما
مالعب
اكتشفناه خالل مسيرته في
ّ
الكرة وخارجها ،إذ إن النجم امللقب
بـ»الولد املشاغب» ،كان ،ببساطة،
يحلم بأن يصبح مصارعًا.
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بورتريه

بيرني إيكليستون

عالم الفورموال  1على اتساع جيبه

يستحيل أن تنظر إلى وجه بيرني
إيكليستون من دون أن تأخذ انطباعًا أوليًا
ّ
املتجهم دومًا وهذه
عن شخصيته .هذا الوجه
النظرات العابسة ،ال يمكن ان تخفي خلفها
قاس ال يعرف املزاح في مهنته.
غير رجل
ٍ
ً
ال يمكن ان تخفي خلفها اال رجال قويًا ،ال
يرحم .إيكليستون هو تمامًا كذلك .لو لم يكن
«مستر  »Eبهذه ّ
الجدية ،ملا كان ،قطعًا ،ليحكم
الفورموال  1ويصبح الجميع في عاملها تحت
طاعته ورهنًا إلشارته .ملا كان ليصبح عراب
الفئة األولى ومالك الحقوق التجارية فيها
و«باني أمجادها» وكل شيء فيها.
رياضة تتجسد في رجل؟ نعم ،هي كذلك مع
الفورموال  1وإيكليستون .في الفئة األولى،
ال اتحادات وال جمعيات وال فرق يمكنها
ان تقول الكلمة الحسم ،فوحده إيكليستون
صاحب البصمة والكلمة األخيرة .تلك البصمة
التي بات ال يسعها الورق ،بل أصبحت تحتل
مداخل مقار كبرى الفرق والحلبات على
امتداد العالم .كيفما هو االتجاه ،تتراءى
بوضوح ،وحدها ،هذه البصمة.
كيف لرجل ترك املدرسة في صباه ،وتحديدًا
في الـ 16من عمره ،ليتجه الى رياضة املحركات،
وها هو اآلن في الـ 84ويملك أهم ركن فيها ،أال
يكون ذا شخصية قوية ومحنكة؟
ً
ً
أن تقول رجال قويًا كإيكليستون ،يعني رجال
ال تفوته «شاردة أو واردة» وال «صغيرة أو
كبيرة» في الفورموال  .1هو العالم بخبايا
االمور والدهاليز املعتمة التي خلف الصورة
النقية التي تخرج عليها السباقات أيام اآلحاد.
هو الذي حمل الفورموال  1إلى األضواء
ّ
وحولها إلى جماهيرية على
والشاشات
امتداد العالم حتى باتت كبرى املدن تسعى
لنيل رضاه بغية استضافة سباقات فيها.
إنه برنارد تشارلز إيكليستون ،املولود في
مدينة إيبسويتش اإلنكليزية ،والذي بدأ من
«ال شيء» ليبني إمبراطورية في الفورموال 1
ال تهزها أعتى العواصف ،وكان آخرها ،على
سبيل املثال ،محاكمته بتهمة دفع رشوى
ملصرفي في مدينة ميونيخ األملانية للتهرب
من الضرائب ،والتي توقع فيها كثيرون
نهايته ،إال أن «مستر  »Eبقي صامدًا وتمكن
في النهاية من إقفال امللف بعد دفعه مبلغ
 100مليون يورو كجزاء للمحكمة.
هذا املبلغ يبدو «غيض من فيض» ما في

جعبة إيكليستون ،إذ بحسب مجلة «فوربس»
فإن ثروة البريطاني تبلغ  4,8مليارات دوالر.
هذه الثروة التي جمعها «مستر  »Eكلها
من الفورموال  1بعدما دخل اليها شخصًا
ً
عاديًا ومجهوال عام  1957حيث عمل مديرًا
للسائق ستيوارت  -لويس ايفانز ومن ثم
امتلك فريق «برادهام» عام  1971حيث راحت
شبكة عالقاته تكبر ونياته تتضح تحديدًا
عند تأسيسه عام  1974اتحاد الصانعني
في الفورموال  1مع أسماء شهيرة مثل فرانك
ويليامس ،ليصل عام  1987الى منصب نائب
رئيس االتحاد الدولي للسيارات ،ومن بعدها
مالكًا للحقوق التجارية .إيكليستون كل شيء
في الفورموال  .1كل شيء يعني كل شيء
تمامًا ،فهو الذي يمنح حقوق البث التلفزيوني
ويعطي التراخيص لنشوء حلبات جديدة

أي ـضــا ،سينتقل فــي عـمــر صغير إلــى
ـاد ك ـب ـي ــر ،ب ـح ـســب وس ــائ ــل اإلعـ ــام
نـ ـ ٍ
النروجية.
قليلون هم الالعبون النروجيون الذين
لعبوا ألندية عريقة .أحد هؤالء مهاجم
أستون فيال اإلنكليزي العمالق جون
كارو الذي لعب مع فالنسيا اإلسباني
ورومـ ـ ــا اإلي ـط ــال ــي ولـ ـي ــون ال ـفــرن ـســي.
ل ــم يـخـطــف نـجــومـيــة ك ـب ـيــرة ،بعكس
أولـ ــي غ ــون ــار ســولـسـكـيــار ،الـ ــذي قيل
إنه من أعظم التعاقدات التي قام بها

