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سياسة
على الغالف

فضيحة المازوت:
االشتباه في ضباط وأسئلة عن دور ريفي
خالل األيام الماضية ،خرجت إلى العلن بعض التسريبات عن سرقة محروقات من مستشفى رفيق الحريري الحكومي .المكتوم
من الملف هو الجزء األكبر منه :مئات ماليين الليرات المهدورة والمسروقة في المديرية العامة لقوى االمن الداخلي ،في عهد
َ
فأخرج مرافقه سريعًا من القضية
مديرها العام السابق اللواء أشرف ريفي .التحقيقات طاولت بعض حاشية وزير العدل،

إحدى الوثائق التي يجري التحقيق فيها (األخبار)

حسن عليق
ُحكي الكثير خالل اليومني املاضيني عن
فضيحة توريد املازوت إلى مستشفيات
حكومية وإل ــى املــديــريــة الـعــامــة لقوى
األمن الداخلي .تم توقيف املشتبه فيه.
صاحب شركة الصحراء للمحروقات،
علي ح ،.الذي كان يبيع املحروقات إلى
مستشفى رفـيــق الـحــريــري الحكومي،
وإلــى مؤسسة الشرطة .الرجل اعترف،
فــي التحقيق ال ــذي تجريه معه مفرزة
الـ ـش ــرط ــة ال ـق ـض ــائ ـي ــة فـ ــي ال ـض ــاح ـي ــة
الجنوبية لـبـيــروت ،بــأنــه كــان يتالعب
ّ
بالعدادات ،ويسلم كمية من املحروقات
أق ــل مـمــا يتقاضى ثمنًا لـهــا .وتـحـ ّـدث
عن موظفني وضباط يساعدونه على
ال ـغ ــش ،ل ـقــاء م ـبــالــغ مــال ـيــة «يـهــديـهــم»
إياها.
حتى هــذه النقطة ،القصة تـبــدو قصة
«ف ـس ــاد عـ ـ ــادي» .لـكــن ج ــزء ه ــا املتعلق

ُ
ترك الرفاعي لقاء سند
إقامة ،فيما أمر النائب العام بترك
بدران «رهن التحقيق»
باملديرية العامة لقوى األمــن الداخلي
يحمل في طياته ما هو أكبر من قصة
ف ـســاد عـ ــادي .ثـمــة  3أب ـعــاد ملــا يـجــري:
األول ،هــو رغـبــة وزي ــر الــداخـلـيــة نهاد
امل ـش ـن ــوق وامل ــدي ــر الـ ـع ــام ل ـق ــوى األم ــن
ال ــداخـ ـل ــي ال ـ ـلـ ــواء اب ــراهـ ـي ــم بـصـبــوص
بإحالة ملفات الفساد في املديرية على
القضاء؛ الثاني متصل بأداء املدير العام
السابق الـلــواء أش ــرف ريـفــي وشركائه
ف ــي إدارة امل ــدي ــري ــة ،وال ـث ــال ــث مــرتـبــط
بالتنافس على خالفة بصبوص.
ب ـ ـ ــدأت ال ـق ـص ــة ق ـب ــل أس ــابـ ـي ــع ،ع ـنــدمــا

ّ
تبي في املديرية أن مبلغ  877مليونًا
و 995ألــف لـيــرة لبنانية ،جــرى دفعها
فــي املــديــريــة للنقيب محمد الــرفــاعــي،
املــرافــق الشخصي ل ـلــواء أش ــرف ريفي
(فــي األمــن الداخلي وفــي وزارة العدل)
وكاتم الكثير من أس ــراره .فقد ّ
تبي أن
ريفي أصــدر قبل إحالته على التقاعد
قرارًا (يحمل الرقم  )4355يطلب فيه من
وح ــدة الـخــدمــات االجتماعية تسليف
النقيب الــرفــاعــي املـبـلــغ املــذكــور (أكـثــر
م ــن  877مـلـيــون ل ـيــرة لـبـنــانـيــة) تحت
عنوان «تأمني مــادة املــازوت األخضر».
وكان يجب على وحدة اإلدارة املركزية
تـســديــد ه ــذه الـسـلـفــة .عـنــدمــا انكشفت
ه ــذه الـقـضـيــة ،رف ــض جـمـيــع املعنيني
تسديد السلفة غير القانونية ،بعدما
اكتشفوا أن امل ــازوت ال ــذي ُدفـعــت ثمنًا
ً
له لم يصل إلى خزانات املديرية كامال.
أثيرت أسئلة عدة حول هذا املبلغ :ملاذا
ّ
للمورد بموجب
لم ُيدفع املال مباشرة
م ـن ــاق ـص ــة ي ـن ــص ع ـل ـي ـهــا الـ ـق ــان ــون أو
بموجب اتفاق رضائي؟ ملا أقحم ريفي
مرافقه في صفقة مالية خارج األصول
ً
املرعية اإلج ــراء؟ هــل وصــل املــال كامال
يعط املـ ّ
إلى املـ ّ
ـورد املازوت
ـورد؟ ملاذا لم ِ
املطلوب للمديرية؟
سريعًا ،قرر املشنوق وبصبوص إحالة
املـ ـل ــف ع ـل ــى ال ـت ـح ـق ـيــق ،رغ ـ ــم كــونـهـمــا
ي ـص ــران ع ـلــى إب ـع ــاد امل ـل ــف ع ــن ري ـفــي.
خ ـ ــال ال ـت ـح ـق ـيــق ،تـ ـب ـ ّـن وجـ ـ ــود ث ـغــرة
أخرى يجري التدقيق فيها ،توحي بأن
ّ
مورد املازوت قبض هذه السلفة مرتني.
مرة من وزارة املــال ،ومــرة من الرفاعي.
ثــم ظـهــرت فضيحة أخـ ــرى .دف ــع ريفي
ّ
للمورد نفسه (علي ح .صاحب شركة
ال ـص ـح ــراء ل ـل ـم ـحــروقــات) ث ـمــن مليون
و 50ألف ليتر من البنزين (كــان ثمنها
حـيـنــذاك نحو مليون دوالر أمـيــركــي)،
من دون أن تتسلمها املديرية .بحسب

أمر ريفي بصرف مبلغ  877مليون ليرة لمرافقه الشخصي «لتأمين المازوت األخضر» (هيثم الموسوي)

مسؤول أمني متابع للتحقيقاتّ ،
تبي
أن ريفي تــرك هــذه الكمية مــن البنزين
(نـ ـح ــو  52500ص ـف ـي ـحــة بـ ـن ــزي ــن) فــي
عـهــدة الـشــركــة ،كـمـخــزون استراتيجي
للمديرية العامة لقوى األمــن الداخلي!
وعندما طالبت املديرية صاحب الشركة
بهذا املخزونّ ،
تبي أنه باعه!
أحـ ـي ــل املـ ـل ــف ع ـل ــى الـ ـقـ ـض ــاء ،ف ـصــار
التحقيق يجري في مفرزة الضاحية
الـقـضــائـيــة ،وب ــإش ــراف ال ـنــائــب الـعــام
املـ ــالـ ــي الـ ـق ــاض ــي ع ـل ــي ابـ ــراه ـ ـيـ ــم .تــم
توقيف ّ
املورد ،علي ح .خالل التحقيق،
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اعـتــرف بــالـغــش ،فــي م ــازوت املــديــريــة
وبنزينها ،وفــي م ــازوت مستشفيات
حـ ـك ــومـ ـي ــة ،م ـ ــن خ ـ ـ ــال ع ـ ـ ــدم ت ـس ـل ـيــم
الـكـمـيــات ال ـتــي يـحـصــل عـلــى ثمنها.
وتـ ـ ـح ـ ـ ّـدث عـ ــن مـ ـتـ ـع ــاون ــن مـ ـع ــه ،فــي
اإلدارات الرسمية .في األمن الداخلي،
ادعى بأنه دفع «هدية « للنقيب محمد
ال ــرف ــاع ــي ،ه ــي ع ـب ــارة ع ــن مـبـلــغ 170
مليون ليرة .وبعدما استمع املحققون
إلــى إفــادة الرفاعي ،نفى ادعــاء املـ ّ
ـورد
امل ــوق ــوف .كــذلــك ق ــال عـلــي ح .إن ــه دفــع
مـبــالــغ طــائـلــة لـلـمـقــدم أســامــة ب ــدران،

ﺑﻼ ﺣﺼﺎﻧﺔ
WWW.OTV.COM.LB

الذي نفى بدوره ادعاءات املشتبه فيه.
وب ـح ـســب م ـســؤولــن أم ـن ـيــن معنيني
بـ ــامل ـ ـلـ ــف ،فـ ـ ـ ــإن شـ ـخـ ـصـ ـي ــات وزاريـ ـ ـ ـ ــة
وعــدل ـيــة وأم ـن ـيــة تـسـعــى إل ــى إح ـبــاط
هـ ـ ـ ــذا الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق ،وحـ ـ ـص ـ ــر ال ـش ـب ـه ــة
ف ــي دائ ـ ـ ــرة ع ـل ــي ح .ص ــاح ــب ال ـشــركــة
املـ ـ ّ
ـوردة لـلـمـحــروقــات .وإلب ـعــاد شبهة
س ــوء اإلدارة عــن فــريــق ال ـل ــواء أشــرف
ريـفــي ،يـجــري العمل إلخ ــراج الرفاعي
م ــن املـ ـل ــف .وإخ ـ ـ ــراج ال ــرف ــاع ــي يسمح
بـتـحـصــن مــوقــف ب ـ ــدران .وب ـعــدمــا تم
التصرف على أساس عدم وجود دليل
ُيثبت حصول أي من الضابطني على
رشى من املـ ّ
ـورد ،تم العمل وفق قاعدة
أن إفادة املشتبه فيه أضعف من إفادة
ال ـض ــاب ــط .وب ــذل ــك ،أم ــر ال ـنــائــب ال ـعــام
امل ــال ــي ب ـت ــرك ال ــرف ــاع ــي ب ـس ـنــد إق ــام ــة،
وبترك بدران رهن التحقيق ،أي إطالق
سراح كل منهما .فالنائب العام ينظر
إلـ ــى ال ــرف ــاع ــي ب ـص ـف ـتــه غ ـيــر م ـس ــؤول
عما جــرى .وفــي حــال ترتب مسؤولية
ـوج ــب م ـســاء لــة من
م ــا ،ف ـهــي إداري ـ ــة ت ـ ِ
هــم أعـلــى رتـبــة مــن الــرفــاعــي بشأنها.
أم ــا ب ـ ـ ــدران ،ف ـهــو املـ ـس ــؤول ع ــن تسلم
امل ـ ـحـ ــروقـ ــات ب ـص ـف ـتــه رئـ ـي ــس امل ـك ـتــب
اإلداري فــي مصلحة اآلل ـي ــات ،ولــذلــك
ُ
ترك «رهن التحقيق».
صاحب املؤسسة هو الوحيد الــذي ال
يزال موقوفًا بقرار قضائي .أما بدران،
ف ـق ــرر رؤس ـ ـ ــاؤه ف ــي امل ــدي ــري ــة تــوقـيـفــه
ب ـق ــرار مـنـهــم (وهـ ــو م ــا ي ـحــق ل ـهــم من
دون إذن ق ـض ــائ ــي ،وي ـس ـمــى ق ــراره ــم
«توقيفًا مسلكيًا») .كــذلــك عـمــدوا إلى
نـقـلــه «ت ــأدي ـب ـي ــا» م ــن م ــرك ــزه لـلـخــدمــة
ف ــي «الـ ـف ــوج ال ـس ـ ّـي ــار ال ـث ــال ــث» .ل ـكــن ال
أحد سيجرؤ على املس بالرفاعي ،وال
على مساءلة وزير العدل ،الذي ُيعتبر
فــي لبنان ،بالعرف ال بالقانون ،رأس
النيابات العامة التي تحقق في امللف.
ويجزم مسؤولون أمنيون بــأن كل ما
ي ـجــري هــو نتيجة س ــوء إدارة ال ـلــواء
أشرف ريفي للمديرية طوال  8سنوات
تـصــرف خاللها كما لــو أنــه بــاق فيها
إلى األبد ،وأن ال حسيب على عمله وال
ً
رقيب .وتضرب املصادر مثال آخر على
ســوء إدارة ريفي ألمــوال املديرية :كان
املــديــر ال ـعــام الـســابــق لــأمــن الــداخـلــي
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توقيف شيخ
في حوزته
حزام ناسف
رامح حمية
أوق ـ ــف ال ـج ـيــش أمـ ــس خمسة
أشخاص داخــل سيارتهم في
عرسال ،تبني ّأن أحدهم يحمل
حــزامــا ناسفًا معدًا للتفجير.
وأوض ـحــت م ـصــادر أمـنـيــة ّأن
قوة من الجيش رصدت سيارة
رب ــاعـ ـي ــة الـ ــدفـ ــع فـ ــي ع ــرس ــال
ب ــداخ ـل ـه ــا خ ـم ـســة أش ـخ ــاص،
بـ ـيـ ـنـ ـه ــم ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي
ح ـس ــام ال ــدي ــن ال ـغــالــي وثــاثــة
م ــن مــراف ـق ـيــه مـنـهــم مـحـمــد ا.
ومحمد م .إضافة إلــى الشيخ
ُ
السوري محمد ي .الذي ضبط
في حوزته حزام ناسف .وبعد
تفتيش السيارةُ ،عثر داخلها
عـ ـل ــى ث ـ ـ ــاث ب ـ ـن ـ ــادق ح ــرب ـي ــة
وأرب ـع ــة م ـســدســات وقنبلتني
يــدويـتــن وكمية مــن الــذخــائــر،
إض ــاف ــة إلـ ــى جـ ـه ــاز اتـ ـص ــال.
وقــد ســارع جنود الجيش إلى
تـفـجـيــر الـ ـح ــزام ال ـنــاســف في
ُ
عــرســال ،ونقل املوقوفون إلى
ثكنة الجيش في ُأبلح .ولم تكد
ّ
تمر ساعات حتى أخلي سبيل
الـشـيــخ ال ـغــالــي الـ ــذي ذك ــر في
ّ
ات ـصــال مـعــه أن «الــرشــاشــات
ُ
الـ ـت ــي ض ـب ـط ــت فـ ــي س ـي ــارت ــه
ّ
م ــرخـ ـص ــة» ،م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن ــه
جــرى إخ ــاء سبيل مرافقيه.
ول ــدى ســؤالــه عــن الشيخ الــذي
كان يحمل الحزام الناسف وال
ّ ّ
رد بأنه لم يخطر
يزال موقوفًا،
ع ـلــى ب ــال ــه اح ـت ـم ــال أن يـكــون
الــرجــل يحمل حــزامــا ناسفًا،
وأن ال ــوف ــد كـ ــان م ـت ـج ـهــا إل ــى
الجرود للقاء مسلحي «جبهة
الـنـصــرة» مــن أجــل «الحصول
ع ـلــى وع ــد مـنـهــم ب ـع ــدم إي ــذاء
وإعـ ـ ـ ــدام ّأي م ــن الـعـسـكــريــن
املخطوفني لديهم» ،وأن الزيارة
مـنـ ّـسـقــة م ــع األج ـه ــزة األمـنـيــة
الرسمية.

يأمر كــل حــن بصرف ماليني الليرات
ألحـ ــد ال ـض ـب ــاط ال ـعــام ـلــن ف ــي مكتبه
(ض ــاب ــط م ــن فـ ــرع امل ـع ـل ــوم ــات بــرتـبــة
مقدم ُيدعى ع .خ .عمل في ديوان ريفي
ً
بناء على طلبه) ،حتى باتت سجالت
املديرية تحفظ ق ــرارات يصل مجموع
قـيـمـتـهــا إلـ ــى م ـئ ــات م ــاي ــن ال ـل ـي ــرات
التي ُد ِفعت للمقدم املذكور تحت بند
«مساعدات اجتماعية».
ي ـ ـشـ ــرح امل ـ ـسـ ــؤولـ ــون األم ـ ـن ـ ـيـ ــون ذل ــك
بــالـقــول :هـنــاك بـنــد فــي امل ــوازن ــة يتيح
للمدير العام دفــع األمــوال كمساعدات
اجتماعية للضباط والرتباء واألفــراد
واملـ ــدن ـ ـيـ ــن الـ ـع ــامـ ـل ــن فـ ــي امل ــؤس ـس ــة
أو املـتـقــاعــديــن مـنـهــا .لـكــن ري ـفــي كــان
يصرف األموال باسم الضابط املساعد
لـ ـ ـ ــه ،بـ ـحـ ـج ــة «وض ـ ـع ـ ـهـ ــا فـ ـ ــي ع ـه ــدت ــه
الستخدامها وقــت الحاجة بعيدًا عن
ال ــروت ــن اإلداري» .وت ـس ــأل امل ـص ــادر:
«حتى لو نظرنا إلى األمر بحسن نية،
فـلـمــاذا يضع ريـفــي نفسه فــي موضع
الـشـبـهــة؟» .تجيب م ـصــادر أخ ــرى عن
هذا السؤال لتلفت إلى أن سوء اإلدارة
أصـ ــاب تـقــريـبــا ك ــل ق ـط ـعــات املــديــريــة.
وتـخـتــم بــال ـقــول :لــم يـكــن ريـفــي وحــده
املسؤول .شركاؤه في إدارة املؤسسة،
ً
ً
لــم يكونوا أفضل منه عـمــا .خــذ مثال
املـســاعــدات املــرضـيــة .يـجــري التحقيق
ح ــالـ ـي ــا مـ ــع م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن ال ـض ـب ــاط
والرتباء ُيشتبه في تأليفهم ما يشبه
العصابة بهدف سرقة أموال املؤسسة
ك ـب ــدالت مل ـس ــاع ــدات مــرض ـيــة وهـمـيــة،
ت ـسـ ّـرب مــن التحقيقات أن مجموعها
بلغ مليارات الليرات.

سياسة

ابراهيم األمين

عن حزب الله والمالكي والعراق
انقسمت اآلراء حول استضافة حزب الله لرئيس الوزراء العراقي
السابق نوري املالكي .بعضها كان مؤيدًا وداعمًا بال شك .لكن
البعض اآلخر رفع الصوت محتجًا ومنتقدًا .نتحدث عن الشريحة
املحسوبة على التيار ّ
املؤيد للمقاومة ،الحاسمة في خيار املمانعة،
ّ
وإن كان بينها من يقف ربما بعيدًا عن املعمعة العراقية ،ويفوته تاليًا
عددًا أساسيًا من املعطيات والوقائع .في النهاية ،نحن اليوم أمام
عراق جديد ،وما صار قائمًا في هذا البلد بعد غزوة «داعش» في
حزيران املاضيّ ،
جب ما قبله.
بعد الغزو األميركي ،ظهرت بوادر نزعة انعزالية عند قسم كبير من
فريق الحكم الجديد .خاض الجميع معركة الوصول الى السلطة في
الداخل .أما خارج العراق ،فكانت العني على مواقف ايران من جهة،
وحزب الله من جهة ثانية .وظل الكل يراقب حركة وخطوات املرجع
ّ
السيد علي السيستاني من التطورات بكثير من الدقة والحرص .وما
لم يقله أحد من هؤالء طوال السنوات املاضية ،هو أن التحدي في
بالد الرافدين كان مختلفًا .صحيح أن االحتالل األميركي أزاح نظامًا
ّ
مستبدًا ،في خطوة مثلت انتصارًا لكل معارضي صدام حسني.
لكن في مكان آخر داخل هذا البلد وخارجه ،بقيت الصورة الحقيقية
لالحتالل األميركي املوصوف .وفي مفهوم إيران وحزب الله ،كان
ً
احتالال ليس فيه من خير مقصود ،ومن الواجب مقاومته ،على
قاعدة أن آثاره تتجاوز العراق لتصيب خصوم أميركا ،من إيران إلى
سوريا الى حزب الله.
عند تشكل مجلس الحكم األول ،أصيب الجميع بالصدمة جراء
اندفاع قيادات عراقية بارزة صوب التفاهم مع األميركيني .كان بني
هؤالء القوى الشيعية ،كما تمثل اليسار واإلخوان املسلمني .الكل كان
أمام استحقاق مضطر ألن يتخذ منه موقفًا ،لكن لكل حساباته .من

السيستاني رفض تغطية فساد
الحكم ،ولم يرفض مقاومة المحتلو لوال فتاويه
لكان العراق مذبحة يومية مفتوحة
المالكي مسؤول عن فشل الحكم ،لكن
خصومه الخارجيين يرفضون وقوفه إلى
جانب سوريا وحزب الله
جانب إيران ،كان هناك سعي من اليوم األول ،على جعل االحتالل
مكلفًا للجانب األميركي ،وفي الوقت نفسه مساعدة العراقيني على
اعادة انتاج حكم جديد ،ولو عبر ما سمي العملية السياسية .ومن
جانب حزب الله ،كان هناك هاجس املحافظة على وحدة الشعب
العراقي من خالل املقاومة املباشرة لالحتالل .ومن جانب املرجعية،
كان هناك هاجس عدم عودة النظام البائد ،والتعجيل في إنهاء
االحتالل .عناوين كانت تفترض دقة في املقاربة .وحصل اآلتي:
 رفضت ايران االحتالل او التعاون معه .ووسعت من عالقاتها معجميع األطراف العراقية من دون استثناء.
 رفضت املرجعية الشيعية اعطاء الشرعية لالحتالل ورفضتالتواصل مع ممثليه ،وحرصت على ممارسة ضغوط مستمرة
على الحكم السياسي للتعجيل بتولي زمام األمور وإخراج الجيش
األميركي من البالد .ومارست غض الطرف عن كل الدعوات الى
املقاومة أو حتى أنشطتها .هذه املرة ،لم تكن الحوزة صامتة كما
يعتقد كثيرون .كانت لديها حسابات كثيرة .عملها كان يتكامل مع
جهد ايران ومقاربة الولي الفقيه هناك .تعلم املرجعية جيدًا حجم
الجهد الذي بذله حزب الله ،على سبيل املثال ،في تقديم الدعم الكبير
ملجموعات املقاومة ،بما فيها مجموعات من غير الشيعة ،مع حرصه
على إبقاء الحركة عراقية بحتة من دون أي سعي ،ولو للحظة ،من
أجل خلق كيان له هناك .وتشهد بيروت على اجتماعات كثيرة بهذا
الشأن .كما كان حرص إيران ّ
جليًا في حفظ موقع املرجعية وفق آلية
منعت حتى اليوم ،أي صدام بني املقلدين ،وهو األمر الدائم في مثل
هذه الحاالت.
 أصر حزب الله على حفظ تمايزه كحركة مقاومة ضد االحتاللاإلسرائيلي ،ودعم حركة املقاومة ضد االحتالل األميركي .وابتعد
قدر املستطاع عن الشأن الداخلي ،حتى تطورت األوضاع ،وسارع
العراقيون الى طلب وساطته في أمور تحصل في ما بينهم ،أو في
قضايا يرون مناسبًا بحثها مع إيران بواسطة حزب الله.
في هذا السياق ،حصل الكثير من التطورات .وعندما جرى انتخاب
نوري املالكي رئيسًا للحكومة ،تم ذلك بموافقة الجميع .حتى دول
الخليج سعت الى احتوائه وإلى بناء عالقة قوية معه .لكن للمالكي
أكثر من نسخة .واحدة عندما تولى الحكم ،وثانية عند التجديد

لواليته ،وثالثة في املرحلة األخيرة .وفي كل املراحل ،لم يجرؤ أحد
على إعفاء املالكي من مسؤوليته عن أخطاء كثيرة حصلت في
العراق ،وخاصة على صعيد إعادة بناء الدولة ،وربما يكون هذا
السبب الرئيسي لقيام اعتراضات من داخل التركيبة العراقية على
بقائه في منصبه .هو اشتهر بتفكيك الصحوات ملصلحة جيش
عراقي ّ
تبي أنه لم ينب كما يجب ،وهو الذي اصطدم مع األكراد ،ثم
وسع مشاكله نحو سوريا ونحو السعودية على وجه الخصوص.
لكن من الخطأ املنهجي والعلمي القول بأن املالكي صنيعة
ّ
األفغانية أواالستناد
األميركيني ،وأن اختياره غير بعيد عن الحالة
الى معلومات أو كتابات أميركية غير صحيحة ،وال سيما أن
األميركيني نادرًا ما قالوا الحقيقة في إعالمهم أو حتى في وثائقهم
ّ
أميركية ،والكلمة املفتاح التي أوصلته
السرية .كيف يكون صناعة
إلى منصبه جاءت على لسان السيد مقتدى الصدر في اجتماع
شهير في عام « :2006إما املالكي أو أحرق العراق» .هو الصدر نفسه
الذي قاد حركة املقاومة العلنية الوحيدة لالحتالل األميركي .وهو
نفسه من قاد حملة اعتراضية ضد املالكي الحقًا .أما االعتراض
الخارجي عليه ،فلم يكن يومًا بسبب حرص هؤالء على قيام دولة
قوية وناجحة في العراق ،بل لكون املالكي عاند توسع الحكم الذاتي
الكردي في الشمال ،وعندما فكك الصحوات ،كان يرفض مشروعًا
أميركيًا ـ خليجيًا لبناء جيش رديف في غرب العراق ،ثم هو من قاد
معركة وقف العمل باالتفاقية األمنية التي تسمح لألميركيني بالبقاء
في العراق .أما سبب تصاعد ّ
حدة الغضب الخارجي عليه ،وخاصة
األميركي والخليجي ،فكان التزامه منذ عام  2012سياسة إقليمية
تصب في سياق عمل محور املقاومة ،املمتد من إيران إلى سوريا
ولبنان .وليس منطقيًا تجاهل أن نوري املالكي هو املسؤول العربي
الوحيد الذي جاهر بدعم الرئيس السوري بشار األسد ،وذلك في
حضرة الرئيس األميركي ،وفي عقر البيت األبيض .وللمالكي دوره
الكبير ،والكبير جدًا ،في توفير وسائل دعم اقتصادية لسوريا خالل
األزمة األخيرة.
أما في ما يخص املوقف املباشر للمرجعية في النجف ،فإن عدم
إصدار فتوى تدعو الى الجهاد في العراق ضد االحتالل األميركي لم
يكن يعني العكس .لم يرفض السيستاني املقاومة .لكن ما هو أهم،
كان في إصدار الفتاوى وممارسة الضغوط الكثيفة ملنع اي رد فعل
من املجموعات الشيعية على عمليات القتل اليومية التي يتعرضون
لها من دون توقف منذ  9سنوات على األقل .ولو ترك السيد
السيستاني األمر من دون ضوابط ،لكانت صورة الحرب األهلية
في العراق اليوم على وجه لم يعرفه التاريخ .عدا عن أن الجميع في
العراق يعرف جيدًا أن املرجعية لم تكن على الدوام راضية عن أداء
الحكومات التي تعاقبت على إدارة العراق .وعندما تدخل السيستاني
هذه املرة داعيًا الى الجهاد ضد «مجانني العصر» إنما فعل ذلك
ضمن إطار يحول دون فوضى كامنة يمكن أن تنفجر وتؤدي الى
ما ال تحمد عقباه .وهو الذي يعرف كما اآلخرين األسوأ في القابل
من األيام.
أما عن حزب الله والعراق ،فهو كان الوحيد الذي بادر إلى دعوة
العراقيني جميعًا ،وخصوصًا معارضي النظام ،إلى عقد اتفاق
سياسي ـ ـ اجتماعي على طريقة الطائف في لبنان ،بقصد تجنب
الغزو ومرارة االحتالل .وعندما حصل الغزو ،لم يبادر حزب الله
إلى فرض مقاومة من الخارج ،بل استند إلى وجود قوى من كل
األطياف .وهناك شهود أحياء على مجيء مجموعات من قوى
وقيادات إسالمية سنية وعلمانية وعروبية الى بيروت ،طلبًا لدعم
الحزب.
حزب الله واجه أيامًا صعبة مع القيادات التي تعاقبت على الحكم في
ّ
بأولوية الصراع مع
العراق .وتعرض النتقادات كثيرة بسبب انشغاله
اسرائيل .وكعادته في مثل هذه الحاالت ،اعتصم بالصمت .وهو لم
يعمل يومًا في العراق بخالف ما أفتى به السيد السيستاني .وكان
له دوره الكبير في إقناع املالكي بعدد من األمور السياسية املتعلقة
باملنطقة .ومع توسع انتشار «داعش» ،لم يكن الحزب ليقف مكتوف
األيدي .وكما حضر في سوريا في اللحظة املناسبة ،فقد تدخل
في العراق في اللحظة املناسبة أيضًا .وكوادر املقاومة ال يوفرون
للعراقيني دعمًا وخبرات فحسب ،بل يضعون في ّ
تصرفهم خبرتهم
ّ
املتعلقة بإدارة بالد فيها واقع من التنوع الطائفي واملذهبي شبيه
بلبنان.
ما يرفض كثيرون التعامل معه بواقعية شديدة ،هو أن املرحلة
املقبلة سوف تشهد حربًا كبيرة ومكثفة .وسوف يرى املتحمسون
للمجانني التكفيرينيّ ،
بأم العني ،كيف تشاركهم إسرائيل ـ وهذا
ما حصل أخيرًا في محاذاة الجوالن ـ القتال بالنار ،وليس بإلقاء
البطانيات والحليب!
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سياسة

رسائل
إلى المحرر
برصاص العرب
ص ـ ــرل ـ ــك ث ـ ـ ـ ــاث أي ـ ـ ـ ـ ــام ط ــول ــت
الغياب
رفـ ــاقـ ــك اجـ ـ ـ ــوا عـ ـن ــك يـ ــا عـمــي
يسألوا
اس ـم ــك ع ـل ــي ب ـش ـه ــادت ــك ف ــوق
السحاب
تـكـشــف ال ـن ـعــش وب ــن الــوجــه
الحلو
ع غـ ـي ــاب ــك األرزات غ ـط ــاه ــا
الضباب
وغ ـص ــون ـه ــا الـ ـخـ ـض ــرا عـلـيــك
تمايلوا
غ ـب ـنــك ي ــا ع ـمــي ت ـنــدفــن تحت
التراب
حـ ـمـ ـل ــك تـ ـقـ ـي ــل وم ـ ـ ــا ح ـ ـ ــدا عــم
يحملو
كـ ـ ــاس ال ـ ـش ـ ـهـ ــادة م ـن ـب ـع ــو مــن
بالدنا
لو كان مر بيشربوه والدنا
درب الشهادة خطنا ومش رح
نحيد
عليها مشوا من قبلنا أجدادنا
أه ــل الـكـفــر وال ـشــر رج ـعــوا من
جديد
مـ ـ ــا ب ـ ـيـ ــدخ ـ ـلـ ــوا لـ ـ ـ ــوال ان ـف ـن ــت
اجسادنا
لو ما شجاعة جيش وشعبو
العنيد
كانت عصابات الكفر ببالدنا
قـسـمــت الـيـمــن ورحـ ــت تــوفــي
بالوعود
منك عدوك فل بسالحو وهرب
ش ـب ـع ــت أرض ـ ـ ــك دم وح ـم ـيــت
الحدود
ومن دمك الرمان عبينا قرب
سـ ـ ـل ـ ــم عـ ـ ـل ـ ــى عـ ـ ـم ـ ــك وقـ ــدم ـ ـلـ ــو
الشهود
وقلو يا عمي الكفر من أرضي
اقترب
وقـ ـل ــو أن ـ ــا مـ ــا مـ ــت ب ــرص ــاص
اليهود
ّ
حقي وصلني ومت برصاص
العرب
يوسف نورالدين عم الشهيد في
الجيش اللبناني محمد نورالدين
الذي استشهد خالل تفكيكه
متفجرة في جرود عرسال

من المحرر
تستقبل «األخ ـب ــار» رســائــل ال ـقـ ّـراء
ع ـل ــى الـ ـعـ ـن ــوان اإلل ـك ـت ــرون ــي اآلتـ ــي:
 ،letters@al-akhbar.comعلى أن
تنطلق الــرســالــة مــن أح ــد املــواضـيــع
املنشورة في «األخبار» ،وأال يتجاوز
نصها  150كلمة.

في الواجهة

سيطرة
من
«قلقة»
باريس
ً
«داعش» بقاعًا وشماال
قيل الكثير وأصغي
الى الكثير في زيارة الرئيس
تمام سالم ،االولى ،لباريس
ونتائجها .لم تقتصر على
المواقف المعلنة ،بل افضت
محادثاتها الى دينامية
تحضير انتخاب الرئيس في
انتظار ان يحين ،وتسليح
.الجيش وقد آن اوانه

نقوال ناصيف
ال ت ـق ــل امل ـع ـل ــوم ــات ال ـت ــي تــداول ـت ـهــا
املحادثات الرسمية لرئيس الحكومة
تـمــام س ــام فــي ب ــاري ــس ،اهـمـيــة ،عن
املواقف التي افصح عنها مضيفوه.
على مر اجتماعات االيام الثالثة بني
 10كانون االول و 12منه ،خرج سالم
ب ـم ـع ـط ـيــات اخ ـت ـل ـطــت ف ـي ـهــا مـسـحــة
ال ـت ـف ــاؤل بـمـسـحــة الـ ـتـ ـش ــاؤم .ن ـجــح ـ
ولـعـلــه ال ـهــدف االول والــرئـيـســي في
الزيارة ـ في استعجال شحن االسلحة
الفرنسية الى لبنان كي تبدأ اوالها
فــي شـبــاط  ،2015انـطــاقــا مــن حجة
قالها امــام الرئيس فرنسوا هوالند
ب ـضــرورة تــزويــد لـبـنــان امل ـتــوافــر من
االسـ ـلـ ـح ــة فـ ــي املـ ـش ــاغ ــل ال ـع ـس ـكــريــة
الـفــرنـسـيــة ،فــي انـتـظــار تصنيع تلك
الـ ـت ــي ت ـض ـم ـن ـهــا ب ــرن ــام ــج الـتـسـلـيــح
ع ـمــا بــالـهـبــة ال ـس ـع ــودي ــة ،م ــا دام ــت
الحاجة ملحة اليها اآلن بــالــذات .رد
فـعــل هــوالنــد لـلـفــور ان خــابــر رئيس
اركان الجيش الستجابة طلب سالم،
بعد ان توقع الرياض حتى منتصف
كانون الثاني ،املهلة القصوى ،عقد
التسليح.
ام ــا الـجــانـبــان املــرتـبـطــان بانتخابات
رئ ــاس ــة ال ـج ـم ـهــوريــة واعـ ـب ــاء ال ـن ــزوح
ال ـ ـسـ ــوري ع ـل ــى ل ـب ـن ــان ،فـ ـك ــان مــوقــف
ب ــاري ــس مـنـهـمــا االس ـت ـم ـه ــال :لــاولــى
ف ــي ان ـت ـظ ــار حـصـيـلــة ج ـ ــوالت رئـيــس
دائــرة الشرق االوســط وشمال افريقيا
في الخارجية الفرنسية جان فرنسوا

ج ـي ــرو الي ـ ــران املــرج ـحــة ال ـي ــوم تليها
ال ـس ـعــوديــة .ولـلـثــانـيــة تــرقــب الـتـحــرك
الدولي بازاء معالجة االزمة السورية،
من غير ان يتقني رئيس الحكومة من
م ـق ــدرة فــرنـســا عـلــى االض ـط ــاع ب ــدور
رئيسي وحاسم في الحرب السورية.
بـ ـي ــد ان ح ـص ـي ـل ــة م ـ ـ ـبـ ـ ــادرة ب ــاري ــس
استنادا الــى معطيات الديبلوماسية
الفرنسية ،تتركز على اآلتي:
 1ـ ـ تبدو العاصمة الفرنسية وحدها
َمـ ـ ـ ــن يـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ـ ّـرك حـ ـ ـي ـ ــال ل ـ ـب ـ ـنـ ــان داخـ ـ ــل
املجتمع الــدولــي ،اال انـهــا ال تستطيع
وحــدهــا انـجــاح خطتها للوصول الى
انتخاب رئيس للبنان ،من دون ايران
والسعودية.
 2ـ ـ ـ ـ ـ مـ ــا س ـم ـع ــه جـ ـي ــرو مـ ــن ال ــرئ ـي ــس
االي ــران ــي ح ـســن روح ــان ــي ،ه ــو نفسه
مــا ك ــان قــد سمعه س ــام مــن روحــانــي
عندما التقيا فــي نـيــويــورك فــي ايلول
الـفــائــت ،على هــامــش اعـمــال الجمعية
الـعـمــومـيــة لــامــم املـتـحــدة .م ـفــاده بــان
ال ـج ـم ـه ــوري ــة االس ــامـ ـي ــة ت ـش ـجــع اي
تفاهم لبناني ـ لبناني على انتخاب
الرئيس ،اال ان معطيات الديبلوماسية
ال ـفــرن ـس ـيــة ت ـت ـح ــدث ع ــن غ ـم ــوض فــي
تفسير مــوقــف ط ـهــران :تــدعــم انتخاب
الرئيس اللبناني ،فــي وقــت ال توحي
ف ـي ــه ب ــاظـ ـه ــار ضـ ـغ ــوط مـ ـب ــاش ــرة فــي
سبيل هذا الهدف .ملست باريس رأيني
مـتـنــاقـضــن :اولـهـمــا يمثله روحــانــي،
يرغب في فصل ملف لبنان عن ازمات
املـنـطـقــة ،لكنه غـيــر ق ــادر عـلــى فــرضــه.
ث ــان ـي ـه ـم ــا ي ـم ـث ـل ــه ال ـ ـحـ ــرس ال ـ ـثـ ــوري،
وم ـت ـش ــددون ال يــرغ ـبــون ،لـكـنـهــم غير
قــادريــن على الـعــرقـلــة .ف ــإذا الحصيلة
تجميد انجاز هذا الفصل.

ما سمعه جيرو
من روحاني سمعه
سالم من الرئيس
اإليراني في نيويورك

 3ـ ـ ـ ـ ـ ـ تـ ـبـ ـع ــا مل ـ ـ ــا ردده ج ـ ـي ـ ــرو ام ـ ـ ــام
دي ـب ـلــومــاس ـيــن لـبـنــانـيــن وع ـ ــرب انــه
ات ـف ــق م ــع ايـ ـ ــران ع ـلــى خــري ـطــة طــريــق
بـ ـ ــازاء ل ـب ـن ــان ،ب ـنــدهــا االول ان ـت ـخــاب
رئـيــس ،الــى بـنــود اخ ــرى تساعد على
اعـ ـ ــادة ب ـن ــاء امل ــؤس ـس ــات الــدس ـتــوريــة
االخـ ـ ـ ـ ــرى ،وم ـن ـه ــا اج ـ ـ ــراء ان ـت ـخ ــاب ــات
ن ـيــاب ـيــة ع ــام ــة .ب ـي ــد ان ـ ــه احـ ـج ــم ام ــام
مـحــدثـيــه عــن كـشــف تـفــاصـيــل خريطة
الـطــريــق تـلــك .عـلــى انـهــا غـيــر مرتبطة
بخريطة الطريق العراقية ،التي بدأت
ف ـعــا بـتــألـيــف ح ـكــومــة ع ـب ــادي حـيــدر
وتستكمل بمراحل ،احــداهــا التحالف
ال ــدول ــي ل ـض ــرب اره ـ ــاب الـتـنـظـيـمــات
املتطرفة ،وبخريطة الطريق السورية
التي ارســى قواعدها اتفاق جنيف ـ 1
بيد انها برسم التعديل في ظل االفكار
الروسية الجديدة.
 4ـ ـ ـ ـ وف ــق امل ـع ـلــومــات ال ـت ــي ت ـتــداول ـهــا
ب ــاري ــس ،ف ــإن زي ـ ــارة وزيـ ــر الـخــارجـيــة
السعودي سعود الفيصل ملوسكو في
 21تـشــريــن ال ـثــانــي ،انـتـهــت ال ــى فشل
ّ
ذري ــع فــي ظ ــل تـصـلــب س ـعــودي حيال
ن ـظــام الــرئ ـيــس ب ـشــار االسـ ــد ،ال ــى حد
اق ـتــراح الفيصل على نظيره سيرغي
الفــروف «اي علوي سوى االســد» على
رأس س ــوريــا ،م ـت ـجــاوزا فـكــرة اسـقــاط
النظام .كان رد الفــروف ان من املقبول
لدى بالده الخوض في اسقاط االسد،
ال ج ــدال بــأنـهــا ال ت ــزال تــريــد الرئيس
السوري ،وتدير أذنها الطرشاء للبحث
فـ ــي كـ ــل مـ ــا هـ ــو ن ـق ـي ــض ذل ـ ـ ــك .يـعـقــب
الديبلوماسيون املعنيون بــأن عالقة
بــاريــس بــالــريــاض وط ـي ــدة ،وكلمتها
م ـس ـمــوعــة ل ــدي ـه ــا ،م ــن غ ـي ــر ان تـكـتــم
االول ـ ــى ان ـت ـق ــادات ف ــي االخ ـ ــرى ،حـيــال
ادائها في بعض امللفات االقليمية .مع
ذلك تلتقيان على استقرار لبنان.
 5ـ ـ ـ ـ ت ـس ـعــى ب ــاري ــس ال ـ ــى االضـ ـط ــاع
ب ـ ــدور ف ــي ت ـســويــة الـ ـح ــرب ال ـس ــوري ــة،
بــرغــم كــون ـهــا طــرفــا فـيـهــا ض ــد االس ــد
ون ـظــامــه ،لـكـنـهــا تـ ــدرك ع ــدم تــأثـيــرهــا
على افرقاء الصراع الداخلي كروسيا
وايـ ــران الــداع ـمــن الــرئـيـسـيــن للنظام
ورئ ـي ـســه ،والـسـعــوديــة وقـطــر وتــركـيــا
الداعمة لفصائل مختلفة من املعارضة
الـســوريــة املـتـطــرفــة او االق ــل تـطــرفــا او
املعتدلة حتى .مع ذلك يترجح املوقف
ال ـف ــرن ـس ــي م ــن الـ ـح ــرب الـ ـس ــوري ــة بــن

الرغبة في تحديد رؤية واضحة وبني
الـغـمــوض .ج ــارت انـقــرة فــي مناداتها
بمنطقة حـظــر ج ــوي فــي ال ـش ـمــال ،ثم
تراجعت بحجة ان خيارا كهذا يتطلب
قرارا من مجلس االمن من املتعذر ـ بل
من املستحيل حتى اشعار آخر في ظل
املوقفني الروسي والصيني ـ الحصول
ع ـل ـيــه .ت ـع ـتــرف ب ــال ــدع ــم الـ ـق ــوي ال ــذي
تــوفــره مــوسـكــو لـنـظــام االس ــد ،وخــرج
جيرو مــن مقابلته املسؤولني الــروس
بحصيلة ان ال ملف لديهم في املنطقة
ّ
يتقدم امللف السوري.
لـ ـ ــم تـ ـفـ ـص ــح مـ ــوس ـ ـكـ ــو عـ ـ ــن اف ـ ـكـ ــارهـ ــا
للتسوية السياسية الجديدة انطالقا
من قواعد اتفاق جنيف ـ ،1اذ تتقاطع
مــع املـبــادرة الـجــديــدة .اال ان مــا يذكره
املـســؤولــون ال ــروس ان طــاولــة الـحــوار
ال ـس ـي ــاس ــي ب ــن ال ـن ـظ ــام وم ـعــارض ـيــه
سـتـشـمــل اي ـضــا اول ـئ ــك ال ــذي ــن ل ــم يكن
االس ـ ـ ـ ــد ي ـق ـب ـل ـه ــم ق ـ ـبـ ــا .ال ل ـل ـخ ــوض
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بهدوء

المثقفون ّالسوريون:
أزمة المثقفية والهوية
ناهض حتر

ّ
ألح سالم
استعجال
شحن اسلحة
متوافرة،
فخابر هوالند
رئيس األركان
إلجابة الطلب
(أ ف ب)

ف ــي م ـص ـي ــره ق ـب ــل ان ت ـق ــرر ال ـت ـســويــة
السياسية اي مستقبل لسوريا.
 6ـ ـ ـ ـ ـ ق ـل ــق بـ ــاريـ ــس واض ـ ـ ــح مـ ــن عـ ــودة
االرهابيني ،واخصهم الجهاديون الى
اراض ـي ـه ــا ،وتـ ـق ـ ّـدر ع ــدد امل ـقــات ـلــن من
اص ـ ــول فــرن ـس ـيــة بـنـحــو  1800مـقــاتــل
متطرف ،إضــافــة الــى مئات مــن اصــول
ع ــرب ـي ــة او س ـ ــواه ـ ــا .وه ـ ــو مـ ــا ي ـفـ ّـســر
االج ــراءات االمنية املـشــددة في مرافق
البالد ومنشآتها ،لكنها قلقة ايضا من
سيطرة اي مــن التنظيمات االرهابية
كتنظيم داعش او جبهة النصرة على
اي ب ـق ـعــة ف ــي ل ـب ـنــان ش ـم ــاال وب ـقــاعــا.
وه ــو مــوقــف سمعه الــديـبـلــومــاسـيــون
ايــاهــم مــن الــرئـيــس الـفــرنـســي بــالــذات.
بــل يــذهــب املــوقــف الفرنسي الــى ابعد
مــن ذلــك ،بالقول انــه سيمنع بوسائل
شتى محاولة مــن هــذا الـنــوع تتوخى
االستيالء على بقعة لبنانية.
ي ـس ـت ـن ــد ف ـ ـحـ ــوى ه ـ ــذا امل ـ ــوق ـ ــف ال ــى

ان ب ــاري ــس ت ــرف ــض م ـح ــو الـ ـح ــدود
اللبنانية ـ السورية على غــرار ازالــة
قسم من الحدود السورية ـ العراقية
بعد استيالء التنظيمات االرهابية
على جانبي حدود البلدين .ما يعني
االلـيــزيــه خـصــوصــا ،ان محو حــدود
لبنان ُيسقط النموذج الذي صنعته
فــرن ـســا وال تـ ــزال تـتـمـســك ب ــه لــدولــة
لبنان ،حينما رسمت الحدود للمرة
االولى بينه وسوريا عام  1920ـ ولم
ينقض قرن عليها ـ كي يعني ايضا
ِ
سـقــوط الـتـجــربــة الفرنسية فــي هــذا
الـبـلــد ،وف ــي ه ــذا ال ـجــزء مــن املنطقة.
على ان جيرو يدافع عن هذا املوقف
بالتأكيد ان فرنسا تنظر الى لبنان
على انــه «معجزتها» ،ال يسعها في
اي ح ـ ــال ت ـح ــت وطـ ـ ــأة اي تـ ـط ــورات
داهمة او خطيرة التخلي عنه.
كـيــف تـنـظــر ب ــاري ــس ال ــى االسـتـحـقــاق
الرئاسي؟