ويبرم كافة العقود املتعلقة بهذه الرياضة،
حيث تورد تقارير أن قيمتها وصلت خالل
مسيرته إلى  14,6مليار جنيه استرليني
لتجعل منه أكثر شخص أبرم صفقات في
تاريخ الرياضة .هو الذي يمنح الدعم للفرق
لتستمر ،والعراب النتقال هذا السائق وذاك،
كما حصل ،على ما تذكر العديد من التقارير،
مع «األسطورة» األملاني ميكايل شوماخر من
بينيتون الى فيراري عام .1995
ُيروى أن ايكليستون قاد سيارة للفورموال
 1مرة واحدة في تجارب سباق موناكو عام
 1958وكانت نتيجته الفشل ،إال أنه ،على
عكس هذه التجربة ،تمكن من الوصول من
خالل حكمه لرياضة الفئة االولى ،بدهاء
وسرعة تفوق سياراتها ،نحو القمة.
ح .ز.

مــدرب مانشستر يونايتد اإلنكليزي
السابق «السير» االسكوتلندي أليكس
فيرغيسون.
الـيــوم ،ال شك في أن انتقال أوديـغــارد
إلـ ـ ــى أي فـ ــريـ ــق ،سـ ـيـ ـك ــون مـ ــن أع ـظ ــم
االن ـت ـقــاالت ،وسـيـحـمــل اسـمــه ووطـنــه
ف ــي أف ـض ــل امل ــاع ــب األوروب ـ ـي ـ ــة ،ومــا
هــو مــؤكــد أن جنسيته ستظلمه في
بطوالت كــأس العالم وأوروب ــا ،إال ّإذا
تـمـكــن م ــن رف ــع منتخبه إل ــى مـصــاف
املنتخبات األولى عامليًا.
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«الكالسيكو» األول لريال مدريد« :الليغا» يشتعل
تفوق ريال مدريد على برشلونة
ّ
وهزمه  1-3في قمة األسبوع التاسع
من الدوري اإلسباني ،ليق ّلص النادي الملكي
الفارق مع النادي الكاتالوني إلى نقطة
واحدة أشعل بها المنافسة على اللقب
هادي أحمد
قالها ري ــال مــدريــد بــاك ـرًا :أنــا أقــوى
مــن بــرشـلــونــة .أفضليته الــواضـحــة
في «الكالسيكو» وعودته من تأخر
مبكر ال ــى ف ــوز َّ ك ــان يمكن أن يكون
ساحقًا لوال خفة مهاجمي ريال في
امل ــرت ــدات ال ـتــي تـلــت ال ـهــدف الـثــالــث
لهم ،أكد جاهزيته الستعادة اللقب.
لقد َ
رحمت اللمسة األخيرة املفقودة
للمهاجمني برشلونة مــن أن يكون
ضحية رباعية أو خماسية جديدة

إيسكو كان رجل المباراة من دون
منازع ،فكان عند حسن ظن مدربه
معوضًا بايل
والجماهير ّ
ل ـ ــرج ـ ــال امل ـ ـ ـ ــدرب اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي ك ــارل ــو
أنشيلوتي .منذ مجيء األخير ،أثبت
أن ف ــري ـق ــه ،وم ـن ــذ امل ــوس ــم امل ــاض ــي،
أف ـ ـضـ ــل وأسـ ـ ـ ـ ــرع م ـ ــن ي ـ ـقـ ــوم ب ـب ـن ــاء
هجمات مرتدة سريعة وفعالة.
هذه املرتدات كانت سبب الفوز في
املـ ـب ــاري ــات امل ـص ـي ــري ــة ،ض ــد ب ــاي ــرن
مـيــونـيــخ وأتـلـتـيـكــو مــدريــد املــوســم
امل ــاض ــي ف ــي دوري أب ـط ــال أوروب ـ ــا،
وضـ ــد بــرش ـلــونــة ف ــي ن ـهــائــي كــأس
اسبانيا ،وفي «الكالسيكو» األخير
أيضًا .نجح أنشيلوتي في استغالل