الـســؤال الــذي ألـ ّـح ّ
علي منذ  2011هــو اآلت ــي :مــا الــذي
ّ
حل باملثقفني السوريني؟ ما الذي دفع بأغلبيتهم إلى
ّ
املثقفية ذاتها بصفتها جدل الضمير
مواقف تناوئ
والــرؤيــة والـنـقــد والـصــدقـيــة؛ بعضهم نحو الليبرالية
املنتهية إلــى أحضان االستعمار والخليج ،وبعضهم
إلــى أحـضــان الرجعية الدينية ،وبعضهم ـ األفـضــل ـ
ّ
إلى براغماتية تستغل ما تدينه من إرهاب ،لتحصيل
مكاسب سياسية ،وبعضهم إلى الصمت؟
ً
ّ
هــل ك ــان ع ــبء الـقـمــع ثـقـيــا إل ــى ال ـحـ ّـد ال ــذي حــول
املثقفني السوريني إلــى روح االنتقام والــذهــاب إلى
الخندق املـضـ ّـاد لقيمهم ،وحتى الـعــداء لوطنهم ،أو
ابتزاز دولتهم باإلرهابيني واملعتدين األجانب؟
ال يمكن ،بالطبع ،إنكار واقع اإللغاء السياسي الذي
ساد سوريا لعقود ،وحني بدأ النظام ّ
يوسع دوائره،
منذ عام  ،2000كان القادمون إلى التفاهمات رجال
األعـمــال ،ال رجــال الثقافة .ومــع ذلــك ،كيف يمكن أن
ينحدر املثقف ،ليبراليًا كان أو ماركسيًا أو قوميًا،
إلى درك التحالف مع أعداء وطنه ،مع الفاشية الدينية
واإلرهـ ــاب ،تحت عـنــوان «ث ــورة» كــان واض ـحــا ،منذ
ال ـيــوم األول النـطــاقـهــا ،أن ـهــا ،فــي جــوهــرهــا ،هجمة
إمبريالية ـ رجعية ،ليس من أجل فولتير ،بل من أجل
نتنياهو؟ (لم أذكر اإلسالميني بني أصناف املثقفني،
ألنــه ليس لــديـهــم ،بــاألســاس ،هــذا الـنــوع مــن النخب،
وال يمكنهم ،بــاألصــل ،التعاطي مع مفهوم املثقفية
ووجدانها).
نــائــب الــرئ ـيــس الـ ـس ــوري ،املـثـقـفــة ـ بــاملـعـنــى الـشــامــل
للكلمة ـ الــدكـتــورة نـجــاح الـعـطــار ،حدثتني ،بإسهاب
وبــالـتـفـصـيــل ،عـ ّـمــا كــانــت ت ـقــوم بــه ـ خـصــوصــا حني
كانت تحمل حقيبة وزارة الثقافة ـ من رعاية حثيثة،
متعددة األبعاد ،عامة وشخصية ،للمثقفني السوريني.
ُ
وعدت الدكتورة العطار ،بعدم ذكر
سألتزم ،هنا ،كما
األسماء واملواقف والحوارات ،غير أنها أسماء «كبيرة»،
ومواقف مؤثرة ،وحــوارات في العمق ،ما أقنعني بأن
م ــروي ــات املـثـقـفــن ال ـســوريــن امل ـعــارضــن ع ــن القمع
ٌ
والتهميش إلــخ ،مبالغ فيها ،أحيانًا إلــى حـ ّـد الفبركة.
صحيح أن ظاهرة االعتقال السياسي طالت العديد من
ّ
املسيسني ـ املعارضني ،لكن الهامش املتاح
املثقفني ـ
أمام املثقف والفعل الثقافي كان واسعًا ،وكانت مطالب
َ
املثقفني تؤخذ باالعتبار من خالل الرعاية التي منحها
الرئيس الراحل حافظ األسد لوزارة الثقافة ووزيرتها.
وهو ما استمر ،كذلك في عهد الرئيس بشار األسد.
مــا الــذي حــدث إذًا؟ كيف انـهــارت الثقافة السورية
مــع انهيار األمــن وانتشار الفوضى ،وبــدء الحرب

الــوط ـن ـيــة ال ـك ـبــرى ض ــد ال ـغ ــزو اإلره ــاب ــي الــوهــابــي
التكفيري العثماني الغربي؟ كيف غابت الضمائر،
ّ
وكيف تفشت روحية االنتقام واالنتهازية؟ وكيف
ّ
تلطخت أسماء ،وصمتت أسماء ،واندرجت أسماء
في استغالل مأساة الوطن؟
ّ
منذ اللحظة األولى ملا يسمى «الثورة» السورية ،كان
واضحًا لكل صاحب ضمير أن املطالب اإلصالحية
امل ـش ــروع ــة ل ــم ت ـكــن ،بــاملـعـنــى ال ـس ـيــاســي الــواق ـعــي،
ســوى شعارات لالستهالك اإلعــامــي ،بينما كانت
أيــديــولــوجـيــة تلك «ال ـث ــورة» ،الفعلية ،دينية طائفية
تكفيرية استئصالية ،وقوتها الرئيسية ناجمة عن
الدعم الخارجي من قوى إمبريالية ورجعية ،وسعيها
الفعلي هو تدمير الدولة السورية .كيف باع املثقف
السوري املعارض نفسه للكذبة اإلقليمية الدولية؟
كيف انخرط في خندق واحد مع اإلرهابيني؟ كيف
وجد أن تدمير سوريا يمنحه فرصة ما؟
ب ــامل ـق ــارن ــة م ــع امل ـث ـق ـفــن امل ـص ــري ــن ال ــذي ــن ج ـ ّـم ــدوا
مطالبهم املحقة ،لكي يقطعوا الطريق على اإلخوان
املسلمني واإلرهاب وتدمير مصر بالحرب األهلية،
ووق ـفــوا إلــى جــانــب جيشهم الــوطـنــي حفاظًا على
كـيــان الــدولــة الوطنية ،مــن حــق املــراقــب أن يتساءل
عن سقوط العديد من املثقفني السوريني في موقف
مضاد.
املشكلة ،كما أرى ،ليست أخالقية ،كما أنها ال تتعلق
ً
بالقمع .فمن بلدي سأذكر مثال واحدًا يتعلق بمناضل
بعثي معروف ،قضى في السجون السورية أكثر من
ّ
عشرين عامًا .لكن مجلي نصراوين ،منذ اليوم األول
للحرب على سوريا ،كان في مقدمة الناشطني للدفاع
عنها ،وعن النظام الذي أودعه املعتقالت حتى شاخ!
أحسب أن املشكلة الجوهرية تتعلق بالهوية الوطنية
الـ ـس ــوري ــة ال ـج ــري ـح ــة ب ــاق ـت ـط ــاع ــات س ــاي ـك ــس بـيـكــو
واالغـتـصــاب الصهيوني والـتــركــي .فــا هــي تطابقت
مع الجمهورية العربية السورية بحدودها السياسية
القائمة ،وال مع سوريا بحدودها الطبيعية املتوخاة،
ّ
بينما جــرى تبني هوية عربية فضفاضة أوســع من
املجالني السياسي والجغرافي لسوريا .وهو ما جعل
الجمهورية ّ
معومة الهوية الوطنية.
ال ـســؤال الثقافي الــوطـنــي ال ـســوري ،ال ـيــوم ،مركزي
وتــأسـيـســي .س ــوري ــا ،بــالـطـبــع ،عــرب ـيــة .لـكــن صــار
عليها اآلن ،بعد أربع سنوات من الفوضى ،أن تحدد
هويتها الوطنية الخاصة؛ فإما الــذهــاب نحو هوية
ســوريــا /الـجـمـهــوريــة ـ وهــو مــا أالحـظــه اآلن كتيار
يتسع بني السوريني ـ وإما الذهاب ،بال تــردد ،نحو
هوية سوريا الكبرى ،ما يفرض الشروع في ثورة
ثقافية ال تحتمل التأجيل.

تقرير

وسام المصري :وسيط مفوض من خاطفي العسكريين
رضوان مرتضى
ّ
ك ــلـ ـف ــت «جـ ـبـ ـه ــة ال ـ ـن ـ ـصـ ــرة» ال ـش ـيــخ
وس ــام امل ـصــري ،بتفويض مكتوب،
ّ
ت ـ ــول ـ ــي الـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاوض م ـ ــع ال ـح ـك ــوم ــة
اللبنانية إلطالق سراح العسكريني
األسـ ـ ـ ــرى .امل ـك ـت ــوب ل ـي ــس تـفــويـضــا
بــامل ـع ـنــى ال ـح ــرف ــي ،إن ـم ــا ه ــو قـبــول
م ـب ــدئ ــي م ــن «الـ ـنـ ـص ــرة» و«الـ ــدولـ ــة
اإلس ــامـ ـي ــة» ب ــوس ـي ــط ج ــدي ــد ،بـعــد
املـعـلــومــات الـتــي تحدثت عــن رفض
قاطع من الجهة الخاطفة لوساطة
«ه ـ ـي ـ ـئـ ــة ع ـ ـل ـ ـمـ ــاء امل ـ ـس ـ ـل ـ ـمـ ــن» .هـ ــذا
بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى ال ـب ـي ــان .أمـ ــا الـشـيــخ
ّوســام ّ املصري ،فقد أبلغ «األخبار»
أنه تلقى ّ
تعهدًا من «النصرة» بعدم
ال ـت ـعـ ّـرض للعسكريني األس ــرى ألي
ّ
أذى .وأك ــد أنــه حصل على املوافقة

مــن «ال ـن ـصــرة» و«ال ــدول ــة» لـلــدخــول
وّس ـي ـط ــا فـ ــي امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات ،كــاش ـفــا
ّ
أنــه ســلــم بـيــان التفويض للحكومة
اللبنانية عبر األجهزة األمنية ،وهو
ينتظر منها اإلذن الخطي للصعود
إل ـ ــى الـ ـ ـج ـ ــرود مل ـق ــاب ـل ــة ال ـخ ــاط ـف ــن.
وعـ ـلـ ـم ــت «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» أن ال ــوس ـي ــط
تواصل مع ضباط في استخبارات
ال ـج ـيــش وفـ ــرع امل ـع ـلــومــات ف ــي هــذا
الخصوص ،لكنه ينتظر لقاء املدير
الـ ـع ــام ل ــأم ــن الـ ـع ــام ال ـ ـلـ ــواء ع ـبــاس
ابراهيم.
وال ـش ـي ــخ املـ ـص ــري ،داعـ ـي ــة إســامــي
م ـع ـتــدل ل ــدي ــه فـ ــرن ل ـب ـيــع املـعـجـنــات
يـعـتــاش مـنــه فــي مـحـلــة أب ــي سـمــراء
ف ــي ط ــراب ـل ــس .وي ـع ــرف ع ـنــه وقــوفــه
عـ ـل ــى مـ ـس ــاف ــة واح ـ ـ ـ ـ ــدة مـ ـ ــن ج ـم ـيــع
األطـ ــراف الـسـيــاسـيــة .وه ــذا ربـمــا ما

ش ـ ّـج ــع «ال ـن ـص ــرة» ع ـلــى ال ـق ـبــول بــه.
وكان املصري ّ
مقربًا في السابق إلى
ّ
الـحــاج حسام الصباغ الــذي أوقفته
اس ـت ـخ ـبــارات الـجـيــش فــي طــرابـلــس.

طالبت «النصرة»
الحكومة إطالق سراح
الدليمي والعقيلي
الستمرار المفاوضات

وس ـبــق ل ــه أن تــولــى إم ــام ــة مساجد
عـ ــدة ف ــي ط ــرابـ ـل ــسّ ،ب ـي ـن ـهــا مـسـجــد
ال ـق ـبــة وم ـس ـجــد ال ـس ــن ــة واإلحـ ـس ــان.
وق ـ ــد ش ـغ ــل م ـن ـصــب املـ ـش ــرف ال ـع ــام
على وقف التراث اإلسالمي الكويتي
في طرابلس .وكــان من بني املشايخ
الــذيــن انـتـسـبــوا إل ــى الـلـقــاء السلفي
املعتدل مــع الشيخ صـفــوان الزعبي.
أم ــا الـ ـي ــوم ،ف ـهــو إمـ ــام وخ ـط ـيــب في
مسجد أبــو األنــوار في ســوق الذهب
في طرابلس.
ّ
زودت «الـ ـنـ ـص ــرة» ال ـش ـيــخ امل ـصــري
ّ
بـبـيــان يـحـمــل ش ـعــارهــا تـتـعــهــد فيه
«وقف إعدام أي من العسكريني حقنًا
للدماء وإكرامًا لألخ وسام املصري»،
بحسب ما ورد في التفويض ،لكنها
فــي الــوقــت نفسه قــرنــت ذل ــك بجملة
شروط على الدولة اللبنانية االلتزام

بـهــا ،وفـيــه دع ــوة إل ــى «وق ــف إطــاق
النار في عرسال وجرودها وإيقاف
اعتقال أي أخت من األخوات وإطالق
سراح األخوات اللوتي اعتقلن أخيرًا
ومنهن سجى الدليمي وعال العقيلي،
ً
تسهيال الستمرار ملف املفاوضات».
وختمت «النصرة» بيانها بالتحذير
ّ
قائلة« :إن أي إط ــاق نــار أو اعتقال
ألخوات أو اعتداءات أخرى على أهل
السنة كأحداث طرابلس يعد ناقضًا
للعهد ونعتبر في حل من أمرنا».
وقــد علمت «األخ ـبــار» أن الوسيط
ً
املـ ـ ــذكـ ـ ــور ُم ـ ـنـ ــح تـ ـف ــويـ ـض ــا ش ــام ــا
ّ
مـ ــن «ال ـ ـن ـ ـصـ ــرة» ي ـت ـع ــل ــق ب ـت ـعــديــل
مضمون لوائح السجناء املطلوب
مـ ـب ــادلـ ـتـ ـه ــم ،وأن أح ـ ـ ــد ال ـ ـشـ ــروط
ّ
س ـي ــرك ــز ع ـل ــى اإلس ـ ـ ــراع بـمـحــاكـمــة
املوقوفني».

6
سياسة

االثنين  15كانون األول  2014العدد 2470

تقرير

ّ
جعجع يفضل الرئيس الضعيف ...المهم عدم وصول عون
بعد طول انتظار ،كشف رئيس حزب
القوات اللبنانية سمير جعجع أخيرًا عن
مواصفاته للمرشح األنسب إلى رئاسة
الجمهورية« .معتدل وبمواصفات
الشيخ وديع» ،ينقل الوزير السابق وديع
ّ
يكون
الخازن عن جعجع .فال هم أن ّ
رئيس الجمهورية المقبل من أحله
الرئيس إميل لحود محل النائب السابق
فريد هيكل الخازن بعد استقالة األخير
من حكومة الرئيس عمر كرامي
احتجاجًا على اغتيال الرئيس رفيق
الحريري ،المهم إبعاد ميشال عون
غسان سعود
ف ــي س ـيــاق سـعـيــه إلعـ ــادة ال ـت ــوازن
املذهبي إلى النظام الطائفي ،يقول
رئ ـي ــس تـكـتــل الـتـغـيـيــر واإلصـ ــاح
الـعـمــاد مـيـشــال ع ــون إن تصحيح
التمثيل الرئاسي يكون بانتخابه
ه ـ ـ ــو أو رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس حـ ـ ـ ـ ــزب ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات
الـلـبـنــانـيــة سـمـيــر جـعـجــع رئـيـســا.
فـتـصـحـيــح الـتـمـثـيــل ال يــرت ـبــط به
ش ـخ ـص ـي ــا ،كـ ــذلـ ــك ف ـ ــإن تـصـحـيــح
الـتـمـثـيــل الـنـيــابــي ي ـكــون باعتماد
ال ـقــانــون األرث ــوذك ـس ــي ،س ــواء فــاز

روى الخازن كيف صارحه
ً
جعجع برؤيته فيه مرشحًا معتدال
لرئاسة الجمهورية
هــو ـ أو جـعـجــع ـ بــأكـثــريــة ال ـنــواب
امل ـس ـي ـح ـيــن .ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،تـتـضــح
م ـســاعــي جـعـجــع إلب ـق ــاء األوضـ ــاع
على ما هي عليه ،لخشيته من فوز
الـعــونـيــن بــاملـكـتـسـبــات الـحــريــريــة
الحالية.
س ـم ـيــر ج ـع ـجــع ك ــان ــت ل ــه م ـقــاربــة
القتراح القانون األرثوذكسي قبل
نحو عامني أكثر توازنًا من مقاربته

طلب جعجع من الخازن إقناع البطريرك وجس نبض حزب الله قبل مفاتحة عون بموضوع ترشحه (مروان بوحيدر)

ّ
اليوم القتراح عون .بدل أن يتلقف
ج ـع ـجــع االقـ ـ ـت ـ ــراح وي ـض ـغ ــط عـلــى
حلفائه لـقـبــولــه ،ن ــاور كـعــادتــه في
انتظار أن يطيحه الحلفاء .وها هو
يــواصــل حملته التحريضية على
ً
الـعــونـيــن ،مكمال محاولته إقناع
الرأي العام برفع الصوت النتخاب
ّ
أي ك ــان رئ ـي ـســا لـلـجـمـهــوريــة بــدل
ّ
إلــزام قوى  14آذار بتعهد انتخابه
أو عون حصرًا .يفترض العونيون
أن ت ـ ـع ـ ـط ـ ـيـ ــل نـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاب ان ـ ـت ـ ـخـ ــاب
ّ
يحسن شــروط االنتخاب،
الرئيس
أمـ ـ ــا الـ ـ ـق ـ ــوات فـ ــا ت ــري ــد «ت ـح ـســن
ال ـ ـشـ ــروط» أو أي شـ ــيء آخـ ــر غـيــر
انـتـخــاب رئـيــس للجمهورية اآلن.
وهكذا رفض جعجع مــرارًا تحديد
مـ ــواص ـ ـفـ ــات الـ ــرئ ـ ـيـ ــس الـ ـت ــوافـ ـق ــي
أو ب ــرن ــام ـج ــه ال ــرئ ــاس ــي؛ ف ــا يـهــم
موقف الرئيس املنتظر من قانون
االنـ ـتـ ـخ ــاب والـ ـحـ ـق ــائ ــب الـ ــوزاريـ ــة
وال ـت ـع ـي ـي ـنــات اإلداريـ ـ ـ ــة وم ـحــاربــة

اإلرهاب وملف النفط وسالح حزب
الـلــه وكــل الـعـنــاويــن األخ ــرى ،املهم
انتخاب الرئيس.
ج ـ ــدي ـ ــد جـ ـعـ ـج ــع كـ ـشـ ـف ــه ع ـ ـ ــن أحـ ــد
املرشحني املناسبني برأيه للرئاسة
األول ــى .ففي حــوار مع «ال ـلــواء» ،قال
الــوزيــر الـســابــق ودي ــع ال ـخ ــازن ،أول
من أمس ،إن سمير جعجع طلب منه
إجراء بحث ّأولي حول مرشح ثالث
ً
ي ـك ــون م ـق ـب ــوال م ــن ال ـج ـم ـيــع .وحــن
سأله عن مواصفات املرشح الثالث،
أجابه جعجع «معتدل وبمواصفاتك
يا شيخ وديع».
«القوات» لم تنف رواية «اللواء» ،أما
الخازن فرأى في بيان أن «بعض ما
ورد فــي املـقــابـلــة يفتقر إلــى الــدقــة».
وأك ـ ــد ل ـ ــ»األخ ـ ـبـ ــار» ع ـ ــدم ص ـح ــة مــا
يشاع عن اقتراحه كرئيس توافقي،
مــع العلم بــأن مــن التقوا الـخــازن أو
هــاتـفــوه فــي األي ــام القليلة املاضية
نـ ـقـ ـل ــوا عـ ـن ــه الـ ـ ــروايـ ـ ــة ن ـف ـس ـه ــا ،عــن

إل ـ ـحـ ــاح ج ـع ـج ــع ع ـل ـي ــه فـ ــي ات ـص ــال
ه ــات ـف ــي أن يـ ـ ــزوره ب ـس ــرع ــة ،ف ـ ــزاره
الخازن في الليلة نفسها .وفي نبرة
ت ـغ ـم ــره ــا الـ ـسـ ـع ــادة ،روى الـ ـخ ــازن
كـيــف ص ــارح ــه جـعـجــع بــرؤي ـتــه فيه
ً
مرشحًا معتدال لرئاسة الجمهورية
ً
يـمـكــن أن يـلـقــى ق ـبــوال مــن الـجـمـيــع،
مـقـتــرحــا عـلـيــه خ ــارط ــة طــريــق تـبــدأ
بإقناع البطريركية املارونية وجس
نبض حــزب الـلــه قبل مفاتحة عون
بــاملــوضــوع ،عـلــى أن يـتــرك لجعجع
مهمة إقناع قوى  14آذار.
أمـ ـس ــك ال ـ ـخـ ــازن ق ـل ـبــه ب ـك ـل ـتــا ي ــدي ــه،
ّ ً
محمال بأحالم كبيرة ،وتوجه
وخرج
صــوب صديقه املـطــران بولس مطر.
ط ـل ـبــا ب ــإل ـح ــاح م ــن أح ـ ــد ال ــوس ـط ــاء
ترتيب موعد عاجل مع رئيس كتلة
الــوفــاء للمقاومة محمد رعــد .انعقد
اللقاء خــال أقــل مــن  48ســاعــة .وفي
االجـ ـتـ ـم ــاع س ـم ــع امل ـ ـطـ ــران وال ـش ـيــخ
م ـح ــاض ــرة رعـ ــد ع ــن أه ـم ـيــة ال ـع ـمــاد

عون بالنسبة إلى املسيحيني ،مؤكدًا
لضيوفه أن عليهم التمسك بترشيح
عون ودعم موقفه وعدم التخلي عنه،
حتى لو تخلى حــزب الله عنه ،وهو
أمر مستحيل .خرج الخازن بوجوب
جمع عون وجعجع.
التدقيق فــي مــواقــف الـخــازن يكشف
ع ــن تـكــامــل واض ــح م ــع جـعـجــع .فها
ه ــو ي ــدع ــو (ع ـ ــون وح ـ ــزب الـ ـل ــه) إلــى
«وقــف مهزلة الفراغ الرئاسي رحمة
بالبلد وأه ـلــه» .ويشير فــي تصريح
آخــر إلــى أن «رئيس الجمهورية هو
عنوان للبلد بعيدًا عن أي مواصفات
شخصية لهذا الشخص الذي يشغل
قـصــر ب ـع ـبــدا» .وبـ ــرأي الـ ـخ ــازن ،فــإن
«ال ـ ـفـ ــراغ ال ــرئ ــاس ــي ي ــؤث ــر س ـل ـبــا في
ع ـمــل امل ــؤس ـس ــات ال ـح ـكــوم ـيــة ،كــذلــك
فإن وجود الرئيس يساعد على عدم
هجرة املسيحيني».
لـعــل مــا نقلته «الـ ـل ــواء» عــن ال ـخــازن
أحرج األخير أمام القوات اللبنانية،
فسارع إلى إصدار بيان التملص من
كــامــه .ولعله ّ
تنبه إلــى سلبية عون
ت ـج ــاه مــواق ـفــه ف ـح ــاول سـحـبـهــا ،إال
أن املــوضــوع ال يتعلق بــالـخــازن بل
بجعجع .فرئيس حزب القوات يقول
ب ـن ـحــو غ ـيــر م ـبــاشــر إن مــواص ـفــاتــه
لرئيس الجمهورية املقبل تختصر
ب ـ ـ ــأن ي ـ ـكـ ــون م ـ ــن دون مـ ــواص ـ ـفـ ــات،
سـ ــواء ك ــان اس ـمــه وديـ ــع الـ ـخ ــازن أو
ش ــارل رزق أو سـمـيــر أب ــي الـلـمــع أو
نعمة اف ــرام أو م ــروان شــربــل أو «أيــا
ك ــان ،بغض النظر عــن مــواصـفــاتــه».
فـهــو يهتم فـقــط ب ــأن يحفظ لــه تيار
«املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل» ح ـص ـت ــه م ـ ــن ال ـ ـنـ ــواب
املسيحيني ولــو كانوا خاسرين بني
الناخبني املسيحيني .وهــو سيهتم
ح ـك ـمــا ب ــال ـح ـف ــاظ ع ـل ــى امل ــواص ـف ــات
ال ـحــريــري ــة لــرئ ـيــس ال ـج ـم ـهــوريــة .ال
ّ
هم من موقفه السابق أو الحالي من
النظام السوري وحزب الله والرئيس
رفيق الحريري ،وال تهم عالقاته في
الــداخــل وال ـخــارج ،وال يهم مشروعه
وسماته الشخصية؛ املهم أال يكون
ً
مـيـشــال ع ــون أوال وأن يـكــون رئيس
ت ـي ــار املـسـتـقـبــل ق ـ ــادرًا ع ـلــى إغ ــوائ ــه
ثانيًا وأخيرًا.

تقرير

الجميل في الجنوب شاكيًا غياب الدولة
أمال خليل
الـ ـكـ ـت ــائـ ـبـ ـي ــون ي ـ ـم ـ ـيـ ــزون أن ـف ـس ـه ــم
ب ـت ـع ـل ـي ــق صـ ـ ـ ــورة ب ـش ـي ــر أو ب ـي ــار
ال ـج ـم ـي ــل ع ـل ــى صـ ــدورهـ ــم أو ال ــزر
الحزبي .الحدث مهم .رئيس الحزب
امني الجميل في زيارة تاريخية إلى
الـجـنــوب .والجميع حضر الفتتاح

استذكر الجميل عالقة
والده بيار واإلمام الصدر
وصداقته الدائمة مع بري
بيت الكتائب في جديدة مرجعيون.
ال ـ ـع ـ ـشـ ــرات م ـ ــن غـ ـي ــر ال ـك ـت ــائ ـب ـي ــن
تــوافــدوا .بينما ُرفعت الالفتات في
ب ـلــدات ح ــدودي ــة .سـبــق للجميل ان
زار املـنـطـقــة آخ ــر م ــرة ق ـبــل ال ـحــرب
األهلية.
بـهـجــة الف ـت ــة ك ــان ــت ع ـلــى ال ــوج ــوه.
الـبـعــض ه ـنــاك يـشـعــر بــالـغــربــة في

أرض ـ ــه ألنـ ــه أق ـل ـي ــة مـخـتـلـفــة وس ــط
أك ـث ــري ــة م ـت ـح ــدة .اس ـت ـع ــاد ال ـن ــاس
زيـ ـ ــارة ال ـب ـط ــري ــرك بـ ـش ــارة ال ــراع ــي.
الرئيس األمــن ب ــدوره ،كما وصف،
ك ــان عـلــى ق ــدر اآلم ـ ــال .أسـمـعـهــم ما
يريدون سماعه ،وما يثلج قلوبهم.
فــي بـيــت مــرجـعـيــون وأمـ ــام ممثلي
حركة أمل الوزير علي حسن خليل
وال ـنــائ ـبــن ه ــان ــي قـبـيـســي وقــاســم
هاشم وممثل حزب الله النائب علي
فياض ،حيا «املبعدين عن وطنهم
ّ
ل ـعــل ـهــم يـ ـع ــودون إلـ ــى أرض اآلبـ ــاء
واألجداد ،والرفاق الكتائبيني الذين
ي ـف ـت ـحــون مـ ـج ــددًا أق ــال ـي ــم ال ـح ــزب،
بـعــدمــا أزال االح ـت ــال اإلســرائـيـلــي
معاملها وأخ ـفــى أعــامـنــا ورمــوزنــا
 .»1978ق ـبــل ذل ـ ــك ،حيا
م ـنــذ س ـنــة
َ
الجميل «مقاومة أهل الجنوب عبر
ّ
ِّ
الـتــاريــخ ضــد كــل محتل ومغتصب
ً
وم ـ ـع ـ ـتـ ــد وص ـ ـ ـ ـ ـ ــوال إل ـ ـ ـ ــى مـ ـق ــاوم ــة
اإلحتالل اإلسرائيلي».
وألنــه تعهد في حديثه لـ»األخبار»
قبيل ال ــزي ــارة أن ــه سـيـكــون كـمــا هو

ح ـتــى ف ــي ال ـج ـن ــوب ،ول ــن يـتـصــرف
ب ــوج ـه ــن ،رأى أن ال ــدول ــة تتحمل
قسطًا كبيرًا مــن مسؤولية مأساة
الـجـنــوبـيــن امل ـبـعــديــن ،فـلــو دافـعــت
ّ
يومها عن الجنوب ،ملا ضل الطريق
جنوبيون ،ينتمون إلى كل الطوائف
واملذاهب .وال بد بعد  14عامًا على
ان ـت ـص ــار املـ ـق ــاوم ــة ،م ــن اس ـت ـك ـمــال
خطوات املصالحة ومشروع العفو
املـ ــوجـ ــود ف ــي امل ـج ـل ــس ال ـن ـي ــاب ــي».
وف ــوق األرض ال ـتــي حــرره ــا ســاح
حــزب الـلــه ،رأى الجميل أن الــرهــان
عـلــى «دخ ـ ــول ال ـح ــزب إل ــى مـشــروع
الدولة بقي ناقصًا .فاملقاومات التي
ن ـج ـحــت ه ــي ال ـت ــي ال ـت ــزم ــت ح ــدود
أوطانها وانخرطت في بناء دولها»،
كما انتقد تدخل الحزب في القتال
في سوريا من دون أن يسميه ،ودعا
إلى التزام حياد لبنان.
الـجـمـيــل اف ـت ـتــح جــول ـتــه ف ــي بـلــديــة
الـقـلـيـعــة ،ح ـيــث دع ــا ال ـش ـبــاب «ألن
ي ـت ـم ـس ـك ــوا وي ـ ـت ـ ـجـ ــذروا ب ـ ـ ــاألرض،
م ـت ـع ـه ـدًا مـ ــد الـ ـي ــد إلـ ـ ــى الـ ـقـ ـي ــادات

انتقد الجميل تدخل حزب
الله في سوريا من دون أن
يسميه (هيثم الموسوي)

ل ـن ـت ـعــاون م ـعــا م ــع أي حـ ــزب وفـئــة
ل ـ ـي ـ ـكـ ــون الـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــوب وطـ ـ ـ ــن امل ـح ـب ــة
واالن ـ ـف ـ ـتـ ــاح» .ب ـع ــده ــا زار مـشــايــخ
خ ـ ـلـ ــوات ال ـب ـي ــاض ــة ق ـب ــل أن ي ـعــود
إل ـ ــى ب ـل ــدي ــة ك ــوك ـب ــا ،ح ـي ــث ك ـ ــان لــه
استقبال شعبي .وفي الخيام ،لبى
دعوة الوزير خليل ،الذي أقام حفل
غــداء على شرفه بحضور فعاليات
الحزب والحركة واملنطقة .استذكر
الجميل عــاقــة وال ــده بـيــار واإلم ــام
مــوســى ال ـصــدر وصــداق ـتــه الــدائـمــة
مــع الــرئـيــس نبيه ب ــري .أم ــا خليل،
فـقــد وج ــد أن زي ــارة الـجـمـ ّـيــل الـيــوم
تـ ـع ــزز روح ال ـ ـتـ ــواصـ ــل ،داع ـ ـيـ ــا كــل
االطــراف السياسية الى القيام بها.
أما نائب حزب الله ،فوضع الزيارة
فــي س ـيــاق طبيعي لـلـمــواقــف التي
تتقارب ،في مرحلة ّ
يمر فيها لبنان
بكثير من التحديات ،التي تحتاج
سبيل
الــى ان تتضافر الجهود في
ّ
مواجهتها ،الفتا الى ان الحوار مثل
ع ـلــى الـ ـ ــدوام اسـتــراتـيـجـيــة ال ـحــزب
لتقريب املواقف.
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بيئة
امتألت شوارع
برجا بالجموع
تحد واضح
في ٍ
للمشروع
(خضر لمع)

أدهم السيد
ما قبل  14كانون األول  2014ليس
كما بعده في مسار عملية املواجهة
بني أهالي إقليم الخروب والحكومة
الـلـبـنــانـيــة ،احـتـجــاجــا عـلــى إنـشــاء
مـطـمــر لـلـنـفــايــات أو مــركــز إلنـتــاج
الــوقــود البديل فــي منطقة سبلني.
ال ــرد الـشـعـبــي أت ــى ،أم ــس ،حاسمًا
من برجا ،الواقعة على تخوم املكان
املنوي تحويله إلى مطمر ومحرقة.
فقد تقاطر اآلالف ،كبارا وصغارا،
وم ــن كــل األط ـي ــاف الـسـيــاسـيــة إلــى
ســاحــة الـبـلــدة فــي مشهد لــم تألفه
املـ ـنـ ـطـ ـق ــة مـ ـن ــذ س ـ ـ ـنـ ـ ــوات ط ــويـ ـل ــة.
خ ــرج ــوا ي ـه ـت ـف ــون« :ل ـ ــن ي ـم ــر ول ــو
على جثثنا» .املعتصمون وصفوا
ا ّمل ـ ـشـ ــروع بــال ـت ـه ـج ـيــري ،مــؤكــديــن
أنهم لن يكونوا مكسر عصا ألحد
«وما االعتصام سوى رسالة أولى

األهالي طالبوا النائب جنبالط
بموقف حاسم ضد المطمر
ستتبعها خطوات مشروعة كثيرة،
يجر العدول عن ملحق القرار
إذا لم ِ
 46الصادر عن مجلس الــوزراء في
 30تشرين األول املاضي ،وما حدا
ّ
يجربنا».
«إم ــا أن نـكــون أو ال ن ـكــون» ،بهذه
العبارة امـتــأت ش ــوارع بــرجــا ،في
تحد واضح للمشروع «الذي يجلب
ٍ
املوت لبلدة حاربت من أجل الحياة
وهكذا ستفعل» ،كما يجمع أهلها.
فــي ال ــواق ــع ،ت ـ ّـوج ال ـحــراك الشعبي
عشرة أيام من اللقاءات والزيارات
إل ــى امل ـ ــدارس واملـ ـن ــازل .ج ــرى ذلــك
بالتنسيق بــن البلدية واملخاتير
واألح ـ ــزاب والـجـمـعـيــات واألن ــدي ــة،
ل ـشــرح م ـخــاطــر م ـش ــروع ك ـهــذا في
م ـن ـط ـقــة «ال ي ـن ـق ـص ـهــا املـ ــزيـ ــد مــن
األمــراض والسموم ،وال سيما تلك
املـنـبـعـثــة م ــن مـعـمــل ت ــراب ــة سبلني
وشــركــة الكهرباء فــي الـجـيــة» ،كما
ي ـق ــول ل ـ ـ «األخ ـ ـبـ ــار» رئ ـي ــس بـلــديــة
برجا نشأت ّ
حمية.
ويـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرح أن ـ ـ ـهـ ـ ــا ال ـ ـ ـبـ ـ ــدايـ ـ ــة لـ ـك ــون
امل ـش ــارك ــن ك ــان ــوا م ــن ب ــرج ــا فـقــط،
وس ـت ـن ـس ـحــب ال ـ ـعـ ــدوى إلـ ــى بــاقــي

أهالي برجا ضد مطمر النفايات

نكون أو ال نكون
اهالي برجا قالوا كلمتهم« :لن يمر المطمر ولو
على جثثنا» .هم يستعدون لخطوات تصعيدية
مقبلة تبعد عنهم هذا السم ،يراهنون على
مشاركة أهالي القرى المحيطة ،حيث من
المنوي إقامة محرقة للنفايات ،ومطمر في
الوادي بين برجا وسبلين

البلدات املجاورة.
وفـ ـ ـ ــي االع ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــام ،قـ ـ ـ ــال حـ ـم ـ ّـي ــة:
«وعدنا بمشاريع للحياة فإذا بهم
ي ـش ـه ــرون ف ــي وج ــوه ـن ــا م ـشــروعــا
ّ
لـ ـلـ ـم ــوت» ،م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن ال ــدول ــة
«سلمتنا إلى غربان الشؤم وعباد
املال» .وتوجه إلى رئيس الحكومة
تمام سالم والــوزراء مطالبًا إياهم
بــالــوقــوف إلــى جــانــب أهــالــي برجا
واإلقـ ـلـ ـي ــم ،ل ـي ـم ـن ـعــوا ع ـن ـهــم خـطــر
ّ
امل ــوت .واك ــد أن وتـيــرة التحركات
ّ
ستكون تصاعدية ولن تتوقف إال
بعد إلـغــاء ال ـقــرار .وطــالــب األهــالــي
بـ ــأن ي ـك ــون ــوا م ـس ـت ـعــديــن مل ـقــاومــة
األخطار بكل الوسائل ،وخصوصًا
أننا «في حالة الدفاع عن النفس».
أم ــا ال ـنــائــب ع ــاء ال ــدي ــن تـ ــرو ،فقد
وعـ ــد امل ـع ـت ـص ـمــن بـ ــأن «ال مـطـمــر
وال م ـحــرقــة ف ــي االق ـل ـي ــم» .أض ــاف:
«وقفنا هــذه الوقفة ضــد استمرار
مطمر الـنــاعـمــة ،وقـلـنــا يــومـهــا في
مجلس النواب لقد تحمل الشوف
نفايات لبنان ،فليتحمل غيرنا هذا
العبء .وقلناها في يوم التضامن
مع أهالي الجية وبعاصير وضهر
املغارة عندما طــرح نقل املكب إلى
ه ــذه املـنـطـقــة ،ال ـي ــوم ي ـقــول رئـيــس
الحزب التقدمي االشتراكي النائب
ول ـي ــد ج ـن ـبــاط إنـ ــه ال م ـطــامــر في
سبلني او برجا او غيرها من القرى
والـبـلــدات فــي اقليم ال ـخــروب ،وقد
أب ـل ــغ ه ــذا ال ـك ــام الت ـح ــاد بـلــديــات
اقليم الخروب».
حــاملــا س ـمــع األه ــال ــي اس ــم الـنــائــب
جنبالط انتفضوا معترضني ،لكون
على املشروع
وزراء الحزب وافقوا
ّ
في الحكومة ،ما يعني أنــه يحظى
بـمـبــاركـتــه  ،ل ــذا راحـ ــوا يطالبونه
بـمــوقــف حــاســم ف ــي ه ــذا اإلطـ ــار ال
ً
ّيترك مـجــاال للشك ،مشددين على
أنـ ـه ــم ل ــن ي ــرض ــوا بــالـتـصــريـحــات
وال ــوع ــود ال ـتــي ال تـتــرجــم بسحب
القرار من مجلس الوزراء.
بعد االعتصام ،عقد لقاء في بلدية
بــرجــا ت ــرأس ــه حـمـيــة ،وش ـ ــارك فيه
م ـم ـث ـل ــون عـ ــن ال ـ ـقـ ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة
ورؤس ـ ـ ــاء ب ـل ــدي ــات وف ــاع ـل ـي ــات في
بــرجــا واالق ـل ـيــم .وك ــان تــأكـيــد على
صد املشروع مهما كانت التحديات
والثمن.

جامعات

غموض يلف إخالء مبنى كلية السياحة
حسين مهدي
ل ــن ي ـك ــون ه ـن ــاك م ـب ـنــى ل ـي ـتــابــع فـيــه
طــاب كلية السياحة وادارة الفنادق
ف ــي ال ـج ــام ـع ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة دراس ـت ـه ــم
ال ـجــام ـع ـيــة .او ع ـلــى االق ـ ــل ،ل ــن يـكــون
ذلــك متاحا لفترة ،ما لم تنجح ادارة
الـجــامـعــة اللبنانية فــي تــأمــن مبنى
بديل للطالب قبل انتهاء الشهر األول
من العام الجديد.
املـبـنــى الـحــالــي ُمـسـتــأجــر ،وق ــد صــدر
ق ــرار قضائي أمــر الجامعة باخالئه،
بـعــد ن ــزاع قـضــائــي بــن املــالــك وادارة
طويال .وأمر االخالء
الجامعة استمر
ّ
كان من املفترض أن ينفذ نهار السبت
املنصرم ،بـمــؤازرة من عناصر مخفر
الرملة البيضاء ،اال أن اتفاقا رضائيا
حـصــل ب ــن عـمـيــدة الـكـلـيــة ومـحــامــي
املالك ،في اليوم نفسه ،سمح بموجبه
امل ــال ــك لـلـكـلـيــة بــال ـب ـقــاء ح ـتــى نـهــايــة
الفصل الــدراســي األول من السنة ،أي
حتى آخر شهر كانون الثاني .2015
الطالب وعدد من األساتذة واملوظفني
فوجئوا عندما علموا باألمر ،فاالدارة

املـ ــركـ ــزيـ ــة ل ـل ـج ــام ـع ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة لــم
تطلعهم عـلــى أي ت ُـفــاصـيــل واضـحــة
ع ــن ال ـق ـض ـيــة .وم ــا أط ـل ـع ــوا عـلـيــه في
الـيــومــن األخ ـيــريــن ،هــو أن الجامعة
خـســرت أم ــام الـقـضــاء ،وأن ـهــا مجبرة
على اخــاء املبنى ،وخــاصــة أن املالك
ّ
وجــه فــي السابق ان ــذارات عــديــدة الى
ادارة الجامعة.
االدارة امل ــرك ــزي ــة ل ــم ت ـس ـتــأنــف ق ــرار
املحكمة ،علما أن عقد االيـجــار قديم،
وكــان بإمكان الجامعة أن تصر على
الـبـقــاء ف ـيــه ،عـلــى غ ــرار مــا حـصــل في
س ـ ـنـ ــوات س ــابـ ـق ــة مـ ــع م ـب ـن ــى رابـ ـط ــة
األس ـ ــات ـ ــذة املـ ـتـ ـف ــرغ ــن ،ح ـي ــث ل ـجــأت
ال ـجــام ـعــة الـ ــى اس ـت ـئ ـنــاف ث ــم تمييز
الحكم حتى حصلت من القضاء على
قرار يبقي الرابطة في املبنى نفسه.
تـ ــواص ـ ـلـ ــت «األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار» م ـ ــع ع ـم ـي ــدة
الكلية أمال بوفياض ،اال أن تفاصيل
القضية لم تكن لديها ،بل لدى رئاسة
الجامعة .تواصلنا مع مكتب رئيس
الجامعة عدنان السيد حسني ،اال أنه
ُ
ّ
يصرح ،وطلب منا التواصل
لم يشأ أن
مع مكتب االعالم ،اال أن أحدا لم يجب.