أخ ـط ــاء ن ـظ ـيــره لــويــس إن ــري ـك ــه .في
بــدايــة ال ـشــوط األول ،وصـلــت الـكــرة
الـ ــى ال ـب ــرازي ـل ــي ن ـي ـمــار وبـمـجـهــود
فردي سجل الهدف األول ( .)4مشى
إنــريـكــه واث ــق الخطى نحو مقعده،
ل ـك ــن ب ـع ــد مـ ـ ــرور  30دق ـي ـق ــة ،ب ــدأت
تظهر هـفــواتــه باختيار العـبــن في
التشكيلة دون غيرهم.
ج ـ ـي ـ ــرارد ب ـي ـك ـي ــه م ـ ـكـ ــان ال ـف ــرن ـس ــي
ج ـيــري ـمــي مــات ـيــو ف ــي ق ـلــب ال ــدف ــاع،
وماتيو مكان جوردي ألبا في مركز
الظهير األي ـســر .وشــافــي هرنانديز
ف ــي خ ــط ال ــوس ــط مـ ـك ــان ال ـك ــروات ــي
إي ـ ـفـ ــان راك ـي ـت ـي ــش ال ـ ـ ــذي اس ـت ـغ ـنــى
عنه فــي أهــم مـبــاراة حتى اآلن ،رغم
اعتماده عليه كأساسي طوال الفترة
امل ــاضـ ـي ــة .وأخ ـ ـي ـ ـرًا األوروغ ــوي ــان ــي
لــويــس س ــواري ــز الـ ــذي ت ــم ال ــدف ــع به
أساسيًا بعد غياب ألكثر من أربعة
أشهر عن املــاعــب .األخـطــاء أجراها
كلها دفعة واح ــدة ،لتتم محاسبته
سريعًا.
قـبــل ظـهــور ع ــوارض ه ــذه األخ ـطــاء،
ك ــان حـ ــارس ريـ ــال إي ـك ــر كــاس ـيــاس،
الرجل الــذي أعــاد فريقه الــى مباراة
ك ــادت أن تنتهي مـبـكـرًا .فــي هجمة
سريعة لبرشلونة ،مرر سواريز كرة
الــى الحاضر  -الغائب األرجنتيني
لـيــونـيــل ميسي ال ــذي س ــدده ــا ،لكن
كاسياس كــان فــي املـكــان الصحيح.
في املباراة املناسبة أعلن «القديس»
عـ ـ ــودتـ ـ ــه الـ ـ ـ ــى م ـ ـس ـ ـت ـ ــواه ال ـ ـسـ ــابـ ــق،
املستوى الــذي ُعــرف فيه مــن أفضل
حراس العالم.
ص ــد الـ ـك ــرة وب ـ ـ ــدأت ه ـج ـم ــات ري ــال
ت ـ ـ ـتـ ـ ــوالـ ـ ــى .فـ ـ ــي الـ ــدق ـ ـي ـ ـقـ ــة  35مـ ــرر
مــارسـيـلــو عــرضـيــة ال ــى الـبــرتـغــالــي
كــريـسـتـيــانــو رون ــال ــدو ،لـكــن بيكيه
أوق ـف ـه ــا ب ـي ــده ع ـلــى طــري ـقــة ح ــراس
املــرمــى ،ليسجلها «ســي آر  .»7كان

بيبي محتفالً بهدفه في مرمى برشلونة (خافيير سوريانو ــ أ ف ب)

األخير أقل العبي ريال تألقًا ،عكس
إيسكو الذي كان أفضلهم.
إيـسـكــو ك ــان رج ــل املـ ـب ــاراة م ــن دون
مـنــازع ،فكان عند حسن ظن مدربه
والـ ـجـ ـم ــاهـ ـي ــر م ـ ـعـ ـ ّـوضـ ــا ال ــويـ ـل ــزي
غاريث بايل الذي غاب إلصابته .في
ه ــذه املــرحـلــة قــد يـحـتــار أنشيلوتي
على من يعتمد :إيسكو أو بايل .في
لغة املنطق ،الجواب يكون :بحسب
طـبـيـعــة امل ـ ـبـ ــاراة ،إن ك ــان ــت تعتمد
عـلــى امل ــرت ــدات فـقــط يـكــون بــايــل ،أو
عـلــى تكتيك بـنــاء الهجمة وامل ـهــارة
الـفــرديــة ،يكون إيسكو .أمــا اعتمادًا
على لغة املال ،وسعر كل منهما في
السوق ،واالهتمام اإلعالمي ،يلعب
بايل بال شك.
في خط الوسط ،تألق األملاني طوني
كروس والكرواتي لوكا مودريش في
ضبط إيقاع املـبــاراة ،ومحاولة إبقاء
الكرة في ملعب الخصم .استخلصوا
الكرات ،وبنوا معظم الهجمات املرتدة،
لتسفر إحداها عن ركلة ركنية ،لعبها
كـ ــروس ووض ـع ـهــا ال ـبــرت ـغــالــي بيبي
برأسه داخل الشباك (.)50
تـ ـحـ ـس ــن أداء ري ـ ـ ـ ًــال أك ـ ـثـ ــر ف ــأكـ ـث ــر،
ل ـي ـس ـت ـغ ــل خـ ـ ـط ـ ــأ جـ ـ ــدي ـ ـ ـدًا ارتـ ـكـ ـب ــه
أندريس إينييستا امام األرجنتيني
خــاف ـي ـيــر م ــاس ـك ـي ــران ــو ،ح ـي ــث أخ ــذ
إي ـس ـك ــو الـ ـك ــرة ومـ ــررهـ ــا ل ــرون ــال ــدو
الــذي بــدوره مررها الــى الكولومبي
خاميس رودريغيز .تسلمها األخير
ووض ــع ال ـكــرة أم ــام الـفــرنـســي كريم
بنزيما ليسجلها في مرمى حارس
ب ــرش ـل ــون ــة ال ـت ـش ـي ـل ـيــانــي ك ــاودي ــو
برافو الذي انتهت فترة صموده من
دون تلقي أي أه ــداف فــي املباريات
الثماني األولى.
انتصار مستحق حققه ريال مدريد.
انـ ـتـ ـص ــار ب ـم ـث ــاب ــة الـ ـ ـش ـ ــرارة ال ـت ــي
أشعلت «الليغا».