ال ـغ ـم ــوض ال ـ ــذي ي ـلــف ال ـق ـض ـيــة أث ــار
العديد من عالمات االستفهام .فلم لم
تخض الجامعة معركة لــدى القضاء
للتمسك باملبنى ،وخصوصا بسبب
مــوقـعــه وال ـت ـج ـه ـيــزات ال ـتــي يحويها
(وخاصة الختصاص ادارة الفنادق)؟
ما التعويض الذي حصلت عليه ادارة
الـجــامـعــة مـقــابــل اخـ ــاء امل ـب ـنــى؟ ومــا
البدائل املتاحة لهؤالء الطالب؟

رأى هؤالء الطالب أن
المسؤولية تقع على رئاسة
الجامعة اللبنانية
نـ ـ ـه ـ ــار ال ـ ـس ـ ـبـ ــت ،ط ـ ـلـ ــب مـ ـ ــن ال ـ ـطـ ــاب
ال ـح ـضــور لــاع ـت ـصــام رف ـض ــا الخ ــاء
املبنى ،اال أن قلة منهم ّلبت الدعوى
فقط .رأى هؤالء الطالب ،أن املسؤولية
ال ت ـق ــع ع ـل ــى ادارة ك ـل ـي ــة ال ـس ـيــاحــة
وال على عميدتها الـحــالـيــة ،بــل على
رئــاســة الـجــامـعــة الـلـبـنــانـيــة ،الـتــي لم
تنجح ال في الحفاظ على املبنى ،وال

في تأمني بديل للطالب .حتى البدائل
املطروحة حاليا ،ال تتالءم بتاتا مع
احتياجات طالب الكلية.
تـ ـ ــدرس ادارة ال ـج ــام ـع ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة،
بـ ـحـ ـس ــب مـ ـ ـص ـ ــادر جـ ــام ـ ـع ـ ـيـ ــة ،عـ ــدة
اق ـتــراحــات .منها االنـتـقــال الــى مبنى
مـعـهــد ال ـع ـلــوم االجـتـمــاعـيــة (ع ـلــى أن
يـنـتـقــل األخ ـي ــر ال ــى مـجـمــع ال ـح ــدث)،
ولكن هذا االقتراح رفضته عدة جهات.
اقـتــراح آخــر مفاده بــأن يعود الطالب
مــرة أخــرى الــى مجمع الـحــدث ،مبنى
كلية الحقوق ،وتحديدا الطابق الذي
يدرس فيه طالب املاستر حاليا ،وما
زالت النقاشات جارية حول املوضوع.
وأح ـ ـ ـ ــد ال ـ ـح ـ ـلـ ــول املـ ـقـ ـت ــرح ــة أيـ ـض ــا،
االنـ ـتـ ـق ــال ال ـ ــى م ـج ـمــع ال ـش ـي ــخ سـعــد
الـعـبــدالـلــه ال ـســالــم ف ــي زقـ ــاق ال ـبــاط،
وخ ــاص ــة أن أه ــال ــي ال ـح ــي س ـب ــق أن
اق ـتــرحــوا عـلــى وزي ــر الـتــربـيــة الـيــاس
بــو صعب أن تستخدم املبنى إحــدى
كليات الجامعة اللبنانية ،أو املعاهد
الــرسـمـيــة ،ب ــدل تـحــويـلــه ال ــى مــدرســة
رس ـم ـيــة ،وذلـ ــك تـخـفـيـفــا م ــن ازدحـ ــام
السير الذي قد يسببه.
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مجتمع وإقتصاد
تقرير
سالمة الغذاء تعني مبدأ تجنب األمراض المنتقلة بتناول الطعام في المنازل والمطاعم على حد سواء.
يبدأ التحدي من لحظة شراء المكونات الغذائية من مصادر غير سليمة وغير آمنة ،وينتهي بالحفاظ على
ّ
لمعدي الطعام ،سواء في المنزل أو في المطعم ،دور في نقل بكتيريا مؤذية جدًا
النظافة الشخصية.
تتصاعد عوارضها من اآلالم في المعدة إلى الموت

غذاء غير مطابق لمواصفات غير موجــ

يمكن الوقاية من البكتيريا بطهو جميع األغذية التي تأتي من مصادر حيوانية (مروان بو حيدر)

فاتن الحاج
من الشائع لدى الكثير من اللبنانيني
أن مــن يأكل فــي منزله ال يتسمم .هذا
ل ـيــس رأي ال ـخ ـب ــراء ف ــي م ـج ــال األم ــن
ال ـغ ــذائ ــي .فــدلـيــل ســامــة ال ـغ ــذاء الــذي
أعدته الجامعة األميركية في بيروت،
بإشراف د .زينة القصيفي ،عام ،2013
ّ
يميز بــن مفهومني :صحة الـغــذاء أي
الـقـيـمــة ال ـغــذائ ـيــة لـلـطـعــام ومـكــونــاتــه
ال ـغ ــذائ ـي ــة ،وس ــام ــة الـ ـغ ــذاء أي مـبــدأ
ت ـج ـن ــب األمـ ـ ـ ـ ــراض امل ـن ـت ـق ـل ــة ب ـت ـن ــاول
الطعام ،من خالل الوقاية أثناء إنتاج
وت ـح ـض ـي ــر ونـ ـق ــل وتـ ـق ــدي ــم وتـ ـن ــاول
ال ـط ـع ــام واملـ ـ ـ ــواد ال ـغ ــذائ ـي ــة ،وم ـعــرفــة
م ــدى ف ــائ ــدة أو ض ــرر الـ ـغ ــذاء للجسم
ل ـنــاح ـيــة احـ ـت ــواء ال ـط ـع ــام ع ـلــى م ــواد
ســامــة أو بكتيريا أو فـطــريــات .يعني
ّ
ذلــك أن فــرص تعرض الـنــاس للتسمم
الغذائي داخل املنازل توازي إصابتهم
به خارجها ،أي في املطاعم واألماكن
األخ ـ ـ ــرى ،ب ـح ـســب األسـ ـت ــاذ امل ـحــاضــر
في كلية الزراعة والعلوم الغذائية في
الجامعة د .محمد أبيض.
ّ
هـكــذا ،فــإن معظم املخاطر الـتــي تهدد
س ــام ــة الـ ـغ ــذاء م ـصــدره ــا إم ــا بـشــري
أو البيئة املحيطة بــال ـغــذاء .وتنقسم
ه ـ ـ ـ ــذه املـ ـ ـخ ـ ــاط ـ ــر إل ـ ـ ـ ــى ث ـ ــاث ـ ــة أن ـ ـ ـ ــواع
رئيسية :املـخــاطــر البيولوجية وتعد
األكـثــر شيوعًا ،إذ تتضمن البكتيريا
والفيروسات والطفيليات والفطريات،

واملخاطر الكيميائية املتأتية من مواد
التعقيم والـتـطـهـيــر وامل ـع ــادن السامة
وبقايا مــواد التنظيف واملبيدات على
أنــواع ـهــا ،وامل ـخــاطــر الـفـيــزيــائـيــة التي
تدخل في الطعام بشكل أو بآخر مثل
الشعر والخشب والكرتون والنايلون
وقطع الزجاج أو املعادن وغيرها.
ّ
ملعدي الطعام ،ســواء في املنزل أو في
املـطـعــم ،دور كـبـيــر فــي نـقــل الـكــائـنــات
الدقيقة (البكتيريا) إلى الغذاء ،واألمر
يبدأ من لحظة شراء املكونات الغذائية
مــن م ـصــادر غـيــر سليمة وغ ـيــر آمـنــة،
ـأوان
مــرورًا بطهو الـغــذاء فتحضيره بـ ٍ
مـ ـل ــوث ــة ،وع ـ ــدم مـ ــراعـ ــاة األصـ ـ ـ ــول فــي
الحفاظ على النظافة الشخصية.
التأكد من سالمة املصادر ليس مهمة
املستهلك ،يؤكد أبيض .برأيه ،مطلوب
إي ـ ـ ــاء الـ ـ ـ ــدور ل ـه ـي ـئــة مـ ــوحـ ــدة إلدارة
ً
شــؤون سالمة الغذاء بــدال من إعطائه
ل ـن ـحــو  7وزارات ل ــدي ـه ــا صــاح ـيــات
متداخلة ،حتى لو تم التنسيق بينها.
هذا ما يحصل ،كما يقول ،في الواليات
املـتـحــدة األميركية وحـتــى فــي اململكة
ال ـع ــرب ـي ــة ال ـس ـع ــودي ــة .فـ ـ ـ ــإدارة ال ـغ ــذاء
والـ ـ ـ ــدواء األم ـيــرك ـيــة (The Food and
 ،) Drug Administration (FDAتضع
املــواص ـفــات واملـعــايـيــر لـكــل األص ـنــاف،
تطبيقها في كل ما يدخل إلى
وتراقب ّ
البلد ويصنع فيه ،ســواء في املصانع
أو في املطاعم.
فــي لـبـنــان ،ال يمكن الـحــديــث ،بحسب

أبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــض ،ع ـ ـ ــن ص ـ ـنـ ــف غ ـ ـيـ ــر مـ ـط ــاب ــق
ل ـل ـمــواص ـفــات« ،إذا كــانــت املــواص ـفــات
نفسها غير موجودة ،وهي إن وجدت
فلبعض األصناف ،وبعضها قديم أكل
ّ
ّ
منه الدهر وشــرب» .يذكر بأن مشروع
إنـشــاء مثل هــذه الهيئة طــرح فــي عام
 2003ث ــم وض ــع ف ــي األدراج ليسحب
ثانية في عام  2006ويغيب البحث فيه
مرة أخرىّ .
ي ــرى أب ـيــض أنـ ــه ل ـيــس كــاف ـيــا اإلع ــان
أن الـصـنــف الـغــذائــي غـيــر مـطــابــق ،بل

أكثر البكتيريا شيوعًا
«السالمونيلال» التي
تصيب نحو  %2من
السكان سنويًا
البكتيريا تنقسم إلى
ثالثة أنواع؛ منها
المفيد ومنها المؤذي
ومنها المؤذي جدًا

املطلوب ذكر نوع املخالفة.
بالنسبة إلــى املرحلة الثانية املتعلقة
بتحضير الغذاء ،يشير دليل الجامعة
ّ
إلى أن عاملي الوقت والحرارة يؤثران
ف ــي س ــام ــة الـ ـغ ــذاء ،ف ـي ـعـ ّـرف الـعـلـمــاء
درج ـ ــة ال ـ ـحـ ــرارة م ــن  5إلـ ــى  63درج ــة
مئوية باملنطقة الـخـطــرة ،إذ ال يجوز
أن يحفظ الغذاء بني هاتني الدرجتني
ألكثر من ساعتني ،ألنها مالئمة لنمو
وتكاثر البكتيريا املسببة لــأمــراض.
ّ
يشرح أبيض أن إبقاء الطعام املطهو
خــارج البراد ال يجب أن يتجاوز أربع
ساعات وليس كما يحصل في بعض
املنازلّ ،إذ يبقى من الظهر حتى الليل
بحجة أن ــه ال ي ــزال ســاخـنــا« ،فبإمكان
رب ــة امل ـنــزل أن تضعه فــي وع ــاء أوســع
فيبرد بصورة أسرع».
الـتـلــوث يـحــدث عـنــد انـتـقــال الكائنات
الــدقـي ـقــة م ـثــل الـبـكـتـيــريــا إل ــى ال ـغ ــذاء،
وذلــك من غــذاء إلى غــذاء ومن األسطح
إلــى الـغــذاء أو مــن األوان ــي إلــى الـغــذاء.
يـعــدد أبـيــض الـحــاالت الشائعة وهــي:
تــامــس األطـعـمــة النيئة أو العصائر
الـنــاتـجــة مـنـهــا م ــع األغ ــذي ــة الـجــاهــزة
لالستهالك أو األغذية املطهوة ،تالمس
الفواكه والخضروات غير املغسولة مع
الفواكه والخضروات املغسولة أو مع
األغــذيــة الـجــاهــزة لالستهالك ،إضافة
إل ــى م ـك ـ ّـون م ـلــوث لــأغــذيــة ال ـجــاهــزة
ل ــاس ـت ـه ــاك ،ق ـي ــام م ـح ـضــري ال ـغ ــذاء
بلمس األغــذيــة النيئة أو امللوثة ومن

ثــم ملــس األغــذيــة الـجــاهــزة لالستهالك
من دون غسل أيديهم.
ّ
وم ــع ذل ــك ،ف ــإن ش ــراء أفـضــل املـكــونــات
ال ـ ــازم ـ ــة ل ـت ـح ـض ـي ــر الـ ـطـ ـع ــام وط ـه ــو
ً
هباء
الغذاء بأفضل الطرق سيذهبان
منثورًا ،إذا غابت النظافة الشخصية.
ّ
ي ـقــول دل ـيــل ســامــة ال ـغ ــذاء إن مـعــدي
األطعمة مطالبون باتباع اإلج ــراءات
امل ـن ــاس ـب ــة ل ـغ ـســل ال ـي ــدي ــن الـ ـ ــذي يـعــد
واجـبــا بعد استعمال املــرحــاض ،ملس
األغــذيــة النيئة ،ملــس الشعر أو الوجه
أو امل ــاب ــس ،ال ـع ـطــس أو ال ـس ـع ــال أو
استعمال املحرمة ،التدخني أو تناول
الطعام أو الـشــراب ،التعامل مع املــواد
الكيميائية ،إخ ــراج الـقـمــامــة ،تنظيف
ال ـط ــاوالت أو ال ـص ـحــون ،ملــس األوان ــي
ال ـقــذرة أو املـمــاســح املستعملة ،وملس
الـ ـ ـنـ ـ ـق ـ ــود .كـ ــذلـ ــك يـ ـج ــب عـ ـل ــى هـ ـ ــؤالء
االس ـت ـح ـمــام ق ـبــل امل ـج ــيء إل ــى الـعـمــل
واملحافظة على نظافة شعرهم بشكل
ّ
دائـ ـ ـ ــم ،ألن ال ـش ـع ــر ي ـن ـق ــل ال ـب ـك ـت ـيــريــا
املسببة لألمراض .ومن املبادئ العامة
للنظافة الشخصية أيضًا :ارتداء شبكة
ال ــرأس الــواقـيــة ،ارت ــداء مالبس نظيفة
كل يوم ،ارتداء مئزر نظيف ،عدم ارتداء
امل ـ ـجـ ــوهـ ــرات ،ع ـ ــدم ق ـض ــم األظـ ــافـ ــر أو
استخدام طــاء لألظافر ،تجنب األكــل
وال ـشــرب وال ـتــدخــن والـعـلـكــة ،اإلب ــاغ
عن املرض والجروح.
ماذا عن األمراض املنتقلة بالغذاء؟ من
الـشــائــع أن يشعر امل ــرء بــالـخــوف لــدى
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حفل تسليم ملف التحقيقات:

ــودة
سماعه بالبكتيريا ،ولـكــن فــي الــواقــع
ّ
فإن البكتيريا تنقسم إلى ثالثة أنواع:
م ـن ـهــا امل ـف ـي ــد ،وم ـن ـهــا املـ ـ ــؤذي ومـنـهــا
املــؤذي جـدًا .فهناك ما يسمى «Lactic
 »Acid Bacteriaوال ـتــي مــن دون ـهــا ال
يـمـكــن ص ـنــع األجـ ـب ــان وال ـل ــن ال ــرائ ــب
واللبنة ،وهـنــاك أيـضــا الخميرة التي
تساعد على صنع الخبز والعفن الذي
يدخل في صناعة بعض أجــود أنــواع
األجبان.
وبــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى ال ـب ـك ـت ـيــريــا امل ــؤذي ــة،
ف ـم ـع ـظ ـم ـهــا ي ـت ـس ـبــب ب ـف ـس ــاد الـ ـغ ــذاء
وي ـم ـك ــن الـ ـتـ ـع ــرف إل ـ ــى وجـ ــودهـ ــا فــي
ال ـغ ــذاء مــن خ ــال انـتـفــاخ املـعـلـبــات أو
وجـ ــود طـبـقــة لـعــابـيــة ع ـلــى الـ ـغ ــذاء أو
تغير لون الطعام.
أما البكتيريا املؤذية جدًا فهي تؤدي
إل ــى عـ ــوارض مـتـنــوعــة ت ـبــدأ مــن اآلالم
فــي املـعــدة وتنتهي بــاملــوت .ومــن أكثر
البكتيريا شيوعًا «الساملونيلال» التي
تصيب نحو  %2مــن السكان سنويًا،
كما أنـهــا ق ــادرة على الـبـقــاء على قيد
الحياة حتى عند طهو الطعام بشكل
جيد.
وي ـم ـكــن ال ــوق ــاي ــة مـنـهــا بـطـهــو جميع
األغ ـ ـ ــذي ـ ـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ــأت ـ ــي مـ ـ ــن م ـ ـصـ ــادر
ح ـ ـيـ ــوان ـ ـيـ ــة ،ت ـج ـن ــب تـ ـ ـن ـ ــاول ال ـب ـي ــض
الـنــيء والبيض املطهو بشكل جزئي،
تجنب الـبـيــض ذي الـقـشــرة املشقوقة
أو ذي القشرة الـقــذرة ،تجنب الحليب
وم ـش ـت ـق ــات ال ـح ـل ـيــب غ ـي ــر امل ـب ـس ـتــرة،
اسـتـعـمــال درجـ ــات الـ ـح ــرارة املـنــاسـبــة
لـ ـ ــدى طـ ـه ــو وتـ ـب ــري ــد وحـ ـف ــظ الـ ـغ ــذاء
وت ـج ـنــب ان ـت ـقــال ال ـت ـلــوث م ــن األغــذيــة
النيئة إلى األغذية املطهوة.
أم ـ ـ ـ ــا بـ ـكـ ـتـ ـي ــري ــا «سـ ـت ــافـ ـيـ ـل ــوك ــوك ــس
أوريـ ـ ـ ـ ــوس س ـ ـتـ ــاف» ف ـت ـن ـت ـشــر بـشـكــل
شائع في اإلنسان والحيوان بحيث إن
حوالى  %30إلى  %50من البشر هم من
حــامـلــي ه ــذه البكتيريا ،فـتــوجــد على
سطح الجلد وفي اإلف ــرازات الجسدية
مثل العرق واللعاب .وأسوأ ما في هذه
البكتيريا املسببة للمرض أنها تنتج
س ـمــومــا ال يـمـكــن ال ـق ـضــاء عـلـيـهــا من
خــال الطهو أو إعــادة تسخني الغذاء.
ّ
اإلي ـجــاب ـيــة ال ــوح ـي ــدة أن س ـم ــوم هــذه
الـبـكـتـيــريــا لــن تتسبب ب ــاألم ــراض إال
إذا وصـلــت إل ــى كمية معينة .ينصح
ه ـن ــا ب ـغ ـســل ال ـي ــدي ــن ق ـب ــل وب ـع ــد ملــس
أو ت ـح ـض ـيــر ال ـ ـغـ ــذاء وح ـف ــظ األغ ــذي ــة
املطبوخة أو السريعة التلف في درجة
حارة مناسبة.
وتـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ـ ــورة ب ـ ـك ـ ـت ـ ـي ـ ــري ـ ــا
«كولوسيريديوم املوجودة في التراب
والجهاز الهضمي ،في أنها تفرز أحد
أك ـثــر ال ـس ـمــوم فـتـكــا بــاإلن ـسـ ّـان ،مــا قد
يسبب الـشـلــل واملـ ــوت ،غـيــر أن ــه يمكن
الـ ـقـ ـض ــاء عـ ـل ــى هـ ـ ــذا الـ ـس ــم مـ ــن خ ــال
تسخني الطعام على حــرارة  90درجــة
مئوية ملدة عشر دقائق.
وفي ما يتعلق ببكتيريا «الليستيريا»
ف ـه ــي خ ـط ـي ــرة ل ـل ـم ــرأة ال ـح ــام ــل ال ـتــي
تنصح بتجنب مأكوالت مثل السوشي
وال ـت ـع ـق ـي ــم داخـ ـ ـ ــل مـ ـع ــام ــل تـحـضـيــر
وت ـص ـن ـي ــع األغ ـ ــذي ـ ــة ،وطـ ـه ــو ال ـط ـع ــام
بشكل جيد.
ومن أشهر مسببات األمراض بكتيريا
«ايـ ـك ــوالي» ال ـتــي تـتـكــاثــر ف ــي الـجـهــاز
الهضمي لإلنسان والـحـيــوان ،وغالبًا
م ــا يــرت ـبــط اس ـم ـهــا بــالـهــامـبــرغــر غير
املطهو جيدًا .وهنا يجب غسل اليدين
جـيـدًا قبل وبـعــد ملــس امل ــواد الغذائية،
ط ـهــو ال ـل ـح ــوم ب ـش ـكــل ج ـي ــد ،الـتـعـقـيــم
والتطهير وتفعيل املراقبة الجيدة في
املزارع.

أهالي المفقودين
يربحون جولة
إيفا الشوفي

غ ـدًا سيحتفل الـلـبـنـ ّـانـيــون بــأهــم
اإلن ـ ـجـ ــازات ال ـت ــي حــق ـق ـهــا ت ـحـ ّـرك
م ـ ــدن ـ ــي ع ـ ـبـ ــر سـ ـ ـن ـ ــوات ط ــويـ ـل ــة.
أث ـب ـتــت لـجـنــة أه ــال ــي املـخـطــوفــن
وامل ـف ـقــوديــن أن ــه ال م ـكــان لـلـيــأس
إذا أردن ــا التغيير .الـنـضــال الــذي
بـ ــدأ عـ ــام  1982أث ـم ــر هـ ــذا ال ـع ــام
إنـجــازًا فــي وجــه الـنـظــام .صحيح
أن األهـ ــالـ ــي ت ـم ـك ـنــوا م ــن ان ـت ــزاع
ق ــرار قـضــائــي يـجـبــر ال ــدول ــة على
ت ـس ـل ـيــم م ـل ــف ال ـت ـح ـق ـي ـقــات ال ـتــي
أجرتها لجان التحقيق الرسمية
ل ـل ـك ـشــف ع ــن م ـص ـيــر امل ـف ـق ــودي ــن،
لكن اإلنـجــاز األكـبــر ،الــذي تجاوز
إط ــار قضية املـخـطــوفــن ليطاول
كافة اللبنانيني ،هو أن محاوالت
النظام املستمرة لــزرع اليأس في
ال ـن ـف ــوس ،ف ـش ـلــت .ص ـبــر األه ــال ــي
أك ـث ــر بـكـثـيــر م ـمــا ت ــوق ــع ال ـن ـظــام،
واسـ ـتـ ـخ ــدم ــوا س ـ ــاح ال ـت ـقــاضــي
االستراتيجي ،فيأتي احتفال الغد
ليقول بصراحة :ربحنا جولة ضد
هــذا النظام ،وجميع من سيمثله
في قاعة نقابة املحامني.
ّ
غ ـ ـ ـ ـ ـدًا س ـ ـت ـ ـسـ ــلـ ــم ال ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــة م ـل ــف
الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــات ل ـل ـج ـن ــة الـ ــدول ـ ـيـ ــة
للصليب األحمر بصفتها الداعم
األول والـ ــوح ـ ـيـ ــد ال ـ ـ ـ ــذي ن ــاض ــل
معها وعمل على األرض بجدية.
فـ ـبـ ـت ــاري ــخ  4آذار  2014أصـ ــدر
مـ ـجـ ـل ــس ش ـ ـ ـ ــورى الـ ـ ــدولـ ـ ــة ق ـ ـ ــرارًا
يقضي بإلزام الدولة تسليم كامل
مـلــف الـتـحـقـيـقــات ،غـيــر أن هيئة
القضايا في وزارة العدل تقدمت
بـتــاريــخ  6أي ــار  2014بطلب إلــى
مجلس الشورى إلعادة املحاكمة،
مرفق بطلب وقف التنفيذ ،بحجة
أن تنفيذ ال ـق ــرار يـشـكــل «خ ـط ـرًا»
على السلم األهلي .استمر ضغط
األه ــال ــي عـلــى ال ــدول ــة ،فـنـتــج منه
«إف ـ ــراج» الـحـكــومــة فــي  20أيـلــول
 2014عن ملف التحقيقات.
الـ ـه ــدف م ــن إق ــام ــة ح ـفــل رس ـمــي،
ي ـح ـم ــل أبـ ـ ـع ـ ــادًا كـ ـثـ ـي ــرة ،أب ــرزه ــا
إحراج النظام أمام جميع ممثلي
الدول الذين سيحضرون غدًا ،من
أجــل الضغط للمباشرة بالعمل
الجدي على هذه القضية .إضافة
إلـ ـ ــى ج ـع ــل هـ ـ ــذه الـ ـ ـ ــدول ش ـه ــودًا
عـلــى الـقـضـيــة ومــراق ـبــن لجميع
املستجدات التي تطرأ عليها.
عندما توقفت الـحــرب عــام 1990
ُ
ّ
وأع ـ ـلـ ــن حـ ـل ــول ال ـس ـل ــم ظ ـن ـن ــا أن
ال ـف ــرج أت ــى ،ال ـحــب ال ــذي خطفته
ال ـ ـحـ ــرب س ـي ـع ـي ــده الـ ـسـ ـل ــم .خ ــاب

Families of Missing
and Enforced Disappeared
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ّ
ستسلم اللجنة ملف التحقيقات للجنة الدولية للصليب األحمر (مروان طحطح)

ّ
ظـ ـ ـنـ ـ ـن ـ ــا ،ل ـ ـ ــم ي ـ ـ ـسـ ـ ــأل أح ـ ـ ـ ــد ع ـ ــن ـ ــا.
أص ـبــح أب ـنــاؤنــا ضـحــايــا الـحــرب
وأص ـب ـح ـنــا ض ـحــايــا ال ـس ـلــم .هــذا
ال ـس ـل ــم ال ـس ـط ـح ــي ،ال ـ ـفـ ــارغ ال ــذي
كـ ـ ـ ـ ــان ت ـ ـصـ ــال ـ ـحـ ــا ب ـ ـ ــن مـ ـج ــرم ــي
ال ـحــرب فـقــط .بـقــي الـشـعــب عالقًا
فــي تلك الـحــرب مــن دون أن يعي
ذل ـ ُـكَ .وحــدهــم أهــالــي املخطوفني
واملخفني أعلنوا أنهم لن يمضوا
فـ ــوق أجـ ـس ــاد األب ـ ـنـ ــاء واألحـ ـب ــاء
واألشـ ـق ــاء .اج ـتــاح ال ـحــزن وجــوه
األمهات اللواتي انتظرن سنوات
ط ــويـ ـل ــة .هـ ـن ــاك أم ـ ـهـ ــات ان ـت ـظــرن
 40ع ــام ــا ،واالنـ ـتـ ـظ ــار دل ـي ــل أمــل

انزلوا لتشهدوا
على أول إنجاز للجنة
األهالي ضد النظام

ي ـص ــرخ م ــن ب ـع ـيــد .نــاي ـفــة ن ـجــار،
أوديت سالم ،أم نبيل أبو الهيجة
ّ
وكثيرات غيرهن منت من دون أن
ي ـعــرفــن ش ـي ـئــا ،م ــنُ ك ــي ال تعلن
ملعة عيونهن الـتــي أغـلـقــت فجأة
يأسها.
ي ـســأل الـبـعــض ه ــؤالء املناضلني
واملـ ـن ــاض ــات 32 :س ـن ــة م ــن أج ــل
تحقيق ه ــذا اإلن ـج ــاز؟ تـقــول لهم
رئـيـســة لـجـنــة أه ــال ــي املـخـطــوفــن
وداد حـ ـل ــوان ــي« :ن ـح ــن كــالـنـمـلــة
ال ـ ـتـ ــي تـ ـحـ ـف ــر ف ـ ــي ال ـ ـص ـ ـخـ ــر ،فــي
جسد هــذا النظام .على الرغم من
كــافــة امل ـع ـ ّـوق ــات وامل ـصــاعــب الـتــي
وضـعــوهــا أمــامـنــا اسـتـمــررنــا في

ن ـضــال ـنــا وس ـن ـك ـم ــل» .م ــا حققته
ال ـل ـج ـنــة م ـهــم ج ـ ـدًا بــالـنـسـبــة إلــى
ق ـض ـيــة امل ـف ـق ــودي ــن ،ل ـكــن أهـمـيـتــه
ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى واألوس ـ ـ ـ ـ ــع ت ـك ـم ــن ع ـلــى
امل ـس ـت ــوى ال ـت ــاري ـخ ــي وال ــوط ـن ــي،
ألن ـ ـ ــه عـ ـن ــد مـ ـع ــالـ ـج ــة ه ـ ـ ــذا امل ـل ــف
ن ــدخ ــل م ــرح ـل ــة اإلق ـ ـفـ ــال ال ـف ـع ـلــي
مللف الحرب .هذه الخطوة تشكل
قـ ــاعـ ــدة ل ـل ـن ــاس الـ ــذيـ ــن ي ــري ــدون
التغيير ويسعون إلى إقامة وطن.
ب ـع ــد ال ـ ـحـ ــرب ات ـ ـخـ ــذت ال ـق ـضــايــا
جـمـيـعـهــا م ـن ـحـ ًـى طــائ ـف ـيــا ،بقيت
ق ـض ـيــة امل ـخ ـط ــوف ــن م ــن دون أي
ل ــون ،نـظـرًا إلــى تـنــوع املخطوفني
والخاطفني على السواء ،فصمدت
هــذه الشريحة مــن دون أن يكون
ل ــدي ـه ــا أي م ــرج ـع ـي ــة س ـيــاس ـيــة،
دينية أو مجتمعية .لم «يتطوع»
ُاألهــالــي لخدمة هــذه القضية ،بل
فـ ــرض عـلـيـهــم أن ي ـكــونــوا أهــالــي
املخطوفني .تدعو حلواني «جميع
الناس للتوجه إلى نقابة املحامني
غـدًا وإعطائنا ساعة واحــدة فقط
م ـقــابــل ال ـس ــاع ــات ال ـطــوي ـلــة الـتــي
انتظرها األهالي .انزلوا لتشهدوا
عـلــى أول إن ـجــاز مـلـمــوس للجنة
األه ـ ــال ـ ــي ضـ ــد الـ ـنـ ـظ ــام مـ ــن أج ــل
تكريس حق الوصول إلى املعرفة
وإغـ ـ ـ ـ ـ ــاق م ـ ـلـ ــف ال ـ ـ ـحـ ـ ــرب ب ـش ـكــل
عادل» .تراهن حلواني كثيرًا على
ّ
االحتفال ،فـ«كلما كنا أكثر ،ازدادت
قوتنا .غدًا سنرى كيف ستنعكس
هــذه القضية على اللبنانيني في
مواجهة املسؤولني».
ّ
ُ َ
* يـســلــم أه ــال ــي امل ـف ـقــوديــن وامل ـخــفــن
ق ـس ـرًا ،م ـلــف الـتـحـقـيــق الــرس ـمــي عن
مصير أبنائهم ،للجنة الدولية للصليب
األحـمــر ،بــإشــراف نقيب املحامني في
بيروت ،وذلك عند الساعة  11من قبل
ظـهــر غــد الـثــاثــاء فــي بـيــت املـحــامــي -
بيروت (الدعوة ّ
عامة).

The International Committee of the Red Cross

Beirut Bar Association

Have the honor of inviting you to
The handover ceremony of the official investigation report regarding the fate of the Missing and Forcibly
Disappeared, from their families to the International Committee of the Red Cross under the auspices of the President
of the Beirut Bar Association.

Time: Tuesday 16th of December 2014, at 11 am
Place: Beirut Bar Association, Beirut
To confirm or apologize before 15.12.2014 please call: 03-706685 or 01-739297/8/9
.Or by e-mail on: kidnapped961@yahoo.com or bey_beyrouth@icrc.org

المالكون القدامى:
ترميم المواد ال يعني تجميد القانون
نفت نقابة مالكي العقارات واألبنية املـ ّ
ـؤجــرة،
م ــا ن ـق ـلــه امل ـس ـت ــأج ــرون ال ـق ــدام ــى ع ــن رئـيــس
ـري قــولــه «إن الـقــانــون
مـجـّلــس ال ـن ــواب نـبـيــه ب ـ ّ
مجمد حتى تعديله» ،مؤكدة أنه «ال يوجد أي
نــص دسـتــوري أو قانوني يستوجب ُ توقيف
العمل به أو تجميده خارج املواد التي أبطلت».
ولفتت النقابة إلى أن االتجاه إلى ترميم املواد
التي أبطلها املجلس الدستوري في لجنة العدل
واإلدارة ال يعني تجميد الـقــانــون أو تعطيله،
الف ـتــة إل ــى «ع ــدم وج ــود م ــواد قــانــونـيــة تنص
على وجوب إعادة القانون الساري املفعول إلى
املجلس النيابي» .وكان بري قد التقى وفدًا من
املالكني الـقــدامــى ،وقــال لهم إن ثمة اقتراحات
لترميم املــواد التي أبطلها املجلس الدستوري.
ولفت بري إلى ضــرورة مناقشة تعديل املواد
في لجنة اإلدارة والعدل .والجدير ذكره أن بري
كان قد التقى وفدًا من املستأجرين ،الخميس
املاضي ،ونقلوا عنه تأكيده أن القانون ّ
مجمد
حتى تعديلهُ .يذكر أن اليوم ،هو موعد الجلسة
األولى للجنة اإلدارة والعدل لتناقش االقتراحات
ّ
املقدمة لتعديل هذا القانون.
شمعة تودي بحياة طفلتين الجئتين
تــوف ـيــت ،أول مــن أم ــس ،الـطـفـلـتــان الــاجـئـتــان
السوريتان ،آية وحال ّ
املذيب في بلدة برالياس
ّ
اخ ـت ـنــاقــا ب ـعــد ح ــري ــق شـ ــب داخ ـ ــل غــرفـتـهـمــا
بسبب شمعة م ـضــاءة .ونقلت الطفلتان إلى
مستشفى ال ـنــاصــرة الـتــابـعــة لـلـهــال األحـمــر
الفلسطيني ،حيث أكد الطبيب املختص هاكوب
الطفلتني وصلتا إلــى املشفى (نحو
حجو ،أن
ً
الحادية عشر ليال) ميتتني نتيجة تنشقهما
غاز الكربون .ولفت والد الطفلتني أحمد ّ
املذيب،
إلــى أن سبب الحريق هــو وقــوع الشمعة على
األغطية املوجودة داخل الغرفة.
إبراهيم باشر تحقيقاته في التعديات
على المشاعات
باشر النائب العام املالي القاضي علي إبراهيم،
السبت ،تحقيقاته في التجاوزات الحاصلة في
عمليات التحديد والـتـحــريــر والـتـعــديــات على
املشاعات في كل املناطق اللبنانية.
اعتصام في التبانة احتجاجًا
على تدني التعويضات
احتجاجًا على تدني قيمة بعض التعويضات
للمتضررين ،والـتــأخــر فــي ص ــرف بعضها
اآلخر من الهيئة العليا لالغاثة ،نفذ عدد من
أص ـحــاب امل ـنــازل وامل ـحــال املـتـضــررة نتيجة
املعركة األخيرة بني باب التبانة وبعل محسن
اعتصامًا في ساحة األسمر وسط التبانة.
الدواء في لبنان :األغلى بين الدول العربية
نظمت إدارة كلية إدارة ـ الفرع الـســادس في
الجامعة اللبنانية ندوة عن «الدواء في لبنان...
نوعية وأسعار» ،تحدث فيها النائب السابق
الــدكـتــور إسـمــاعـيــل سـكــريــة ،مـقــدمــا شرحًا
حول «خطورة وتنامي آفة استهالك األدويــة
املخدرة واملؤثرة عقليًا واملهدئات واملهلوسات
واملنشطات الجنسية ،التي تصطاد الشباب
فــي الـثــانــويــات والـجــامـعــات ،بأشكال خادعة
م ــن خ ــال (ال ـع ـل ـكــة وال ـش ــوك ــوال وال ـبــون ـبــون
والسوسيت والنسكافة وغـيــرهــا)» ،مشيرًا
إل ــى أن «نـسـبــة اسـتـهــاك ه ــذه األنـ ــواع تصل
الى حدود الـ 15في املئة من مجمل استهالك
الــدواء ،بينما الحد األعلى املسموح به عامليًا
من قبل منظمة الصحة العاملية ،هو .»% 5
وتابع سكرية كلمته باإلشارة الى مافيات الدواء
فــي لبنان وارتـفــاع أسـعــاره ،الفتًا الــى مفارقة
كبرى تتمثل في «ارتفاع قيمة استهالك األدوية
الى حدود  % 37من مجمل الفاتورة الصحية.
مقابل عدم تقدم
وهي النسبة األعلى في العالمّ ،
في مستوى الصحة والعالج» .وأكد أن «أسعار
الدواء في لبنان هي األعلى بني الدول العربية».
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ورد كاسوحة *
ل ــم يع ــد ممكن ــا التعام ــل م ــع ال ــدور الروس ــي
في املنطق ــة والعالم على ضوء االصطفافات
السياس ــية الت ــي أفرزته ــا انتفاض ــات ع ــام
فمفاعي ــل ه ــذه األخي ــرة ت ــكاد تنته ــي
ّ .2011
وم ــا تبق ــى منه ــا ال يق ــدر عل ــى تحدي ــد
معايي ــر ّ
معين ــة ف ــي التعام ــل م ــع ال ــدول ذات
التأثي ــر الكبي ــر كروس ــيا أو الص ــن أو...
ّ
ال ــخ .ويمك ــن الق ــول إن أح ــد أس ــباب «انته ــاء
الث ــورات» ه ــو انع ــدام قدرته ــا عل ــى فص ــل
املس ــارات املختلف ــة بحيث ال تع ــود «الثورة»
ه ــي املعي ــار الوحي ــد ف ــي العالق ــة م ــع الدول.
ً
أص ــا ه ــي ل ــم تع ــد ق ــادرة عل ــى التأثي ــر ف ــي
غي ــاب الجس ــم السياس ــي ال ــذي يحمله ــا
ّ
ويف ــرض اس ــتمراريتها ،وق ــد ترتب ــت عل ــى
ه ــذا الغياب أش ــياء كثيرة م ــن بينها اتضاح
الف ــارق بني الق ــول والفعل وع ــدم القدرة على
ص ــوغ رؤي ــة كامل ــة للعالق ــات م ــع العال ــم.
وه ــذا م ــا ملس ــه الس ــوريون خصوص ــا م ــع
تط ـ ّـور األح ــداث وفق ــدان «الث ــورة» زخمه ــا،
إذ اتضح ــت له ــم التعقي ــدات الت ــي تكتنفه ــا
العالقة مع روس ــيا ،واكتش ــفوا محدودية ما
يمك ــن عمل ــه ف ــي غي ــاب الروس «كمس ــاهمني
ف ــي لج ــم اندفاع ــة النظ ــام».
املش ــكلة هن ــا ل ــم تب ــدأ م ــع إدان ــة املوق ــف
الروس ــي فه ــي كان ــت ض ــرورة ف ــي مرحل ــة
ّ
معين ــة وإنم ــا م ــع غي ــاب القدرة عل ــى ّ
تلمس
االحتياج ــات املوضوعي ــة للن ــاس .فه ــؤالء
ل ــم يكون ــوا ض ـ ّـد روس ــيا باملطل ــق وال كان ــوا
معه ــا باملطل ــق أيض ــا ،وبالتال ــي كان ممكن ــا
توضي ــح املوق ــف له ــم بعيـ ـدًا م ــن التنظي ــر
ال ــذي «يفض ــح ال ــدور الروس ــي» ،ولكن ــه ال
يق ـ ّـدم بدائ ــل عن ــه للن ــاس.
ف ــي ه ــذا الس ــياق تحديدًا ظه ــرت الطروحات
الت ــي ترب ــط ب ــن تس ــليح روس ــيا للنظ ــام
ّ
وتوس ــعها الرأس ــمالي عاملي ــا ،فأضح ــت
موس ــكو وفق ــا له ــذا الط ــرح امبريالي ــة ب ــن
امبريالي ــات ،وانتف ــت بالتال ــي اإلمكاني ــة
للتميي ــز ب ــن دوره ــا ف ــي س ــوريا وموقعه ــا
ضم ــن النظ ــام الدول ــي .وهم ــا كم ــا أزع ــم
منفص ــان تمام ــا ويس ــتحيل الرب ــط بينهما
ميكانيكي ــا كم ــا يفع ــل الرف ــاق ف ــي اليس ــار
الراديكا ل ــي.

ّ
التطور في الموقف الروسي
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لم يعد الدور الروس ــي في س ــوريا كما كان من

قب ــل ،فإل ــى جان ــب اس ــتمراره ف ــي تقدي ــم الدعم
العس ــكري واللوجس ــتي والسياس ــي للنظ ــام
ب ــدأت عالقت ـ ّـه باألطراف األخرى املس ــاهمة في
الح ــرب تتوض ــح أكث ــر ،وص ــار مضط ـ ّـرًا بحكم
مس ــؤوليته الكبي ــرة ع ــن األزم ــة إل ــى اتخ ــاذ
ّ
موق ــف أكث ــر وس ــطية وأق ــل انحي ــازًا للس ــلطة.
ّ
ّ
ه ــذا ال يعن ــي أن روس ــيا قد غي ــرت موقفها من
ّ
النظ ــام ،ولكنه ــا عل ــى األق ــل ل ــم تع ــد تتعام ــل
مع ــه وح ــده ،وأصبح ــت تعتب ــره طرف ــا م ــن
ضم ــن أط ــراف عدي ــدة .وه ــو تط ـ ّـور ال ب ـ ّـد م ــن
مالقات ــه ،ألنن ــا إن ل ــم نفع ــل فس ــندفع مج ـ ّـددًا
ّ
وتطوراته وحدن ــا ،ولن
ثم ــن ع ــدم فه ــم الواق ــع
نج ــد إل ــى جانبنا أحـ ـدًا ليعيننا عل ــى الخروج
م ــن مأزقن ــا الجدي ــد .الواق ــع اآلن يف ــرض عل ــى
الجمي ــع ولي ــس عل ــى ط ــرف بعينه فق ــط قراءة
ّ
وتحوالتها ،فاملوقف الروس ــي
مختلفة لألزمة
ّ
املتغير الوحيد وإنما هو جزء من سياق
ليس
ع ــام ّ
يتغي ــر باس ــتمرار وال يس ــمح موضوعي ــا
بب ّق ــاء الح ــال كم ــا ه ــي علي ــه .ه ــذا الج ــزء الذي
ً
تمثل ــه روس ــيا يالق ــي قب ــوال اآلن م ــن قطاع ــات
ش ــعبية ليس ــت موالي ــة بالض ــرورة ،وبعضه ــا
كان يرف ــع الس ــاح ف ــي وج ــه النظام قب ــل فترة،
ّ
صوري ــا كم ــا يب ــدو ،وال هو
وقبوله ــا ب ــه لي ــس
م ــن ضم ــن التعليم ــات الت ــي يمليه ــا النظ ــام
وحلف ــاؤه أحيان ــا ،فه ــذه البيئ ــات ل ــم تقب ــل
ّ
باالم ــاءات س ــابقًا حت ــى تفع ــل اآلن .كل ما في
ّ
األم ــر أن الن ــاس هن ــاك يش ــعرون بحاج ــة إل ــى
ّ
تطوي ــر التس ــويات املحلي ــة الت ــي ب ــدأت ف ــي
أماك ــن مختلف ــة م ــن س ــوريا ،وه ــي ل ــن تكتم ــل
بالطب ــع ف ــي غي ــاب إرادة سياس ــية تن ــزع منها
ّ
وتحوله ــا إل ــى حال ــة ش ــبه
عوام ــل التفجي ــر
ّ
دائم ــة تحاف ــظ عل ــى تماس ــك املجتم ــع املحل ــي
وال تس ــمح للنظ ــام أو للتكفيري ــن بمع ــاودة
تحطيم ــه .ال َ
دور مباشـ ـرًا لروس ــيا هن ــا ولك ــن
مس ــاعيها لجم ــع النظ ــام واملعارض ــة الوطنية
عل ــى طاول ــة ح ــوار تض ــع س ــياقًا عام ــا لفك ــرة
التسويات ،وتسمح بإنضاجها أكثر وتوسيع
رقعته ــا االجتماعي ــة .بالطب ــع ه ــذا ل ــن ّ
يتم في
ّ
املتضررة من
غي ــاب الق ــدرة على لجم األط ــراف
التس ــوية إذا ما حصلت وهي كثيرة تبدأ بمن
ّ
املتطرفني داخ ــل النظام
يس ـ ّـميهم هيث ــم من ــاع
وال تنته ــي عن ــد ح ــدود وهابي ــي املعارض ــة
ّ
وتكفيرييه ــا .واملش ــكلة الت ــي نواجهها هنا أن
دينامي ــة الح ــرب بات ــت تس ــمح له ــؤالء باملزيد
م ــن الس ــيطرة ،وبالتال ــي ل ــم يع ــد إيقافهم عند
ّ
حده ــم ممكن ــا بس ــهولة.
وه ــذه باملناس ــبة ليس ــت املش ــكلة الوحي ــدة

الت ــي س ــيواجهها ال ــروس ف ــي مس ــعاهم
لجم ــع «األط ــراف املحترب ــة» ،فهنال ــك مش ــكلة
املعارض ــة نفس ــها وفقدانه ــا ملرك ــز ثقل تمكن
مخاطبت ــه والتح ــاور مع ــه ،وخصوص ــا بع ــد
اس ــتبعاد «داع ــش» و»النص ــرة» م ــن ّ
أي حوار
مس ــتقبلي واعتبارهم ــا خصم ــن لجمي ــع
ّ
الق ــوى املحلي ــة واإلقليمي ــة.

والحف ــاظ عل ــى تماس ــكه .يس ــاعده ف ــي ذل ــك
انتش ــاره الواس ــع ف ــي مناط ــق مختلف ــة م ــن
س ــوريا وانضم ــام بيئ ــات بكاملها إلي ــه ،وهذا
املعط ــى األخي ــر يق ــول لنا الكثير حول مش ــكلة
ـي له ــذه املجامي ــع «الهائل ــة»
التمثي ــل السياس ـ ّ
م ــن البش ــر .ف ــي الرق ــة وحده ــا يوج ــد أكث ــر من
خمس ــمئة أل ــف إنس ــان وه ــؤالء محس ــوبون

مشكلة التمثيل السياسي
تأت ــي بع ــد ذل ــك مش ــكلة التمثي ــل السياس ــي
للمعارض ـ ّـة ،وه ــي م ــن األم ــور الخالفي ــة الت ــي
ّ
ووس ــعت
لطامل ــا عق ــدت األزم ــة الس ــورية
نطاقه ــا .م ــا يطرح ــه ال ــروس ف ــي ه ــذا اإلط ــار
ه ــو ح ــوار ب ــن النظ ــام واملعارض ــة الوطني ــة
(متمثل ــة ف ــي هيئ ــة التنس ــيق وجبه ــة
التحري ــر والتغيي ــر وتي ــار بن ــاء الدول ــة و...
ال ــخ) إضاف ــة إل ــى ش ــخصيات كان ــت تنتم ــي
إل ــى «االئت ــاف» س ــابقًا وبات ــت عل ــى مس ــافة
الخطيب تحديـ ـدًا) ،وهو أمر
منّ ــه الي ــوم (معاذ ّ
جي ــد كبداي ــة ،غي ــر أن ــه ال يق ــدم ف ــي الحقيق ــة
ص ــورة فعلي ــة ع ــن الواق ــع ال ــذي أفض ــت إلي ــه
ّ
الح ــرب .والواق ــع يق ــول ب ــأن املس ــتفيد األكب ــر
م ــن ح ــوار كه ــذا هو النظ ــام ألنه الوحي ــد الذي
يمتل ــك قواع ــد ش ــعبية كبي ــرة ويس ــيطر عل ــى
مس ــاحات شاس ــعة من األرض ،فيما املعارضة
الوطني ــة «ال تح ــوز ش ــيئًا عملي ــا» ،وتفتق ــد
ً
فض ــا ع ــن ذل ــك إل ــى كوادره ــا القابع ــن حاليًا
ف ــي الس ــجون .وه ــو م ــا س ــيجعل موقفه ــا
التفاوض ــي ضعيف ــا في مواجهة الس ــلطة التي
تتص ـ ّـرف فعلي ــا كدول ــة تأم ــر وتنه ــي ولي ــس
كط ــرف م ــن بني أط ــراف متس ــاوية .وم ــا نعرفه
ّ
أيض ــا بحك ــم التجرب ــة أن الط ــرف الوحي ــد
ال ــذي «يتس ــاوى م ــع الس ــلطة» حالي ــا ف ــي
امت ــاك األرض وامل ــوارد البش ــرية واملادي ــة هو
«داع ــش» ،وه ــذا التنظي ــم ال يعت ــرف بالعملية
ً
السياس ــية أص ــا ،ويمل ــك أكث ــر م ــن غي ــره
إم ــكان تعطيله ــا .فتحه املس ـ ّ
ـتمر للجبهات مع
النظ ــام ومحاول ــة تم ـ ّـدده إل ــى جبه ــات جديدة
(ري ــف دمش ــق الجنوب ــي والقلم ــون ودرع ــا و...
ال ــخ) يش ــيان برغبته في تغيي ــر قواعد اللعبة،
وبالتالي تجاوز دوره العس ــكري املباش ــر إلى
أدوار أخ ــرى سياس ــية وغي ــر سياس ــية .وه ــذا
لي ــس باألم ــر الجدي ــد عل ــى ّأية ح ــال ،فهو عبر
ّ
تعطيله املس ـ ّ
ـتمر للتس ــويات املحلي ــة وإخالله
بالس ــتاتيكو القائ ــم ب ــن النظ ــام واملعارض ــة
ّ
يتول ــى عمليًا ّ
مهمة التصدي
التابع ــة للخليج
ّ
ألي جه ــد يح ــاول إنق ــاذ املجتم ــع الس ــوري

الكيان الصهيوني ...أزمة حكم أم قلق الوجود؟
محمد العبد الله *
فجر رئيس حكومة العدو بنيامني نتنياهو
قنبلة مــدويــة داخ ــل التجمع االسـتـعـمــاري
عـنــدمــا أق ــدم عـلــى ف ـصــل /إق ــال ــة أب ــرز ق ــادة
ائـتــافــه الـحـكــومــي مــن ال ـ ــوزارة ،وزي ــر املــال
يائير البيد زعيم حــزب «يوجد مستقبل»،
ووزيــرة العدل تسيبي ليفني زعيمة حزب
«الحركة» ،ما أدى إلى استقالة جميع وزراء
الحزبني من التشيكلة الحكومية.