نتائج وترتيب البطوالت األوروبية الوطنية
إنكلترا (المرحلة )9
مانشستر يونايتد  -تشلسي 1-1
الهولندي روبن فان بيرسي ( )90ليونايتد،
والعاجي ديدييه دروغبا ( )53لتشلسي.
وست هام  -مانشستر سيتي 1-2
الفرنسي مورغان امالفيتانو ()21
والسنغالي ديافرا ساخو ( )75لوست هام،
واالسباني دافيد سيلفا ( )77لسيتي.

إسبانيا (المرحلة )9

إيطاليا (المرحلة )8

ريال مدريد  -برشلونة 1-3
البرتغالي كريستيانو رونالدو ( 35من ركلة جزاء)
ومواطنه بيبي ( )50والفرنسي كريم بنزيما ()61
لريال مدريد ،والبرازيلي نيمار ( )3لبرشلونة.

بوروسيا دورتموند  -هانوفر 1-0
يوفنتوس  -باليرمو 0-2
التشيلياني أرتورو فيدال ( )32واالسباني فرناندو الياباني هيروشي كيوتاكي (.)61
لورينتي (.)64
فولسبورغ  -ماينتس 0-3
البرازيلي نالدو ( )15والكرواتي ايفان
ميالن – فيورنتينا 1-1
الهولندي نايجل دي يونغ ( )25مليالن ،وجوسيب بيريسيتش ( )59ودانيال كاليغيوري
(.)87
إيليسيتش ( )65لفيورنتينا.

فالنسيا  -التشي 1-3
االملاني شكودران مصطفي ( )13ودانيال باريخو
( )18ودافيد لومبان ( 63خطأ في مرمى فريقه)
لفالنسيا ،والبرازيلي جوناثاس ( )90إللتشي.

سندرالند  -ارسنال 2-0
التشيلياني اليكسيس سانشيز ( 30و .)90اشبيلية – فياريال 1-2
دينيس سواريز ( )88وكارلوس باكا ( 90من ركلة
جزاء) إلشبيلية ،ولوتشيانو فييتو ( )80لفياريال.
توتنهام  -نيوكاسل 2-1
التوغولي إيمانويل أديبايور ( )18لتوتنهام،
والنيجيري سامي اميوبي ( )46واالسباني خيتافي  -اتلتيكو مدريد 1-0
ايوزي بيريز ( )58لنيوكاسل.
الكرواتي ماريو ماندزوكيتش (.)40
ليفربول  -هال سيتي 0-0
ساوثمبتون  -ستوك سيتي 0-1
وست بروميتش ألبيون  -كريستال
باالس 2-2
سوانزي سيتي  -ليستر سيتي 0-2
بيرنلي  -إفرتون 3-1
كوينز بارك رينجرز  -استون فيال (الليلة،
)22,00
 ترتيب فرق الصدارة: -1تشلسي  23نقطة من  9مباريات
 -2ساوثمبتون  19من 9
 -3مانشستر سيتي  17من 9
 -4وست هام  16من 9
 -5ارسنال  14من 9

سلتا فيغو  -ليفانتي 0-3
امليريا  -اتلتيك بلباو 1-0
قرطبة  -ريال سوسييداد 1-1
ايبار  -غرناطة 1-1
ملقة  -رايو فاييكانو 0-4
اسبانيول  -ديبورتيفو الكورونيا 0-0
 ترتيب فرق الصدارة: -1برشلونة  22نقطة من  9مباريات
 -2إشبيلية  22من 9
 -3ريال مدريد  21من 9
 -4فالنسيا  20من 9
 -5اتلتيكو مدريد  20من 9

ألمانيا (المرحلة )9

هوفنهايم  -بادربورن 0-1
اودينيزي  -اتاالنتا 0-2
انطونيو دي ناتالي ( )6والفرنسي سيريل ثيرو كيفن فوالند (.)73
(.)36
باير ليفركوزن  -شالكه 0-1
هاكان كالهانوغلو (.)53
نابولي – فيرونا 2-6
السلوفاكي ماريك هامسيك ( 44و )58واألرجنتيني
غونزالو هيغواين ( 68و 84و 90من ركلة جــزاء) بوروسيا مونشنغالدباخ  -بايرن
واالسباني خوسيه كاليخون ( )76لنابولي ،وإميل ميونيخ 0-0
هالفريدسون ( )1ونيكوالس لوبيز ( )67لفيرونا .فيردر بريمن  -كولن 1-0
اوغسبورغ  -فرايبورغ 0-2
هيرتا برلني  -هامبورغ 0-3
تشيزينا  -انتر ميالنو 1-0
امبولي  -كالياري 4-0
اينتراخت فرانكفورت  -شتوتغارت
بارما  -ساسوولو 3-1
5-4
سمبدوريا  -روما 0-0
كييفو  -جنوى 2-1
 ترتيب فريق الصدارة:التسيو – تورينو 1-2
 -1بايرن ميونيخ  21نقطة من  9مباريات
 -2مونشنغالدباخ  17من 9
 ترتيب فرق الصدارة: -3فولسبورغ  17من 9
 -4هوفنهايم  17من 9
 -1يوفنتوس  22نقطة من  8مباريات
 -2روما  19من 8
 -5ليفركوزن  16من 9
 -3اودينيزي  16من 8
 -4سمبدوريا  16من 8
 -5التسيو  15من 8

فرنسا (المرحلة )11
ليون – مرسيليا 0-1
يوهان غوركوف (.)65
باريس سان جيرمان  -بوردو 0-3
البرازيلي لوكاس مورا ( 45و 50من ركلتي جزاء)
واالرجنتيني إيزيكييل الفيتزي (.)81
ايفيان  -نانت 2-0
جوردان فيريتو ( 42من ركلة جزاء) وياسني بامو
(.)75
باستيا  -موناكو 3-1
فاليري جيرمان ( )5وجيفري كوندوغبيا ()78
وف ـيــريــرا كــاراس ـكــو ( )84ملــونــاكــو ،وكريستوفر
مابولو ( )21لباستيا.
كاين  -لوريان 1-2
ريمس  -مونبلييه 0-1
تولوز  -لنس 2-0
رين  -ليل 0-2
غانغان – نيس 7-2
سانت إتيان – متز 0-1
 ترتيب فرق الصدارة: -1مرسيليا  25نقطة من  11مباراة
 -2سان جيرمان  21من 11
 -3ليون  20من 11
 -4سانت اتيان  20من 11
 -5نانت  19من .11
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SPORT
استغل فريقا الصفاء
ّ
تعثر العهد
شيت
والنبي
ّ
بأفضل ما يكون فانتزعا
الصدارة ألسبوع كامل على
األقل بعد تصدر األنصار
مؤقتًا إثر فوزه على
العهد ،في وقت حقق
فيه الراسينغ نتيجة الفتة
بفوزه الكبير على ضيفه
السالم زغرتا برباعية ثقيلة
على الزغرتاويين

العبو الصفاء
والجهاز الفني
يحتفلون
بهدف جوزف
حبوش في
مرمى اإلخاء
(عدنان الحاج
علي)

شراكة الصفاء والنبي شيت في صدارة الدوري
عبد القادر سعد
حسم فريق الصفاء «دربــي األشقاء»
مــع ضيفه اإلخ ــاء األهـلــي عاليه وفــاز
عليه  1 - 2على ملعب بيروت البلدي
ف ـ ــي األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع الـ ـ ــرابـ ـ ــع م ـ ــن الـ ـ ـ ــدوري
الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي ل ـ ـكـ ــرة ال ـ ـ ـقـ ـ ــدم .ف ـ ـ ــوز م ـنــح
ال ـص ـفــاويــن ص ـ ــدارة ال ـتــرت ـيــب ال ـعــام
بفارق األهداف عن النبي شيت ،الذي
فاز بدوره على ضيفه الغازية .0 - 2
ال ـفــوز ال ـص ـفــاوي ج ــاء صعبًا نتيجة
خـطــف ال ـفــوز قـبــل دقــائــق عـلــى نهاية
املـ ـب ــاراة ،بـعــدمــا ك ــان مـتـقــدمــا بـهــدف
ال ـ ـسـ ــوري ع ـب ــد ال ــرح ـم ــن عـ ـك ــاري فــي
ّ
الدقيقة  27بعد كرة رائعة من املتألق
احمد جلول .فاألخير ما زال يواصل
ال ـ ـع ـ ــروض ال ـ ـج ـ ـيـ ــدة ،فـ ــارضـ ــا نـفـســه
كــأحــد نـجــوم ال ــدوري اللبناني حتى
اآلن .هــذا األمــر قد يلفت انتباه املدير
الـفـنــي للمنتخب اللبناني اإليـطــالــي
جوسيبي جيانيني ،لكن ليس على
ّ
فتوجه جيانيني حاليًا
املدى القصير.
هــو الـتــركـيــز عـلــى املـنـتـخــب األومل ـبــي،
ُ
وعمر جلول ال يسمح له باملشاركة مع
املنتخب لكونه فــوق السن .وبالتالي
فإن الحديث عن انضمامه للمنتخب
مبكر حاليًا .أداء جلول من دون شك
سيجعله فــي حسابات جيانيني ،أو
أي مدرب آخر في املستقبل ،حني يبدأ
العمل على املنتخب األول ،امــا اآلن،
فالحديث عــن جلول ومنتخب لبنان
في غير أوانه.