الفرد /الرئيس والعجزة
لــم يمض على تشكيل الحكومة الـ ـ  33في
كيان العدو ،أكثر من عشرين شهرًا ،بائتالف
خـمـســة أح ـ ــزاب س ـيــاس ـيــة ،تـ ـت ــراوح م ــا بني
«الـيـمــن ويـســار الــوســط» .ق ــرارات اإلقــالــة/
الفصل من الوزارة ،جاءت محمولة بخطاب
هجومي أطلقه نتنياهو على املستهدفني:
«في األسابيع األخيرة ،خصوصًا في اليوم
األخير ،حمل الوزيران البيد وليفني بشدة
عـلــى الـحـكــومــة بــرئــاسـتــي .لــن أتـحـمــل بعد
اآلن معارضة داخــل الحكومة ،ولــن أتحمل
وزراء يهاجمون من داخل الحكومة سياسة
الحكومة ورئيسها ،إنه انقالب» ،داعيًا إلى
«حل الكنيست بأسرع وقت ممكن للذهاب
ل ـل ـش ـعــب والـ ـحـ ـص ــول م ـن ــه ع ـل ــى ت ـفــويــض
واضـ ــح ل ـل ـق ـي ــادة» .لـيـفـنــي س ــارع ــت ب ــال ــرد:
«رئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء نـتـنـيــاهــو خـ ــواف ويـجــب
علينا تـغـيـيــره ...إنـهــا مشكلة اضــافـيــة مع
نتنياهو ال ــذي لــم يتحدث بـصــدق وأخفى

الـ ـحـ ـق ــائ ــق ،ومـ ـ ــا تـ ـح ــدث عـ ـن ــه كـ ـ ــان امل ــزي ــد
م ــن ال ـ ـكـ ــذب» .أحـ ــد ق ـ ـيـ ــادات حـ ــزب «ي ــوج ــد
مستقبل» ،الــوزيــر املستقيل مــن الحكومة
م ـئ ـيــر ك ــوه ــن قـ ــال م ـع ـق ـبــا ع ـل ــى ال ـخ ـط ــاب:
«عندما ألقى نتنياهو خطابه ضحكنا كما
فعل كــل االسرائيليني الــذيــن ضحكوا على
خال من الحقيقة».
خطاب كهذا ...إنه خطاب ٍ
أم ــا البـيــد فـقــد ذه ــب ألبـعــد مــن التوصيف،
تحدث عن التخريب الــذي أحدثه نتنياهو
ع ـلــى أك ـث ــر م ــن ص ـع ـيــد« :ل ـق ــد أل ـح ــق ض ــررًا
خطيرًا بالحلف االستراتيجي بني إسرائيل
بالعالقات
والواليات املتحدة ،وضررًا بالغًا
ّ
مــع الـبـيــت األب ـي ــض» ،مـضـيـفــا« :ل ـقــد فضل
امل ـصــالــح الـشـخـصـيــة ع ـلــى أي إصـ ــاح في
جـهــاز التعليم وال ـص ـحــة ...إن نتنياهو لن
يـشـكــل الـحـكــومــة املـقـبـلــة .لـقــد ارت ـكــب خطأ
والثمن الــذي سيدفعه على هذا الخطأ هو
أنــه لن يكون رئيس حكومة بعد اآلن» .في
ج ـل ـســة الـكـنـيـســت امل ـن ـع ـقــدة يـ ــوم األربـ ـع ــاء
 3دي ـس ـم ـب ــر /كـ ــانـ ــون أول ،خ ــاط ــب زع ـيــم
ح ــزب الـعـمــل «بــوغــي /يتسحاق هرتسوغ
ً
« نـتـنـيــاهــو ،ق ــائ ــا« :ه ــذا ه ــو الـفـشــل ال ــذي
ج ـل ـب ـتــه ل ـن ـف ـســك ب ـي ــدي ــك .وه ـ ــذا ه ــو الـثـمــن
ال ــذي تــدفـعــه عـلــى خطيئة الـغـطــرســة .هــذا
هو الثمن الذي يدفعه من يفضل مصلحته
الشخصية على مصلحة الــدولــة» ،مضيفًا:
«يا نتنياهو أنت لست زعيمًا» .العديد من
ق ــادة وأع ـضــاء األحـ ــزاب والـكـتــل البرملانية
داخــل الكنيست ،انضموا أيضًا إلــى حملة
الهجوم على نتنياهو.

حكومة األزمات والفشل
ل ـ ــم تـ ـسـ ـق ــط الـ ـحـ ـك ــوم ــة بـ ـف ـع ــل م ـم ــاح ـك ــات
وتعارضات وخالفات أحزاب االئتالف على
قضايا اقتصادية واجتماعية _ رغم أهمية
ما أفرزته من تناقضات _ كاملوازنة العامة
وبشكل أكثر خصوصية ،املوازنة املقترحة
للجيش ،ورسوم الضرائب وقضايا التعليم
والصحة والسكن وخصوصية املتدينني/
ال ـ ـحـ ــريـ ــديـ ــم ف ـ ــي الـ ـتـ ـع ــام ــل م ـ ــع ال ـت ـج ـن ـيــد
وامل ــوازن ــة ال ـعــامــة .لـكــن الـعــامــل األهـ ــم ،كــان
فــي كـشــف عـجــز الـحـكــومــة عــن تــأمــن األمــن
للمستعمرين ،ومــا فرضته وقائع ونتائج
ال ـع ــدوان الـعـسـكــري الــوحـشــي األخ ـيــر على
ق ـطــاع غ ــزة .واح ــد وخ ـم ـســون ي ــوم ــا ،صمد
الـشـعــب وقــاتــل أب ـن ــاؤه دفــاعــا عــن الــوجــود
وعن املقاومة .لم ترفع غزة الراية البيضاء
رغ ــم ه ــول الـخـســائــر الـبـشــريــة وامل ــادي ــة ،بل
بقيت صــواريـخـهــا ت ـ ّ
ـدك املـسـتـعـمــرات مدنًا
وم ـس ـت ــوط ـن ــات ،ف ــي ال ـع ـمــق امل ـح ـتــل وعـلــى
تخوم الـقـطــاع .أمــا هــدف الـجـنــراالت املعلن
فــي الـقـضــاء عـلــى س ــاح امل ـقــاومــة ،وتدمير
األن ـفــاق ،فـكــان تـحــرك املقاتلني داخـلـهــا ،بل
والــوصــول من خاللها إلــى مواقع عسكرية
ً
للعدو ،ما قــدم دليال آخــر على فشل جديد.
ه ــرب م ـئــات اآلالف م ــن مـسـتـعـمــرات غــاف
غزة ،ونام عدد أكبر داخل املالجئ في املدن
األخـ ــرى ،وسـقـطــت أس ـط ــورة الـجـيــش الــذي
ال ي ـق ـهــر ،إذ ق ـتــل وجـ ــرح ال ـع ـش ــرات ،ووق ــع
بــاألســر مــن وق ــع .لــم تـنـ َـهــر بـنــى اقتصادية

وم ــالـ ـي ــة داخـ ـ ــل الـ ـكـ ـي ــان فـ ـق ــط ،بـ ــل سـقـطــت
معها وت ـهــاوت أوه ــام «األم ــن والــرفــاهـيــة»
املوعودة ،لسكان املستعمرات .ومنذ تموز/
يوليو املنصرم ،واملستعمرون على امتداد
ال ــوط ــن امل ـح ـتــل ،يـقـطـفــون ث ـم ــار احـتــالـهــم
وعنصريتهم وساديتهم .من كفركنا وعكا
ً
وحيفا إلى الخليل وبيت لحم ،وصوال إلى
القدس امللتهبة ،تعيش قطعان املستعمرين
بخوف وقلق دائمني من الفعل الفلسطيني
املـ ـق ــاوم الـ ــذي ي ـط ــور أش ـك ــال امل ــواج ـه ــة مع
املحتل بما يتالءم وظروف كل منطقة ،وبما
يمتلك الجيل الجديد مــن أدوات /وسائل،
يـبـتــدعـهــا بـشـكــل خـ ــاق ،لـيـلـحــق أك ـبــر قــدر
مـمـكــن م ــن االص ــاب ــات ف ــي ص ـفــوف ال ـغ ــزاة.
وك ـمــا ع ـجــزت قـ ــوات ال ـج ـيــش ال ـفــاش ـيــة في
إنـهــاء املـقــاومــة فــي غ ــزة ،ستكلل بالهزيمة
كــل أســالـيــب القمع واالعـتـقــال والـقـتــل التي
تقوم بها عناصر الشاباك وحرس الحدود
وق ــوات النخبة ضــد الهبات الشعبية التي
يقودها شباب وشابات الحراك في القدس
املحتلة وباقي األراض ــي املحتلة .لهذا كان
الفشل العسكري واألمـنــي /االستخباراتي
في رصد املجموعات أو األفــراد التي نفذت
ع ـم ـل ـيــات «ال ــده ــس وال ـط ـع ــن واالخ ـت ـط ــاف
وإط ـ ـ ــاق ال ـ ــرص ـ ــاص» ،أح ـ ــد ع ــوام ــل تـفـكــك
حكومة االئتالف وانهيارها.

الذهاب النتخابات مبكرة
كما كان متوقعًا بعد االنقالب الذي قام به
نتنياهو عـلــى حـلـفــائــه بــالـحـكــومــة ،جــاءت
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عل ــى «داع ــش» حت ــى ل ــو كان ــوا ض ـ ّـد س ــلطته،
واعتباره ــم مش ــمولني برعاي ــة الس ــلطة أو
«املعارض ــة الخليجي ــة املعتدل ــة» يع ـ ّـد تجاوزًا
ّ
ويعب ــر ف ــي الحقيق ــة ع ــن س ــوء فه ــم
للواق ــع،
ّ
ّ
متعم ــد ملعضلته ــم الت ــي تتع ــن معالجته ــا
بس ــرعة .فداع ــش املطل ــوب رأس ــه اآلن ه ــو
الس ــلطة الت ــي يخض ــع له ــا ه ــؤالء الن ــاس

ولي ــس النظ ــام أو «جي ــش اإلس ــام» أو ...ال ــخ،
وعلي ــه يصب ــح توضي ــحّ املوق ــف من ــه مرتبط ــا
باملوق ــف م ــن أه ــل الرق ــة والجزي ــرة (ري ــف
الحس ــكة ودي ــر ال ــزور والبوكم ــال) أنفس ــهم.
عل ــى ال ــروس توضي ــح ه ــذه املس ــألة قب ــل
الخ ــوض ف ــي املس ــائل اإلجرائي ــة الت ــي تخ ـ ّـص
«املرحل ــة االنتقالي ــة» ،فه ــم ليس ــوا واضح ــن

كفاي ــة بعد في موقفهم م ــن «داعش» واملناطق
الخاضع ــة لس ــلطته ،وان كان رفضه ــم لقصف ــه
خ ــارج التفوي ــض األممي ّ
متقدم ــا عن كثير من
املواق ــف األخ ــرى الت ــي ّأي ــدت ق ــوات التحال ــف
االمبريال ــي ،ول ــم تكت ــرث بمصي ــر البش ــر
املش ــمولني بأعم ــال القص ــف.

ّ
هذا ال يعني ّأن روسيا قد ّ
غيرت موقفها من النظام ،ولكنها على األقل لم تعد تتعامل معه وحده (أ ف ب)

املجتم ــع هن ــا ف ــاض ب ــه الكي ــل ،ول ــم يع ــد
إطال ــة أمد
يحتم ــل األدوار الت ــي تس ــتفيد م ــن ّ
الح ــرب ،وه ــذا يعن ــي أن ــه مس ــتعد لتلق ــف ّأية
مب ــادرة تأت ــي باالتج ــاه املعاك ــس وتعم ــل
ّ
جدي ــا عل ــى وض ــع مس ــار سياس ــي لألزم ــة.
ف ــي ه ــذا اإلط ــار يب ــرز ال ــدور املص ــري كإط ــار
ممك ــن ملواكب ــة «املب ــادرة الروس ــية» عربي ــا،
ّ
وخصوص ــا ف ــي ظ ــل التط ـ ّـور ال ــذي تش ــهده
ً
العالق ــة ب ــن البلدي ــن .أص ــا تب ــدو مص ــر
ه ــي األق ــرب إل ــى روس ــيا (م ــن حي ــث املوق ــف
السياس ــي ال العس ــكري) ف ــي تناوله ــا لألزمة

ّ
المظلة العربية

المجتمع هنا فاض به الكيل،
ولم يعد يحتمل األدوار التي تستفيد
من إطالة أمد الحرب
وس ــبل معالجته ــا .وه ــذا موق ــف ثاب ــت
القاهرة
للدبلوماس ــية املصري ــة ،حيث بقي ــت
ّ
طيل ــة الفت ــرة املاضي ــة بعي ــدة م ــن التدخ ــل
املباش ــر ف ــي الح ــرب ،ول ــم تت ـ ّ
ـورط ف ــي دع ــم
ّ
أي م ــن أطرافه ــا كم ــا فع ــل الكثي ــرون ،وه ــذا
يس ــاعدها في لعب دور الوس ــيط النزيه الذي
يبح ــث عن ــه املجتم ــع الس ــوري من ــذ فت ــرة .ما
ً
يه ـ ّـم املجتم ــع هنا فضال ع ــن النزاهة ونظافة
الي ــد ه ــو املق ــدرة عل ــى التأثي ــر ف ــي مجري ــات
ّ
الخاصية
الص ــراع ،ورغ ــم افتق ــاد مصر له ــذه
بحك ــم ع ــدم ارتباطه ــا املباش ــر بامليليش ــيات
املحتربة إال أنها تس ــتطيع عبر التنس ــيق مع
ً
روس ــيا فع ــل الكثي ــر .يمكنها مثال اس ــتضافة
ّ
املفاوض ــات إذا أب ــدت أط ــراف معين ــة م ــن
املعارض ــة رفضها انعقاد الحوار في روس ــيا،
أيضًا عبر «عالقاتها املتينة»
وباس ــتطاعتها ّ
م ــع الس ــعودية ح ــض األخي ــرة عل ــى تحجي ــم
امليليش ــيات التابع ــة له ــا ،وبالتال ــي ت ــرك
البيئ ــات الس ــورية «املحس ــوبة عليه ــا» ّ
تعب ــر
كم ــا تش ــاء ع ــن رأيه ــا ف ــي مش ــروع الح ــوار
املقب ــل .ق ــد ترف ــض ه ــذه البيئ ــات الح ــوار
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األزمة املحتدمة وتحديد موعد االنتخابات
امل ـ ـب ـ ـكـ ــرة .وق ـ ـ ــد ص ـ ــادق ـ ــت الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة الـ ـع ــام ــة
للكنيست بــالـقــراء تــن التمهيدية واألول ــى
على مـشــروع قــانــون حــل الكنيست وتقديم
موعد االنتخابات املقبلة ،والذي أصبح نافذًا
(املشروع) بعد القراءتني الثانية والثالثة في
جلسة «يوم االثنني  .»12/ 8لم ييأس رئيس
الحكومة من إمكان تشكيل حكومة ائتالفية
جــديــدة قبل موعد الحسم بالكنيست ،لكن
جـهــوده بــاءت بالفشل .مــع انـطــاق السباق
الحزبي نحو بناء تكتالت وازنة تحوز أكبر
نسبة مــن عــدد مقاعد الكنيست العشرين،
بــدأ نتنياهو حملته االنتخابية املــزدوجــة:
داخـ ــل ح ــزب الـلـيـكــود «ب ـعــد أســاب ـيــع ع ــدة»
لـتــرؤســه مــن جــديــد ،وانـتـخــابــات الكنيست
في 17مارس /آذار ،بعدوان جوي استهدف
م ــواق ــع عـ ــدة ف ــي ريـ ــف م ــدي ـن ــة دمـ ـش ــق ،فــي
م ـح ــاول ــة م ـك ـشــوفــة ل ـل ـت ـعــويــض ع ــن فـشـلــه
فــي تحقيق أه ــداف عــدوانــه الــوحـشــي على
غ ــزة ،واخ ـفــاقــاتــه املـتـتــالـيــة فــي كـبــح جماح
الـتـحــركــات الجماهيرية فــي مدينة القدس
والضفة املحتلتني .مع هدف مباشر :توجيه
رس ــال ــة واضـ ـح ــة ل ـكــل امل ـع ـن ـيــن بـتـفــاعــات
األزم ـ ـ ــة الـ ـس ــوري ــة ،ب ــأن ــه قـ ـ ــادر ع ـل ــى إع ـ ــادة
اللعب بأوضاع أقطار املشرق العربي ،وفي
املـيــدان العملي ،خصوصًا ســوريــا ولبنان،
باستهداف قوى املقاومة .األحزاب املعارضة
لرئيس الحكومة ،هاجمت إق ــدام نتنياهو
عـلــى مـهــاجـمــة األراض ـ ــي ال ـســوريــة ف ــي هــذا

الـ ــوقـ ــت .ال ـن ــائ ـب ــة ف ــي ال ـك ـن ـي ـســت ع ــن ح ــزب
«يوجد مستقبل» ،يفعات قريب ،قالت للقناة
الـثــانـيــة بـتـلـفــزيــون ال ـعــدو «إن نتنياهو لم
ينجح في تشكيل ائتالف بديل من الحكومة
الـتــي أعـلــن حلها األس ـب ــوع املــاضــي وبــذلــك
قــرر الذهاب لطريق إشعال الشرق األوســط
ف ــي ب ــداي ــة حـمـلـتــه االن ـت ـخ ــاب ـي ــة» ،مـضـيـفــة:
«لــن تنطلي علينا هــذه اللعبة» .كما صرح
عـضــو الكنيست فــريــج عـيـســاوي عــن حــزب
ً
«ميرتس» قائال« :نتنياهو يسعى دائمًا إلى
تعليق فشله على شماعات خارجية ليعلق
عليها فشله ،وفي حال السؤال عن أدائه في
الحكومة والتسبب في غــاء املعيشة يقول
إي ــران السبب ،وفــي حــال ســؤالــه عــن النظام
الصحي يتهم حــزب الـلــه» .أمــا حــزب العمل
ف ـق ــال أحـ ــد ق ــادت ــه مــوش ـيــه مـ ــزراحـ ــي« :قـبــل
االن ـت ـخــابــات س ـت ـتــداخــل األم ـ ــور ببعضها،
لذلك فإن أملي أال يصاب أحد بالجنون حتى
مــوعــد االنـتـخــابــات» .ومــن املـتــوقــع أن يلجأ
«املـجـنــون» فــي ظــل حــل الكنيست ،وقيادته
ل ـح ـكــومــة ت ـصــريــف أعـ ـم ــال إلـ ــى م ـمــارســات
فاشية عدة ،تلحق األذى بشكل أكثر دموية
بالبشر ،وتدميرية بالحجر.

تحالفات إنقاذية أم ثأرية؟
من الواضح أن ما أفرزته انتخابات الكنيست
ال ــ 19عــام  ،2013كــان فــي زي ــادة عــدد مندوبي
القوى السياسية /الحزبية التي ذهبت بعيدًا
ف ــي خ ـلــق ت ــواف ـق ــات اج ـت ـمــاع ـيــة /اق ـت ـصــاديــة،
عـمـقــت الـنـهــج ال ـفــاشــي وال ـع ـن ـصــري ،املـغـلــف

بليبرالية شكلية .وقبل الحديث عــن طبيعة
التحالفات املمكنة التي تستند إلى نقد تجربة
الحكومة _الــراهـنــة_ الـتــي ترأسها نتنياهو،
فــإن ائـتــاف ال ـضــرورة ال ــذي ينضج على نار
هادئة بني حزبي «العمل» و»الحركة» ،والذي
يتم تسويقه كونه «مركز يسار الوسط» الذي
سيحوز على نسبة مقاعد تفوق ما سيحصل
عليه الـلـيـكــود _ بحسب اسـتـطــاعــات مــراكــز
مـتـخـصـصــة ،وب ــرام ــج تـلـفــزيــونـيــة_ سيجذب
إل ـيــه ق ــوى أخـ ــرى سـتـنـشــأ م ــن ي ـمــن الــوســط
ً
(«ي ــوج ــد مـسـتـقـبــل» م ـث ــا) أو م ــن تشكيالت
جديدة (حزب موشيه كحلون املتوقع إعالنه

يجب على الحركة الوطنية
الفلسطينية أن تطور من
استعداداتها للمواجهة المقبلة
قريبًا) ،وعــن التصدعات املحتملة في بعض
األحــزاب .وإذا كان الشعار املركزي «ال لعودة
بـيـبــي مل ــرة راب ـع ــة لـتـشـكـيــل ال ـح ـكــومــة» ال ــذي
تتوحد حوله القوى الطامحة بإنهاء الحياة
السياسية لنتنياهو ،الــذي يعمل على صوغ
شكل جديد من تحالفات قوى اليمني ،املدعوم
ب ـقــوى سـيــاسـيــة /ديـنـيــة «ال ـحــريــديــم» ،حــول
ب ــرن ــام ــج س ـي ــاس ــي واق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ،م ــوغ ــل فــي
عــدائــه للفلسطينيني ،وفــي دعـمــه لعصابات
املستعمرين فــي الضفة وال ـقــدس املحتلتني،
وفــي إقــراره ملزيد من املمارسات «القانونية»
العنصرية ضد عرب الـ.48

رأي

وتعتب ــر أن ــه ال يمثله ــا أبـ ـدًا ،ولكنه ــا ال تمل ــك
ف ــي الواق ــع خي ــارات كثي ــرة يمك ــن التعوي ــل
عليه ــا ،وخصوص ــا بع ــد االنتفاض ــات
املوضعي ــة الت ــي قام ــت به ــا ض ـ ّـد «جي ــش
اإلس ــام» التاب ــع للس ــعودية .إذ تب ـ ّـن له ــا انه
ال يختل ــف ف ــي ش ــيء ع ــن النظام ال ــذي قاتلته
طيل ــة الس ــنوات املاضي ــة ،ال ب ــل يب ــدو النظام
أحيان ــا «أفض ــل من ــه» لجه ــة التص ـ ّـرف كدولة
تحتض ــن النازح ــن وال تطرده ــم م ــن أماك ــن
س ــيطرتها كم ــا تفع ــل املعارض ــة م ــع املوال ــن
ً
ع ــادة .ال ــروس إل ــى جان ــب آخري ــن م ــن حلف ــاء
النظ ــام (إي ــران وح ــزب الل ــه) ّ
يلم ــون جيـ ـدًا
به ــذه التط ـ ّـورات ،وباس ــتطاعتهم نقله ــا إل ــى
األط ــراف الت ــي تبدي اس ــتعدادها للع ــب دور،
لكنه ــا ال تمل ــك املعلوم ــات والخب ــرة الكافي ــة
إلنف ــاذه ،ومنه ــا مص ــر طبع ــا.

خاتمة

ّ
ال يجب التعويل على هذا «الحل» كثيرًا  ،فهو
ينط ــوي على كثير م ــن التعقيدات ويفتقد إلى
عناص ــر أساس ــية متصل ــة باألزم ــة ،غي ــر أن ــه
يبق ــى أفض ــل م ــن الطروح ــات العدمي ــة الت ــي
يبديه ــا الغ ــرب وال ــى جانب ــه الخلي ــج معتقـ ـدًا
ـتخرجه م ــن مأزق ــه وتنه ــي احتكام ــه
بأنه ــا س ـ ّ
إل ــى «التدخ ــل املباش ــر» ف ــي مواجه ــة النظ ــام
ّ
و»داع ــش» .عل ــى األق ــل ال ــروس ومعه ــم بعض
الع ــرب َيب ــدون ف ــي ه ــذه املرحل ــة حريص ــن
عل ــى تماس ــك املجتم ــع الس ــوري ،وم ــن هن ــا
ّ
يأت ــي دعمه ــم لفك ــرة التس ــويات املحلي ــة الت ــي
ّ
بات ــت ّ
وتوجهات ــه أكثر من
تعب ــر ع ــن املجتم ــع
ّأي ــة اس ــتراتيجية أخ ــرى ،رغم أنها ف ــي البداية
كان ــت تعبيـ ـرًا ع ــن اس ــتراتيجية الس ــلطة
وحده ــا .روس ــيا هن ــا تتص ـ ّـرف كم ــا تفع ــل في
ّ
وتمده ــم بالس ــاح
أوكراني ــا .تدع ــم حلفاء ه ــا
وامل ــال وق ــد ّ
تدم ــر ف ــي طريقه ــا مجتمع ــات
بكامله ــا (كم ــا حص ــل ف ــي س ــوريا) ،ولكنه ــا
ف ــي النهاي ــة تع ــود للبح ــث ع ــن تس ــويات م ــع
«املجتمع ــات الت ــي ّ
دمرتها» ،وتبدو في س ــياق
إنج ــاح التس ــوية «أكث ــر حرص ــا عل ــى املجتمع
م ــن نفس ــه» .ه ــذا م ــا يج ــب أن يعرف ــه اليس ــار
املهج ــوس بنق ــد روس ــيا ووضعه ــا عل ــى «قدم
املس ــاواة» م ــع االمبرياليات الغربية .هي ّ
تعبر
ع ــن طم ــوح ّ
توس ــعي بالفع ــل ،ولك ــن ّ ضم ــن
إط ــار التس ــويات الت ــي تحف ــظ م ــا تبق ــى م ــن
املجتمع ــات ،وال تتي ــح تس ــويتها باألرض كما
يفع ــل الغ ــرب.
* كاتب سوري

خاتمة
رغ ـ ــم ال ـت ـب ـن ــي الـ ــواسـ ــع فـ ــي اإلعـ ـ ـ ــام ولـ ــدى
بعض السياسيني ،للتوصيفات الجاهزة
وامل ـع ـل ـبــة ،ع ــن «ي ـس ــار وي ـمــن ووس ـ ــط» في
املشهد الحزبي /اإليديولوجي الصهيوني،
فـ ـ ــإن أجـ ـم ــل مـ ــا س ـم ـع ـتــه فـ ــي ت ـف ـك ـيــك ه ــذه
امل ـ ـص ـ ـط ـ ـل ـ ـحـ ــات ،مـ ـ ــا تـ ـ ـح ـ ــدث بـ ـ ــه الـ ـب ــاح ــث
واملـ ـخـ ـت ــص ب ــالـ ـق ــان ــون الـ ــدولـ ــي ال ــدكـ ـت ــور،
أنـيــس ف ــوزي قــاســم ،قـبــل أي ــام عـلــى شاشة
إحدى الفضائيات« :الفرق بني تلك األحزاب
ه ــو كــال ـفــرق ف ــي ال ـط ـعــم ،ب ــن ال ـكــوكــا كــوال
والبيبسي كوال» .بانتظار انتهاء املئة يوم
املتبقية للوصول إلى انتخابات الكنيست
ال ـع ـش ــري ــن ،ي ـج ــب ع ـل ــى ال ـح ــرك ــة الــوط ـن ـيــة
الفلسطينية ،الفصائل واألحزاب والكتائب
املـقــاتـلــة وال ـقــوى املجتمعية ،أن تـطــور من
اسـتـعــداداتـهــا ملــواجـهــة مــا تحمله املرحلة
امل ـق ـب ـلــة .إن ـه ــا م ــدع ــوة ل ـب ـنــاء اسـتــراتـيـجـيــة
م ـق ــاوم ــة ،تـع ـمــل ع ـلــى ب ـن ــاء وح ـ ــدة وطـنـيــة
ح ـق ـي ـق ـي ــة ،ت ـن ـط ـلــق مـ ــن ب ــرن ــام ــج س ـيــاســي
وك ـف ــاح ــي ،يـسـقــط امل ــراه ـن ــات ع ـلــى ال ـعــودة
للمفاوضات ،ويقطع نهائيًا مــع السياسة
االنـتـظــاريــة ،ومــع نهج التنسيق والتفاهم
مــع أجـهــزة ال ـعــدو ،ويـصــوغ أط ـرًا سياسية
ومجتمعية وإدارية مالئمة ،ملواجهة التغول
االسـتـيـطــانــي /االسـتـعـمــاري ،واالع ـت ــداءات
ال ـيــوم ـيــة ال ـفــاش ـيــة ع ـلــى امل ــواط ـن ــن ال ـعــرب
وممتلكاتهم ومقدساتهم.
* كاتب فلسطيني
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سوريا

يضطر العديد من السوريين اليوم للعيش في بيوتهم التي طالها الدمار والتخريب ّ
تحقيق
جراء الحرب
ّ
الدائرة ،وعدم حصولهم على تعويضات مالئمة إلعادة الترميم ،بينما يستغل «الوسطاء» معاناتهم
ّ
الحكومية
مستفيدين من فساد الدوائر

السوريون يتآخون مع الدمار

التعويضات بـ«القطارة» ...والمحافظة تتذرع بحجم األعباء
دمشق ــ مودة بحاح
الـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــار الـ ـ ـ ـ ـ ــذي سـ ـ ّـب ـ ـب ـ ـتـ ــه الـ ـ ـح ـ ــرب
املتواصلة في سوريا ،منذ ما يقارب
أربع سنوات ،بلغ حدودًا مخيفة ،وال
ّ
ّ
شك في أن هذا الدمار أصاب األمالك
ّ
ال ـخــاصــة لـلـمــواطـنــن ،كــذلــك أص ــاب
ّ
العامة .ففي دمشق وريفها
األمــاك
ّ
تعرضت الكثير مــن املباني للدمار
ّ
ّ
الكلي أو الـجــزئــي ،وتـعــرضــت أعــداد
كـبـيــرة مــن ال ـس ـ ّـي ــارات لـلـضــرر بفعل
التفجيرات وقذائف الهاون الطائشة،
األم ـ ــر ال ـ ــذي دعـ ــا امل ـح ــاف ـظ ــة إلـ ــى أن
تتخذ قــرارًا بالتعويض للمواطنني
ع ـ ّـم ــا ل ـح ــق ب ـه ــم م ــن ضـ ـ ــرر ،وق ــام ــت
ل ــذل ــك ب ـ ــإح ـ ــداث ل ـج ـن ــة مـتـخـصـصــة
ب ـهــذا ال ـش ــأن ،جـعـلــت م ــن مـهـمــاتـهــا،
الوقوف على الوقائع ،وتقدير حجم
األض ـ ـ ـ ـ ــرار ،ومـ ـ ــن ثـ ـ ـ ّـم تـ ـح ــدي ــد مـبـلــغ
ال ـت ـع ــوي ــض ،ع ـل ــى أن يـ ـك ــون ص ــرف
امل ـب ـلــغ ف ــي مــرح ـلــة الح ـق ــة ،ق ــد تــأتــي
س ــري ـع ــا ،وق ـ ــد ت ـت ــأخ ــر لـ ـع ـ ّـدة أش ـهــر
ّ
بسبب أعداد املتضررين الكبيرة .إل
ّ
أن ما يثير سخط املتضررين ،ليس
ّ
ّ
امل ــدة التي تستغرقها عملية صرف
ُ
املبالغ املقررة ،بل املبالغ التي تقرها
ّ
املحافظة ،والتي ال تغطي غير جزء
مــن اإلصــاحــات ،مــا يضطر املواطن
إلى أن يكمل اإلصالح والترميم على
حسابه الخاص.
ف ــي مـنـطـقــة م ـســاكــن بـ ــرزة تـعـ ّـرضــت
س ـي ــارة وائـ ــل ألض ـ ــرار ك ـب ـيــرة ج ـ ّـراء
سقوط قذيفة هاون عليها ،فما كان
منه غير أن تـقـ ّـدم بطلب التعويض
للمحافظة التي عمدت إلــى الكشف
ّ
السيارة وتقدير حجم الضرر،
على
ّ
ّ
«وم ـ ــن ثـ ــم ص ــرف ــت مـبـلـغــا ال يـغــطــي
غ ـي ــر جـ ـ ــزء مـ ــن ت ـك ــال ـي ــف اإلص ـ ـ ــاح،
واضطررت إلى دفع باقي التكلفة من
جيبي» ،يقول.
ّ
ت ـبــدو حـكــايــة وائـ ــل أخـ ــف وطـ ــأة من
ح ـكــايــة هـ ــادي الـ ــذي ت ـع ـ ّـرض مـنــزلــه
ف ــي م ـس ــاك ــن بـ ـ ــرزة ألض ـ ـ ــرار ك ـب ـيــرة،
وعند ّ
تقدمه بطلب التعويض حصل
ّ
على مبلغ مئتي ألــف لـيــرة ســوريــة،
مشروطة بأن يباشر أعمال الترميم
مباشرة ،تحت إنــذار بهدم منزله إن

ّ
يؤدي بعض المحامين دور الوسيط ،ما يمكنهم من تحصيل تعويضات كبيرة لزبائنهم لقاء عموالت (األناضول)

ّ
تــأخــر بــذلــك ،األمــر الــذي أجـبــره على
استدانة باقي التكاليف ،لكون املبلغ
ّ
امل ـصــروف ال يغطي إل ج ــزءًا يسيرًا
ّ
ّ
عملية الترميم فــي ظــل االرتـفــاع
مــن
الكبير ألسعار مواد البناء.
ّ
يختلف وضــع املـنــاطــق الـتــي تمكن
الـجـيــش ال ـس ــوري م ــن اسـتـعــادتـهــا،
ع ــن تـلــك ال ـتــي ال ت ــزال تـحــت ص ــراع
غـ ـي ــر مـ ـحـ ـس ــوم ،حـ ـي ــث لـ ــن يـحـصــل

«النصرة» تعلن «معركة الحسم» في وادي الضيف والحامدية
إدلب ــ سائر اسليم
شنت «جبهة النصرة» و«جند األقصى» هجومًا هو األعنف خالل شهور على
معسكري وادي الضيف والحامدية املحاصرين جنوب إدلب منذ  11شهرًا،
بمشاركة «أحرار الشام» وفصائل أخرى.أكثر من  5000مقاتل حشدت الفصائل
املسلحة للمعركة التي أطلق عليها «معركة الحسم» بمشاركة أكثر من  30دبابة
وصواريخ متطورة اغتنمتها «النصرة» من معاركها األخيرة مع
«حركة حزم» و«جبهة ثوار سوريا».مصدر عسكري من داخل
معسكر الحامدية قال لـ«االخبار» ّإن «الهجوم بدأ بتمهيد مدفعي،
وكنا على علم مسبق به وتم تحصني املواقع وتنفيذ ضربات
استباقية على مواقع املسلحني املجاورة ،وخاصة في بلدات
كفرومة ،وقميناس ،وكفرنبل ،ومعرشورين».
وسيطرت الفصائل املقاتلة «إعالميًا» على معظم نقاط
املعسكرين ،إال ّأن مصدرًا عسكريًا أكد عدم صحة سقوط أي
نقطة بأيدي املسلحني ،و«أن االشتباكات مستمرة وبوتيرة أعنف
ً
مع غياب مساندة سالح الجو نتيجة سوء الظروف الجوية ليال»،
في وقت كان فيه للطيران دور كبير في ساعات الصباح األولى.
املعركة لم تحسم بعد ،هكذا ّ
عبر املصدر املعسكري ،مضيفًا «في الساعات املقبلة،
ستكون املعركة أشد ضراوة مع وصول تعزيزات كبيرة للمسلحني من الريفني
اإلدلبي والحموي».

م ــن تـ ـع ـ ّـرض ــت ب ـي ــوت ـه ــم لـ ـل ــدم ــار أو
ال ـت ـخــريــب ،ف ــي امل ـنــاطــق الـ ّـســاخ ـنــة،
على اي تعويضات حاليًا ،باعتبار
ّ
أن ل ـج ــان ال ـك ـشــف غ ـيــر ق ـ ــادرة على
الــوصــول إلــى الـبـيــوت للكشف على
ّ
ح ــال ـت ـه ــا ،ك ــذل ــك إن األوض ـ ـ ـ ــاع فــي
ّ
تلك املناطق لــم تستقر بعد ملعرفة
الحصيلة النهائية لــأضــرار .يقول
ّ
طارق ،من سكان جوبر« :اضطررنا
إلـ ــى الـ ـخ ــروج م ــن ج ــوب ــر وال ـل ـجــوء
إلــى جرمانا ،حيث استأجرنا بيتًا
ب ـع ــدم ــا ت ـق ــدم ـن ــا ب ـط ـل ــب ت ـع ــوي ــض،
وق ـم ـن ــا ب ـت ـس ـج ـيــل م ـعــام ـل ـت ـنــا ل ــدى
م ـخ ـف ــر الـ ـعـ ـب ــاسـ ـي ــن ،ل ـك ـن ـن ــا ح ـتــى
ال ـل ـح ـظــة ل ــن نـحـصــل ع ـلــى جـ ــواب».
وهــي حــال مشابهة لحال أم محمد
ال ـنــازحــة م ــن دومـ ــا ،وال ـت ــي تـقـ ّـدمــت
بطلب التعويض منذ حزيران ،2012
ولـ ــم ت ـح ـصــل ع ـل ــى ّ
أي م ـب ـلــغ حـتــى
ّ
ّ
اليوم ،مع العلم أن الجهات املعنية
ستزودها فقط بما ال يتجاوز %25
مــن قـيـمــة األض ـ ــرار .تـقــول أم محمد
لـ «األخبار»« :محافظة ريف دمشق،
ّ
تتحجج اليوم
املـســؤولــة عــن دوم ــا،
بـعــدم وج ــود كـشــف عـلــى امل ـنــزل من
قبلهم ،وأن الكشف الذي ّ
تقدمت به
إلـيـهــم يقتصر عـلــى ضـبــط الشرطة
ّ
فـ ـق ــط ،مـ ــع ال ـع ـل ــم أن قـ ـ ــرار ال ـك ـشــف
الـ ـ ـخ ـ ــاص ب ــاملـ ـح ــافـ ـظ ــة ص ـ ـ ــدر ب ـعــد
تقديمي الطلب ّ
بعدة أشهر».
ّ
ّ
في ظل ذلك ،يؤكد بعض املتضررين
ّ
أن املـ ـشـ ـكـ ـل ــة ال تـ ـكـ ـم ــن فـ ـ ــي ق ـي ـمــة
ال ـت ـع ــوي ــض املـ ـمـ ـن ــوح لـ ـه ــم ،بـ ــل فــي
االسـتـنـســابـ ّـيــة فــي ال ـصــرف .فبينما
ال ي ـس ـت ـط ـي ــع مـ ـعـ ـظ ــم املـ ـتـ ـض ــرري ــن
ال ـح ـص ــول ع ـل ــى ت ـع ــوي ـض ــات ـه ــم ّ ،أو
يحصلون على مبالغ زهيدة ،يتلقى

الـبـعــض مـبــالــغ ت ـع ــادل أض ـع ــاف ما
يستحقونه ،مستفيدين مــن بعض
املحامني الــذيــن وج ــدوا فــي الكارثة
ً
فــرصــة جـ ّـيــدة ملـمــارســة االسـتـغــال.
وف ــي ه ــذا الـسـيــاق ي ـقــول عـلــي ،أحــد
املتضررين« :يؤدي بعض املحامني
دور ال ـ ــوسـ ـ ـي ـ ــط مـ ـسـ ـتـ ـفـ ـي ــدي ــن م ــن
عــاقــات ـهــم الـشـخـصـ ّـيــة م ــع مــوظـفــي
ّ
املحافظة ،مــا يمكنهم مــن تحصيل
ت ـعــوي ـضــات ك ـب ـيــرة لــزبــائ ـن ـهــم لـقــاء
عموالت ّ
مالية».
ك ـ ـثـ ــرت ش ـ ـك ـ ــاوى امل ـ ــواطـ ـ ـن ـ ــن ب ـه ــذا
ّ
الـخـصــوص ،إل أن املحافظة تعتبر
ّ
التحدي كبيرًا ،واألمــوال التي
حجم
ّ
تصرفها ليست بقليلة ،حيث قدرت
«ال ـل ـج ـن ــة ال ـف ــرع ـي ــة ل ـل ـت ـعــويــض عــن
األضرار» في املحافظة ،حجم األموال
املـنـفـقــة ب ـ ــ 800مـلـيــون ل ـيــرة سـ ّ
ـوريــة،
شملت  5700طلب تـ ّـم صــرفــه ،وذلــك
لغاية حــزيــران املــاضــي .كذلك رفعت
جـ ــداول إل ــى «لـجـنــة إعـ ــادة اإلع ـمــار»
ع ــن ال ــرب ــع الـ ـث ــال ــث م ــن ع ـ ــام ،2014
بحيث تبلغ قيمة املبالغ املستحقة
للتعويض ،حسب الـتـقــديــرات ،أكثر
ـون ل ـي ــرة ،م ــع الـعـلــم أن
م ــن  136مـلـيـ ُ
ّ
الحسي
بعض املناطق أجري الكشف
عـلـيـهــا ف ــي ف ـت ــرات ســاب ـقــة ،ومـعـظــم
ه ــذه الـطـلـبــات تـشـمــل منطقة ب ــرزة،
ّ
بمعدل 75طلبًا في الـيــوم ،وذلــك إثر
ّ
إجراء املصالحة الوطنية فيها.
وفـ ــي هـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،ت ــوض ــح وزارة

تقارير أخرى
على موقعنا

ّ
اإلدارة امل ـح ـل ـ ّـي ــة ،أنـ ـ ــه ق ـب ــل صـ ــدور
الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـم ــات ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ب ــال ـك ـش ــف
ال ـح ـســي ك ــان االع ـت ـم ــاد ع ـلــى تـقــديــر
ّ
املختصة ،يجري
األضرار ،من اللجنة
بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـل ــى ت ــوص ـي ــف الـ ـش ــرط ــة ،وال
ّ
ّ
سيما قبل تقويم اإلدارة املحلية .أما
ال ـحــاالت الـتــي وردت بـعــد التعميم،
فينطبق عليها الكشف الحسي ،وال
تقبل ّ
أي طلبات تعويض من اللجان
الفرعية ،املشكلة لهذه الغاية ،بهذا
الشأن ،تحت طائلة املسؤولية.
وفـ ــي م ــا ي ـخ ـ ّـص ط ـل ـبــات املــواط ـنــن
ال ــذي ــن ال ي ـم ـت ـل ـكــون وث ــائ ــق إث ـب ــات
رس ـم ـيــة ،بـسـبــب ع ــدم ف ــرز مبانيهم
لعدم اكتمالها ،وعدم الحصول على
قــرار حكم ،أكــدت اللجنة أن املعالجة
تـجــري بــاألســس نفسها الـتــي أق ـ ّـرت
للعشوائيات ،بحيث تقبل الطلبات
م ــن امل ــواطـ ـن ــن املـ ـتـ ـض ــرري ــن ،ال ــذي ــن
تنطبق عليهم ه ــذه ال ـحــالــة ،مرفقة
بإحدى الوثائق الواردة في املرسوم
 40لعام .2012
واعـ ـتـ ـب ــرت «ل ـج ـن ــة إع ـ ـ ــادة اإلعـ ـم ــار»
أن الـ ـنـ ـق ــاب ــات امل ـه ـن ـي ــة وامل ـن ـظ ـم ــات
الشعبية تعامل معاملة األف ــراد في
مـجــال التعويض عــن األض ــرار التي
لحقت بممتلكاتها ،من حيث األسس
ومقدار التعويض.
ولكن ،مهما كانت مبررات املحافظة،
ّ ّ
والـ ـ ـظ ـ ــروف الـ ـت ــي تـ ـم ـ ّـر بـ ـه ــا ،إل أن
الـكـثـيــريــن م ـ ّـم ــن خ ـس ــروا أجـ ـ ـ ً
ـزاء من
منازلهم ،يضطرون اليوم إلى السكن
فيها رغم ما أصابها من ضرر ،لعدم
ق ــدرت ـه ــم ع ـل ــى ت ــوف ـي ــر مـ ـ ــواد ال ـب ـنــاء
وال ـص ـي ــان ــة ،وهـ ــم ب ــذل ــك يـقـتـسـمــون
امل ـع ــان ــاة م ــع غ ـيــرهــم م ــن ال ـنــازحــن
بانتظار انتهاء األزمة.
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تقرير

حلب تتنفس :رفع جواجز وفتح معابر
شيء من االرتياح
يشعر به مواطنو مدينة
حلب مع اإلجراءات الجديدة
التي اتخذتها قيادة شرطة
المدينة بإزالة عدد من
الحواجز ،وفتح العديد من
المعابر أمام حركة المرور
حلب ــ باسل ديوب
ب ـع ــد س ـن ـتــن م ــن إغـ ـ ــاق ال ـع ــدي ــد مــن
املـ ـح ــاور امل ــروري ــة ال ـك ـبــرى وإغــراق ـهــا
ب ــالـ ـح ــواج ــز امل ـخ ـت ـل ـف ــة ،واخـ ـت ــراق ــات
امل ـس ـل ـح ــن ل ـن ـصــف أح ـي ــائ ـه ــا ،بـ ــدأت
ش ـ ــوارع ح ـلــب تـسـتـعـيــد عــافـيـتـهــا .إذ
ب ــات م ــن امل ـم ـكــن أن تـعـبــر ال ـس ـي ــارات،
ع ـل ــى س ـب ـيــل امل ـ ـثـ ــال ،م ــن ّ
دوار ال ـك ــرة
األرضـيــة باتجاه نزلة الفيض ،مــرورًا
ً
ب ـق ـيــادة ال ـش ــرط ــة ،بـ ــدال م ــن االل ـت ـفــاف
الكيلومترين ونصف
مسافة تتجاوز
ّ
ال ـك ـي ـلــوم ـتــر ،ب ـع ــدم ــا خ ــف ـف ــت الـلـجـنــة
األم ـن ـ ّـي ــة عـ ــدد ح ــواج ــز الـتـفـتـيــش في
املدينة.
خـطــوة قـيــادة شــرطــة املحافظة ،برفع
امل ــزي ــد م ــن الـ ـح ــواج ــز وف ـت ــح ط ــرق ــات
ّ
حيوية عدة أمام حركة املــرور ،قوبلت
بارتياح من قبل مواطني مدينة حلب.
وكانت الطريق الواصلة بني ّ
حي سيف
الدولة ومدخل حلب الغربي (مشروع
ّ
واإلسماعيلية
الـنـفــق) ،وبــن الفيض
وامللعب البلدي ،مرورًا بقيادة الشرطة
ُوف ــرع الـهـجــرة ،مــن أه ـ ّـم امل ـحــاور التي
فتحت .يقول غسان بادنكجي ،املقيم
فــي سيف الــدولــة« :الخطوة تــدل على
تحسن أم ـنــي ،فتسهيل حــركــة امل ــرور
يــزيــد مــن شـعــور املــواطـنــن بــاألمــان»،
ولـ ـك ــن ذل ـ ــك ال ي ـم ـن ــع ق ـل ــق م ــواط ـن ــن
آخرين ّ
مما سموه «االنفتاح الزائد»،
ّ
حيث تــرى املواطنة سميرة محمد أن
«ال ـحــواجــز ض ـ ّ
ـروري ــة ،وإغـ ــاق بعض
ّ
ال ـ ـشـ ــوارع ي ـخــفــف اح ـت ـم ــاالت تفجير
ّ
السيارات املفخخة ،ولكن يحتاج األمر
إلى تنظيم عمل العناصر ،وزيادة عدد
املـفـتـشــن لـتـســريــع عـمـلـيــة الـتـفـتـيــش
وتسهيل حركة املرور».
ّ
الجدير ذكره أن مدينة حلب لم تشهد
انتحارية ،أو تفجير ّ
ّ
سيارات
عمليات
ّ
األمنية
مفخخة منذ تـشـ ّـددت اللجنة
بــوضــع ال ـح ــواج ــز ،وت ـعــديــل م ـســارات
الـ ـ ـح ـ ــرك ـ ــة ،وإغ ـ ـ ـ ـ ــاق بـ ـع ــض امل ـ ـحـ ــاور
املرورية.
ّ
كـمــا أن فـتــح ع ــدد م ــن ال ـطــرقــات أم ــام

حركة املرور جاء بالتزامن مع خطوة
يـنـتـظــرهــا أه ــال ــي امل ــدي ـن ــة م ـنــذ م ـ ّـدة،
وهـ ــي إزال ـ ـ ــة الـ ـح ــواج ــز ال ـب ـع ـي ــدة عــن
املــواقــع الحيوية .وكــان حاجز جامع
عبد الرحمن في حي السبيل ،وحاجز
ّ
السليمانية ،ودوار أبو
التوحيد في
فـ ـ ــراس ال ـح ـم ــدان ــي ف ــي م ــدخ ــل حـلــب
الغربي ،وحاجز طلعة جامع الغزالي
فــي حــي الـشـهـبـ ُـاء ال ـجــديــدة ،مــن أهـ ّـم
ال ـحــواجــز ال ـتــي أزيـ ـل ــت .كــذلــك أزيـلــت
حــواجــز ق ــرب الـحــديـقــة ال ـعـ ّ
ـامــة ،وفــي
ال ـح ـمــدان ـيــة ،وال ـج ــاب ــري ــة ،واس ـت ـبــدل
عـنــاصــر الـشــرطــة فـيـهــا بـعـنــاصــر من
ّ
الشعبية أو الجهات األمنية.
اللجان
ورأى مصدر رفيع في قيادة الشرطة
ّ
أن ه ــذه الـخـطــوة «ج ــاءت بالتنسيق
مـ ــع ال ـل ـج ـن ــة األم ـ ـنـ ـ ّـيـ ــة الـ ـت ــي لـحـظــت
زوال مخاطر االخـتــراقــات التي كانت
تمثلها بـعــض الـخــايــا الـنــائـمــة هنا
وه ـنــاك فــي أج ـهــزة ال ــدول ــة» ،مضيفًا
ّ
أن «البعد النفسي للخطوة ال يمكن

اغ ـفــالــه م ــع ب ــدء م ـفــاوضــات املـبـعــوث
األمـ ـم ــي س ـت ـي ـفــان دي م ـي ـس ـتــورا مع
الجماعات اإلرهابية ،ومن الضروري
إب ــراز التناقض بــن حالة األمــن التي
يعيشها املواطنون في كنف دولتهم،
وفـ ــوضـ ــى امل ـي ـل ـي ـش ـي ــات واإلره ـ ـ ـ ـ ــاب،
الـ ــذي يـعــانـيــه س ـكــان ب ـعــض األح ـيــاء
ال ــواقـ ـع ــة ت ـح ــت س ـي ـط ــرت ـه ــم» ،ول ـك ــن،
وف ـ ــي م ـق ــارب ــة م ـخ ـت ـل ـفــة ل ــأم ــر ،ي ــرى
ّ
بعض املــواطـنــن فــي حلب أن تراجع
ّ
اإلرهابية التي تستهدف
التفجيرات
املراكز الحكومية ،ترافق مع استهداف
األحياء بقذائف الهاون وأسطوانات
ال ـغ ــاز املـفـخـخــة .ويـ ــرى امل ــواط ــن عبد
ّ
الـخــالــق بــاروت ـشــي أن فـتــح الـطــرقــات
والـ ـع ــودة إل ــى م ــا كــانــت عـلـيــه ال ـحــال
ق ـب ــل دخـ ـ ــول امل ـس ـل ـح ــن إل ـ ــى املــدي ـنــة
«خطوة جيدة يجب استكمالها بطرد
املسلحني من حي بني زيد ،الذي ّ
يعد
مصدر القسم األكبر من القذائف التي
تحصد أرواح املدنيني في أحياء حلب
الشمالية».