وبالعودة الى مباراة الصفاء واإلخاء،
فإن الصفاويني نجحوا في الفوز على
خصمهم نتيجة غياب الالعب الهداف
في صفوف اإلخاء األهلي عاليه ،حيث
أن هــدف الـتـعــادل جــاء مــن ركلة جــزاء
في الدقيقة  82احتسبها الحكم سامر
قاسم بعد مساعدة من الحكم املساعد
ربيع عميرات ،إثر عرقلة العب اإلخاء
سعيد عواضة .وترجم حسني طحان
ركلة الجزاء الــى هــدف التعادل ،الذي
لــم يصمد س ــوى دقـيـقــة واح ــدة ،حني
نجح جــوزف حبوش في منح فريقه،
الـصـفــاء ،التقدم مـجــددًا بعد مجهود
فردي رائع.
ف ــي ال ــوق ــت ع ـي ـنــه ،ك ــان مـلـعــب الـنـبــي
شـيــت يـشـهــد فـ ــوزًا تــاريـخـيــا للفريق
عـلــى ضـيـفــه اش ـل ـبــاب ال ـغــازيــة .0 - 2
وتـكـمــن تــاريـخـيــة ال ـفــوز لـكــونــه األول
للنبي شيت على ملعبه فــي الــدرجــة
األولى في لقاء هو األول أيضًا لفريق
مــن الـبـقــاع عـلــى أرض بـقــاعـيــة .وكــان
ب ــاس ـت ـط ــاع ــة ال ـن ـب ــي ش ـي ــت الـ ـخ ــروج
بـنـتـيـجــة أك ـب ــر ل ــو ل ــم ي ـجــانــب الـحــظ
الع ـب ـي ــه .وتـ ـق ــدم ص ــاح ــب األرض في
الــدق ـي ـقــة  27ع ـبــر ال ـس ـن ـغــالــي الـشـيــخ
ديوك ،قبل أن يعزز علي بزي النتيجة
في الدقيقة .43
وفي الشوط الثاني ،حاول الضيوف
الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــون تـ ـع ــدي ــل ال ـن ـت ـي ـج ــة أو
ت ـق ـل ـيــص الـ ـ ـف ـ ــارق ع ـل ــى أق ـ ــل ت ـق ــدي ــر،
ل ـك ــن مـضـيـفـهــم كـ ــان ف ــي ي ــوم ــه ،ول ــم
يسمح بإفساد الفرحة على جمهور

النبي شيت ،الــذي حضر الى امللعب.
خ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــام األسـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــوع ال ـ ـ ـ ـ ــراب ـ ـ ـ ـ ــع كـ ـ ــان
راسينغاويًا بامتياز على ملعب برج
ح ـمــود أم ــس ،حــن صـعــق الــراسـيـنــغ
ضيفه الـســام زغــرتــا بنتيجة كبيرة
 1 - 4هــي ال ـخ ـســارة الـثــانـيــة للفريق
الشمالي بهذه النتيجة ،بعد األولــى

أم ــام ال ـش ـبــاب ال ـغــازيــة  .4 - 1وبـقــدر
م ــا اس ـت ـح ــق ال ــراس ـي ـن ــغ ال ـ ـفـ ــوز ،ف ــإن
ال ـض ـي ــف اس ـت ـح ــق الـ ـخـ ـس ــارة أي ـض ــا.
فـ ــاع ـ ـبـ ــو الـ ــراس ـ ـي ـ ـنـ ــغ عـ ـ ــرفـ ـ ــوا ك ـيــف
ي ـس ـت ـف ـي ــدون مـ ــن اخ ـ ـطـ ــاء خـصـمـهــم
الدفاعية القاتلة ،ومن حالة التراخي
ال ـه ـج ــوم ـي ــة ،وخـ ـص ــوص ــا ع ـب ــر أب ــو

الترتيب العام لألسبوع الرابع
الفريق
 1ـ الصفاء
 2ـ النبي شيت
 3ـ األنصار
 4ـ العهد
 5ـ الراسينغ
 6ـ النجمة
 7ـ طرابلس
 8ـ السالم زغرتا
 9ـ الغازية
 10ـ اإلخاء عاليه
 - 11التضامن
 12ـ الساحل

لعب

فاز

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
-

تعادل خسر
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3

نقاطه
9
9
7
7
7
7
6
6
6
3
1
1

بكر امل ــل ،أحــد «ضـيــوف ال ـشــرف» في
املـبــاراة ،اضافة الى غياب النيجيري
ب ـن ـج ــام ــن شـ ــوكـ ــواكـ ــا ،عـ ــن ال ـس ـم ــع،
وض ـيــاع األرجـنـتـيـنــي لــوكــاس غــاالن
في الهجوم ،قبل أن يستفيق متأخرًا
ويسجل هدف الشرف لفريقه.
ف ـ ـ ــي امل ـ ـ ـقـ ـ ــابـ ـ ــل ،ك ـ ـ ـ ــان مـ ـعـ ـظ ــم العـ ـب ــي
الراسينغ متألقني ،وخصوصًا طارق
ح ـلــوم وع ـلــي الـعـثـمــان وبـ ــول رسـتــم،
ً
قـ ـب ــل أن ي ـ ـخـ ــرج وي ـ ــدخ ـ ــل بـ ـ ـ ــدال مـنــه
أحمد حجازي .تبديل كان موفقًا من
املــدرب التشيكي ليبور بــاال ،إذ نجح
حجازي في تسجيل هدفني .والالفت
أن الــراسـيـنــغ لــم يـتــأثــر ب ـخــروج قلب
الدفاع زهير مراد مصابًا في الشوط
األول ،إذ نجح البديل علي حمية في
تغطية غيابه ،وخصوصًا مــع غياب
محمد مطر املــوقــوف اتـحــاديــا لثالث
مباريات.
الــراس ـي ـنــغ ت ـق ــدم ع ـبــر س ـي ــرج سعيد
( )40بعد تمريرة متقنة من رستم .ثم
عــزز النيجيري ابراهيم بابا توندي
النتيجة فــي الــدقـيـقــة  46مــن الـشــوط
األول .وفــي الشوط الثاني ،لم ينجح
السالم في استغالل تراجع الراسينغ
لـ ـلـ ـمـ ـح ــافـ ـظ ــة ع ـ ـلـ ــى الـ ـنـ ـتـ ـيـ ـج ــة ،ف ـلــم
يصنعوا الفرص الحقيقية ،ما سمح
للراسينغ بتعزيز الفارق في الدقيقة
 83عبر البديل حـجــازي بعد كــرة من
الـنـيـجـيــري دي ــري ــك .وس ـجــل حـجــازي
هدفًا آخــر ( )93مقابل تسجيل غاالن
لهدف السالم الوحيد (.)87

بداية جيدة للحكمة والتضامن في دورة القادسية
حقق ممثال لبنان بداية جيدة ضمن
دورة الـقــادسـيــة الـكــويـتــي ،حــن فــاز
الحكمة على الفتح الـسـعــودي -100
 76ف ــي امل ـ ـبـ ــاراة االف ـت ـتــاح ـيــة ،وســط
تشجيع وحـضــور كبير مــن الجالية
اللبنانية في الكويت.
وق ـ ـ ـ ّـدم العـ ـب ــو ال ـح ـك ـمــة ً
أداء ك ـب ـي ـرًا،
ّ
واس ـت ـه ــل امل ــدي ــر ال ـف ـنــي مـ ـ ــروان أبــو
شقرا املباراة بتشكيلة ضمت دانيال
فــارس ،رودري ــغ عقل ،إيلي اسطفان،
تـ ـ ـي ـ ــري ـ ــل س ـ ـتـ ــوغ ـ ـلـ ــن ودي ـ ـس ـ ـمـ ــونـ ــد
بينيغار.
ت ـقــدم ال ـفــريــق ال ـس ـعــودي  21-27في
الربع األول ،وانتفض العبو الحكمة
بعدها وأنـهــوا الــربــع الثاني .14-25
وفـ ــي ال ــرب ــع ال ـث ــال ــث ،ت ــاب ــع الـحـكـمــة
عــروضــه الـقــويــة ّ
ووسـ ــع ال ـف ــارق إلــى

 18نقطة ،ولم تتغير األمور في الربع
األخ ـيــر لتنتهي امل ـب ــاراة بـفــوز كبير
للحكمة .76-100
وكـ ـ ــان األمـ ـي ــرك ــي ت ـي ــري ــل سـتــوغـلــن
أفضل مسجل في املباراة بـ  36نقطة،
وأضاف ديسموند بينيغار  23نقطة.
وي ـ ـ ــواج ـ ـ ــه الـ ـحـ ـكـ ـم ــة ف ـ ــري ـ ــق ال ـن ـص ــر
ال ـك ــوي ـت ــي ف ــي ث ــان ـي ــة م ـب ــاري ــات ــه فــي
الدورة غدًا الثالثاء.
بــدوره ،حقق الفريق اللبناني اآلخر،
التضامن ،فــوزًا ساحقًا على حساب
الـقــادسـيــة الـكــويـتــي بنتيجة 60-85
ّ
تضم
ضـمــن املـجـمــوعــة األول ــى الـتــي
أيضًا بيتروشيمي اإليراني والعربي
الكويتي.
ق ـ ـ ّـدم ال ـت ـضــامــن ً
أداء م ـم ـي ـزًا ،وتــألــق
في صفوفه األميركي ريشون تيري

أسفرت قرعة
البطولة العربية
عن وقوع األهلي
مع الرياضي ضمن
المجموعة األولى

( 23نـقـطــة و 11م ـت ــاب ـع ــة) ،وأضـ ــاف
إلـيــه العــب االرت ـكــاز الـصــربــي فــادان
ف ــوك ــوس ــافـ ـلـ ـفـ ـيـ ـت ــش  13نـ ـقـ ـط ــة و5
مـتــابـعــات وج ــوي ع ـك ــاوي  12نقطة
وط ـ ـ ــارق عـ ـم ــوري  10ن ـق ــاط وح ـســن
دندش  8نقاط و 7تمريرات حاسمة.
ف ــي امل ـغ ــرب ،أس ـف ــرت قــرعــة الـبـطــولــة
الـ ـع ــربـ ـي ــة لـ ــأنـ ــديـ ــة األب ـ ـ ـطـ ـ ــال ال ـت ــي
ستقام فــي مدينة ســا املغربية عن
وقــوع األهـلــي املـصــري مــع الرياضي
ال ـل ـب ـنــانــي ض ـمــن امل ـج ـمــوعــة األولـ ــى
للبطولة.
وضـ ـ ـم ـ ــت امل ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة األولـ ـ ـ ـ ـ ــى إلـ ــى
ً
ج ــان ــب األهـ ـل ــي وال ــري ــاض ــي كـ ــا من
أمـ ـ ــل ال ـ ـصـ ــويـ ــرة املـ ـغ ــرب ــي والـ ــريـ ــان
بينما
ال ـق ـطــري وال ـس ـيــب ال ـع ـمــانــيُ .
ضـمــت املـجـمــوعــة الـثــانـيــة ف ــرق أحــد