محطات

الخطوة جاءت
بالتنسيق مع اللجنة
ّ
األمنية بعد زوال
مخاطر االختراقات

ّ
يذكر أن أشد التفجيرات التي وقعت
في حلب نتيجة عدم وجود حواجز
ق ــريـ ـب ــة م ـ ــن األمـ ـ ــاكـ ـ ــن امل ـس ـت ـه ــدف ــة،
أو ن ـت ـي ـجــة ن ـص ــب الـ ـح ــوج ــز ن ـه ــارًا
ً
وإزال ـ ـت ـ ـهـ ــا ل ـ ـيـ ــا ،ك ــان ــت ت ـف ـج ـي ــرات
مستشفى الحياة ،وساحة سعدالله
الجابري ،التي جرى على أثرها قطع
م ـح ــاور م ـ ّ
ـروري ــة ب ــوس ــائ ــل ب ــدائ ـ ّـيــة،
كأكوام الردميات والحجارة.

العميد في الجيش السوري عصام زهر الدين في مطار دير الزور قبل يومين (أ ف ب)

حلب« :النصرة» وشركاؤها يشرعون
في إقصاء «صقور الشام»
صهيب عنجريني
أحدث فصول «معارك املعارضني األهلية» ذاهب نحو املزيد من االشتعال.
الصدامات التي بــدأت قبل أيــام بني «لــواء التوبة» املرتبط بـ«بيعة» لـ«جبهة
أنصار الدين» ،وبني «ألوية صقور الشام» في ريف حلب الجنوبي اتخذت
منحى ُي ّ
مهد لتصفية وجود «الصقور» في املنطقة ،وتاليًا في حلب بأكملها،
األم ــر ال ــذي يـنــدرج فــي إط ــار إع ــادة رســم السيطرة هـنــاك ،وتــرجـيــح الكفة
«الـجـهــاديــة» .وكشفت تـطــورات اليومني األخيرين عــن «تضامن وتكافل»
أبرز املجموعات «الجهادية» في املنطقةّ ،
ضد «صقور الشام» وزعيمها أبو
عيسى الشيخ .ورغــم أن طرفي الـصــراع املستجد يــواصــان محاوالتهما
للتعمية على أسبابه وأهدافهَ ،
غير ّأن «حفلة ردح» حقيقية انطلقت بينهما
أمــس .املجموعات «املتكافلة» أصــدرت بيانًا دعــت فيه «صقور الشام إلى
ُ
التحاكم أمــام محكمة شرعية» ،وأكــدت أن أسباب الخالف «مادية بحتة».
الالفت أن البيان هاجم بطريقة مباشرة (وإن بلهجة مخففة) أبو عيسى
ّ
شخصيًا ،واتهمه بـ«االعتداء على ّ
مقار مجاهدي الريف الجنوبي،
الشيخ
ّ
متهمًا إياهم باتهامات باطلة» .البيان أكد «عدم وجود أي نقطة رباط لصقور
الشام في جبهات القتال في ريف حلب الجنوبي» ،وطلب في الوقت نفسه
من «كافة الفصائل الثورية بأرض الشام أن تدعو الشيخ للتحاكم إلى شرع
الله» .ويكتسب البيان أهميته بفعل عوامل عـ ّـدة ،منها «املكانة االعتبارية»
ألبو عيسى ،إضافة إلى أن نصف املجموعات املوقعة عليه مجموعات وازنة،
وهي «الجبهة اإلسالمية ،وجيش املهاجرين واألنصار ،وجيش املجاهدين،
وجبهة النصرة .األخيرة كانت قد استبقت البيان بنفي عالقتها بتفجير
مقر لـ«صقور الشام» في بلدة الحاضر ،وأكــدت على لسان «أميرها» في
ريــف حلب الجنوبي أبــو العباس الدليمي أن «الهجوم تم من قبل مدنيني
وبعض الفصائل ،تعرضوا لظلم وعمليات سلب ونهب من بعض عناصر
صقور الشام».
ّ
وتتوعد
«صقور الشام» ترد...
سريعًا جاء رد «صقور الشام» عبر بيان مضاد ،اتهمت فيه املجموعات
بالكذب .وفيما قالت «النصرة» وشركاؤها إن سبب الخالف كان «استغالل
ّ
قــوت الـنــاس» ،أكــد بيان «الصقور» عــدم ورود أي شكوى في هــذا الشأن.
ّ
كذلك أكد مشاركة عناصر من «النصرة» مع «لواء التوبة» في اعتقال عدد
لرتل
من عناصرها (صقور الشام) وأخــذ سالحهم ،ثم في نصب كمني ٍ
حــاول «استرجاع املـقــرات املغتصبة ،ومهاجمة منازل عناصر الصقور،
واعتقال بعضهم وتفجير أحد مقراتنا»« .صقور الشام» طالبت «الفصائل
بتحييد عناصرهم فورًا ومحاسبة املشاركني منهم» .وكررت التأكيد على
ّ
أن «ل ــواء التوبة لــه ارتـبــاط وثيق بــداعــش» .وإذ أك ــدت أنها «لــم ولــن ترفض
تحكيم الشريعة يومًا» ،فقد حرصت على اختتام البيان بالوعيد ،فطالبت
بـ«فك جميع املوقوفني وإرجاع السالح واألمانات فورًا ،وإال فإننا مضطرون
لـلــدفــاع عــن أنفسنا بكافة الــوســائــل» .فــي األث ـنــاء ،تــؤكــد كــل املــؤشــرات ّأن
األمــور بني الطرفني ذاهبة إلى التصعيد .ومن املعروف أن كل املعارك بني
املجموعات املسلحة قد بدأت بنغمة «التحاكم الشرعي» ،قبل أن تتطور إلى
معارك طاحنة.

مشهد ميداني

أرض المالح بقبضة الجيش ...ومخيم حندرات ينتظر
حلب ــ باسل ديوب
ل ــم ت ـن ـت ـظــر قـ ـي ــادة ال ـج ـي ــش ال ـس ــوري
ف ــي ح ـلــب ك ـث ـي ـرًا ب ـعــد ال ـل ـقــاء الـفــاشــل
لـ ـلـ ـمـ ـبـ ـع ــوث األم ـ ـ ـمـ ـ ــي سـ ـتـ ـيـ ـف ــان دي
ميستورا مع قادة الجماعات املسلحة
ف ـ ــي عـ ـيـ ـنـ ـت ــاب الـ ـت ــركـ ـي ــة ل ـت ـس ـت ــأن ــف
عـمـلـيــاتـهــا ال ـنــوع ـيــة ال ـخــاط ـفــة الـتــي
أث ـ ـمـ ــرت آخـ ــرهـ ــا عـ ــن ال ـس ـي ـط ــرة عـلــى
مـنـطـقــة أرض املـ ــاح املـتــاخـمــة لبلدة
ح ــري ـت ــان ع ـلــى ط ــري ــق ح ـلــب ـ ـ ـ أع ـ ــزاز.
كذلك تقدمت وحدات أخرى في مقطع
الـ ـش ــاه ــر ج ـن ــوب ــي م ـخ ـي ــم ح ـ ـنـ ــدرات،
ل ـي ـض ـيــق أكـ ـث ــر ف ــأك ـث ــر ال ـخ ـن ــاق عـلــى
الجيب الباقي للمسلحني في املخيم
الذي بات شبه معزول عن أحياء حلب
الشمالية.
العملية الخاطفة فاجأت الجماعات

العملية الخاطفة
فاجأت الجماعات
المسلحة

امل ـس ـل ـح ــة ،الـ ـت ــي م ـع ـظ ـم ـهــا يـصـنــف
تحت اســم «الجيش الـحــر ،فتداعت
لطلب النجدة مــن «جبهة النصرة»
و«أحـ ـ ـ ــرار الـ ـش ــام» وغ ـيــره ـمــا ،لتقع
أرت ـ ــال امل ـســانــديــن ف ــي مــرمــى ن ـيــران
ال ـج ـيــش ال ـغ ــزي ــرة ال ـتــي ق ـضــت على
الـعـشــرات منهم .وك ــان نصيب بلدة

عندان تسعة من القتلى ،بينهم أحد
شــرع ـيــي «ج ـب ـهــة ال ـن ـص ــرة» ،يحيى
زك ــري ــا ن ــاص ـي ــف ،وعـ ـش ــرات آخـ ــرون
نـعـتـهــم «ت ـن ـس ـي ـق ـيــات» امل ـج ـمــوعــات
املسلحة.
ّ
وقال مصدر عسكري لـ«األخبار» إن
«العملية تمت بنجاح باهر» ،مؤكدًا
«وقـ ـ ــوع أك ـث ــر م ــن  150مـسـلـحــا بني
قتيل ومصاب خالل ساعات النهار».
وبالتزامن مــع اقتحام أرض املــاح،
ك ــان ــت م ـج ـم ــوع ــات أخـ ـ ــرى ع ـمــادهــا
مقاتلو «ل ــواء ال ـقــدس» الفلسطيني
الـ ـ ــذي ي ـض ــم م ـت ـط ــوع ــن م ــن أه ــال ــي
مخيمي ح ـن ــدرات وال ـن ـيــرب ،تتقدم
في مقطع الشاهر بالقرب من مخيم
ح ـن ــدرات ،حـيــث ب ــات مــن تـبـقــى فيه
مــن مسلحني مـحــاصــريــن مــن ثــاث
جهات بشكل محكم ،فيما بقي منفذ

ص ـغ ـي ــر ع ـل ــى ج ــان ـب ــي مـ ـج ــرى نـهــر
قويق ال يتعدى عرضه ثالثمئة متر.
وم ـ ـ ـ ــع س ـ ـ ــاع ـ ـ ــات ال ـ ـ ـظ ـ ـ ـهـ ـ ــر ،وصـ ـل ــت
إم ـ ــدادات بــالــذخــائــر واملـسـلـحــن من
«ح ــرك ــة أح ـ ــرار ال ـش ــام» ال ـتــي تغيب
عــن امل ـشــاركــة فــي م ـعــارك حـلــب منذ
فترة ،وهــي التي أطلقت قبل يومني
غــزوة الحامدية ووادي الضيف في
ريف إدلــب ،كما اضطرت «النصرة»
إلى سحب عدد كبير من مسلحيها
مــن محيط جمعية الـجــود فــي بلدة
الزهراء وإرسالهم إلى املعركة.
وق ــال م ـصــدر م ـعــارض ل ــ«األخ ـبــار»
ّ
إن «ال ـح ــدي ــث ع ــن ت ــوح ــد الـفـصــائــل
انتهى
املجاهدة فــي غــازي عينتاب
َ
ب ـم ـج ــزرة أرض امل ـ ـ ــاح .ل ــم ي ـســانــد
امل ــدافـ ـع ــون ع ــن ح ـل ــب ك ـم ــا يـنـبـغــي.
الفصائل السلفية املجاهدة لم تعد

تعتبر مدينة حلب معركتها وهي
تركز على الريف».

أرض المالح
تقع بني حندرات وحريتان شمالي
حلب ،أطلق عليها هذا االسم نسبة
إلى رئيس بلدية حلب مرعي باشا
امل ـ ـ ــاح ال ـ ـ ــذي أق ـ ـ ــام ف ـي ـه ــا م ـش ــروع ــا
زراعـيــا حديثًا نهاية الـقــرن التاسع
عشر.
وتكمن أهميتها االستراتيجية اآلن
في توسيع الطوقني األول والثاني
حــول املدينة املزمع تحقيقهما بما
يحكم الـحـصــار عـلــى املـسـلـحــن في
األحياء الشرقية من املدينة ،ويمنع
وصول اإلمدادات إليهم ويجعل من
حـفــر األن ـفــاق أم ـرًا غـيــر ذي ج ــدوى،
وفق ما يؤكده القادة امليدانيون.
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استنفار جوي إسرائيلي مع تحليق «أبابيل» فوق المسير العسكري

أن يخرج عسكر «حماس» ليقول «شكرًا إيران» ،مع عبارات تفصيلية عن
السالح الذي قدمته الجمهورية اإلسالمية والمال و«أشياء أخرى» ،ليس باألمر
العابر في هذا التوقيت .صحيح أن المستوى السياسي ّ
مهد للشكر في الزيارة
األخيرة لطهران ،لكن هناك من يتلمس تغيرًا في أولويات الحركة

«القسام» تستعرض عضالتها

شكرًا إيران
م ــن ت ـحــت ط ــائ ــرة «أب ــابـ ـي ــل» ال ـتــي
أطلقتها «كتائب الـقـســام» ،الــذراع
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ل ـ ـحـ ــركـ ــة «حـ ـ ـمـ ـ ــاس»،
فـ ــوق امل ـح ـت ـف ـلــن ب ــذك ــرى ان ـطــاقــة
الحركة السابعة والعشرين ،أطلق
املتحدث باسم الكتائب مجموعة
م ــن امل ــواق ــف ال ـقــدي ـمــة ـ ـ ـ ال ـجــديــدة،
م ـع ـل ـنــا أنـ ـه ــم ل ــن ي ـق ـب ـل ــوا أق ـ ــل مــن
إعــادة إعـمــار كــل مــا دمــرتــه الحرب
اإلسرائيلية في غــزة ،مشددًا على
أن هــذا «وع ــد لــن نـخـلـفــه ،وإن غــدًا
لناظره قريب».
أبـ ـ ـ ـ ــو عـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــدة حـ ـ ـ ـ ــذر ف ـ ـ ــي ك ـل ـم ـت ــه
اإلســرائ ـي ـل ـيــن مــن «ن ـفــاد الـصـبــر»
على تأخير اإلعمار ،ملوحًا بقرب
ساعة االنفجار .لكن الجديد الذي
ح ـم ـل ــه امل ـ ـت ـ ـحـ ــدث الـ ـعـ ـسـ ـك ــري هــو
تتويج الزيارة السياسية األخيرة
لـلــوفــد الـحـمـســاوي إليـ ــران ،بشكر
ال ـج ـم ـه ــوري ــة اإلس ــامـ ـي ــة ع ـل ــى مــا
ق ــدم ـت ــه م ــن مـ ــال وس ـ ــاح «وأم ـ ــور
أخرى» ،مضيفًا« :جمهورية إيران
اإلس ــامـ ـي ــة أم ــدت ـن ــا ب ــال ـص ــواري ــخ
ال ـ ـتـ ــي دكـ ـ ــت املـ ـحـ ـت ــل فـ ــي صـ ــوالت
وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوالت م ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــت ،ودعـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــا
ب ــالـ ـص ــواري ــخ ال ـن ــوع ـي ــة املـ ـض ــادة
ل ـلــدبــابــات ال ـتــي حـطـمــت أس ـطــورة
امليركافا».
ول ـع ـل ـهــا ت ـك ــون املـ ــرة األول ـ ــى الـتــي
ي ـصــرح فـيـهــا امل ـس ـتــوى الـعـسـكــري
ف ـ ــي «ح ـ ـ ـمـ ـ ــاس» ب ــالـ ـشـ ـك ــر إلي ـ ـ ــران
ب ـع ــدم ــا ك ـ ــان الـ ـح ــدي ــث ال ـس ـيــاســي
ال ي ـ ـت ـ ـعـ ــدى م ـ ـس ـ ـتـ ــوى الـ ـتـ ـلـ ـمـ ـي ــح
وال ـت ـع ـم ـيــم ،وإن أث ـنــى أب ــو عـبـيــدة
على دور «جماعات ودول أخرى»
ل ــم ي ـح ــدده ــا ،فــإنــه ل ــم يـسـتـثــن من
ش ـك ــره ق ـطــر وتــرك ـيــا ع ـلــى «ال ــدع ــم
السياسي».
وخـ ــال الـ ـع ــرض ،خ ــرج ــت وح ــدات
ع ـس ـك ــري ــة مـ ـتـ ـع ــددة مـ ــن ال ـك ـت ــائ ــب
ح ـ ــامـ ـ ـل ـ ــة أن ـ ـ ـ ــواع ـ ـ ـ ــا مـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة م ــن
األسـ ـ ـلـ ـ ـح ـ ــة ك ـ ـ ـم ـ ـ ـضـ ـ ــادات الـ ـ ـ ـ ــدروع
ً
وال ـص ــواري ــخ ال ـك ـب ـيــرة ،ف ـضــا عــن
طائرة االستطالع «أبابيل» ،وكان
الفتًا التأكيد على حضور الوحدة
الـ ـبـ ـح ــري ــة (ال ـ ـض ـ ـفـ ــادع ال ـب ـش ــري ــة)
والـ ـثـ ـن ــاء ع ـل ــى دورهـ ـ ــا الـ ـب ــارز فــي
ال ـ ـحـ ــرب األخ ـ ـي ـ ــرة ،وخـ ــاصـ ــة ب ـعــد
عــرض مـقــاطــع مـصــورة عــن إحــدى
عملياتها داخل األراضي املحتلة.
في شأن األسرى الفلسطينيني ،لم
تعلن «القسام» أي جديد عن حالة
أو عـ ـ ــدد الـ ـجـ ـن ــود اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــن
لــدي ـهــا .م ــع ذلـ ــك ،ق ــال أب ــو عـبـيــدة:
«ن ـن ـص ــح ال ـ ـعـ ــدو ب ــإيـ ـج ــاد م ـخ ــرج
يحفظ مــاء وجـهــه مــن قــانــون عــدم
تنفيذ الصفقات ،فـقــرار الكنيست
ب ـ ـعـ ــدم اإلف ـ ـ ـ ـ ــراج ع ـ ــناألس ـ ـ ـ ــرى فــي
صـ ـ ـفـ ـ ـق ـ ــات ال ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــادل ال يـ ـ ـس ـ ــاوي
ً
ُ
الـحـبــر ال ــذي ك ـتــب ع ـل ـيــه» ،مـكـمــا:
«ل ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــروا شـ ـعـ ـبـ ـك ــم أيـ ـ ـ ــن ضـ ــاع
جـنــودكــم ...إع ــادة اعـتـقــال مـحــرري
صـ ـفـ ـق ــةوفـ ـ ـ ــاء األح ـ ـ ـ ـ ــرار س ـي ـج ـعــل
الـعــدو يـنــدم ،وي ــوم حــريــة األســرى

بات أقرب مما يتصور كثيرون».
وخـ ـ ـ ــال الـ ـ ـح ـ ــرب األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ،أك ـ ــدت
«الـ ـ ـقـ ـ ـس ـ ــام» أن ـ ـهـ ــا ك ـ ـبـ ــدت ال ـج ـي ــش
اإلسـ ـ ــرائ ـ ـ ـي ـ ـ ـلـ ـ ــي خـ ـ ـس ـ ــائ ـ ــر فـ ـ ــادحـ ـ ــة،
ّ
وت ـم ــك ـن ــت م ــن أس ـ ــر جـ ـن ــدي يــدعــى
أرون شــاؤول خــال عملية نفذتها
شـ ـ ــرق غ ـ ـ ــزة .كـ ـم ــا ت ـت ـه ــم إس ــرائـ ـي ــل
«حـ ـم ــاس» بــاح ـت ـجـ ُـاز ج ـثــة ضــابــط
آخر (هدار غولدن) قتل في اشتباك
مسلح شرق مدينة رفح ،وهو ما لم
تؤكده الحركة ،أو تنفه ،حتى اآلن.
أمــا املستوى السياسي الــذي مثله
عـ ـض ــو املـ ـكـ ـت ــب الـ ـسـ ـي ــاس ــي ،خ ـل ـيــل
الـحـيــة ،فـقــال إن «ح ـمــاس» ستبذل
كل ما في وسعها لتفعيل املقاومة
في فلسطني ،وباألخص «في الضفة
والقدس» .وأضاف الحية« :ستفعل
حـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاس ،م ـ ـ ــع ب ـ ـق ـ ـيـ ــة ال ـ ـف ـ ـصـ ــائـ ــل،
املقاومة في كل فلسطني ،وفي قلب

شاركت وحدات عسكرية متنوعة في عرض كتائب القسام العسكري (آي بي ايه)

القدس والضفة» ،داعيًا «فتح» إلى
م ـصــال ـحــة ت ـع ـت ـمــد ع ـل ــى «ال ـش ــراك ــة
ال ـح ـق ـي ـق ـيــة وق ــاع ــدة ال ـح ـف ــاظ عـلــى
املقاومة ونبذ التنسيق األمني مع

العدو».
بــال ـتــزامــن م ــع ذلـ ــك ،ق ــال ــت م ـصــادر
عـ ـب ــري ــة إن الـ ـجـ ـي ــش اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي
اس ـت ـن ـفــر ط ــائ ــرات ــه امل ـقــات ـلــة بـعــدمــا

رص ـ ــد أم ـ ــس ت ـح ـل ـي ــق طـ ــائـ ــرة ف ــوق
س ـم ــاء ق ـط ــاع غ ـ ــزة .وق ــال ــت ال ـق ـنــاة
الـعـبــريــة الـثــانـيــة إن أنـظـمــة اإلن ــذار
املبكر شخصت الـطــائــرة فــي سماء

«حماس» تعاني من سجونها
مشروع عربي
لسداد الديون عن
الموقوفين على
ذمم مالية في
سجون حكومة
«حماس» السابقة.
الهدف تخفيف
األعداد الكبيرة جراء
ازدياد عدد السجناء،
في ظل واقع كارثي
تعيشه عشرات مراكز
التوقيف وخمسة
سجون مركزية

غزة ـ سناء كمال
يـعــود العجز املــالــي الــذي
يـ ـق ـ ّـي ــد حـ ــركـ ــة «ح ـ ـمـ ــاس»
إل ــى الــواج ـهــة م ــن جــديــد.
ف ـهــو ب ـعــدمــا دف ـع ـهــا إل ــى املـصــالـحــة
مع «فتح» وترك إدارة دفة الحكومة،
تطفو آث ــاره مـجــددًا مــع إع ــان وزارة
ال ــداخ ـل ـي ــة ف ــي غ ـ ــزة أن ال ــوض ــع فــي
سـجــو ّنـهــا «كـ ــارثـ ــي» ،وخ ــاص ــة أنـهــا
لم تتلق ّ
أي أمــوال ،أو حتى تواصل،
مــن رئـيــس حـكــومــة الـتــوافــق وحــامــل
حقيبة «الداخلية» ،رامي الحمدالله،
كما تقول.
«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ع ـل ـم ــت أن «ال ــداخـ ـلـ ـي ــة»
ت ـس ـعــى إلـ ــى إتـ ـم ــام مـ ـش ــروع يخفف
أزمـ ــة االزدحـ ـ ــام الـكـبـيــر لـلـمــوقــوفــن،
وخاصة أصحاب الذمم املالية الذين
ت ـق ــدر نـسـبـتـهــم ب ـ ـ ــ %30م ــن مـجـمــوع
املسجونني لــديـهــا .وأص ـحــاب الذمم
امل ــال ـي ــة ه ــم ال ــذي ــن س ـج ـن ــوا نـتـيـجــة
عـجــزهــم عــن دف ــع ال ــدي ــون املستحقة
عليهم ،وذلــك مــع اتـســاع رقعة الفقر
في غزة واستمرار حصارها .الفكرة
تـ ـق ــوم ع ـل ــى سـ ـ ــداد جـ ــزء م ــن امل ـبــالــغ
امل ـس ـت ـح ـق ــة ،وذل ـ ـ ــك ب ـت ـم ــوي ــل عــربــي
(ق ـط ــري وت ــرك ــي) ي ـصــل ُف ــي مجمله
ّ
إلــى مليوني دوالر .وقــد ألـفــت لجنة
ل ــوض ــع امل ـع ــاي ـي ــر ل ـل ـس ـج ـنــاء ال ــذي ــن
سيستفيدون مــن هــذا امل ـشــروع منذ
أك ـثــر م ــن عـ ــام ،ت ـشــرف عـلـيـهــا وزارة
الشؤون االجتماعية واإلدارة العامة
للسجون.
يقول رئيس اللجنة الحكومية لكسر
ال ـح ـص ــار واس ـت ـق ـبــال ال ــوف ــود ،عــاء
ال ـب ـط ــة ،إن امل ـ ـشـ ــروع س ـي ـســاعــد فــي
إخ ـ ــراج امل ــوق ــوف ال ـعــاجــز ع ــن س ــداد

الـ ــديـ ــن ،بـ ـش ــرط أال يـ ـتـ ـج ــاوز امل ـب ـلــغ
املطلوب ألــف دوالر ،إضــافــة إلــى «أن
يــوافــق الــدائــن على املساهمة فــي أن
يتنازل عن جــزء من الدين املستحق
لـ ــه» .وي ــذك ــر ال ـب ـطــة ،ف ــي حــديـثــه إلــى
«األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار» أن م ـ ــا وصـ ـلـ ـه ــم ح ـتــى
ال ـل ـح ـظــة  50ألـ ــف دوالر م ــن تـمــويــل
محلي وعبر قوافل املساعدة.
فـ ـ ــي غـ ـ ـض ـ ــون ذل ـ ـ ـ ــك ،أع ـ ـل ـ ـنـ ــت وزارة
الــداخ ـل ـيــة أن حــالــة «ك ــارث ـي ــة» تخيم
ع ـل ــى خ ـم ـســة س ـج ــون م ــرك ــزي ــة و21
م ــرك ــز ت ــوق ـي ــف ت ــدي ــره ــا ،وذل ـ ـ ــك مــع
ارت ـفــاع أع ــداد املـســاجــن فــي األشـهــر
الـخـمـســة األخـ ـي ــرة ،أي م ـنــذ م ــا قبل
الـحــرب اإلسرائيلية .وتــرصــد مراكز
حقوقية ارتفاع معدالت الجريمة ،وال
سيما بعد الحرب ،مشيرة إلى ازدياد
الـســرقــات وال ـش ـجــارات .رغــم ذل ــك ،لم
تقدم الوزارة أو املؤسسات الحقوقية
أرقامًا دقيقة عن نسبة الجرائم.
وم ـ ــن أه ـ ــم األزمـ ـ ـ ــات الـ ـت ــي تـعــانـيـهــا
الـسـجــون غـيــاب مــوازنــة خــاصــة بها
بـعــدمــا أوك ـلــت ال ـ ــوزارة إل ــى حكومة
التوافق ،ما أدى إلى نقص في مواد
ال ـت ـن ـظ ـيــف وان ـت ـش ــار األم ـ ـ ــراض بني
املساجني ،كالجرب والسعال والنزلة
املعوية .ويقول املدير العام للعالقات
العامة واإلع ــام فــي إدارة السجون،
ع ـم ــر عـ ـ ــوض ،إن م ــن الـ ــواجـ ــب عـلــى
«التوافق» توفير سجون ّ
مهيأة وفق
القوانني الدولية.
عـ ـل ــى ض ـ ـ ــوء ه ـ ـ ــذا ال ـ ـ ــواق ـ ـ ــع ،ت ـض ـطــر
إدارة السجون إلــى السماح ألهالي
املساجني بإحضار الطعام ألبنائهم،
وهو ما يعطي فرصة إلدخال بعض
املـ ـمـ ـن ــوع ــات ك ـ ــامل ـ ـخ ـ ــدرات .ي ـض ـيــف
عوض لـ«األخبار»« :ذات مرة أدخلت

زوج ـ ــة س ـجــن مـ ـخ ــدرات الـحـشـيــش
ً
داخل امللفوف بدال من األرز ،وأخرى
ّ
دسـ ــت ح ـبــوب الـ ـت ــرام ــادول ف ــي نعل
الحذاء الذي أرسلته» ،مشيرًا إلى أن
ذلــك يــزيــد مجهودهم فــي التفتيش،
وفــي ظــل انـقـطــاع الـتـيــار الكهربائي
يصبح التفتيش أصعب.
ول ـ ـعـ ــل املـ ـشـ ـه ــد األكـ ـ ـث ـ ــر غ ـ ــراب ـ ــة هــو
طـ ـه ــي مـ ـس ــؤول ــي الـ ـسـ ـج ــن ال ـط ـع ــام

تضطر إدارات
السجون إلى توزيع نوع
واحد من الدواء على
جميع المرضى

ع ـل ــى ال ـح ـط ــب ب ـع ــد ان ـق ـط ــاع ال ـغ ــاز،
فـيـتـســرب دخ ــان ال ـن ــار إل ــى الـعـنــابــر
عند املساجني .وخــال الجولة ،كان
واضحًا حضور الحشرات بني الغرف
ً
واملمرات ،فضال عن أن الحمام نفسه
يستخدمه أكثر مــن ثالثني شخصًا
في اليوم.
حــال مــراكــز التوقيف ال تختلف عن
السجون الكبيرة ،إذ يجعل االكتظاظ
امل ــوق ــوف ــن ع ـلــى ذم ــم مــال ـيــة عــرضــة
للخطر على أيــدي أصحاب األحكام
والـجـنــايــات ،وتـضـيــف الـ ــوزارة أنها
اض ـطــرت إل ــى الـخـلــط بينهم بسبب
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ّ
أنصار الله «تطهر» أرحب االستراتيجية من «القاعدة»
ال ـق ـطــاع ،فـهــرعــت «ط ــائ ــرات مـقــاتـلــة
العتراض الطائرة في حال دخولها
املـجــال الـجــوي اإلســرائـيـلــي» .وبعد
بث «حماس» مقطعًا مصورًا لعملية
أخرى حدثت خالل الحرب األخيرة
في موقع «أبــو مطيبق» العسكري،
أعربت مصادر عسكرية إسرائيلية
عــن قلقها مــن اسـتـمــرار الحركة في
نشر تسريبات الفيديو لعملياتها.
وقــالــت املـصــادر إنــه يــاحــظ حــدوث
تطور في قدرات «حماس» التقنية،
كما توجد مـخــاوف مــن نشر املزيد
من هذه املواد.
ع ـل ــى ال ـص ـع ـيــد ال ــداخـ ـل ــي ،ت ـقــاضــى
املــوظـفــون الـعـسـكــريــون فــي حكومة
«ح ـ ـ ـمـ ـ ــاس» الـ ـس ــابـ ـق ــة ،يـ ـ ــوم أم ـ ــس،
ن ـص ــف راتـ ـ ــب شـ ـه ــري ع ـب ــر م ـكــاتــب
ال ـبــريــد ،فـيـمــا لــم تـشــر ال ـحــركــة إلــى
م ـصــدر ت ـمــويــل ه ــذه ال ــروات ــب .لكن
مـ ـص ــدرًا م ـط ـل ـعــا قـ ــال إن «ح ـم ــاس»
ت ـ ـ ــدف ـ ـ ــع رواتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ه ـ ـ ـ ـ ـ ــؤالء وب ـ ـعـ ــض
املــوظـفــن املــدنـيــن مـمــن استثنتهم
حكومة الوفاق ،وذلك من «اإليرادات
ّ
املـ ـحـ ـلـ ـي ــة» .ورغـ ـ ــم ت ـس ــل ــم امل ــوظ ـف ــن
املــدنـيــن دفـعــة تـقــدر ب ـ  1200دوالر
عــن طــريــق األم ــم امل ـت ـحــدة ،بـتـمــويــل
قـ ـ ـط ـ ــري ،قـ ـب ــل نـ ـح ــو ش ـ ـهـ ــر ،ف ــإن ـه ــم
م ـن ــذ ذلـ ــك ال ــوق ــت ل ــم ي ـت ـس ـل ـمــوا أي
م ـخ ـص ـصــات ،ك ـمــا ل ــم ت ـحــل مـشـكـلــة
ترسيم تثبيتهم في قوائم السلطة
الفلسطينية .وج ــراء ه ــذا ،ينفذون
إضـ ــرابـ ــات ج ــزئ ـي ــة وك ـل ـي ــة؛ آخ ــره ــا
التعليق الجزئي لـلــدوام ،أمــس ،في
املدارس الحكومية.
(األخبار ،األناضول)

ّ
ت ـ ـمـ ــك ـ ـنـ ــت ج ـ ـمـ ــاعـ ــة «أن ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــار ال ـ ـلـ ــه»
(الحوثيون) من السيطرة على مديرية
أرحب التابعة ملحافظة صنعاء ،وهي
منطقة بالغة األهمية استراتيجيًا من
الناحية العسكرية ،الحتوائها قاعدة
الـصـمــع ،أكـبــر قــاعــدة عسكرية تابعة
ّ
لقوات «الـحــرس الجمهوري» املنحل،
وال ـ ـتـ ــي ك ــان ــت ت ـح ــت س ـي ـط ــرة أح ـم ــد
عبدالله صــالــح ،ابــن الــرئـيــس اليمني
السابق علي عبدالله صــالــح ،إضافة
ً
إل ــى كــون ـهــا ت ـضـ ّـم ج ـب ــاال ومــرتـفـعــات
مطلة على شمالي العاصمة صنعاء،
وم ـن ـه ــا ي ـم ـك ــن ال ـت ـح ـك ــم فـ ــي م ـط ــاري
ال ـعــاص ـمــة امل ــدن ــي وال ـع ـس ـكــري ،كــذلــك
ُ
تـعـ ّـد املنطقة معقل الشيوخ القبليني
ال ـت ــاب ـع ــن لـ ـح ــزب «ال ـت ـج ـم ــع الـيـمـنــي
لإلصالح» (إخوان مسلمون).
وب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــد م ـ ـ ـ ــواجـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــات دام ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة ب ــن
مسلحي الـحــوثـيــن وقـبـيـلــة «أرح ــب»
اإلصـ ـ ــاح ـ ـ ـيـ ـ ــة ،انـ ـسـ ـحـ ـب ــت الـ ـقـ ـبـ ـي ـل ــة،
أم ـ ــس ،إلـ ــى خ ـ ــارج امل ــدي ــري ــة ،م ــا دف ــع
ب ـع ــض وس ــائ ــل اإلع ـ ـ ــام إل ـ ــى اع ـت ـبــار
ذل ــك خــروجــا ل ـ ـ «اإلص ــاح» مــن أرحــب
ن ـهــائ ـيــا .ك ــذل ــك ،وردت م ـع ـلــومــات عن
اس ـت ـه ــداف ال ـحــوث ـيــن مل ـن ــازل شـيــوخ

«اإلصـ ـ ـ ــاح» ،وفـ ــي م ـقــدم ـت ـهــم الـشـيــخ
عبد املجيد الزنداني ،ما نفته جماعة
ً
«أن ـ ـصـ ــار ال ـ ـلـ ــه» ،مـ ــؤكـ ــدة أن ال ــدخ ــول
إل ــى أرح ــب هــدفــه تطهير املـنـطـقــة من
عناصر «القاعدة».
وأعـ ـل ــن ع ـضــو امل ـك ـتــب ال ـس ـيــاســي فــي
جماعة «أنصار الله» ،محمد البخيتي،
أمس ،أن مسلحي الجماعة «سيطروا
بالكامل على مديرية أرحب» ،مضيفًا
أن ال ــدخ ــول إل ــى امل ــدي ــري ــة ج ــاء «بـعــد
اعتداء ات جماعات تكفيرية مرات عدة
على منتسبي الجماعة خــال الفترة
األخـ ـي ــرة» .وقـ ــال إن ت ـلــك االعـ ـت ــداء ات
ُع ـ ـ ّـدت بـمـثــابــة «إع ـ ــان ح ــرب اسـتـلــزم
ال ـت ــدخ ــل م ــن ق ـبــل ال ـج ـمــاعــة م ــن أجــل
السيطرة على الوضع فيها».
وق ــال ــت صـحـيـفــة «الـ ـش ــارع» الـيـمـنـيــة،
إن ال ـج ـمــاعــة اق ـت ـح ـمــت م ـن ــزل الــرجــل
ال ـث ــان ــي ف ــي حـ ــزب «اإلصـ ـ ـ ـ ــاح» ،عـبــد
الـخــالــق الـجـنــدبــي ،فــي املــديــريــة ،كما
اق ـت ـح ـم ــوا مـ ـن ــزل ال ــداعـ ـي ــة اإلس ــام ــي
ال ـش ـي ــخ ع ـب ــد امل ـج ـي ــد الـ ــزنـ ــدانـ ــي .أم ــا
صحيفة «اليمن الـيــوم» ،فقد عنونت
صفحتها األول ــى ،أم ــس ،عـلــى النحو
اآلتــي« :اإلصــاح غــادر مديرية أرحب

الـسـيـطــرة عـلــى قــاعــدة ال ـص ـمــع .وأكــد
امل ـت ـح ــدث ال ــرس ـم ــي ب ــاس ــم ال ـج ـمــاعــة،
محمد عبد السالم ،أن السيطرة على
أرحـ ــب «ت ــرم ــي إل ــى مــاح ـقــة عـنــاصــر
من تنظيم القاعدة موجودين فيها»،
م ـض ـي ـف ــا عـ ـب ــر ص ـف ـح ـت ــه عـ ـل ــى م ــوق ــع
«فـ ــاي ـ ـس ـ ـبـ ــوك» ،إن «هـ ـ ـ ــذه ال ـع ـن ــاص ــر
تتخذ من أرحب نقطة انطالق لتنفيذ
هجمات واغتياالت في العاصمة».
ك ــذل ــك ،أك ــد ع ـضــو امل ـك ـتــب الـسـيــاســي
فـ ـ ــي ال ـ ـج ـ ـمـ ــاعـ ــة ،ع ـ ـلـ ــي الـ ـ ـقـ ـ ـح ـ ــوم ،أن
منطقة أرح ــب «كــانــت وك ـرًا للعناصر
االس ـت ـخ ـب ــاري ــة أو م ــا ي ـس ـمــى تـنـظـيــم
ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة ،وك ـ ـ ــان ل ــديـ ـه ــم م ـع ـس ـك ــرات
وم ـ ـ ـقـ ـ ــار يـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ّـدون فـ ـيـ ـه ــا املـ ـفـ ـخـ ـخ ــات
الس ـت ـخ ــدام ـه ــا ف ــي االغـ ـتـ ـي ــاالت وف ــي
استهداف الشرطة والجيش على مدى
السنوات املــاضـيــة» .ورأى القحوم أن
ً
ه ـنــاك «تـضـلـيــا ب ــات ي ـمــارس فــي كل
م ـ ــرة ي ـت ــم ف ـي ـه ــا ت ـط ـه ـيــر م ـن ــاط ــق مــن
ّ
«تصور
الرجس االستخباري» ،حيث
بعض األبــواق املنخرطة في املشروع
األم ـ ـيـ ــركـ ــي أن م ـ ــا حـ ـ ــدث اسـ ـتـ ـه ــداف
لقبائل معارضة».
(األخبار ،األناضول ،أ ف ب)

معقل أبرز قياداته القبليني» .ووقعت
مواجهات ،صباح أمس ،بني مسلحي
الجماعة ومسلحني من قبيلة «أرحب»
املحسوبة على حزب «التجمع اليمني
لــإصــاح» فــي أرح ــب ،أدت إلــى قتلى
وجرحى من الطرفني ،قبل أن ينسحب
ش ـ ـيـ ــوخ ال ـق ـب ـي ـل ــة مـ ــن املـ ـح ــافـ ـظ ــة مــع
مسلحيهم ،بعد جهود للجنة وساطة
قبلية من أجل إيقاف القتال.
من جهتهم ،نفى الحوثيون أن يكون
هـ ـ ــدف ت ـح ــرك ـه ــم الـ ـعـ ـسـ ـك ــري األخـ ـي ــر
ه ــو االنـ ـتـ ـق ــام م ــن خ ـص ــوم ص ــال ــح أو

يستخدم «القاعدة»
هذه المنطقة
لإلعداد الغتياالت
والستهداف الجيش

استراحة
1877 sudoku
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اكـتـظــاظ الـسـجــون املــركــزيــة .ويـقــول
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدث بـ ــاسـ ــم الـ ـ ـش ـ ــرط ـ ــة ،أي ـم ــن
ال ـب ـط ـن ـي ـج ــي ،إن أعـ ـ ـ ــداد امل ــوق ــوف ــن
فــي الـنـظــارات تـفــوق  1800مــوقــوف،
وه ــو م ــا يــزيــد ع ـلــى ع ــدد املـســاجــن
فــي الـسـجــون املــركــزيــة الـتــي داخلها
نـحــو  .1500ويـلـفــت ،فــي حــديــث مع
«األخ ـبــار» ،إلــى أن بعض النظارات،
مثل مركز الشجاعية الذي ال تتعدى
مساحته  54مـتـرًا مــربـعــا ،يقبع فيه
 130-120س ـج ـي ـنــا ،وك ــذل ــك ال ـح ــال
بالنسبة إل ــى مــركــز الـشـيــخ رض ــوان
ً
الذي يحوي  85نزيال.
وفي الحروب على غزة ،دمر االحتالل
مــراكــز أمنية وسجونًا كثيرة ،علمًا
ب ـ ــأن ح ـك ــوم ــة غ ـ ــزة ال ـس ــاب ـق ــة كــانــت
تنقل املساجني الخطيرين إلى شقق
خــاصــة ،فيما تعطى البقية «إجــازة
منزلية» على أن يعودوا بعد انتهاء
الحرب.
ويكشف أحد املفتشني في السجون،
رف ــض ع ــرض اس ـمــه ،أن ـهــم يسهلون
«تهريب» أدوية إلى بعض السجناء،
«ألن اإلدارات ت ـ ــوزع ال ـ ـ ــدواء نفسه
على كــل املساجني بغض النظر عن
امل ـ ـ ــرض ،ل ـك ـن ـنــا ن ـس ـهــل ل ـه ــم إدخ ـ ــال
بعض األدوية من ذويهم».
أيـضــا هـنــاك طريقة أخ ــرى لتخفيف
عـ ــدد امل ـس ــاج ــن ،إذ ت ـض ـطــر اإلدارة
الشرطية إلى تحويل بعض القضايا
لحلها في القضاء العشائري ،وتقدر
ال ـت ـحــويــات بـنـسـبــة  %20م ــن أم ــام
املحاكم إلى اللجنة العشائرية ،لكن
الـبـطـنـيـجــي يــوضــح أن ذل ــك يعتمد
ع ـل ــى أن تـ ـك ــون ال ـق ـض ـيــة ف ــي ال ـحــق
الخاص« ،أما في الحق العام فال بد
للقانون أن يأخذ مجراه».
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أفقيا

عموديًا

َ
 -1إعالمي لبناني معروف بدأ حياته املهنية كطبيب أسنان – َ -2ج َعل األمــاك الخاصة ملكًا
ْ
للدولة – عاصمتها وارسو –  -3وجه من أوجه القمر ُيعرف ّ
بغرة القمر – نفس –  -4عائلة ممثلة
إيطالية قديرة حائزة على جائزة األوسكار وكانت ُت ّ
عد رمزًا من رموز اإلغراء – أصل البناء –
 -5ألم – عائلة رياضي وفلكي بريطاني إشتهر بأعمال الرصد وإليه ُينسب مذنب شهير ظهر
ّ
مسرحي وناقد أملاني
سنة  -6 – 1986عاصمة كوبا – وشى –  -7عاصمة دولة عظمى – عائلة
ً
راحــل إتخذ شكسبير مثال أعلى له –  -8يصبحان على مقربة من توقيع معاهدة أو تحقيق
برنامج – شامة على الخد –  -9نور ساطع للتصوير الضوئي – للنداء –  -10مديرة األخبار
في تلفزيون الجديد
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مشاهير
1

 -1اوغسطس قيصر –  -2السكو – شعيب –  -3أرق – لم – لدي –  -4نو – كوال – وع –  -5كيف
– سانا –  -6شكاك – متر –  -7لبنان – بث –  -8ربي – بندا –  -9يكتب – كابني –  -10الليطاني

عموديًا

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

9

8

حل الشبكة 1876

شروط اللعبة

4

1

7

7

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.

حلول الشبكة السابقة

 -1اإلنكشارية –  -2وارويك – بك –  -3غسق – فاليتا –  -4سك – كب – بل –  -5طولون – نف – -6
ّ
مل – ما – كي –  -7قش – استنباط –  -8يعل – آر – نبأ –  -9صيدون – بدين –  -10ربيع الثاني

6

4

1
3

 -1شاعر وإعــامــي لبناني مـعــروف يقدم البرنامج التلفزيوني « بيت القصيد « –  -2يسأم
ويضجر – ماركة سـيــارات –  -3ممثلة لبنانية قديرة من أعمالها التلفزيونية « غنوجة بيا
والدنيا هيك « –  -4للتمني – مدخول وإيراد باألجنبية –  -5صاح التيس – نهر في سويسرا
ّ
الدمشقي
وفرنسا ومن أغزر أنهر فرنسا – أداة شرط وتوكيد –  -6نوع ورد عطري ُيعرف بالورد
– من أهـ ّـم أنهار أفريقيا وأطــول أنهر العالم –  -7يجعله ّ
ملون – حيوان من الزحافات شبيه
بالحرذون ذنبه كثير العقد –  -8أعطى ووهــب – أنقل الكتاب وأكتبه حرفًا حرفًا –  -9املوت
بالجمع –  -10مدينة فرنسية – صبي قارب سن البلوغ أو خادم
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الغطس
إشتهرـريــاضــة
شـتـهــر بـ
(-1862ــص .إ
مصرـرق الــرق
في ــاء لـفـ
بريطانيا أزي
لملكـده مصمم
ـزي وال ـ
الممثلنـكـلـيـ
ممثل ّ إ
بمراسالته مع
.)1949
األعلى
األولىـام  .1992مــن أفــامــه «
العالميةـالــم عـ
الحرببطولة الـعـ
خاللـرة فــي
علي عـشـ
الثانية
مكةـل املــرتـبـ
شريفحـتـ
حيث ا
حسينـة بن
عربية ■
 = 3+5+4+7دو
= 6+4+11+8+1
11+4+9لـ=ـة سهل
الحيوانات =■أحزان ■
ـن 7+10+5+1
الصوتمـ■
ترانسبورتر»طائر حسن
= 3+8+2+6
الفهم
 = 11+2+10+9وقت باألجنبية

حل الشبكة الماضية :شاكر السماوي

16
العالم

االثنين  15كانون األول  2014العدد 2470

تقرير

الحشيشة يحميها القانون فمن يحمي مستهلكيها؟
موسيقى الريغي ،والزعيم االشتراكي،
ما الذي يجمع بوب مارلي بوليد جنبالط بباراك أوباما؟ فلنضع جانبًا الكاريزما التي يتمتع بها رائد ّ
والرئيس األميركي الديموقراطي ،الثالثة هم ،بشكل أو بآخر ،مع تشريع الحشيشة /الماريجوانا؛ لكل منهم رأيه ومقاربته حول مستقبل
هذه العشبة في المجتمعات ،ولكن قد يكون للعشبة رأي آخر ،عندما ّ
تتحول إلى سلعة شرعية مربحة
حسن شقراني
«سأدخن الحشيش حتى يصيبني
الـ ـعـ ـم ــى /سـ ــأدخـ ــن ال ـح ـش ـي ـش ــة مــع
ّ
أصدقائي /سندخن حتى النهاية»،
إن ـ ــه م ـط ـل ــع األغـ ـنـ ـي ــة األش ـ ـهـ ــر ح ــول
العشبة األشهر التي يغنيها مطرب
الريغي األشهر .غير أن الراحل بوب
مــارلــي لــم يكن مضطرًا إلــى الكتابة
املباشرة عن تعلقه بسيجارة الكيف
ل ـن ـعــرف مــوق ـفــه مـنـهــا واسـتـمـتــاعــه
بنكهتها وتأثيرها.
ف ـ ــي عـ ـ ـ ــام 1976مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـول امل ــوسـ ـيـ ـق ــي
الـ ـج ــام ــايـ ـك ــي جـ ـلـ ـس ــات ال ـت ـس ـج ـيــل
األول ـ ـ ـ ـ ــى ألل ـ ـ ـبـ ـ ــوم ُيـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ّـده ص ــديـ ـق ــه،
ب ـي ـتــر ت ـ ــوش ،ب ـع ـن ــوان «ش ـ ّـرع ــوه ــا»
( ،)Legalize itولـ ـك ــن س ــرع ــان مــا
ّ
تحول التمويل إلى استثمار يعول
ع ـل ـي ــه ك ـ ـبـ ــار الـ ـتـ ـج ــار لـ ـك ــي ت ــزده ــر
أعمالهم في املستقبل ،عندما تؤثر
أع ـ ـمـ ــال ف ـن ـي ــة كـ ـه ــذه فـ ــي ال ـس ـيــاســة
الـ ـع ــام ــة ـ ع ـب ــر ال ـض ـغ ــط ال ـش ـع ـب ــي ـ
ُ
وتـصـبــح العشبة مـشــروعــة ،ويجب
أن ت ـ ّ
ـؤم ــن ال ـس ــوق عــرضـهــا الـسـخــي
تلبية لطلبات متزايدة.
لم تتحول األغنية إلى قانون صديق
للعشبة ،وذرف مارلي دموعًا كثيرة
على صــديـقــه ،ال ــذي تـعـ ّـرض لضرب
مـ ـب ـ ّـرح أوصـ ـل ــه إلـ ــى ح ــد املـ ـ ــوت ،مــن
ع ـن ــاص ــر الـ ـش ــرط ــة ال ـح ــان ـق ــن عـلــى
تـجـيـيـشــه ل ـل ــرأي ال ـع ــام ض ـ ّـد آل ـيــات
القمع .ولكن بعد  40عامًا بدأ حلم
هــذيــن الـفـنــانــن ،وح ـلــم مـجـمــوعــات
ك ـب ـيــرة م ــن ه ــذا ال ـع ــال ــم ،بــالـتـحـقــق،
وإن تــدري ـج ـيــا .فــال ـت ـجــارب ال ــرائ ــدة
على صعيد التشريع ،وأبــرزهــا في
األوروغ ـ ـ ـ ــواي ب ـق ـي ــادة ال ــرئ ـي ــس ذي
األفكار التقدمية ،خوسيه موخيكا،
ّ
أضـ ـ ـح ـ ــت تـ ـ ــولـ ـ ــد صـ ـ ـ ــدى فـ ـ ــي ك ــاف ــة
األقــالـيــم .والــواليــات املـتـحــدة ،البلد
امل ـح ـتــذى ف ــي ال ـن ـمــوذج الــرأسـمــالــي
امل ـع ـت ـم ــد ،ف ـت ــح ب ـ ــاب الـ ـنـ ـق ــاش عـلــى
مـصــراعـيــه ،وص ـ ّـوت ــت ث ــاث والي ــات
مل ـص ـل ـحــة ال ـت ـش ــري ــع ،ومـ ــن املــرت ـقــب
أن ت ـس ـجــل واليـ ـ ــات أخ ـ ــرى ت ـج ــارب
مماثلة.
ّ
حتى لبنان ،البلد الذي كان يتعاطى
م ــع م ــواس ــم ال ـك ـيــف ب ـع ـقــدة نـقــص/
ّ
ت ـخــلــف ط ـ ّـورت ـه ــا ال ــدول ــة الـطــائـفـيــة
الـتــي أهملت أطــرافـهــا الغنية بهذه
العشبة الثمينة ،أضـحــى يتعاطى
م ــع هـ ـكـ ـت ــارات األع ـ ـشـ ــاب امل ــزروع ــة
ب ـق ــاع ــا بـ ـن ــوع مـ ــن ال ــواقـ ـعـ ـي ــة .ه ــذه
ُالسنة ،وللعام الثاني على التوالي،
أعـفــي املــوســم مــن اإلت ــاف ،وت ــوازى
ذلك مع ارتفاع األصوات السياسية
الـفــاعـلــة ،على رأسـهــا صــوت رئيس
ال ـحــزب الـتـقــدمــي االش ـتــراكــي ،وليد
ج ـن ـبــاط ،بــالــدعــوة ،عـبــر تـغــريــدات
عـلــى مــوقــع «تــوي ـتــر» ،إل ــى الـسـمــاح
ب ــزارع ــة الـحـشـيـشــة وامل ـت ــاج ــرة بها
لتأمني «دخل الئق ألهل البقاع».
نعمّ ،
تؤمن زراعة الحشيشة مداخيل
محترمة للمزارعني وللتجار الذين
يـشـتـغـلــون ب ـه ــا ،ت ـمــامــا ك ـمــا تـ ّ
ـؤمــن
هــي الـشـعــور بــالـنـشــوة الـفـكــريــة في
الرؤوس التي تشتغل بها .هي جزء
م ــن ال ـت ـجــارة ال ـعــامل ـيــة ل ـل ـم ـخــدرات/
املمنوعات ،التي ّ
يؤدي حمل بضعة
غـ ــرامـ ــات ف ـق ــط م ـن ـه ــا إل ـ ــى لـ ـي ــال أو
أشهر في سجون بائسة.
ّ
بحسب بيانات هيئة األمم املتحدة
ّ
لـ ـل ــدواء ،امل ـن ـش ــورة ع ــام  ،2014ف ــإن
أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن  %5م ـ ــن س ـ ـكـ ــان ال ـع ــال ــم
استهلكوا أحد أنــواع املخدرات مرة
واحــدة فــي الحد األدنــى خــال فترة
الـ ـع ــام املـ ـنـ ـص ــرم .تـ ـب ــرز الـحـشـيـشــة
على رأس الالئحة بعدد مستهلكني

ّ
تؤمن زراعة الحشيشة مداخيل محترمة للمزارعين وللتجار الذين يشتغلون بها (مروان طحطح)

يقارب  200مليون.
هــذا الطلب املتزايد يخلق دينامية
ف ــي الـ ـس ــوق .ف ــي ال ــوالي ــات املـتـحــدة
ً
مثال ،يتراجع سعر الحشيشة على
نحو سريع ،ليعكس مستوى توسع
الطلب على هذا املنتج ورواجه؛ بني
ع ــام ــي  2010و 2013ت ــراج ــع سـعــر
الـغــرام الــواحــد قــرابــة  ،%18ويهوي
بسرعة صوب  10دوالرات.
ّ
بحسب التقرير األمـمــي نفسه ،فــإن
البلد األول في استهالك الحشيشة
هـ ــو إيـ ـسـ ـلـ ـن ــدا؛ ع ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن أن
االت ـج ــار بــالـحـشـيـشــة ُواسـتـهــاكـهــا
ُي ـع ــدان جــريـمــة إال أن خ ـمــس شعب
ه ــذا ال ـب ـلــد األوروبـ ـ ــي يــدخ ـن ـهــا .في
ّ
املرتبة الثانية تحل زامبيا بنسبة
 %18تـقــريـبــا ث ــم ال ــوالي ــات املـتـحــدة
تليها إيطاليا ونيوزيلندا.
غـيــر أن مـعــدل اسـتـهــاك الحشيشة
ف ــي ب ـلــد مـ ــا ،ال ي ـف ــرض ب ــال ـض ــرورة
مـ ـك ــانـ ـت ــه عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى الـ ـنـ ـق ــاش
الـعــاملــي حــول هــذه العشبة وأفقها.
ُ
ً
مـثــا ،األوروغ ـ ــواي الـتــي تـعــد البلد
األول الذي ّ
حرر استهالك الحشيشة
مـ ــن الـ ـعـ ـق ــوب ــات ،وأض ـ ـحـ ــى ت ـجــربــة
اجـتـمــاعـيــة وصـحـيــة قــائـمــة ،ليست
م ــن ب ــن الـ ـبـ ـل ــدان ال ـع ـش ــرة األوائـ ـ ــل
لناحية معدل االستهالك.
ّ
كــل النقاش حــول التشريع وآلياته
ض ـ ـ ـ ـ ــروري وج ـ ـم ـ ـيـ ــل ،ولـ ـ ـك ـ ــن ب ــرغ ــم
أهـمـيـتــه ،ه ـنــاك أسـئـلــة مـهـ ّـمــة حــول
اإلطار الذي ستتموضع فيه تجارة
املــاريـجــوانــا ومـسـتــوى الـلـيــونــة في
توسيعه ،وكذلك حول االنعكاسات
ع ـ ـلـ ــى امل ـ ــراهـ ـ ـق ـ ــن وعـ ـ ـل ـ ــى األنـ ـظـ ـم ــة
ً
الصحية برمتها ،تبقى بعيدة عن
النقاش الحقيقي.
يركز أستاذ الصحة العامة في كلية
ال ـط ــب ف ــي ج ــام ـع ــة «يـ ـ ــال» (،)Yale
س ــام ــوي ــل ويـ ـلـ ـكـ ـنـ ـس ــون ،فـ ــي م ـق ــال
نشره أخيرًا في صحيفة «واشنطن
ب ــوس ــت» ع ـلــى ف ـكــرة مـهـمــة ف ــي هــذا
اإلط ـ ـ ـ ـ ــار .ي ـ ـقـ ــول إن «امل ـ ـ ـسـ ـ ــار ال ـ ــذي
تمضي عليه تجارة املاريجوانا في
الــواليــات املـتـحــدة حاليًا يشبه إلى
حــدود كبيرة مسيرة صناعة التبغ
خــال الـقــرن الـعـشــريــن؛ تـطـ ّـور األمــر

ســري ـعــا ل ـس ـي ـجــارة ال ـت ـبــغ وبـحـلــول
منتصف القرن العشرين كان نصف
الـ ـب ــالـ ـغ ــن فـ ــي الـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ـت ـح ــدة
ي ــدخـ ـن ــون ،وإذا م ـض ــت الـحـشـيـشــة
ع ـل ــى املـ ـس ــار ن ـف ـســه فـ ــإن املـسـتـقـبــل
س ـي ـش ـت ـع ــل بـ ــال ـ ـكـ ــاش فـ ـ ــي جـ ـي ــوب
تجارها».
«ي ـ ـ ـعـ ـ ــود هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـن ـ ـمـ ــو ال ـ ـهـ ــائـ ــل فــي

ّ
مهمة بشأن اإلطار الذي
أسئلة
ستتموضع فيه تجارة الماريجوانا
ومستوى الليونة في توسيعه
اس ـ ـت ـ ـهـ ــاك ال ـ ـت ـ ـبـ ــغ إل ـ ـ ــى م ـج ـم ــوع ــة
مـ ــن االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــات ال ـن ــاج ـح ــة»
ّ
ُي ـع ــل ــق ال ـط ـب ـيــب« .أدت ال ـت ـغ ـي ـيــرات
ف ـ ــي ت ــرك ـي ـب ــة ال ـ ـس ـ ـي ـ ـجـ ــارة ،إض ــاف ــة
إلــى امل ــواد الكيميائية ،إلــى تطوير
نـ ـكـ ـهـ ـتـ ـه ــا وقـ ـ ــدرت ـ ـ ـهـ ـ ــا عـ ـ ـل ـ ــى ج ـع ــل
املستهلك مدمنًا ،وتــوازى هذا األمر
م ــع اع ـت ـمــاد ال ـت ـق ـن ـيــات الـتــرويـجـيــة
العدائية لتوزع قاعدة املستهلكني».
ومن أبرز االستراتيجيات على هذا

الـصـعـيــد ،كــانــت تـقــديــم األط ـبــاء في
اإلع ــان ــات لـ ـ «ط ـمــأنــة» املستهلكني
م ـ ــن أن اس ـ ـت ـ ـهـ ــاك الـ ـتـ ـب ــغ ال ي ـضــر
بالصحة.
وهنا تبرز قضية «»Marley Natural
(أي «نـ ـكـ ـه ــة مـ ــارلـ ــي ال ـط ـب ـي ـع ـي ــة»)
وهـ ـ ـ ــي مـ ـ ــاركـ ـ ــة مـ ـس ـ ّـجـ ـل ــة مل ـص ـل ـحــة
ُ
املاكينة التجارية التي تشغل اسم
ُ
ّ
املوسيقي الشهير ،والتي ستسوق
ع ـبــرهــا ح ـش ـي ـشــة ال ـك ـيــف املـصـنـعــة
فـ ــي ف ــان ـك ــوف ــر ال ـك ـن ــدي ــة فـ ــي بـعــض
ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة ال ـت ــي شــرعـتـهــا.
ّ
تتحول الــدعــوات النقية التي
هكذا
كــان ُيطلقها بــوب مارلي للتشريع،
إلــى ماكينة وقحة لتحقيق األربــاح
يديرها ورثته بعد أكثر من  30عامًا
على وفاته.
ّ
يؤكد هذا السلوك التجاري املنطق
ال ــرأس ـم ــال ــي ال ـص ــرف ف ــي الـتـعــاطــي
مع هذا املنتج وتسويقه .إنه سلوك
ّ
يحول مارلي إلــى «رجــل املارلبورو
ف ــي ع ــال ــم امل ــاريـ ـج ــوان ــا» ع ـل ــى ح ــدّ
تعبير إيان تومسون ،صاحب كتاب
«حكايات من جامايكا املعاصرة».
ووفقًا ملنطق البزنس ،فإن التوليفة

«نكهة مارلي» ممنوعة قي جامايكا!
العالقة التاريخية ملجتمعات معينة مع الحشيشة ـ والوجوه الثقافية لهذه
ً
العالقة ـ ال تعني بالضرورة تشريع استهالك العشبة .مثال ،في جامايكا
ُ
التي تعد العاشرة عامليًا لناحية معدل االستهالك ـ وهو ُيقارب  %10في
الجزيرة ـ ال تزال الحشيشة خارجة على القانون؛ وهذه قضية غريبة،
بحسب املنتقدين .فأهل البلد الكاريبي يستعملون العشبة في مأكوالتهم،
يغلونها للشرب يدمجونها مع مكونات طيبة لصنع الحلويات ،وطبعًا
يدخنونها لالستمتاع .واألهم هو أن املاركة العاملية االولى التي ستؤدي
ًَ
دورا أساسيًا على األرجح في تسويق الحشيشية عامليًا ،أي «نكهة
مارلي» ،عصبها األصلي جامايكي بامتياز .حاليًا ينتظر أبناء الجزيرة
سي ّ
قرارًا مهمًا من السلطات على هذا الصعيد ،وباالنتظار ُ
غض النظر عن
حامل الحشيشة بكمية تصل إلى غرامني.

امل ـط ـلــوبــة لـتـحـقـيــق ال ـن ـجــاح ليست
صعبة :حـ ّـدد منتج يتمتع بالقدرة
ع ـ ـلـ ــى زرع اإلدمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان فـ ـ ــي الـ ـنـ ـظ ــام
الـعـصـبــي ملـسـتـهـلـكــه؛ ط ـ ّـور ّ تقنيات
اإلن ـ ـتـ ــاج والـ ـتـ ـس ــوي ــق ،وخ ــف ــف إل ــى
أق ـصــى ح ـ ّـد االن ـع ـكــاســات املحتملة
على الصحة.
ال ـيــوم ُيـمـكــن اسـتـهــاك املــاريـجــوانــا
بطريقة التبخير ال الحرق لجعلها
أك ـ ـثـ ــر صـ ـحـ ـي ــة ،كـ ــذلـ ــك فـ ـ ــإن أنـ ـم ــاط
الـ ـصـ ـن ــاع ــة ت ـص ـب ــح أكـ ـث ــر ابـ ـتـ ـك ــارًا:
املـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ّـون األس ـ ـ ــاس ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ــذي ي ـح ـف ــز
السعادة في استهالك املادة أضحى
أع ـلــى بـكـثـيــر م ـمــا كــانــت عـلـيــه قبل
عقود عديدة.
إذًا ،ال شـ ـ ّـك أن ال ـت ـعــاطــي الــرس ـمــي
مــع الـحـشـيـشــة يـحـتــاج إل ــى مـقــاربــة
مختلفة ،تحمل على متنها أفـكــارا
ت ـق ــدم ـي ــة فـ ــي الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـب ـل ــدان
التي تربطها عالقة وطيدة مع كنز
الـطـبـيـعــة ه ــذا ،وت ـحــدي ـدًا فــي بـلــدان
منتجة ومستهلكة في آن واحد مثل
لبنان ،ولكن في الوقت نفسه ،ال بد
من التذكير بأنه مع التشريع تأتي
املسؤولية واألسئلة الكبيرة.
ال ُيمكن الهروب من الخطأ في هذا
املـجــال ،ولـكــن هـنــاك تـجــارب عديدة
ُ
ت ـط ـب ــق ف ــي ال ـع ــال ــم ح ــال ـي ــا ،أب ــرزه ــا
فــي األوروغ ـ ــواي ،يجب أن تدرسها
بــاقــي املـجـتـمـعــاتُ .يـمـكــن الـتـ ّ
ـوصــل
ً
مـثــا إلــى أن الــدولــة هــي الـتــي يجب
أن تكون الالعب الوحيد في تسويق
ال ـح ـش ـي ـش ــة ب ـع ــد ت ـش ــري ـع ـه ــا وذلـ ــك
الحـتــواء مخاطر الــدوافــع التجارية
ـ أي ت ـع ـظ ـي ــم األربـ ـ ـ ـ ـ ــاح وت ـق ـل ـي ــص
األك ـ ــاف ،وبــال ـتــالــي الـنــوعـيــة ـ لــدى
ش ــرك ــات ال ـق ـط ــاع ال ـخ ــاص لتحفيز
االستهالك ،وبالتالي اإلدمان.
ال ـ ـت ـ ـسـ ــاؤالت ك ـث ـي ــرة ح ـ ــول طـبـيـعــة
امل ـج ـت ـمــع ب ـعــد ت ـشــريــع الـحـشـيـشــة.
ق ــد ي ـك ــون األم ـ ــر ق ــد بـ ــدأ ف ــي لـبـنــان
ب ـت ـغــريــدة لــول ـيــد ج ـن ـبــاط ،غ ـيــر أن
امل ـضــي قــدمــا ص ــوب مـجـتـمــع يـغـ ّـرد
جماعيًا ،ولكن ليس عبر «تويتر»،
ي ـح ـتــاج إلـ ــى ب ـحــث جـ ــدي أب ـع ــد مــن
ال ـ ـقـ ــدرة ع ـل ــى إث ـ ـ ــارة م ـت ـعــة ال ـت ـجــار
واملستهلكني.
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن بيع
صــادر عــن دائ ــرة تنفيذ بعبدا باملعاملة
رقم 99/420
(الرئيسة عون)
طــالــب الـتـنـفـيــذ :هــانــي مـحـمــود قبيسي
وكيله املحامي انطوان ابي نادر
املنفذ عليه :حسن محمود حيدر وكيله
املحامي علي قنديل
بتاريخ  98/3/16و 99/4/13تقرر القاء
الحجز التنفيذي وسجل على الصحائف
الـعـيـنـيــة ب ـتــاريــخ  98/3/23و99/4/19
ً
ت ـح ـص ـي ــا ل ــدي ــن املـ ـنـ ـف ــذ الـ ـب ــال ــغ مـئـتــي
وخمسني ألــف د .أميركي ،باالضافة الى
الفوائد واللواحق.
املطروح للبيع:
ً
اوال :كامل القسم  4/5221الشياح
مساحته 510 :م .
س ـف ـلــي ثـ ــان ـ ـ ـ ـ ـ م ـس ـت ــودع ول ـ ــدى الـكـشــف
تبني ان ما ذكر اعاله ينطبق على الواقع،
ب ــاالض ــاف ــة ال ـ ــى وج ـ ـ ــود تـ ـع ـ ّـد ع ـل ــى ه ــذا
القسم ببناء خــزان مياه للعقار بمسافة
تقريبية  140م.م .خاضع لنظام امللكية ـ ـ ـ
تخطيط باملرسوم  970/14424ـ ـ ـ يشترك
بملكية الحقوق  1و A 3و 3وما ورد على
القسم االول وضــع يد قــرار  96/26وقــرار
اي ـ ــداع رق ــم  96/25يـنـتـفــع ب ــامل ــرور على
العقار  6446ـ ـ ـ مصاب بتخطيط مصدق
بمرسوم  968/11431ويقع ضمن ارتفاق
املطار ـ ـ ـ اشــارة امتياز للخزينة بضريبة
التحسني.
ثانيًا :كامل القسم  14/2873برج البراجنة
مساحته 240 :م .
ي ـت ــأل ــف م ــن م ــدخ ــل وصـ ــالـ ــون وج ـل ــوس
وطعام وأربع غرف ومطبخ وممر وغرفة
خــادمــة وغـسـيــل و 3حـمــامــات وشــرفــات.
ولـ ـ ــدى ال ـك ـش ــف ت ـب ــن ان م ــا ذك ـ ــر اع ــاه
ينطبق على الواقع وأن عدد الشرفات هو
أربــع؛ منها شرفة واحــدة مقفلة بحجارة
الباطون.
يشترك في ملكية القسمني  1و 3ـ ـ ـ مرتفق
ب ـبــراح ـ ـ ـ خــاضــع لـنـظــام ملكية الـطــوابــق
ت ـص ــدي ــق ال ـت ـص ـم ـيــم ال ـت ــوج ـي ـه ــي ال ـع ــام
باملرسوم .97/10231
حدود العقار  5221الشياح.
ً
يـحــده غــربــا  5219وشــرقــا  5080وشـمــاال
 5220وجنوبًا 6446
حدود العقار  2873برج البراجنة.
يـ ـح ــده غ ــرب ــا  2870وش ــرق ــا ط ــري ــق ع ــام
ً
وشماال  2874وجنوبًا .2872
2

2

الثمن د.
حصص
املنفذ عليه أميركي

ثمن الطرح
املقرر د.
أميركي

 1ـ ـ ـ كامل
القسم
4/5221
الشياح

229500

137700

 2ـ ـ ـ كامل
القسم
14/2873
برج
البراجنة

432000

259200

تاريخ ومكان املزايدة:
وقــد تـحــدد مــوعــد املــزايــدة نـهــار الثالثاء
الــواقــع فــي  2015/1/13الساعة الحادية
عـشــرة صباحًا ام ــام رئـيــس دائ ــرة تنفيذ
بعبدا في قصر عدل بعبدا املبنى الجديد.
شروط البيع :فعلى الراغب بالشراء وقبل
املباشرة باملزايدة ايداع مبلغ مواز لثمن
الـطــرح فــي صـنــدوق الخزينة أو مصرف
مقبول باسم رئيس دائ ــرة تنفيذ بعبدا
أو تـقــديــم كـفــالــة مصرفية تضمن املبلغ
واتخاذ محل اقامة ضمن نطاق الدائرة،
كـمــا عليه وخ ــال ثــاثــة اي ــام مــن صــدور
ق ـ ــرار االح ــال ــة ايـ ـ ــداع ب ــاق ــي ال ـث ـمــن تحت
طائلة اعــادة املــزايــدة بزيادة العشر على
م ـســؤول ـي ـتــه ،ك ـمــا عـلـيــه وخـ ــال عـشــريــن
ي ــوم ــا ت ـل ــي االحـ ــالـ ــة دف ـ ــع ال ـث ـم ــن ورس ــم
الداللة  %5والتسجيل.
مأمور التنفيذ
مارو القزي

إعالن
ت ـع ـل ــن كـ ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان أن م ـه ـل ــة ت ـقــديــم
الـعــروض العائد لصيانة الخط البحري
وت ـف ــري ــغ ك ـم ـيــة  /850.000/ك ـي ـلــو ليتر
مــن م ــادة الـفـيــول أوي ــل فــي معمل الجية
الـ ـح ــراري ،مــوضــوع اس ـت ــدراج ال ـعــروض
رقــم ث4د 4325/تــاريــخ  ،2014/4/25قد
مددت لغاية يوم الجمعة  2015/1/9عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
يمكن للراغبني فــي االش ـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور أع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /50.000/ل.ل.
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املـفـعــول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق األحـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إلـ ــى أم ــان ــة ســر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ ـ ـ الـطــابــق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2014/12/10
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس ملحم خطار
التكليف 2162
إعالن
ت ـع ـل ــن كـ ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان أن م ـه ـل ــة ت ـقــديــم
العروض العائد لتقديم وتركيب خزانني
بـسـعــة  25000م 3ل ـل ـخــزان ال ــواح ــد مل ــادة
الـفـيــول أوي ــل فــي معمل ال ــذوق الـحــراري،
م ـ ـ ــوض ـ ـ ــوع اسـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــدراج ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــروض رقـ ــم
ث4د 7140/تاريخ  ،2014/7/4قد مددت
لغاية يوم الجمعة  2015/1/9عند نهاية
الدوام الرسمي الساعة .11.00
يمكن للراغبني فــي االش ـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور أع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /500.000/ل.ل.
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املـفـعــول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق األحـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إلـ ــى أم ــان ــة ســر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ ـ ـ الـطــابــق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2014/12/10
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس ملحم خطار
التكليف 2156
اعالن
ت ـع ـلــن ب ـلــديــة ال ـق ـصــر ع ــن وضـ ــع جـ ــداول
التكليف االساسية لكافة الرسوم البلدية
ً
عن عام  2014قيد التحصيل عمال بنص
املادة  104من القانون رقم ( 88/60قانون
الرسوم واملعامالت البلدية وتعديالته).
تفرض غرامة تأخير وقدرها ( %2اثنان
بــامل ـئــة) ع ــن ك ــل شـهــر تــأخـيــر ع ــن املـبــالــغ
التي لم تسدد خالل املهلة املبينة.
رئيس البلدية
ديب قطايا
إنذار عام
ً
ع ـمــا بــالـنـصــوص املــرع ـيــة اإلج ـ ــراء ،فــإن
املــديــريــة ال ـعــامــة للنقل ال ـبــري والـبـحــري
ورئــاســات املــرافــئ تــدعــو جميع اصحاب
السفن اللبنانية بمختلف فئاتها (سفن
ت ـجــاريــة ،مــرفــأيــة ،ص ـيــد ،ن ــزه ــة ،مــواعــن
وســواهــا) املسجلة لــدى رئــاســات املــرافــئ
واملوانئ ،الذين تخلفوا حتى تاريخه عن
تـســديــد ال ــرس ــوم الـسـنــويــة املـتــرتـبــة على
سفنهم بموجب القانون رقم  66/11تاريخ
 1966/2/14وت ـع ــدي ــات ــه ل ـل ـع ــام ،2014
والرسوم والغرامات املترتبة عليها للعام
 2013ومــا قبله ،الــى تسديد هــذه الرسوم
والغرامات خالل مهلة خمسة عشر يومًا
من تاريخ اول نشر لهذا االعالن.
يعتبر ه ــذا االنـ ــذار ال ـعــام بـمـثــابــة تبليغ
شـخـصــي ل ـكــل صــاح ــب سـفـيـنــة وقــاطـعــا
لعامل مرور الزمن.
املدير العام للنقل البري والبحري
املهندس عبد الحفيظ القيسي
التكليف 2096

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ املصلحة املالية االقليمية في محافظة
البقاع ـ ـ دائرة الدائرة االدارية
املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول ادناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في
زحلة ـ ـ البولفار ـ ـ السرايا مبنى املالية ـ ـ الطابق الثاني هاتف08/801003 :
لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر
حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة
هذا االعالم ،وإال يعتبر التبليغ
ً
املراجعة املشار اليها اعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذا االعالم على املوقع االلكتروني
الخاص بوزارة املالية:
رقم املكلف
اسم املكلف
13465
فليكس ندره املر
45419
جهاد يوسف اعزان
46942
ميشال جورج صيقلي
98873
انطوان جورج دواليبي
184899
هاني عبد الله زراقط
191249
احمد علي السيد احمد صخر
191305
محمود علي احمد صخر
191310
يوسف علي السيد احمد صخر
207047
فؤاد انطون زيادة
221192
نقوال وديع العبسي
221419
الياس يوسف ابو شعيا
223192
موسى منير قبالن
223216
سمير مخايل املعلوف
233156
مخايل ناصيف كرباج
236326
شفيق سليمان شعنني
253043
رياض عبد االحد اصالن
270257
كابي طانوس الشنتيري
282579
الياس سليم مشعالني
282857
انطوان فهد عبود
284483
محمد حسني عبدوني
285025
نزيه انطوان مشعالني
285300
جان لويس عبود
286517
ايلي ميشال سالمة
286559
عبد العزيز محمد فؤاد الدردري
313987
سليم محمود رحال
347571
جمال موسى البعلبكي
371250
جورج جان ملو
382375
فائز مسلم االفندي
509031
عماد بهيج بدوي
597838
ربيع خليل رحيمه
852613
ايلي اسعد النت
858036
جورج اديب ابو شعيا
927941
فادي ابراهيم كوريه
957172
جورج انطون شحاده
991846
جوزف فرج املزرعاني
شركة حاج بالست  -تريز الحاج وشركاؤها 1184492
1186739
رامي جوزف السكاف
1190038
محمد عبد القادر يوسف
1272668
فاتن محمود ايوب سلوم
1427482
محمد قاسم محمد
1472270
محمد ابراهيم صالحه
2048847
محمد عبد القادر يوسف
2048853
عبد الناصر عبد القادر يوسف
2226596
فؤاد محمد سعيد مرمش
2653122
داني موريس قبالن

رقم البريد املضمون
RR140265352LB
RR140264768LB
RR140264771LB
RR140265074LB
RR140265091LB
RR140264799LB
RR140265159LB
RR140264825LB
RR140264935LB
RR140265349LB
RR140265573LB
RR140264723LB
RR140265131LB
RR140265587LB
RR140265445LB
RR140265542LB
RR140265635LB
RR140265560LB
RR140265556LB
RR140265539LB
RR140265511LB
RR140265485LB
RR140265468LB
RR140265471LB
RR140264842LB
RR140265304LB
RR140265454LB
RR140265318LB
RR140265692LB
RR140265746LB
RR140265410LB
RR140265879LB
RR140265715LB
RR140265763LB
RR140265661LB
RR140265437LB
RR140265750LB
RR140265247LB
RR140264122LB
RR140264808LB
RR140265397LB
RR140265278LB
RR140265264LB
RR140264330LB
RR140264604LB

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس املصلحة املالية االقليمية في محافظة البقاع
ألني الجميل
التكليف 2151

غادر ولم يعد
غـ ـ ــادرت ال ـعــام ـلــة اإلث ـي ــوب ـي ــة Zuriyash
 Lenna Zenniمـ ـن ــزل الـ ـسـ ـي ــدة ن ــادي ــا
شيحان العر ،الرجاء ممن يعرف عنها
شيئًا االتصال على الرقم 76/002356

شقة لاليجار
شارع محمد الحوت غرفتي نوم مرممة
حديثًا ـ ـ  $850بالشهر ـ ـ ت01/633432 :

إلعالناتكم
في
صفحة
ّ
المبوب
والوفيات

03/662991

من أي منطقة
في لبنان،
يوميًا من 7:30
لغاية
صباحًا ً
 10:30ليال
نختصر
المسافات
ومندوبونا
في خدمتكم
للمتابعة
وتحصيل
الفاتورة
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إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة  -مديرية الضريبة على
القيمة املضافة – مصلحة العمليات – دائرة خدمات الخاضعني,
املكلفني الواردة أسمائهم في الجدول أدناه للحضور إلى دائرة
التحصيل في مديرية الضريبة على القيمة املضافة ,مبنى وزارة
املالية ,قرب قصر العدل  -شارع كورنيش النهر -بيروت ،لتبلغ البريد
املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر
حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء
هذا اإلعالم ,وإال يعتبر التبليغ
ً
مهلة املراجعة املشار إليها أعاله ,علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على
املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف
ALNP S.A.R.L
شركة مطابع الهادي ش.م.م
روف  11ش م م
شركة تكنو -ميكانيك ش.م.م
مؤسسة قاسم التجارية
( شادي عبدالله قاسم )
خليل يوسف نجم
تيا غراف ش.م.م.
تيا غراف ش.م.م.
تيا غراف ش.م.م.
وود فاير ش.م.م WOOD FIRE S.A.R.L
تايستنج ش.م.ل
فرانس كونتاكت بيروت ش.م.م
شركة نبع مية ش.م.م
شركة غلوبل منجمنت اند
ترايدنغ ش.م.ل
اميل سامي حوا (تجارة عامة )
شركة نيوز بوكس ش.م.م.
كروسري ماجيك هاوس ش.م.م.
كروسري ماجيك هاوس ش.م.م.
جي اند اس J END S
م .شرباتي ش.م.م
شركة اول غراي ستيل
والومنيوم ش.م.م
EXPERT COMPUTER SARL
جي.سي .وود ش.م.م.
مؤسسة مصطفى يوسف نصيف التجارية
لصاحبها وسام مصطفى نصيف
الخدمات الهندسية الفنية
ش.م.ل اوف شور
مؤسسة احمد خطار السقا
فاميد هيلث كاير ش.م.م
مؤسسة رودلف لتجارة السيارات
رايزاب ش م ل
 E J Hش م ل اوف شور
لؤلؤة بيروت ش.م.ل
احمد محمد منانا
بروت للمقاوالت والتعهدات ش.م.م
T N C GROUP S A R L
كريم ليمتد ش.م.م
شركة ميدان الهندسة ش.م.ل
ترندز غايت ش.م.ل
ترندز غايت ش.م.ل
شركة أم اي للطاقة ش.م.م.
اوتو سينتيا
ام اند ام لتجارة السيارات
توصية بسيطة
البتول غروب -علي الرشعيني
وشريكه توصية بسيطة
البتول غروب -علي الرشعيني
وشريكه توصية بسيطة
سامر الياس صفير
بران غروب ش.م.م.
الشركة اللبنانية لصناعة
البوليميرات ش.م.م.
الشركة اللبنانية لصناعة
البوليميرات ش.م.م.
فاست الين ش.م.م.
احمد محمد انور نعوس وشريكه احمد محمد
نور الدين (توصية بسيطة ( M&D . GROUP
غسان الجمل

رقم املكلف
1504642
1505247
1512091
1535694
1544801

رقم البريد املضمون
RR135790908LB
RR142804620LB
RR138271535LB
RR142808895LB
RR140912326LB

1550313
1552531
1552531
1552531
1555282
1584656
1604531
1616490
1627553

RR135789224LB
RR135790939LB
RR138271558LB
RR142808900LB
RR142802819LB
RR144567194LB
RR138271575LB
RR140907652LB
RR135799031LB

1630213
1631757
1633139
1633139
1638670
1642779
1705852

RR135784496LB
RR142804678LB
RR135791024LB
RR138271677LB
RR142808992LB
RR139270050LB
RR132504118LB

1708730
1730343
1743850

RR140901558LB
RR139269860LB
RR140914154LB

1764158

RR140926855LB

1767655
1773705
1784474
1786861
1797240
1838055
1854433
1856333
1876353
1910226
1919558
1974901
1974901
1980541
2016925
2021914

RR139280088LB
RR139271293LB
RR140929295LB
RR140900040LB
RR140900138LB
RR140920883LB
RR140905395LB
RR139271191LB
RR139271069LB
RR140926210LB
RR139271625LB
RR139273144LB
RR140903390LB
RR140927498LB
RR135795922LB
RR142804766LB

2033341

RR135791925LB

2033341

RR139273215LB

2047946
2053675
2055607

RR135784505LB
RR135791979LB
RR135791982LB

2055607

RR139273348LB

2059280
2072785

RR135791996LB
RR142805072LB

2086545

RR135795936LB

شركة غنوم غروب -توصية بسيطة
شركة نرجس للمفروشات
والديكور ش م م
شركة دبل يو ش م م
شركة خالد القصير وخليل
اندرون التجارية
عاهد لتجارة الحديد
والخرضوات واملعادن
عاهد لتجارة الحديد
والخرضوات واملعادن
مكست ميتلز
محمد سعيد سليم كباره
باوتك ذيب عمران وشركاه
شركة املصنع التخصصي
للمنتجات الحديدية ش.م.م.
شركة املصنع التخصصي
للمنتجات الحديدية ش.م.م.
املحترفون للمقاوالت ش.م.م
املحترفون للمقاوالت ش.م.م
سمارت ام اي بي ش.م.ل
امني زاهي ماضي
بول رينو سليمان
عصام احمد الداعوق
شركة ادل ش م م
وافي مصطفى خالد
وافي مصطفى خالد
وافي مصطفى خالد
حايك سكوير ش م م
شركة هيدروتيل (جورج حرب
وشريكه)-توصية بسيطة
شركة هيدروتيل (جورج حرب
وشريكه)-توصية بسيطة
RACYNE SAL

2091113
2100543

RR144570318LB
RR135799062LB

2122829
2124407

RR142804783LB
RR135794309LB

2127471

RR135783411LB

2127471

RR144570202LB

2132215
2660415
2669123
2670967

RR135783782LB
RR139272815LB
RR139272855LB
RR135792170LB

2670967

RR135797248LB

2673815
2673815
2675448
2686333
2695228
2713320
2738226
2746091
2746091
2746091
2751751
2760448

RR139272886LB
RR142802629LB
RR139272890LB
RR144572129LB
RR139272912LB
RR144570145LB
RR135796066LB
RR139272957LB
RR140904302LB
RR142802646LB
RR139272988LB
RR135792197LB

2760448

RR135797322LB

2774733

RR139273011LB
التكليف 2171

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة  -مديرية الضريبة على
القيمة املضافة – مصلحة العمليات – دائرة خدمات الخاضعني,
املكلفني الواردة أسمائهم في الجدول أدناه للحضور إلى دائرة
التحصيل في مديرية الضريبة على القيمة املضافة ,مبنى وزارة
املالية ,قرب قصر العدل  -شارع كورنيش النهر -بيروت ،لتبلغ البريد
املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر
حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء
هذا اإلعالم ,وإال يعتبر التبليغ
ً
مهلة املراجعة املشار إليها أعاله ,علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على
املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف
شركة ادلياكو ش.م.م
شركة ادارات مانجمانت ش.م.ل
االتحاد الصناعي والتجاري
(اونيكو) ش.م.ل
شركة احمد رمضان عيتاني
واوالده ش.م.م
غراي ماكنزي ريتايل لبنان ش.م.ل
شركة روبان ش.م.م
الشركة اللبنانية النماء العقارات
“سوليبريم” ش.م.ل
شركة “ميغا” موتور كومباني
ش.م.م
شركة اتحاد للتجارة ش.م.م
سرتيد ليبانون
شركة فدا زلوم ش.م.م
الشركة اللبنانية للصناعات
املجمعة ش.م.م SLIR
بلقيس ش.م.ل
شركة غزة للمقاوالت ش.م.م
ليفيل ناين ش.م.م
مؤسسة مناع
AKRA CONCEPT
هادي انطون صايغ (اوبتيكوس)
هادي انطون صايغ (اوبتيكوس)
فؤاد شحاده الجلغا