السعودي والنجم الرادسي التونسي
وسـ ـ ـب ـ ــورتـ ـ ـن ـ ــغ املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــري وامل ـ ـج ـ ـمـ ــع
البترولي الـجــزائــري ونفط الجنوب
العراقي.
واختار فريق جمعية سال مستضيف
ال ـ ـب ـ ـطـ ــولـ ــة ال ـ ـل ـ ـعـ ــب فـ ـ ــي املـ ـجـ ـم ــوع ــة
الـ ـث ــالـ ـث ــة ال ـ ـتـ ــي تـ ـض ــم ف ـ ــرق كــاظ ـم ــة
الكويتي وال ـتــال اليمني وبيرزيت
الفلسطيني.
وس ـي ـت ــأه ــل ف ــري ـق ــان ع ــن امل ـج ـمــوعــة
الثالثة للدور الثاني ،بينما ستصعد
ثــاثــة ف ــرق م ــن املـجـمــوعـتــن األول ــى
والثانية اللتني تضمان خمسة فرق.
وأعـ ـل ــن ع ـبــد ال ــرح ـم ــن م ـســاعــد أمــن
صـ ـن ــدوق االت ـ ـحـ ــاد ال ـع ــرب ــي اعـ ـت ــذار
املحرق البحريني عن عــدم املشاركة
في البطولة.
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رجال من حديد
هي تنافس البايسبول وكــرة السلة على صعيد
الشعبية في الواليات المتحدة .كرة القدم االميركية،
رياضة قد ال تفقه شيئًا من قوانينها ،لكنك عند
المرور على اي قناة تنقل احدى مبارياتها ستعود
سريعًا اليها ،لتتابع بضع دقائق مثيرة لالهتمام.
الرياضة المنبثقة من الركبي ،اقيمت اولى مبارياتها

عام  ،1896ومذ ذاك باتت جــزءًا ال يتجزأ من الحياة
اليومية لشريحة كبيرة من االميركيين .جمهور هذه
اللعبة متهم بحبه للعنف ،لكن الحقيقة فان في
هذه اللعبة استراتيجيات كثيرة وقوة بدنية وسرعة
وذكاء واصرار عند العبيها الـ  22على ارض الملعب.
وعند الكالم عن الالعبين الذين يتقاضون رواتــب

بالماليين ،ال ّبد ان تحترم اولئك «الرجال الحديديون»،
الذين يخفون وجوههم خلف تلك الخوذة الحديدية،
وخلف تلك المالبس المعدنية التي تحمي اجسامهم
وتعكس صوتًا رهيبًا عن اصطدامهم بعضهم
ببعض ،حيث يبدو احدهم كأنه مستعد لقتل اآلخر
بهدف منعه من تسجيل هدف.

تسريحات بالوتيللي أكثر
من أهدافه

فينغر يتحول إلى
قالب حلوى

بات النجم اإليطالي ماريو
بالوتيللي مدعاة للسخرية في
إنكلترا نتيجة أدائه السيئ منذ
انتقاله إلى صفوف ليفربول في
الصيف املاضي .وكان آخر الغيث في
املباراة أمام ريال مدريد اإلسباني
في دوري أبطال أوروبا .أما أطرف
التعليقات على اإلطالق على لسان
اإلنكليز فهو أن «الولد املشاغب»
ّبدل تسريحات شعره أكثر من
تسجيله األهداف مع فريقه بواقع 3
تسريحات مقابل هدف واحد!

بالتأكيد لن ينسى الفرنسي أرسني
فينغر ،مدرب أرسنال اإلنكليزي،
عيد ميالده الـ  ،65الذي صادف يوم
األربعاء املاضي ،والسبب هدية
مميزة قدمها له أحد مشجعي
الـ «غانرز» واستحوذت على االهتمام
في الصحف اإلنكليزية .الهدية
هي عبارة عن قالب حلوى ليس إال
مجسمًا مطابقًا لفينغر وهو بالزي
الرسمي للفريق اللندني .ورغم
تذبذب نتائج أرسنال ،فإن لفينغر
مكانة في قلوب جماهير الفريق ،إذ
إنه يشرف عليه منذ  18عامًا.

ارتدوا زي الشرطة
لحضور المباراة

المبورغيني دياو
في خبر كان

فكرة ال تخطر على بال أحد توصل
لها عدد من جمهور مانشستر سيتي
اإلنكليزي من أجل حضور مباراة
فريقهم أمام سسكا موسكو الروسي
في دوري أبطال أوروبا التي كانت من
دون جمهور عقابًا لصاحب الضيافة
من االتحاد األوروبي لكرة القدم .وتم
تناقل صورة على مواقع التواصل
االجتماعي لهؤالء املشجعني وهم
يرتدون زي رجال الشرطة الروسية،
ّ
وهذا ما مكنهم من الدخول الى امللعب.
أما اآلخرون منهم ممن تابعوا املباراة
من على سطح مبنى مطل على امللعب،
فقد كان مصيرهم االعتقال.

إذا كان الشاب كيتا بالدي دياو
يستحوذ على االهتمام حاليًا داخل
امللعب مع فريقه التسيو في الدوري
اإليطالي لكرة القدم ،فإنه حظي
باألضواء كذلك خارجه ليل السبت -
األحد املاضي ،أما السبب فهو حادث
بسيارته المبورغيني ،إذ فقد دياو
السيطرة على سيارته الفخمة عند
الساعة الرابعة وعشرين دقيقة من
فجر األحد ،ما أدى إلى تضررها
على نحو كبير ،فيما نجا الشاب
بأعجوبة من اإلصابة .املهم هنا أن
كل هذا حصل ودياو ال يبلغ سوى
 19عامًا.