رقم البريد املضمون

رقم
املكلف
942
1915
2515

RR135794388LB
RR144570746LB
RR144569028LB

6423

RR139279059LB

7130
9070
9109

RR144570542LB
RR144567795LB
RR144570556LB

10555

RR144571199LB

11032
11070
11582
12447

RR006616216LB
RR144574059LB
RR139279734LB
RR144569147LB

13137
13290
13354
17026
17123
24527
24527
25092

RR135787047LB
RR142800923LB
RR142803598LB
RR144574456LB
RR135784054LB
RR135787081LB
RR135798314LB
RR142805470LB

مؤسسة روبير عادل اسد خليل
انطوان سمعان العاقوري-عميل
جمركي مرخص
مؤسسة وديع داالتي
مؤسسة وديع داالتي
عبد السالم عمر الشامي
رامز الشعار لتسجيل وبيع
السيارات املستعملة
تايل ماسترز
جرجس الكركي
مؤسسة صالح الدين مسالخي
يوسف عباس مرعي
اجيكو ش.م.م
ايلي اميل شمعون
مؤسسة جباضو
محمود محمد شدياق
محمود محمد شدياق
محالت قاسم التجارية
مصطفى خالد البدوي
كاراج ليزا
كاراج ليزا
روجه ياغي للتكييف (روجه جورج ياغي)
كاف دي برنس
توب سرفيس TOP SERVICE
حكمات توفيق السكاف
مستودع لوازم طب االسنان
نوتريفارما ش.م.م
مؤسسة سمير خوري للتجارة
مستودع ادوية الرضا
مؤسسة سليمان قاسم الحركة
محالت طانيوس دياب
قره بت زاوزاوجيان وولده
كولينغ تيم
سليمان علي عبد الخالق
معامل جورج توفيق ابو جودة ( نينكس)
وديع مراد  -شركة الياس وروجيه مراد
مؤسسة اشقر للتجارة والصناعة
كليبنك تريدينغ كومباني
تريكوتا لصاحبها علي حسن حجازي
شركة جي سي ار حكيم اخوان
ال سي اش هولدنغ ش.م.ل (هولدنغ)
مؤسسة جورج ملكون
 ) ELLIS SPORTLANDالياس نصري القسيس(
محطة عقل وبطرس باسيل
شركة اتش بي ترايدنغ
شركة لينيا ايطاليانا
مؤسسةاوداس لصاحبها حسن عز الدين الزين
مؤسسة محسن فواز التجارية
مؤسسة محسن فواز التجارية
مؤسسة زاوين جرة جيان للتجارة
والخدمات
شركة دبس للتجارة والصناعة  -ادكو
محطة بدوي فيومي بيع املحروقات
مؤسسة جنرال بوكس للتجارة والصناعة
مؤسسة جنرال بوكس للتجارة
والصناعة
ستراتجك تكنولوجي اند سرفيسز
ش.م.م
ستراتجك تكنولوجي اند سرفيسز ش.م.م
سوبر بالست
امني علي الحركة ومحمد عبد الله
عبدو
مؤسسة ه .قصارجيان
كاليري بوازال لصاحبها هراتش
ديكران زارزاوتجيان
كاليري بوازال لصاحبها هراتش
ديكران زارزاوتجيان
كاليري بوازال لصاحبها هراتش
ديكران زارزاوتجيان

27167
27686

RR142800937LB
RR135786355LB

28964
28964
31378
33731

RR135797115LB
RR140913658LB
RR144568328LB
RR140920415LB

35668
36124
36885
38634
40243
41132
41437
43177
43177
48844
53154
54294
54294
54579
59020
59802
59991
60129
60274
62868
63243
63272
63470
65205
66698
67141
67708
68415
68584
69773
73066
75747
77621
78141
78619
79711
79944
79962
80354
81501
81501
81673

RR144571273LB
RR135798331LB
RR142803607LB
RR135788904LB
RR144573362LB
RR135798345LB
RR142805903LB
RR142807201LB
RR144568977LB
RR140910492LB
RR135784425LB
RR135787152LB
RR139279765LB
RR140912003LB
RR135784712LB
RR135798464LB
RR140917779LB
RR135798478LB
RR135793189LB
RR135783748LB
RR144574442LB
RR135784845LB
RR144574408LB
RR135783650LB
RR144569014LB
RR135794737LB
RR135784023LB
RR140910824LB
RR140912048LB
RR140920438LB
RR135798685LB
RR140910197LB
RR135798742LB
RR135783062LB
RR144566653LB
RR140913406LB
RR144571137LB
RR142806360LB
RR135798795LB
RR135787308LB
RR135798827LB
RR135785046LB

84105
87372
87400
87400

RR135787325LB
RR144574368LB
RR135787360LB
RR142807325LB

87570

RR135787373LB

87570
88895
88974

RR142807334LB
RR135783306LB
RR135792444LB

89424
90399

RR135784301LB
RR135787427LB

90399

RR139279796LB

90399

RR142807422LB
التكليف 2172
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◄ مبوب األخبار ►

اأحلى دوا �شم الهوا
�شهرة راأ�ص ال�شنة داخل لبنان
مع األمع نجوم الفن
فندق  +ع�شاء  +نقل
يوم كامل مع غداء

 -1فاريا  -فقرا  -2 /اللقلوق  -مار �شربل
 -3الأرز  -اإهدن  -بن�شعي
 -4بعلبك اأو �شد القرعون
 -5بيت الدين  -ق�شر مو�شى
 -6بالوع بلعا  -تنورين
 -7الناقورة � -شور  -8 /جزين  -مليتا
يومان

و�شط

الثلوج

الحمرا  -نزلة ال�شارول

اأ�شبوعي ًا

FIVE STARS TOURS

www.fivestarstours.com

اأحجز وا�شتفد من عرو�شات راأ�ص ال�شنة المميزة

تون�ص

�شرم ال�شيخ عر�ص خا�ص
إبتداء من Direct Flight 666$
ا ً

عر�ص خا�ص
قرطاج � -شو�شة  -مهدية -
نابل  -يا�شمين  -حمامات فنادق مميزة  /جميع الوجبات  +تذكرة +

699$

فندق  +فطور  +ع�شاء  +تذكرة +
�شرائب  +نقل

�شهرة راأ�ص ال�شنة وفيزا مجان ًا

عر�ص خا�ص الأق�شر  -اأ�شوان  -الغردقة

�شرائب  +نقل  +م�شابح واألعاب للأطفال

الأق�شر  -اأ�شوان
Direct Flight 777$

باخرة  5نجوم  +تذكرة � +شرائب  +نقل
باخرة  5نجوم Movenpick Hotel +
مع جميع الوجبات والرحلت و�شهرة راأ�ص ال�شنة
برنامج كامل

Five Stars Tower

01/347773 - 70/347773

مولد كهرباء  24/24الشياح
شارع حسن كنج (األسعد)
جنب فيال فخري عالمه
هاتف 71/516330 :

شقة للبيع
الطريق الجديدة ـ ـ شــارع
حمد
 3نــوم ـ ـ صالون ـ ـ سفرة ـ ـ
حـمــامــن ـ ـ ـ ـ سـنــد ـ ـ ـ ـ موقف
ـ ـ 150م 2ـ ـ ديلوكس سعر
مغر ـ ـ ط  6ـ ـ 03/820917
ٍ

مــرسـيــدس  E 420كحلية
ال ـ ـ ـلـ ـ ــون ف ـ ـ ــرش جـ ـل ــد ف ــول
أوبـ ـ ـ ـش ـ ـ ــن م ـ ـ ــودي ـ ـ ــل 1997
بسعر مغري بداعي السفر
78/931795

شقة للبيع

شقة لإليجار

م ــزرع ــة ي ـشــوع ق ــرب محل
ال ـشــوكــوال  200م 2ط  4ـ ـ
 3ن ــوم ـ ـ ـ ـ صــالــون ـ ـ ـ ـ سفرة
موقف ـ ـ حالة جيدة
03/636051

ب ـيــروت ـ ـ ـ ـ م ــار ال ـيــاس ـ ـ ـ ـ 3
نــوم ـ ـ صالون وسفرة ـ ـ 2
حمام ـ ـ  850$شهريًا الدفع
سنوي موقف واشـتــراك ـ ـ
تلفون03/636051 :

�شهرة راأ�ص ال�شنة وفيزا
برنامج كامل • فندق • فطور
• تذكرة • �شرائب • جميع
الرحلت • نقل

تذكرة  +فندق  +فطور � +شرائب  +نقل

كبادوكيا  -مر�شين
فندق  +فطور  +نقل  +تذكرة � +شرائب
مع جميع الرحلت � -شهرة راأ�ص ال�شنة

برامج خا�شة ل�شهر الع�شل
اإلى جميع اأنحاء العالم
اإ�شبانيا  /فيينا  /بوداب�شت  /اإيطاليا  /رو�شيا  /فرن�شا /
قبر�ص  /المغرب  /تايلند  /دبي  /الأردن  /ماليزيا

حجز تذاكر �شفر وفنادق لجميع اأنحاء العالم  -تاأجير با�شات

160م ،2طابق ،7مطلة
موقف سيارة ،بئر مياه

للبيع AMG

اإ�شطنبول

اإبتدا ًء من 444$

عر�ص خا�ص
* �شيريلنكا
* الهند :دلهي اأغرا  -جيبور

وكالة الصحافة الفرنسية
تطلب صحافيًا أو صحافية لقسم اللغة العربية مع اتقان
اللغتني الفرنسية واالنكليزية.
يرجى تقديم الطلبات مع السيرة الشخصية على العنوان
التالي:
Sammy.ketz@afp.com

للبيع
نصرهللا ،قرب Sale
اتوستراد هادي
شقق بمساحات
والزٌارة
والعمرة
للحج
 ،Bigبإتجاه مطعم نسمات.
خليوي - ٧١ /٠٠٨٩٧٤ :
بإشراف
مختلفة
الشٌخ علً منتش
 120م ـ ـ  130م ـ ـ  150م
زٌارة إلى سٌد الشهداء  4لٌال
من األربعاء  24ك 1إلى األحد

03/ 397977 – 03/ 068122

خلدة مقابل بن معتوق
ً
مطلة بحرًا وجبال
03/281111

للبيع
شقة فخمة جداً

ّ
ً
مـ ـ ـط ـ ــل ـ ــة ج ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــا وبـ ـ ـحـ ـ ـرًا
وبيروت
مساحة  285مترًا
دوحة الحص
03/281111

اتوستراد هادي نصرهللا ،قرب  ،Big Saleبإتجاه مطعم نسمات.

خلٌوي - ٧1 /٠٠٨٩٧4 :

محل لإليجار
Boutique & Spa

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

اوتوستراد هادي نصرهللا ،تجاه
مطعم نسمات

تجاه ثانوية حــارة حريك
ـ ـ ـ جانب كهرباء دعبول ـ ـ ـ
عرض  4.5م ـ ـ ـ طول  3.5متر
مع ديكور  275$شهري
71/580290

Cell 71/008974

g

اتوستراد هادي نصرهللا ،قرب  ،Big Saleبإتجاه مطعم نسمات.

خليوي - ٧١ /٠٠٨٩٧٤ :

S
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ثقافة وناس

سينما

مهرجان دبي :سينما الحــ

الدورة  ...11نجوم أقل و«ليال عربية» حافلة
دبي ــ ديانا سالمة
ق ـب ــل أي ـ ـ ــام ،ان ـط ـل ـقــت الـ ـ ـ ــدورة  11مــن
«مهرجان دبــي السينمائي الــدولــي»
مــع  118فيلمًا مــن  48دول ــة ،تتضمن
ّ
 55ع ــرض ــا ع ــامل ـي ــا أول .الـ ــافـ ــت أن
املهرجان لم يشهد هذا العام حضورًا
ضخمًا من النجوم ،كما العام املاضي،
مـ ــا ربـ ـط ــه امل ـن ـظ ـم ــون بــاس ـت ـث ـنــائ ـيــة
الدورة املاضية ألنها كانت احتفالية
بــالـعــام الـعــاشــر على انـطــاق الحدث
السينمائي .افتتح املهرجان بشريط
البريطاني جايمس م ــارش «نظرية
كل شيء» املرشح لجائزة «األوسكار»
(راجــع املقال أدن ــاه) .وشهد االفتتاح
أي ـض ــا ع ــرض وثــائ ـق ـيــن ع ــن مـسـيــرة
كــل مــن النجم املـصــري نــور الشريف
واملغنية الهندية آشا بوسلي ،اللذين
كرمهما املـهــرجــان بمنحهما جائزة
«تكريم إنجازات الفنانني».
وب ـ ـعـ ــدمـ ــا ألـ ـغـ ـي ــت مـ ـس ــابـ ـق ــة «املـ ـه ــر
اآلسيوي ـ األفريقي» هذه السنة ،بات
املهرجان يضم ثالث مسابقات ،هي:
«امل ـهــر ال ـطــويــل» ،و«امل ـه ــر الـقـصـيــر»،
و«املـهــر اإلم ــارات ــي» لــأفــام الــروائـيــة
وال ــوث ــائ ـق ـي ــة ال ـط ــوي ـل ــة وال ـق ـص ـي ــرة.
تشهد مسابقة «املهر الطويل» تنافسًا
بني  17فيلمًا وثائقيًا وروائيًا عربيًا
ً
طويال تعالج قضايا العنف األسري،
وجــرائــم ال ـشــرف ،ومـعــانــاة الالجئني
والـ ـح ــروب .وتـتـضـمــن ال ـقــائـمــة فيلم
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي خ ـل ـيــل املـ ــزيـ ــن «س ـ ــارة
 »2014الذي يتناول جرائم الشرف من
خالل قصة الفتاة الفلسطينية سارة
ّ
الـتــي تعيش فــي أحــد مخيمات غــزة.
من لبنان ،نشاهد العرض األول لفيلم
«يــومـيــات كلب طــائــر» لباسم فياض
(راج ــع امل ـقــال املـقــابــل) و«قـ ــدرات غير
عــاديــة» للمصري داود عـبــد السيد.
كذلك يشارك الفيلم الجزائري «راني
ميت» لياسني محمد بن الحاج ،الذي
يتناول الجريمة والـســرقــة مــن خالل
س ــارق الـسـيــارات عـمــر .وتـضـ ّـم لجنة

تحكيم «املهر الطويل» التي يرأسها
املخرج واملمثل األميركي لي دانيالز،
ً
ك ــا م ــن امل ـخ ــرج ال ـهــول ـنــدي ل ـيــونــارد
ريتيل هلمريتش ،واملخرج الجزائري
مالك بن إسماعيل واملمثلة األميركية
فيرجينيا مادسن واملمثلة واملخرجة
اللبنانية نادين لبكي.
أما في مسابقة املهر القصير ،فيشارك
 15شريطًا وثائقيًا وروائيًا قصيرًا ،من
بينها فيلم العراقي سهيم عمر خليفة
«الصياد السيئ» و«الوقت الضائع»
لـ ـ ــأردنـ ـ ــي رام ـ ـ ـ ــي ي ـ ــاس ـ ــن ،و«ات ـ ـنـ ــن
ون ــص» للبناني إيـلــي كـمــال ،و«سكر
أبيض» للمصري أحمد خالد ،و«ليلة
ال ـق ـمــر ال ـع ـم ـيــة» لـلـتــونـسـيــة خــديـجــة
فاطمة ،و«ال مفر» للفلسطيني مهند
يعقوبي .وتشرف على املهر القصير
لجنة تحكيم يــرأسـهــا الـنــاقــد محمد
رضا ،يشارك في عضويتها املخرجة
والكاتبة واملمثلة الفلسطينية شيرين
دع ـي ـبــس ،والـسـيـنــاريـســت اإلم ــارات ــي
مـحـمــد حـســن أح ـمــد .الـلـجـنــة نفسها
ستشرف على اختيار األفــام الفائزة
في مسابقة «املهر اإلماراتي» .نشاهد
فـ ــي ه ـ ــذه امل ـس ــاب ـق ــة  8أف ـ ـ ــام طــوي ـلــة
وقصيرة تنتمي إلى األعمال الروائية
والوثائقية ،من بينها فيلم كوميدي
طويل لفاضل املهيري بعنوان «عبود
كنديشن» وهو اسم بطله الذي ال يود
االن ـت ـقــال إل ــى أبــوظـبــي والـتـخـلــي عن
البدل املالي الجيد الذي يتقاضاه في
منطقة نــائـيــة .وتـتـنــوع الـقـضــايــا في
هذه املسابقة ،وتصل الى حكاية رجل
يمضي حياته في السجن عقوبة على
جريمة قتل مع فيلم «عــبء» للمخرج
سقراط بن بشر.
خ ـ ـ ـ ــارج س ـ ـيـ ــاق امل ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــات ،ي ــؤم ــن
امل ـه ــرج ــان ف ـس ـحــات أخ ـ ــرى مل ـشــاهــدة
األفالم ضمن تظاهرات «ليال عربية»،
و«أصـ ـ ـ ـ ـ ــوات خ ـل ـي ـج ـي ــة» ،و«س ـي ـن ـم ــا
الـ ـع ــال ــم» ،و«س ـي ـن ـمــا األط ـ ـفـ ــال» الـتــي
يـخـصــص فـيـهــا خـمـســة أف ــام عاملية
لـ ــأط ـ ـفـ ــال ،ت ـظ ـه ــر الـ ـنـ ـق ــص ال ـع ــرب ــي

مشهد من فيلم
االفتتاح «نظرية
كل شي»

الشرف من
يتناول خليل المزين جرائم
ّ
خالل قصة فتاة تعيش في غزة
ف ــي ه ــذا املـ ـج ــال .ف ــي امل ـق ــاب ــل ،تحمل
«أصـ ــوات خليجية» الـفــرصــة لعرض
أف ـ ـ ــام مـ ــن ال ـخ ـل ـي ــج وتـ ــأمـ ــن مـنـصــة
ع ــامل ـي ــة ل ـه ــا ،ودع ـ ــم ال ـج ـي ــل ال ـج ــدي ــد.
وي ـح ـم ــل الـ ـب ــرن ــام ــج لـ ـه ــذا ال ـ ـعـ ــام 12

ف ـي ـل ـمــا ،تـنـحـصــر ب ــن ق ـطــر والـ ـع ــراق
والسعودية واإلم ــارات والكويت ،من
بـيـنـهــا ش ــري ــط «م ـط ــر ع ـلــى جـيـكــور»
للعراقي جــودي الكناني الــذي يتتبع
مسيرة بدر شاكر السياب.
أما في «سينما العالم» ،فيعرض 46
شريطًا عامليًا .ضمن هــذه التظاهرة،
نشاهد «بـيــرد مــان» (الــرجــل الطائر)
لـلـسـيـنـمــائــي املـكـسـيـكــي أل ـي ـخــانــدرو
غ ــون ــزال ـي ــس إي ـن ــاري ـت ــو ال ـ ــذي ع ــرض

لـ ـلـ ـم ــرة األول ـ ـ ـ ــى فـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ــدورة  71مــن
«مـ ـه ــرج ــان ال ـب ـن ــدق ـي ــة» .ت ـح ـكــي ه ــذه
الـ ـك ــومـ ـي ــدي ــا ال ـ ـ ـسـ ـ ــوداء قـ ـص ــة مـمـثــل
وق ــدرات ــه عـلــى تجسيد الشخصيات
الخارقة «السوبر هـيــرو» .راســل كرو
يحضر من خالل تجربته اإلخراجية
«ع ـ ـ ـ ـ ّـراف امل ـ ـيـ ــاه» الـ ـت ــي ت ــأخ ــذن ــا إل ــى
«م ـع ــرك ــة جــال ـي ـبــولــي» أثـ ـن ــاء ال ـحــرب
العاملية األول ــى .ومــع «أكثر السنوات
عنفًا» لألميركي جــاي سي شاندور،
نذهب إلى نيويورك عام  ،1981الذي
ي ـعــد أك ـث ــر األع ـ ـ ــوام ع ـن ـفــا ف ــي تــاريــخ
املــدي ـنــة .وت ـ ــدور أح ـ ــداث «أنـ ــا ستيف
ل ــوب ـي ــز» ل ـل ـه ـنــدي راجـ ـي ــف رافـ ـ ــي فــي
الـ ـهـ ـن ــد ،م ـت ـت ـب ـعــا ق ـص ــة ابـ ـ ــن ض ــاب ــط
ال ـ ـشـ ــرطـ ــة املـ ـ ــراهـ ـ ــق س ـت ـي ــف ل ــوب ـي ــز،
ورحلته في عالم اإلجرام والعصابات.
ه ـ ـنـ ــاك م ـح ـط ــة أي ـ ـضـ ــا م ـ ــع امل ـخ ــرج ــة
ال ـفــرن ـس ـيــة سـيـلــن س ـيــامــا وفـيـلـمـهــا
«صبا» الــذي يحكي قصة مريم التي
تقرر االنطالق في حياة جديدة بعيدًا
عن سلطة العائلة وهيمنة الذكور في
الحي.
ومـ ـ ــن إي ـ ـ ـ ــران يـ ـع ــرض ف ـي ـل ـمــا «ث ـل ــج»
مل ـه ــدي رح ـم ــان ــي ال ـ ــذي ي ـظ ـهــر حـيــاة
عائلة من الطبقة الوسطى في إيران،
و«لـســت غاضبًا» لرضا دورميشيان
ال ـ ــذي ي ـت ـت ـبــع ق ـص ــة ح ــب ت ــزام ـن ــا مــع
االحـتـجــاجــات الـتــي شهدتها طـهــران
ع ـقــب إع ـ ــان ن ـتــائــج ان ـت ـخ ــاب ــات عــام
 .2009ال ـحــرب األهـلـيــة فــي ال ـســودان،
الـحــروب العراقية ،وال ـصــراع العربي
ـ ـ اإلســرائـيـلــي ،والـسـيــاســات العاملية،
وال ـ ـت ـ ـحـ ــوالت األمـ ـنـ ـي ــة وال ـس ـي ــاس ـي ــة
ف ــي ل ـب ـنــان ،وامل ــأس ــاة ال ـســوريــة كلها
ح ــاض ــرة ض ـم ــن «لـ ـي ــال ع ــربـ ـي ــة»15 .
ّ
شريطًا تشكل م ــرآة شاملة للحروب
ال ـ ـتـ ــي تـ ـ ـط ـ ــاول ال ـ ـعـ ــالـ ــم ال ـ ـعـ ــربـ ــي مــن
السودان إلى سوريا.
«مهرجان دبي السينمائي الدولي» :حتى 17
كانون األول (ديسمبر) ـ dubaifilmfest.
com

ستيفن هوكينغ :الجسد سجينًا والمخيلة بوسع الفضاء
بانة بيضون
يروي «نظرية كل شيء» للبريطاني
جايمس مارش سيرة عالم الفيزياء
الـشـهـيــر سـتـيـفــن هــوكـيـنــغ وعــاقـتــه
ّ
بزوجته جــايــن .عالقة تشكل محور
الشريط املقتبس عن مذكرات حياتها
مع هوكينغ التي نشرت تحت عنوان
«الـ ـسـ ـف ــر إل ـ ــى ال ـ ــا نـ ـه ــاي ــة» .ي ـصــور
ال ـشــريــط هــوكـيـنــغ (إدي ريــدمــايــن)
ف ــي ب ــداي ــة الـعـشــريـنـيــات يـ ــدرس في
«كــام ـبــردج» حــن يلتقي ب ـ «جــايــن»
(فيليستي جونز) التي تدرس األدب
اإلن ـك ـل ـي ــزي .ي ـح ــدث انـ ـج ــذاب ف ــوري
بـ ــن ال ـ ـشـ ــابـ ــن ،رغـ ـ ــم ال ـ ـت ـ ـصـ ــادم فــي
معتقداتهما .يعتبر هوكينغ أن الله
م ــن األج ـن ــاس امل ـه ــددة ب ــاالن ـق ــراض،
ب ـي ـن ـمــا ت ــذه ــب ج ــاي ــن امل ـت ــدي ـن ــة إل ــى
الـكـنـيـســة ك ــل أحـ ــد .ورغـ ــم افـتـتــانـهــا
بنظرياته ،تظل تنتظر منه اعترافًا
بــوجــود الـلــه ،أمنيتها الـتــي تتحقق
جزئيًا فــي أحــد مشاهد الفيلم حني
ّ
يـكـتــب هــوكـيـنــغ ف ــي مــؤل ـفــه «تــاريــخ
موجز للزمن» أنه إذا وجــدت نظرية
مـ ــوحـ ــدة ل ـل ـع ـل ــوم ،ف ــذل ــك سـيـســاعــد
الـبـشــر ف ــي فـهــم عـقــل اإلل ـ ــه ،ول ــو أنــه

فــي الـحـقـيـقــة أق ــرب إل ــى اإلل ـح ــاد .إال
ً
أن الفيلم ال يتوقف مطوال عند هذه
ال ـف ـك ــرة .ك ــذل ــك ،ي ـبــالــغ ال ـش ــري ــط في
تبسيط بعض نظريات هوكينغ من
دون أن يأخذها إلــى موضع الجدال
أو املناقشة.
قبيل تعرفه إلى جاين ،وبينما يعمل
على أولــى نظرياته على العودة إلى
الـ ــوراء فــي الــزمــن لفهم نـشــأة الـكــون
من خالل عمله على الثقوب السوداء،
تـ ـب ــدأ رحـ ـل ــت ه ــوك ـي ـن ــغ مـ ــع امل ـ ــرض.
يـشـخــص الـطـبـيــب إصــاب ـتــه بـمــرض
ال ـت ـص ـلــب ال ـج ــان ـب ــي وي ـخ ـب ــره بــأنــه
سيفقد تدريجًا الـقــدرة على الحراك
ً
ليصبح مشلوال ولن يعيش أكثر من
سنتني ،علمًا أن عمره يتجاوز حاليًا
سبعني سنة .سيكون سؤال هوكينغ
ال ــوحـ ـي ــد« :هـ ــل س ـي ـتــأثــر دمـ ــاغـ ــي؟»،
ف ـي ـج ـي ـبــه ال ـط ـب ـي ــب ب ـ ــأن أفـ ـ ـك ـ ــاره لــن
تتغير لكن لــن يعرفها أح ــد .يصور
ال ـش ــري ــط هــوك ـي ـنــغ امل ـس ـج ــون داخ ــل
جـ ـس ــده ،الـ ـ ــدور ال ـ ــذي ي ــؤدي ــه املـمـثــل
إي ــدي ريــدمــايــن بـبــراعــة ،فينجح في
ن ـقــل صـ ــراع هــوكـيـنــغ ل ـل ـتــواصــل مع
العالم الخارجي ،عبر أدق التفاصيل
كنظرة العينني أو تعابير الوجه .من

خالل مشهدين مؤثرين ببساطتهما،
ينقل الفيلم أحالم هوكينغ الصغيرة
بـ ـمـ ـم ــارس ــة أب ـ ـسـ ــط أم ـ ـ ـ ــور الـ ـحـ ـي ــاة،
أحدهما وهو يراقب الجميع يأكلون
أثناء العشاء بسهولة في حني يجاهد
لتصل امللعقة إلى فمه .والثاني أثناء
إل ـق ــائ ــه م ـح ــاض ــرة ،ح ــن يـسـقــط قلم
مــن إح ــدى الـفـتـيــات ،فيتخيل نفسه
يقف ويلتقطه ليعيده إليها ليختتم

العمل مقتبس عن مذكرات زوجته
والمصاعب التي واجهتها معه
بقوله« :طاملا هناك حياة ،هناك أمل».
ولعل املرة الوحيدة الذي يبدو فيها
ه ــوك ـي ـن ــغ م ـن ـه ــزم ــا هـ ــو حـ ــن يـفـقــد
صــوتــه تـمــامــا (إث ــر عـمـلـيــة جــراحـيــة
يـضـطــر لـهــا األط ـب ــاء إلن ـقــاذ حـيــاتــه)
فــا يستجيب مل ـحــاوالت جــايــن التي
تحثه على التواصل معها عبر لوح
ال ـح ــروف واألرقـ ـ ــام ع ــن طــريــق رمــش
عينيه ،الحركة الوحيدة التي لم يفقد
ال ـق ــدرة عـلــى ال ـق ـيــام ب ـهــا .وبـ ــدل ذلــك
ترتسم مالمح األلم على وجهه ،إذ إن

البكاء أيضًا هو مشقة بالنسبة إليه.
وإذا كان الفيلم يعتمد على مذكرات
جاين نفسها ،إال أنه ال يتبنى وجهة
نظرها تمامًا.
يبتعد الـشــريــط مــن املـثــالـيــة ليرسم
بــورتــريــه أك ـثــر واقـعـيــة عــن املـشـقــات
ال ـتــي فــرض ـهــا م ــرض هــوكـيـنــغ على
ع ــاق ـت ـه ـم ــا ال ـ ــزوجـ ـ ـي ـ ــة .م ـ ــع ع ـل ـم ـهــا
ب ـ ـمـ ــرضـ ــه ،ت ـ ـخ ـ ـتـ ــار ج ـ ــاي ـ ــن الـ ـ ـ ـ ــزواج
ب ـه ــوك ـي ـن ــغ وتـ ـحـ ـث ــه عـ ـل ــى املـ ـق ــاوم ــة
ُ
بطبعها امل ـح ــارب ال ــذي ال ي ـخــل من
الـصــرامــة .بعد إنـجــاب ثــاثــة أطـفــال،
ي ـق ــع ع ـ ــبء تــرب ـي ـت ـهــم ع ـل ــى كــاه ـل ـهــا
ليضاف إلى عبء االهتمام بهوكينغ،
ّ
تتعرف جاين إلى مدرب الكورس في
الكنيسة جوناثان (شارلي كوكس).
ي ـص ـب ــح األخـ ـ ـي ـ ــر ص ــديـ ـق ــا ل ـل ـعــائ ـلــة
ي ـســاعــدهــا ف ــي االه ـت ـم ــام بـهــوكـيـنــغ
واألطـ ـف ــال ،ق ـبــل أن يـصـبــح حبيبها
الح ـ ـق ـ ــا .ت ــرتـ ـي ــب ي ـ ـحـ ــدث ب ـم ــواف ـق ــة
هوكينغ الضمنية ،الذي تنشأ عالقة
خــاصــة بـيـنــه وب ــن املـعــالـجــة املــرحــة
إيلني (ماكسني بيك) ،فيقرر الزوجان
االنفصال .رغــم ذلــك ،ال يخلو الفيلم
مــن املثالية فــي تقديمه لشخصيتي
هــوكـيـنــغ وج ــاي ــن ،متجنبًا الـغــوص

في التفاصيل الحميمية لعالقتيهما.
هكذا ،تبدو حواراتهما «الكالسيكية»
بــاهـتــة أحـيــانــا ،فــي حــن أن التفاعل
بـ ــن س ـت ـي ـف ــن وإي ـ ـلـ ــن أك ـ ـثـ ــر ط ــراف ــة
وحــريــة ،فنراها تساعده فــي تصفح
م ـج ـلــة إب ــاح ـي ــة ط ـل ـب ـهــا س ـ ـرًا .ضـمــن
أس ـلــوبــه الـسـيـنـمــائــي أي ـضــا ،يعتمد
امل ـ ـخـ ــرج عـ ـل ــى ج ـم ــال ـي ــة كــاس ـي ـك ـيــة
بخالف بعض اللقطات ،كما مشهد
هوكينغ والطبيب ال ــذي يخبره عن
م ــرض ــه .تـنـقــل ال ـكــام ـيــرا ه ــذا املشهد
إلينا عبر زوايــاهــا االستثنائية إلى
النفق املظلم الذي يبدو هوكينغ على
وشــك دخــولــه .رغــم ذلــك ،فــإن املخيلة
السينمائية للشريط قــد ال تضاهي
املخيلة املبتكرة للفيزيائي الشهير
الـ ــذي ي ـت ـنــاول س ـيــرتــه .وق ــد تــذكــرنــا
حبكة العمل بفيلم «العقل الجميل»
( )2001عــن عــالــم الــريــاضـيــات جــون
نــاش الــذي ينطلق أيضًا مــن عالقته
ب ـ ــزوجـ ـ ـت ـ ــه ل ـ ـي ـ ـسـ ــرد سـ ـ ـي ـ ــرة ح ـي ــات ــه
وصراعه مع مرض الفصام ،إال أنه ال
ينجح في نقل شغفه الفكري.
«نظرية كل شيء» :ابتداء من الشهر املقبل
في الصاالت اللبنانية
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ـروب والخرائط الممزقة
المشاركة اللبنانية تركة الماضي الثقيل
ث ـمــان ـيــة أف ـ ــام ه ــو ح ـجــم امل ـشــاركــة
الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة فـ ـ ــي «مـ ـ ـه ـ ــرج ـ ــان دبـ ــي
ال ـس ـي ـن ـمــائــي» م ــن أصـ ــل م ــا ي ـقــارب
 120فـيـلـمــا .ت ـت ـنــوع ه ــذه امل ـشــاركــة
ب ــن أع ـم ــال روائـ ـي ــة ق ـص ـيــرة ضمن
جــائــزة «امل ـهــر القصير  ،»1وأعـمــال
ّ
وث ــائـ ـقـ ـي ــة ،ل ـ ـكـ ــن ج ـم ـي ـع ـه ــا يـلـتـقــي
ع ـنــد ت ـي ـمــات ال ـح ــرب األه ـل ـي ــة وآف ــة
الطائفية والـثــورات العربية .ضمن
جــائــزة «امل ـهــر الـقـصـيــر  ،»1تـشــارك
أربعة أفالم هي« :سايبة» ،و»تانغو
الثورات» ،و»ومع روحك» ،و»ضوء».
تتنوع القضايا في األفــام األربعة،
لـكـنـهــا بـمـجـمـلـهــا ت ـص ـ ّـب ف ــي خــانــة
الـ ـح ــرب األه ـل ـي ــة وم ـخ ـل ـفــات ـهــا على
ال ـب ـن ـي ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة وامل ـن ــاط ـق ـي ــة
والـ ـثـ ـق ــافـ ـي ــة ،ون ـن ـت ـق ــل إل ـ ــى ح ـكــايــة
االحتالل االسرائيلي ثم إلى مشاهد
أكثر التصاقًا بالواقع العربي وما
يـحــدث فيه مــن ث ــورات وانتفاضات
وفـ ـ ــوضـ ـ ــى .يـ ـ ـ ــروي «ومـ ـ ـ ــع روح ـ ـ ــك»
للمخرج اللبناني كــريــم الرحباني
حـكــايــة الـكــاهــن جــريــس ال ــذي يقتل
شخصًا عن طريق الخطأ ،فيعيش
الـ ـ ـص ـ ــراع بـ ــن إخ ـ ـبـ ــار ال ـك ـه ـن ــة عــن
الحادثة أو إخفائها .ويزداد وضعه
سوءًا عندما يتراءى له طيف الولد
أم ــن ل ــدى مـحــاولـتــه إخ ـفــاء الـجـثــة.
ه ــذا الـفـيـلــم ( 18دقـيـقــة) مــن تمثيل
جـ ـ ـ ــوزف ش ـ ـمـ ــالـ ــي ،وع ـ ـبـ ــد ال ـ ـهـ ــادي
عسافُ ،منح سابقًا جائزة من قبل
لجنة «جائزة أوربت لألفالم الشرق
اوسـطـيــة الـقـصـيــرة» فــي «مـهــرجــان
بـيــروت الــدولــي للسينما» .ونتابع
نـ ــدى ب ــو ف ــرح ــات ف ــي ف ـي ـلــم قـصـيــر
هو «تانغو الثورات» للمخرج إيلي
ك ـم ــال ،وي ـشــارك ـهــا الـتـمـثـيــل م ــدرب
الــرقــص مــازن كـيــوان .يعالج الفيلم
الـ ـ ـث ـ ــورات م ــن وجـ ـه ــة ن ـظ ــر ج ــدي ــدة
ّ
يصور املخرج الصمت
ومختلفة ،إذ
وال ــرق ــص ف ـقــط ،لـيـكــون األخ ـي ــر هو
املـ ـهـ ـيـ ـم ــن عـ ـل ــى مـ ـش ــاه ــد الـ ـش ــري ــط
القصير ( 20دقيقة) .يطرح املخرج

قـضـيــة أســاس ـيــة ف ــي خ ـضــم ال ــواق ــع
الـعــربــي ،هــي مـســألــة االس ـت ـمــرار في
ال ـح ـي ــاة رغـ ــم ال ـ ـظـ ــروف ال ـس ـيــاس ـيــة
وال ـح ـي ــات ـي ــة ال ـص ـع ـبــة ع ـب ــر زوج ــن
ق ـ ــررا م ــواص ـل ــة ح ـيــات ـه ـمــا وح ـمــايــة
أسرتهما من كل ما يحدث بالرقص.
أما الفيلم الثالث فهو «سايبة» (18
د) للمخرج باسم بريش من تمثيل
علي شبلي ،وآنجي صالح ،وعايدة
صـ ـب ــرا .ويـ ـع ــرض ال ـش ــري ــط م ـســألــة
الـ ـح ــدود م ــع «اس ــرائـ ـي ــل» وم ـه ـمــات
األم ــم املـتـحــدة مــن خــال بـقــرة تعبر
الـ ـح ــدود م ــن فـلـسـطــن املـحـتـلــة إلــى
لبنان ،بينما ال ينجو فيلم «ضوء»
لـ ـي ــاسـ ـمـ ـيـ ـن ــا كـ ـ ــراجـ ـ ــة مـ ـ ــن رواسـ ـ ـ ــب
ال ـط ــائ ـف ـي ــة الـ ـت ــي ت ـش ـك ــل املــرج ـع ـيــة
األولى لألعمال اللبنانية ،إذ يواجه

ال ــرج ــل الـلـبـنــانــي املـقـيــم ف ــي املهجر
تحدي إقامة دفن ابنه املتوفى وفق
الـشـعــائــر اإلس ــام ـي ــة ،تـلـبـيــة لــر ّغـبــة
أم ــه .ال ــاف ــت ف ــي ه ــذه األع ـم ــال أنـهــا
ذات إنتاج لبناني مشترك مع جهات

بقرة باسم بريش تعبر
فلسطين المحتلة إلى لبنان
غربية أو عربية.
ضمن فئة األفــام الوثائقية ،تشارك
األع ـم ــال الـلـبـنــانـيــة الـبــاقـيــة ال ـتــي ال
ت ــزال عــالـقــة فــي زم ــن ال ـحــرب أيـضــا،
فـ ـتـ ـع ــرض لـ ـن ــا ال ـ ـ ـشـ ـ ــرخ الـ ـط ــائـ ـف ــي،
ً
وهــواجــس التقسيم املناطقي .مثال،

ت ـق ــدم ه ـنــد شــوفــانــي فـيـلـمـهــا األول
«رحـلــة فــي الــرحـيــل» (إنـتــاج لبناني
ف ـل ـس ـط ـي ـنــي) م ــن خـ ــال ال ـج ـم ــع بــن
ال ـس ـيــرة وال ـس ــرد الــوثــائ ـقــي ،فتبني
قصتها فــي استعادة ل ـ  70عامًا من
ح ـيــاة وال ــده ــا .ت ـبــرز ت ـ ّ
ـوج ــه والــدهــا
الـ ـ ــى ال ـع ـم ــل ال ـس ـي ــاس ــي فـ ــي الـ ـس ــرّ،
وك ـيــف كــانــت الـعــائـلــة تـخـفــي عمله،
اذ ك ـ ــان ي ـت ــوج ــب ع ـل ـي ـهــا أن تـخـبــر
الناس أنها ابنة كاتب .تنبني قصة
الفيلم على الحرب والحب والذاكرة
املـثـقـلــة ب ــاألح ــداث الـسـيــاسـيــة الـتــي
ك ــان ــت ت ـش ـكــل ح ـي ــاة الـفـلـسـطـيـنـيــن
وخ ـبــزهــم ال ـي ــوم ــي .وي ـع ـكــس الـعـمــل
املـفــاصــل التاريخية فــي املنطقة من
ال ـن ـك ـبــة ح ـتــى أت ـ ــون الـ ـن ــار املـشـتـعــل
فــي ســوريــا مـنــذ أرب ــع س ـن ــوات .هــذا

ندى بو فرحات في مشهد من «تانغو الثورات»

الـ ـع ــرض ل ــأح ــداث املــرت ـب ـطــة بــزمــن
ال ـ ـحـ ــرب ،يـ ـت ــواص ــل مـ ــع ري ـ ــن م ـتــري
ف ـ ــي ف ـي ـل ـم ـه ــا «ل ـ ـ ــي ق ـ ـبـ ــور ف ـ ــي ه ــذه
األرض» فــي عــرضــه األول فــي دبــي.
ت ـقــدم امل ـخــرجــة الـلـبـنــانـيــة التقسيم
ال ـط ــائ ـف ــي لـ ــأراضـ ــي واملـ ـن ــاط ــق فــي
حلقة مستمرة منذ الـحــرب األهلية
وت ـضــيء عـلــى كيفية بـيــع األراض ــي
بني الفئات املسلمة واملسيحية .أما
«هوم سويت هوم» فهو العمل األبرز
ع ــن الـ ـح ــرب األهـ ـلـ ـي ــة .ت ـت ـح ــدث فـيــه
نادين نعوس عن تركها بالد املهجر
وع ــودت ـه ــا إلـ ــى ب ـلــدهــا ل ـب ـن ــان ،حني
ت ــدرك أن والــدهــا يعاني مــن مشاكل
مــاديــة ،فتكون أكثر قربًا من الراهن
ومـ ـ ــا خ ـل ـف ـتــه األحـ ـ ـ ـ ــداث ال ـس ـيــاس ـيــة
عـلــى ح ـيــاة ال ـنــاس الـيــومـيــة .الفيلم
ال ـل ـب ـن ــان ــي األخ ـ ـيـ ــر ض ـم ــن األعـ ـم ــال
الوثائقية هو «يوميات كلب طائر»
لباسم فياض الذي يحكي قصة رجل
وكـلـبــه الـصـغـيــر ،وك ـيــف يجمعهما
ال ـ ـ ـ ــوس ـ ـ ـ ــواس ال ـ ـ ـق ـ ـ ـهـ ـ ــري ،ف ـ ــي رحـ ـل ــة
عــاج ـه ـمــا امل ـش ـت ــرك ــة .ي ـف ـكــك الـفـيـلــم
ال ـب ـي ـئــة م ــن خـ ــال ال ـك ـل ــب ال ـ ــذي هــو
أداة امل ـخــرج ،فيعيد ترتيب الــذاكــرة
املفعمة بالخوف والحرب والحب.
ب ــال ـت ـع ــرف إل ـ ــى األفـ ـ ـ ــام ال ـل ـب ـنــا ّن ـيــة
امل ـشــاركــة ف ــي «دب ـ ــي» ،نــاحــظ أنـهــا
أسـ ـي ــرة ل ـع ـنــة الـ ـح ــروب وال ـطــائ ـف ـيــة
واالسـتـعـمــار واســرائ ـيــل .هــي عالقة
ّ
في هــذا املاضي األليم ،ألن املجتمع
الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي يـ ـعـ ـي ــش تـ ـبـ ـع ــا ّت ــه ح ـتــى
ف ــي «زمـ ــن ال ـس ـل ــم» .عـلـمــا أنـ ــه كــانــت
لــأفــام اللبنانية الـتــي تحدثت عن
ال ـح ــروب ف ــي الـ ـ ــدورات الـســابـقــة من
املهرجان حظوظ في الحصول على
جوائز املهر الذهبي منها «رصاصة
ط ــاي ـش ــة» ( )2010ل ـل ـم ـخــرج ج ــورج
ه ــاش ــم ،و«ت ـح ــت ال ـق ـصــف» ()2007
لفيليب عرقتنجي ،فـهــل يـكــون لها
نصيب من الجوائز في هذه الدورة
أيضًا؟
ديانا...

ّ
ّ
األفالم السورية أسئلة المكان والهوية والفقد
دمشق ـــ علي وجيه
تـحـضــر س ــوري ــا ف ــي «م ـهــرجــان دب ــي»
مــن خــال ثالثة أف ــام ليس مــن بينها
فـيـلــم م ــن إن ـت ــاج رس ـم ــي .الــوثــائـقـيــان
«مــن غرفتي الـســوريــة» ( 70 ،2014د).
لـحــازم الـحـمــوي ،و«روشـمـيــا» (،2014
 70د ).لسليم أبــو جبل ينافسان على
جــائــزة «املـهــر الـطــويــل» ،فيما ُيعرض
«مسكون» ( 117 ،2014د ).للواء يازجي
ّ
عربية» .الجرح السوري
ضمن «ليال
بطل فيلمي الـحـمــوي ويــازجــي ،فيما
تــزيــد الـتـغــريـبــة الفلسطينية الــوجــع
في فيلم أبو جبل املولود في الجوالن
املحتل (ه ــذا سبب إش ــراك ســوريــا في
تصنيفه) .املـكــان مفهوم مشترك بني
الـثــاثــة .الـنــزوح والـتــرحــال واالعتقال
تعني الـخـســران والتغيير فــي ال ــروح
ّ
والهوية والنظرة إلى الذات.
ح ـ ـ ـ ـ ــازم الـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــوي ( )1980واض ـ ـ ــح
وم ـبــاشــر ف ــي «م ــن غــرفـتــي ال ـســوريــة»
(ال ـع ــرض ال ــدول ــي األول) .يـنـطـلــق من
لحظات الحراك السوري ،ليطلق النار
عـلــى ثـقــافــة ال ـخــوف والـقـمــع وتغييب
الـحـ ّ
ـريــات فــي الـبــاد على مــدى عقود.
ّ
يـسـتـعـيــد لـحـظــات م ــن طـفــولــة معلبة

ضـمــن ش ـع ــارات عـقــائــديــة فــي افـتـتــاح
ّ
ي ــذك ــر ب ـ ـ «طـ ــوفـ ــان ف ــي ب ـ ــاد ال ـب ـعــث»
( )2003لـلــراحــل عمر أم ـي ــرالي .رسمه
الكاريكاتوري للرئيس الراحل حافظ
األس ــد ،ي ــودي بــه إل ــى لـحـظــات مرعبة
في الحافلة خالل أعوام دراسة الفنون
الجميلة .يلتقي بمعتقلني سياسيني
س ــابـ ـ ّق ــن ونـ ــاش ـ ـطـ ــن وصـ ـح ــافـ ـي ــن،
ل ـ ـيـ ــوثـ ــق م ـ ــراح ـ ــل الـ ـ ـح ـ ــرب ال ـ ـسـ ـ ّ
ـوريـ ــة
القريبة
وآراء معايشيها وذكــريــاتـهــم
ّ
والبعيدة .بعضهم يظهر بوجه مقنع
خــوفــا م ــن ال ـت ـب ـعــات ،فـيـمــا ال يـتــوانــى
آخرون عن املكاشفة .املخرج الذي تابع
دراسـ ـ ــة ال ـن ـقــد ف ــي دم ـش ــق والـسـيـنـمــا
في ّ
عمان ،يفيد من كل مكتسباته في
األف ـل ـم ــة .عـ ــادة ح ـمــل ال ـكــام ـيــرا بشكل
دائم مفيدة في التقاط تفاصيل نادرة
لحظة وقوعها .يخرج رسوماته بعد
ّ
بصرية
أع ــوام مــن اإلخ ـفــاء كـمـعــادالت
متحركة ملا ّ
ّ
يتم الحديث عنه (تحريك
راؤول غاربو ،توليف فلورنس جاك).
ب ـخ ـف ــة ،ي ـل ـت ـقــط ع ـ ّـي ـن ــات م ــن يــوم ـيــات
الحرب .كوادر غير معتادة تحسب له.
ّ
يروي بصوته بعض األحداث ،ويعلق
عـلــى بـعـضـهــا اآلخ ـ ــر .يـهــاجــم تــوريــث
الـسـلـطــة م ــن دون ت ــوري ــة .غــرفـتــه هي

امللجأ للحديث ّ
عما ال يمكن البوح به
ّ
خارجها .املكان حاضر بقوة في أفالم
الـحـمــوي الـســابـقــة أي ـضــا .الـحـيــوانــات
مـ ـ ـ ـع ـ ـ ــادالت حـ ـ ّـيـ ــة كـ ـ ــذلـ ـ ــك .س ـل ـح ـف ــات ــه
ً
البطيئة املترهلة التي تصبح عاجزة
تـمــامــا عـنــد قـلـبـهــا عـلــى ظ ـهــرهــا .عني
السمكة واألرانب املحتجزة في أقفاص
ـدوق
معدنية .رم ــوز تحيل على «صـنـ ّ
الدنيا» ( )2002ألسامة محمد ،في تأثر

حازم الحموي يطلق النار على
ثقافة القمع والخوف
آخــر باملحترف السينمائي الـســوري.
فـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،يـ ـق ــع ال ـف ـي ـل ــم فـ ــي ش ــرك
الـتـنـظـيــر ف ــي بـعــض مـفــاصـلــه .ينتقد
الشعاراتية فيما يسقط فيها أحيانًا.
ب ـع ــض ال ــدق ــائ ــق مـ ـ ـف ـ ــرودة لـلـتـحـلـ ّيــل
السياسي والتلقني املباشر .هذا مؤثر،
بل ّ
مخرب ،لحساسية الخطاب الفني.
ّ
يـقــول الـحـمــوي ل ـ «األخ ـب ــار» إن هدفه
األه ــم تـحــريــض ح ــوار بــن الـســوريــن
بمختلف تــوجـهــاتـهــم .فــي بــاكــورتـهــا
«مـسـكــون» (ال ـعــرض األول فــي الشرق
األوسط وشمال أفريقيا) ،تتناول لواء

يــازجــي ( )1977املــأســاة الـســوريــة من
منظور إنـســانــي ال يبتعد عــن املـكــان.
عالقة السوريني ببيوتهم وأغراضهم
وأث ــاثـ ـه ــم ف ــي ح ـ ــرب م ـس ـت ـعــرة طــالــت
الجميع« .هل نبقى أم نرحل؟»ُ .يطرح
ّ
لترتد إجابات متباينة
السؤال القاسي
مــن شخصيات الـشــريــط .حسني يقرر
العودة إلى الجوالن املحتل بعد إمضاء
معظم حياته في دمشق .هجر البيت
نهائي هنا .فراس يقرر البقاء لحراسة
أغراضه وذكرياته .الشاب حزم حياته
ك ـل ـهــا ف ــي ص ـن ــادي ــق م ـتــرق ـبــا األس ـ ــوأ.
بينهما عبود ورفيدة املحاصران في
بيتهما قـسـرًا .هــا هــو وائــل يعود إلى
املنزل ّ
املدمر بعدما هــدأت املعارك في
منطقته .بعضهم يغادر إلى دكان في
ب ـيــروت أو إل ــى آث ــار منسية فــي ريــف
إدل ـ ــب .ح ـيــاة بــائ ـســة ت ـغـ ّـيــر صاحبها
إل ــى األب ــد .تـقــول يــازجــي ل ـ «األخ ـبــار»
ّ
إن التوليف (كارين ضومط) استغرق
ً
وق ـت ــا ط ــوي ــا ل ـلــوصــول إل ــى الـنـسـخــة
ال ـن ـهــائ ـيــة .الـعـمـلـيــات الـفـنـيــة م ــا بعد
ّ
ال ـت ـص ــوي ــر ضـ ــروريـ ــة ل ـت ـعــويــض قــلــة
اإلمكانات املتاحة في بعض األماكن.
االجتماعي حاضرة
تقنيات التواصل ّ
كذلك .اليوتيوب لتفقد البيت املهجور

وم ـع ــاي ـن ــة مـ ـق ــدار ال ـ ــدم ـ ــار .ال ـس ـكــايــب
ل ـل ـحــديــث م ــع الـ ــزوجـ ــن امل ـحــاصــريــن
ّ
في ّ
أي وقــت .نتذكر هنا «مــاء الفضة»
( )2014ألسامة محمد وسيماف وئام
ب ــدرخ ــان .ال ــروح الـســاخــرة رغ ــم القهر
ّ
تعزز اإلنساني والحميمي في الفيلم.
في «روشميا» سليم أبو جبل (،)1971
ّ
والهوية
نتابع قصة واحدة عن املكان
وال ـ ــوط ـ ــن (الـ ـ ـع ـ ــرض الـ ـع ــامل ــي األول).
ي ــوس ــف وزوجـ ـت ــه عـ ـج ــوزان يـسـكـنــان
«بـ ــراكـ ـ ّـيـ ــة» ف ــي وادي روش ـم ـي ــا عـلــى
أطراف حيفا منذ نزوحهما القديم إثر
هــزيـمــة  .1948يـمـضـيــان ح ـيــاة رتيبة
ّ
هــادئــة ،فهما آخــر ســكــان ال ــوادي .بعد
سنواتّ ،
تقرر بلدية حيفا شق شارع
يصل إلى أحياء جبل الكرمل ،ما يعني
هــدم كــوخ الــزوجــن ،وإجبارهما على
العثور على منزل جديد .عوني الذي
يقوم برعايتهماّ ،
يقرر الحصول على
تعويضات مــن الـبـلــديــة .هــذا الـصــراع
الــداخـلــي وامل ـنــاخ املـتــوتــر بــن الثالثة
يطرح أسئلة وجودية وصعبة .ال فرح
ّ
أو نـهــايــات سعيدة فــي كــل مــا يتعلق
ب ـســوريــا ه ــذه األي ـ ـ ــام .ب ـن ـظــرة أوس ــع،
ّ
يبدو أن هذه املنطقة من العالم ستبقى
ّ
ملعونة إلى أجل غير مسمى.
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ثقافة وناس

تلفزيون

قضية

العلم السوري ممنوع في «أراب آيدول» ،برافو mbc
زكية الديراني
على باب استديوات  mbcفي ذوق
مـصـبــح (بـ ـي ــروت) ّأول م ــن أم ــس،
ّ
مشددة أشرفت على
حراسة أمنية
الحلقة الختامية من «أراب آيدول
 .»3حــرص األمــن على عــدم إدخــال
ّ
أي علم إلــى االسـتــديــو ،خصوصًا
ّ
السوري منعًا ألي خــاف محتمل
بني الجمهور املنقسم بني معارض
ّ
ومـ ـ ـ ــوال لـ ـلـ ـنـ ـظ ــام .ك ـ ـ ــأن ال ـق ــائ ـم ــن
ع ـل ــى ال ـش ـب ـكــة ال ـس ـع ــودي ــة ع ــرف ــوا
ـوز سـ ُـيـكـتــب ل ـحــازم شــريــف،
أن ال ـفـ ّ
لــذلــك فــض ـلــوا ع ــدم تـعــويــم صــورة
املغني الشاب بالسياسة ،فمنعوا
العلم .تلك الخطوة كانت حساسة
بالنسبة إلى املشترك السوري ألنه
كان يحلم بتقبيل العلم كما تجري
ع ـل ـيــه الـ ـعـ ــادة ع ـن ــد ّ
أي ف ـ ــوز .لـكــن
ف ــور تـتــويـجــه «م ـح ـبــوب ال ـع ــرب»،
ّ
شدد شريف على شكر أبناء بلده
ّ
ال ــذي ــن ص ــوت ــوا ل ــه ب ـك ـثــافــة لـنـيـلــه
اللقب .تلك الخطوة من قناة mbc
ك ــادت أن ت ـمـ ّـر ب ـســام ل ــوال ظـهــور

الـ ـعـ ـل ــم ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ال ـ ـ ــذي حـمـلـتــه
املغنية اإلماراتية أحالم ،فطرحت
تـ ـس ــاؤالت عـ ـ ـ ّـدة :مل ـ ــاذا م ـنــع الـعـلــم
ال ـ ـسـ ــوري م ــن دخـ ـ ــول االسـ ـت ــدي ــو،
بينما ال ـس ـعــودي ظـهــر ف ـجــأة بني
يدي أحالم؟ وهل تصنيف األشياء
بني «السمن والزيت» (كما يقال)،
وصـ ـل ــت م ــواصـ ـيـ ـل ــه إلـ ـ ــى األعـ ـ ــام
أي ـ ـ ـضـ ـ ــا؟ بـ ــال ـ ـط ـ ـبـ ــع ،ي ـ ـ ـبـ ـ ـ ّـرر ب ـعــض
ال ـقــائ ـمــن ع ـلــى  mbcخ ـط ــوة مـنــع
ّ
تفاديًا
العلم السوري بأنها جاء ت
ملشاكل قد تحصل بني الجمهور.
فـ ـ ــوز شـ ــريـ ــف ابـ ـ ــن م ــديـ ـن ــة ح ـل ــب،
واج ـه ـتــه م ـطـ ّـبــات عـ ـ ّـدة ،لـكـنــه لقي
دع ـمــا قــويــا مــن أب ـنــاء ب ـلــده الــذيــن
أج ـم ـعــوا ع ـلــى صــوتــه وح ـض ــوره.
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ـ ـ ــار ،قـ ــامـ ــت ش ــرك ــة
«سـيــريــاتــل» الـســوريــة لالتصاالت
بـ ـت ــذكـ ـي ــر م ـش ـت ــرك ـي ـه ــا ب ـ ـضـ ــرورة
ال ـت ـصــويــت ل ـش ــري ــف ،ع ـبــر رســالــة
نـ ـصـ ـي ــة .وع ـ ـلـ ــى م ـ ـ ـ ــدار األس ـ ـبـ ــوع
امل ــاض ــي ،بـثــت اإلذاع ـ ــات الـســوريــة
أغ ـ ـن ـّ ـي ـ ــات تـ ـشـ ـجـ ـيـ ـعـ ـي ــة لـ ـش ــر ّي ــف
م ـحــفــزة ع ـلــى دع ـم ــه .ك ـمــا تـحــضــر

ش ــرك ــة االتـ ـص ــاالت لـحـفـلــة تـكــريــم
تـقـيـمـهــا ل ـل ـفــائــز ف ــور ع ــودت ــه ّإلــى
وطنه .صــورة شريف التي تكللت
بــالـفــرح وال ـحــزن مـعــا ،أع ــادت إلــى
الـ ـ ــذاكـ ـ ــرة ل ـح ـظ ــة تـ ـت ــوي ــج امل ـغ ـن ــي
الفلسطيني محمد عـســاف بلقب
«مـحـبــوب ال ـعــرب» ال ـعــام املــاضــي.

عادت المجموعة عن قرارها بإقصاء
اللجنة وطلبت من أحالم الهدوء
ت ـش ـيــر م ـع ـل ــوم ــات داخ ـ ــل الـشـبـكــة
ّ
السعودية إلى أن نسبة التصويت
ل ـع ـس ــاف ه ــي األعـ ـل ــى م ـن ــذ والدة
ال ـب ــرن ــام ــج ،وق ــد ال ي ــأت ــي مـشـتــرك
يضاهي بشعبيته صــورة عساف
ونجوميته.
ّ
ّ
ل ـ ـكـ ــن امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات ت ـل ـف ــت إل ـ ـ ــى أن
ال ـت ـص ــوي ــت ل ـ ـحـ ــازم ك ـ ــان م ـفــاج ـئــا
أي ـضــا ،خـصــوصــا خ ــال الـســاعــات
األخيرة من «أراب آيــدول  ،»3وهي
املرة األولى التي يلقى فيها مشترك
س ـ ــوري ت ـلــك ال ـن ـس ـبــة ال ـعــال ـيــة من

التصويت .لكن كما جــرت الـعــادة،
ت ـح ــرص  mbcع ـلــى ع ــدم ال ـخــوض
في مجال األرقام والكشف عن ّعدد
األص ـ ــوات ،مكتفية بــال ـقــول بــأنـهــا
ّ
«سرية للغاية» .وللمرة األولى في
ّ
«أراب آيدول  ،»3تسربت إحصاءات
(رسم بياني) على مواقع التواصل
ع ــن ن ـس ـبــة ال ـت ـصــويــت ت ـش ـيــر إلــى
فــوز الفلسطيني هيثم خاليلة في
املــرت ـبــة األولـ ـ ــى ،ويـلـيــه الـسـعــودي
ماجد املدني وأخيرًا شريف .ولكن
ات ـضــح الح ـقــا أن تـلــك اإلحـصــائـيــة
ليست صحيحة ،بل نشرت من أجل
رفـ ــع ال ـت ـصــويــت لـ ــدى امل ـشــاهــديــن
ف ـ ـقـ ــط .ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ،اسـ ـتـ ـط ــاع ال ـف ـن ــان
االماراتي حسني الجسمي أن يقلب
مـعــادلــة الـضـيــوف ويـثـبــت أن ــه رقــم
ّ
صعب في الـفــن ،فسيطر إحساسه
ب ـق ـ ّـوة ع ـلــى األغ ـن ـي ــات ال ـت ــي ّأداهـ ــا
ومنها «بحبك يا لبنان» و«بشرة
خير».
وعـكــس كــل الـتــوقـعــات ،ع ــادت mbc
عــن ق ــراره ــا بــإقـصــاء الـلـجـنــة التي
ت ـتــألــف م ــن نــان ـســي ع ـج ــرم ووائ ــل

كـفــوري واح ــام وحـســن الشافعي،
عـ ــن حـ ـض ــور امل ــؤتـ ـم ــر ال ـص ـحــافــي
الــذي أقيم بعد تتويج الفائز .وقد
أجريت اتصاالت ّ
عدة قبيل اختتام
الـ ـب ــرن ــام ــج ش ـ ــددت ع ـل ــى ض ـ ــرورة
ُوجـ ــود الـلـجـنــة ف ــي املــؤت ـمــر ك ــي ال
تحرج اللجنة بحضور مازن حايك
املتحدث الرسمي باسم .mbc
واش ـ ـتـ ــرط ال ـق ــائ ـم ــون ع ـل ــى ال ـق ـنــاة
أن ت ـك ــون إج ــاب ــات أح ـ ــام مـســاملــة
ومتعاونة مــع الصحافة .بالفعل،
نـفــذت أح ــام تلك التوصية جيدًا،
وبدت هادئة في لقائها مع االعالم
العربي الحاضر وأجابت بكل ٍّ
ترو
على األسئلة الـتــي طــرحــت عليها.
بدورهم ،أجمع أعضاء اللجنة على
ّ
أن فوز شريف أثلج قلوب السوريني
ّ
في ظل املــوت الــذي يشهده بلدهم.
ليس اللقب ّ
مهمًا في رحلة شريف،
بــل األه ـ ّـم هــو مــا إذا كــان سيمشي
ّ
ً
عـ ـل ــى درب ال ـ ـفـ ــن ويـ ـ ـق ـ ـ ّـدم أعـ ـم ــاال
ناجحة ،أم يكون مصيره مشابهًا
ملـصـيــر زم ــائ ــه ال ــذي ــن مل ــع اسـمـهــم
فترة ومن ثم اختفى؟

حازم شريف «محبوب العرب» وجامع السوريين
وسام كنعان
عندما عــاد ناصيف زيتون إلــى دمشق
بعد فوزه في برنامج «ستار أكاديمي »7
( ،)lbciانتظره موكب من السيارات وجال
به في منطقتي باب توما والقصاع ،قبل
ّ
يتوجه إلــى بلدته «جــديــدة عرطوز»
أن
في ريف دمشق .بتلك الحالة املختصرة،
ّ
عبر جمهور زيتون عن سعادته بوالدة
ّ
م ـغ ــن ج ــدي ــد ون ـي ـل ــه ل ـق ــب أح ـ ــد ب ــرام ــج
املــواهــب .لكن حــالــة الـفــرح الـتــي ّ
خيمت
على السوريني ّأول من أمس عندما نال
حـ ــازم شــريــف ل ـقــب «م ـح ـبــوب ال ـعــرب»
كانت سابقة مــن نوعها ،أع ــادت إحياء
ّ
مشهد حدث في املرات القليلة التي تمكن
فيها املنتخب ال ـســوري لـكــرة الـقــدم من
تحقيق إنجاز معني.
ص ـح ـي ــح أن لـ ـق ـ ّـب بـ ــرنـ ــامـ ــج م ــواه ــب
غنائية ال يستحق كل تلك البهجة ،لكن
ال ـج ــرح ال ـس ــوري ال ـن ــازف جـعــل الـفــوز
بمثابة انتصار للفرح على الخيبات
ال ـ ـتـ ــي ُي ـع ــان ـي ـه ــا الـ ـشـ ـع ــب مـ ـن ــذ أربـ ــع
ّ
سنوات .كأن الحالة أخذت ُبعدًا رمزيًا
لتعطي للجمهور الذي تابع البرنامج
دفعة من األمــل باستمرار الحياة رغم

كانت صورته بلقطات مختلفة
ّ
تتسيد كامل المشهد االفتراضي
املــوت الــذي يحيط بمدينة الياسمني،
وقــدرة الشعب املكلوم على الفرح ولو
بلقب صغير مثل «أراب آيدول» .هكذا،
ّ
اضطرت قناة  mbcلبث بضع لقطات
ّ
من أحد مطاعم دمشق لتسلط الضوء
على متابعة السوريني ملواطنهم وهو
يـعـتـلــي أك ـثــر م ـس ــارح ال ــوط ــن الـعــربــي
شهرة .لكن االنقسام السياسي أبى إال
أن يكون حاضرًا.
رغ ـ ــم ح ـ ــرص امل ـش ـت ــرك ع ـل ــى ال ـث ـبــات
مــن دون اإلدالء بــإشــارات تحمل آراء
سياسية حيال مــا يحدث ّفــي بــاده،
إال أن املحطة السعودية فضلت عدم
ّ
بث اللحظات من دمشق خالل إعالن
ّ
ف ــوز شــريــف ،وبــالـتــالــي غــيـبــت فرحة
مشجعيه ال ــذي ــن الحـقـتـهــم الـكــامـيــرا
أثـنــاء عــرض الـبــرنــامــج ً .وقــامــت mbc
ب ـت ـل ــك الـ ـخـ ـط ــوة خـ ــدمـ ــة مل ـصــال ـح ـهــا
وتـ ّصــديــر ص ــورة الـجـمــاهـيــريــة التي
يحققها الـبــرنــامــج ،فيما غــاب العلم

الـ ـس ــوري ع ــن ي ــد «م ـح ـب ــوب ال ـع ــرب»
وهو يشدو أغنيته الختامية «بكتب
اس ـم ــك ي ــا ب ـ ــادي» ،م ــا أثـ ــار حفيظة
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــور ال ـ ـ ـ ـ ــذي ح ـ ـضـ ــر ب ـك ـث ــاف ــة
ع ـلــى م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي.
وس ــرع ــان م ــا ع ـ ّـب ــرت املـمـثـلــة نـســريــن
ف ـن ــدي ع ـمــا ي ـج ــول ف ــي خ ــاط ــر كثير
ـت عـلــى
مـ ــن الـ ـس ــوري ــن ع ـن ــدم ــا ك ـت ـب ـ
ُ ّ
صـفـحـتـهــا ع ـل ــى ف ــاي ـس ـب ــوك« :ف ــت ــش
الـ ـجـ ـمـ ـه ــور عـ ـل ــى أب ـ ـ ـ ــواب االسـ ـت ــدي ــو
ملصادرة العلم السوري منه ،لكن من
يستطع تفتيش قلوبنا لينزع منها
صورة علمنا» .وراح آخرون ينشرون
صورة العلم السوري عبر صفحاتهم
وحـســابــاتـهــم االف ـتــراض ـيــة .ورغ ــم أن
الحادثة منحت فرصة ضئيلة ألعداء
الفرح كي ينتقدوا الفائز لعدم رفعه
العلم ،إال أن كثيرين ّ
ردوا بالتذكير
ّ
بـ ــأن ه ـن ــاك م ــن أع ـط ــى ش ــري ـ ّـف الـعـلــم
ال ـس ـعــودي ليرفعه وه ــو يـغــنــي ،لكن
بديهيته أنقذته فــي الــوقــت املناسب
ّ
ع ـنــدمــا ن ــك ــس ع ـلــم امل ـم ـل ـكــة واك ـت ـفــى
بــالـغـنــاء لــوطـنــه .سـلــوك كـشــف نــوايــا
ّ
حتى في
املحطة وأهــدافـهــا املسيسة ّ
الـبــرامــج الترفيهية الـتــي تـحــقــق لها
أرباحًا طائلة.
اسـ ـتـ ـم ــرت ال ـص ـف ـح ــات الـ ـس ــوري ــة فــي
االح ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــال ح ـ ـتـ ــى س ـ ـ ــاع ـ ـ ــات الـ ـفـ ـج ــر
األولـ ـ ــى ،بـيـنـمــا ك ــان ــت صـ ــورة شــريــف
ّ
تتسيد كامل املشهد
بلقطات مختلفة
االفتراضي .على ضفة مقابلة ،لم تغب
امل ـح ـط ــات ال ـس ــوري ــة املـ ـ ّ
ـؤيـ ــدة لـلـنـظــام
عــن ال ـحــدث ،إذ ب ــادر تلفزيون «سما»
ل ـل ـت ـجــوال ف ــي ش ـ ــوارع ال ـش ــام وس ــؤال
ُ
الـنــاس عــن مشاعرهم ،وتــركــت عدسة
ال ـكــام ـيــرا مـفـتــوحــة ع ـلــى مـشـهــد كتب
عـلـيــه «ال ـس ــوري ــون يـحـتـفـلــون بــالـفــوز
وقريبًا بالنصر» .أمــا أحــد اإلعالميني
ّ
امل ـس ـت ـقــلــن ف ـن ـشــر صـ ـ ــورة لـلـمـصــريــة
كـ ــارمـ ــن س ـل ـي ـم ــان ال ـ ـفـ ــائـ ــزة بـ ـ ـ «أراب
آيــدول  »1وســأل متابعيه عن صاحبة
ّ
الـ ـص ــورة ،لـيـلـفــت إل ــى أن  mbcتــوهــم
املشتركني بأنهم صاروا نجومًا لهدف
ت ـج ــاري .وم ــع ان ـت ـهــاء ال ـبــرنــامــج ،يـتـ ّـم
إهمالهم وينسى الجمهور أشكالهم.
عـ ـل ــى أي ـ ـ ــة ح ـ ـ ـ ــال ،ت ـث ـب ــت ّ
ردة ال ـف ـع ــل
السورية بأنه مهما تـعـ ّـددت األسباب
الزدي ـ ــاد اإلن ـق ـســام واالخ ـت ــاف فــي ما
بـ ــن ال ـ ـسـ ــوريـ ــن ،ال ي ــوح ـ ّـده ــم س ــوى
حاجتهم لشيء واحد اسمه الفرح.

«شات آب يور ماوس»
أفيخاي
أعلنت إذاعة جيش
العدو اإلسرائيلي أمس
عن دعوة المشترك
في برنامج «محبوب
العرب» هيثم خاليلة
(من فلسطينيي الـ 48ــ
الصورة) للتحقيق بعد
إنتهاء البرنامج ّأول من
أمس .برنامج تمكن خالله
إبن قرية مجد الكروم
إلى الوصول إلى الحلقة
النهائية .وخالل عرض
أصر
الحلقة األخيرةّ ،
الناطق الرسمي بإسم
الجيش اإلسرائيلي إلى
اإلعالم العربي ،أفيخاي
أدرعي ،على الدخول
على الخط ،إذ كتب
على فايسبوك« :يا إبن
مجد الكروم اإلسرائيلية
العربية ،أنت نجم حتى
لو ما طلعت بلقب «أراب
آيدول» .وطبعًا هذا
البرنامج كان بداية طريقك
للفن ...وطبعًا ألف مبروك
لحازم إبن سوريا ،إبن الجار».
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أحوال المهنة

عن الدليمي والعقيلي ...اإلعالم اللبناني ذكوري ونص!
بما ّأنهما امرأتانّ ،
حولت وسائل اإلعالم خبر
اعتقالهما إلى ما يشبه برنامج «توك شو» اجتماعيًا
ً
أوال وأخيرًا إلى ّ
التلصص واإلثارة
يهدف
زينب حاوي
ام ــرأت ــان اعـتـقـلـتــا ق ـبــل أس ـبــوعــن من
ق ـب ــل اسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات الـ ـجـ ـي ــش ،وح ـتــى
هــذه اللحظة ،ما زالتا تثيران الجدال
وت ـحــاك حولهما الـقـصــص واألخ ـبــار.
ل ــأم ــان ــة ،اسـ ـتـ ـح ــوذت ال ــدل ـي ـم ــي عـلــى
ن ـص ـيــب األسـ ـ ــد م ــن األض ـ ـ ـ ــواء كــون ـهــا
زوج ــة «الـخـلـيـفــة» ّ أب ــو بـكــر الـبـغــدادي
قـبــل أن نكتشف أن ـهــا «طليقته» وفــق
ما أعلن وزير الداخلية نهاد املشنوق.
ـرت م ـ ـنـ ــاداة اإلعـ ـ ـ ــام ل ـهــا،
هـ ـك ــذا ت ـغ ـي ـ َّ
فأصبحت تكنى بـ «طليقة البغدادي”.
منذ  2كانون الثاني (ديسمبر) تاريخ
االعـ ـتـ ـق ــال ،مـ ــرت ال ــوس ــائ ــل اإلعــام ـيــة
على سبب إلقاء القبض عليهما على
ع ـ ّجــالــة ،قـبــل أن ت ـخــرج ع ــن مهنيتها
ّ
وتحول قضيتهما الى
ألنهما امرأتان،
مــا يشبه «تــوك شــو» اجتماعيًا هدفه
التلصص واإلثارة.

التعاطي اإلعــامــي مــع القضية وصل
في بعض مراحله الــى االبـتــذال .قرأنا
أسئلة على مانشيت عريض من قبيل:
«سجى الدليمي حامل! لكن من يكون
والــد الجنني؟» .صحيفة ّعريقة وقعت
في هذا الفخ وراحت تتوغل في كيفية
ّ
معرفة السلطات بــأن الدليمي حامل.
هـ ـك ــذا ،ح ـك ــت ع ــن «فـ ـ ــوطّ ص ـح ـي ــة» ال
ت ـح ـتــاج ـهــا ال ــدل ـي ـم ــي «ألن ـ ـهـ ــا ح ــام ــل»
ً
وطرحت سيال من التكهنات حول والد
ّ
الجنني ومرحلة الحمل فــي ظــل تكتم
الدليمي على الخبر!
الدليمي الـتــي تــوزعــت عليها األلـقــاب
م ــن «امل ــوق ــوف ــة األغـ ـل ــى» ال ــى «الـصـيــد
الثمني» ،ظلت «متفوقة» على العقيلي
زوج ــة أبــو عـلــي الشيشاني أحــد أبــرز
ق ـ ــادة «الـ ـنـ ـص ــرة» .بـيـنـمــا رأيـ ـن ــا وجــه
سـ ـج ــى ال ــدلـ ـيـ ـم ــي م ـ ــن خ ـ ـ ــال ص ـ ــورة
ي ـت ـي ـمــة ل ـه ــا وه ـ ــي ت ـض ــع «إي ـ ـشـ ــارب»
أسود وأيضًا من خالل فيديو لعملية

رادار

«بلدنا» راجعة
عام 2015
دمشق ــ علي وجيه
كان العدد  2280من «بلدنا» آخر ما
ّ
السورية
صدر ورقيًا عن الصحيفة
في شباط (فبراير) الفائت .املطبوعة
ال ـي ــوم ـي ــة الـ ـخ ــاص ــة ال ـ ـص ـ ــادرة عــن
«املجموعة املتحدة للنشر واإلعالن
وال ـت ـســويــق» م ـنــذ ع ــام ( 2007بـعــد
س ـتــة أش ـهــر تـ ًجــريـبـيــة ع ــام ،)2006
توقفت مكتفية باملوقع اإللكتروني.
األخ ـ ـب ـ ــار ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ت ـف ـي ــد بـ ـع ــودة
ال ـص ـح ـي ـفــة ق ــري ـب ــا بـ ــإصـ ــدار ورق ــي
أسبوعي ،ريثما تكتمل تحضيرات
االن ـت ـظ ــام ال ـي ــوم ــي .رئ ـي ــس تـحــريــر

«بـ ـل ــدن ــا» ال ـص ـح ــاف ــي ع ـل ــي ح ـســون
ّ
يــؤكــد ل ـ «األخ ـبــار» الـعــودة الورقية،
ّ
مبينًا« :دخول املجموعات املسلحة
إل ــى عـ ــدرا (ش ـم ــال شــرقــي دم ـشــق)،
وانـ ـقـ ـط ــاع الـ ـط ــري ــق إل ـ ــى مـحـيـطـهــا
ح ـيــث ت ـقــع مـطـبـعــة ال ـج ــري ــدة ،كــانــا
الـسـبــب فــي تــوقـفـهــا .آنـ ــذاك ،طبعنا
ب ـض ـعــة أع ـ ــداد ف ــي م ـطــابــع ل ــم تـكــن
ّ
الفنية املـطـلــوبــة .بعدها،
بالسوية
جـ ّـرب ـنــا ف ــي ب ـي ــروتً ،إال أن األعـ ــداد
ك ــان ــت ت ـصــل م ـت ــأخ ــرة إل ــى دم ـشــق.
هنا ،اتخذت إدارة املجموعة القرار
بــإيـقــاف الطبع حتى تــوافــر الظرف
امل ـ ـن ـ ــاس ـ ــب» .يـ ـضـ ـي ــف ح ـ ـسـ ــون عــن

دينا بريئة
ّبرأت «محكمة جنح عابدين» (القاهرة) أمس الراقصة دينا من تهمة «إشاعة
الفسق والفجور» التي ّ
وجهها لها أحد املحامني في دعوى قضائية رفعها
ضدها مع إنطالق برنامجها «الراقصة» الذي ترأس لجنة تحكيمه مع تامر
حبيب وفريال يوسف .يذكر أن الحلقة األخيرة من البرنامج عرضت أمس
على قناة «القاهرة والناس».

عاصفة في موقع «النهار»
«انسوا «ميشا» و«نانسي» ...إليكم «كاتسي» .هكذا عنون املوقع االلكتروني
لصحيفة «النهار» األربعاء املاضي خبر العاصفة التي يحتمل أن تضرب
لبنان االسـبــوع املــاضــي متبنيًا تسمية «كــاتـشــي» .ورغــم أن الخبر نفسه
يتضمن نفيًا من قبل «مصلحة األرصــاد الجوية» بالتهويل الحاصل عن
ٍّ
تدن مخيف لدرجات الحرارة وارتفاع املوج إلى ارتفاع يصل الى  20مترًا،
إال أن املوقع ّ
املاضي،
أصر على إثــارة الخوف من العاصفة .ونهار الجمعة
ّ
ّ
عمد موقع «النهار» إلى اعتبار أن ما يروج له ليس بـ»شائعة» عبر خبر يدل
على انفصام يمارسه لدى ّ
تضمنه تكذيبًا لفحوى عنوانه ،إذ اتضح أن ما
سيحصل سيكون ضمن املعقول في حدوث هذه العواصف.

موعد العودة «نتوقعها في كانون
الثاني (يناير) املقبل» .مدير اإلعالن
والـ ـع ــاق ــات ال ـع ــام ــة ف ــي املـجـمــوعــة
ح ـيــدرة سـلـيـمــان يـقــول ل ــ»األخ ـبــار»
ّ
ب ـ ـ ـ ــأن «ع ـ ـ ـ ـ ــودة الـ ـنـ ـسـ ـخ ــة ال ـي ــوم ـي ــة
سـتـسـتـغــرق أســاب ـيــع بـعــد ال ـصــدور
األسبوعي ،لحني تأمني مستلزمات
النقل والطباعة والـتــوزيــع» .ولكن،
ه ــل سـيـلـمــس الـ ـق ــارئ اخ ـت ــاف ــا في
الصحيفة عند طرحها مـجــددًا في
ال ـس ــوق ال ـس ــوري ــة؟ يـجـيــب ح ـســون:
«الصدور األسبوعي يفرض تغييرًا
بــالـتــأكـيــد .األخـ ـب ــار ،كـمــا كــانــت في
ال ـيــومــي ،ال يمكن أن تـكــون نفسها
فــي األس ـبــوعــي .سنلجأ إل ــى امل ــواد
الـتــي تعتمد على التحليل وال ــرأي.
ّ
واأله ـ ــم ،س ـنــركــز ع ـلــى الـتـحـقـيـقــات
االس ـت ـق ـصــائ ـيــة .لــدي ـنــا صـحــافـيــون
مؤهلون لهذا النوع من التحقيقات
العميقة واملــوثـقــة .مــن حيث الشكل
سـنـحــافــظ عـلــى الـقـيــاس الـســابــق بـ
 16صفحة مبدئيًا» .م ــاذا عــن كــادر
الصحيفة؟ هل من تغييرات؟ يجيب
ح ـســون« :بــالـتــأكـيــد سيتم الحفاظ
عـلـيــه .ه ــذا ال ـك ــادر بـقــي وص ـبــر مع

الـتـبــادل مــع «راه ـبــات مـعـلــوال» ،لــم نر
ّ
للعقيلي وج ـهــا .ج ــل مــا فعله اإلع ــام
هو الذهاب الى مكان إقامتها في بلدة
حيالن الزغرتاوية ،والتقاط الكاميرا
ص ـ ــورًا مل ـق ـت ـن ـيــات م ـن ــزل ـه ــا م ــن خ ــال
النافذة ،والتحدث مع السكان ،فاتضح
لهذا اإلعــام أن العقيلي «مدمنة على
الهاتف» ،وكانت «ترتدي حجابًا عاديًا
بال نقاب».
إذًا ،ظـ ــل اإلع ـ ـ ـ ــام ي ــاح ــق ت ـفــاص ـيــل
ح ـيــات ـهــا الـشـخـصـيــة وي ـن ـشــر أخ ـب ــارًا
ال تـ ـعـ ـن ــي الـ ـ ـ ـ ـ ــرأي ال ـ ـ ـعـ ـ ــام وال م ـه ـنــة
الـصـحــافــة .آخ ــر امل ـق ــاالت ال ـتــي نشرت
فـ ــي هـ ـ ــذا اإلط ـ ـ ـ ــار تـ ـح ــدث ــت عـ ــن زواج
الــدل ـي ـمــي بــالـفـلـسـطـيـنــي ك ـم ــال خلف
عـ ـب ــر ف ــايـ ـسـ ـب ــوك ،ف ــامـ ـت ــأت املـ ــواقـ ــع
االلكترونية بالخبر وعنونته «طليقة
البغدادي...عروس عبر الـ .”Facebook
ه ــذا الـتـعــاطــي م ــع الـقـضـيــة أعـ ــاد إلــى
الواجهة ـ لكن من جهة مغايرة ـ كيفية
نظر املجموعات اإلرهابية التكفيرية
الــى امل ــرأة .لــم تـتــوان هــذه التنظيمات
عــن إذالل امل ــرأة وف ــرض فـتــاوى عليها
ال تـ ـم ــت ل ــإنـ ـس ــانـ ـي ــة بـ ـصـ ـل ــة .ه ـك ــذا
رأي ـنــا مـشــاهــد الـسـبـ ّـي لـنـســاء اتشحن
ب ــالـ ـس ــواد ،تـ ـع ـ ّـم الـ ـش ــاش ــات ف ــي أق ــذر
ّ
م ـش ـهــد ي ـح ـت ــل ع ـص ــرن ــا الـ ـح ــال ــي .مــع

كــل ه ــذه الــدون ـيــة واإلذالل ل ـل ـمــرأة ،اال
ّ
أن وج ـه ــا م ـغ ــاي ـرًا ظ ـهــر ع ـنــد اع ـت ـقــال
هــاتــن امل ــرأت ــن ،خ ـصــوصــا الـعـقـيـلــي.
رأي ـن ــا الـشـيـشــانــي مـنـتـفـضــا ،غــاضـبــا،
متوعدًا بعظائم األمــور بسبب اعتقال
زوجته ،فــراح اإلعــام أيضًا يحلل لغة
جسده في الشريط ،ويظهر «حميته»
لــدى حديثه عــن اعتقال زوجـتــه .لكنه
بالطبع لن يأبه لباقي النساء ،ما دمن
لسن مــن عــديــد «حــريـمــه» .على النهج
الداعشي نفسه ،ثار مناهضو التنظيم
ع ـلــى ش ـب ـكــات ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي
ودع ـ ـ ـ ــوا الـ ـ ــى فـ ـع ــل مـ ــا ي ـق ـت ــرف ــه عـ ــادة
ّ
وسبي بكل
«الــدواعــش» من اغتصاب
من املــرأتــن ،فبدا املشهد من الجهتني
كلتيهما مهينًا وممعنًا فــي ذكــوريــة
مارست فعلها بشكل فاضح.
ف ــي ال ـخ ــاص ــة ،ك ـمــا حـيـكــت الـقـصــص
الـخــرافـيــة والـتـحــالـيــل عـلــى أول ظهور
عـلـنــي ملــن يـسـمــى «الـخـلـيـفــة» أب ــو بكر
ال ـب ـغــدادي فــي تـمــوز (يــول ـيــو) املــاضــي
في أحــد مساجد املوصل العراقية ،من
ّ
ســاعـتــه الثمينة أو الــرخـصـيــة املـقــلــدة
ملاركة «روليكس» إلى لباسه ولهجته،
كــذلــك حيكت ال ــرواي ــات ح ــول طليقته،
ل ـك ــن ال ـت ـع ــاط ــي اإلعـ ّــامـ ــي م ـع ـهــا ك ــان
«سكسي» أكثر بما أنها امرأة.

جريدته في كل الظروف ،هو األولى
بقطف الثمار واالن ـطــاق معها من
جديد» .إذًا ،سيقتصر التوزيع على
امل ـن ــاط ــق «اآلمـ ـ ـن ـ ــة»ّ ،
أي ال ـخــاض ـعــة
لـسـيـطــرة ال ــدول ــة ال ـس ــوري ــة .يــوافــق
حـســون ،شــارحــا« :الـتــوزيــع سيكون
مبدئيًا في دمشق والساحل وحلب
أله ـم ـي ـت ـهــا ال ـك ـب ـي ــرة ،ري ـث ـم ــا يــأتــي

للكاتب بسام جنيد ،هاجم فيه حزب
ً
«الـبـعــث» ،مـتـســائــا« :م ــاذا بقي من
هذا الحزب سوى مجموعة لصوص
أتـخـمــوا مــن الـنـهــب وال ـســرقــة تحت
غـطــاء الــوطـنـيــة؟» .م ــاذا عــن هامش
التعبير فــي الـجــريــدة ال ـيــوم؟ يقول
حسون« :ستبقى «بلدنا» منبرًا لكل
السوريني بكل ّ
تلوناتهم .السوريون
املــؤم ـنــون بــوطــن س ـ ّـي ــد ،قـ ــوي ،ح ــرّ،
م ـس ـت ـقــل ومـ ـتـ ـن ـ ّـوع .ل ــن تـ ـك ــون أبـ ـدًا
ألولئك الذين اختاروا تدمير كل ما
ّ
سبق» .حيدرة سليمان يؤكد بدوره:
«امل ـجــال مـفـتــوح لـكــل اآلراء ،مــا عــدا
انـتـقــاد املــؤسـســة الـعـسـكــريــة ورأس
ّ
ال ــدول ــة» .ف ــي ظ ــل ال ـح ــرب الـســوريــة
وانكماش السوق اإلعالنية ،ال يبدو
إصـ ــدار صـحـيـفــة يــومـيــة اسـتـثـمــارًا
ّ
مـشـجـعــا .ي ـقــول سـلـيـمــان «ال نـفــكــر
بـحـســابــات ال ــرب ــح وال ـخ ـس ــارة اآلن.
ن ـح ــاول إغ ـن ــاء ال ـص ـحــافــة الــورق ـيــة
ال ـتــي اقـتـصــرت عـلــى ع ــدد قـلـيــل من
املطبوعات خالل األزمة .كذلك ،نحن
ّ
بتحسن الواقع اإلعالني
متفائلون
مع ّ
تقدم الجيش وعــودة األمــان إلى
العديد من املناطق».

توقفت في شباط الماضي
بسبب مشاكل في الطباعة
الــوقــت املناسب لالنتشار فــي باقي
املحافظات .كذلك ستعود الجريدة
إل ــى مشتركيها الـكـثــر فــي بيوتهم
وأماكن عملهم».
ّ
ال يمكن القول إن الصحافة السورية
ّ
شـهـيــرة بــال ـجــرأة وح ــري ــة التعبير.
مع ذلك ،حاولت «بلدنا» خالل فترة
ّ
تولي الناقدة والكاتبة ديانا جبور
ومــا بعدها إفساح املجال ألصــوات
م ـخ ـت ـل ـفــة ومـ ـع ــارض ــة .ف ــي ت ـشــريــن
الثاني (نوفمبر) ُ ،2011سحب أحد
أع ــداده ــا مــن األسـ ــواق بسبب مقال
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نزيه أبو عفش

صورة
وخبر

يوميات ناقصة
ّ
سوريا التي «كانت»...

َ
ُ
ْ
واملقابر،
نظرت إلي هذه الخريط ِة املل َّبد ِة بالدخان
كلما
يسألونني« :ملاذا تبكي؟».
ُ
ُ
ال أعرف بماذا أجيب...
َ
ألبث ْأن ُأ َ
لكنني ما ُ
عيد السؤال على نفسي:
ّ
حقًا ،ملاذا أبكي؟
..
تريدون الحقيقة؟  /ال شيء.
ال شيء ُيبكيني سوى أنني
كأنما ّ
للمر ِة األولى
ُ
أنظر إلى خريط ِة هذه البالد
ُ
وأعرف أنها كانت ،منذ آالف السنني,
َ
َت ُّ
أضالعها على قلبها
ضم
ُ
وترتجف هلعًا ِمن َج ّزاري هذا الكوكب.
.. ..
ما ُيبكيني حقًا
ما ُيبكيني ويخيفني
يأتي ٌ
يوم ُ
ْأن َ
أنظر فيه إلى هذه الرقع ِة نفسها من الخريطة
ُ
ّ
بص ُر إل الغبار
فال أ ِ
َ
ُ ّ
وال أقرأ إل كلمة « :العدم»...
2014/7/14

كعادتها ،أثارت النجمة
األميركية باريس هيلتون
( 33سنة ــ الصورة) ضجة
فور وصولها إلى السجادة
الحمراء في الدورة الـ16
من حفل توزيع جوائز NRJ
الموسيقية الذي احتضنه
«قصر المهرجانات» في
ّ
مدينة كان الفرنسية أول
ارتدت هيلتون
من أمسً .
فستانًا طويال باللون األحمر،
كشف ساقيها وصدرها
الذي ّزينته بعقد ّ
مرصع
بالماس ،فيما امتاز شعرها
وماكياجها بالبساطة.
وأكملت هيلتون اللوك
باللونين األسود
بحذاء الفت
ّ
والذهبي .يذكر أن إذاعة
 NRJاختارتها أفضل دي
جاي امرأة لهذا العام.
(فاليري هاشي ــ أ ف ب)

بانوراما

كريسماس أحلى مع
… ماجدة الرومي
ثالثة مواعيد غنائية متتالية
تعطيها املطربة اللبنانية ماجدة
الرومي (الصورة) هذا األسبوع،
َ
َ
ميالدي ْي
إذ تطل في ريسيتال ْي
يومي الخميس والجمعة املقبلني
في «بازليك ّ
سيدة األيقونة
العجائبية لآلباء اللعازاريني» في
األشرفية ،يعود ريعهما إلى «نادي
األدب والرياضة» (كفرشيما).
ً
وتحيي السبت ريسيتاال في
«كنيسة مار إلياس» في أنطلياس
(شمال بيروت) ،من تنظيم جماعة
«رسالة حياة».
*  18و 19كانون ّ
األول (ديسمبر) ـ
 20:30في «بازليك ّ
سيدة األيقونة
العجائبية لآلباء اللعازاريني» (األشرفية ـ
بيروت) .لالستعالم70/269341 :
*  20كانون ّ
األول ـ  20:30في «كنيسة
مار إلياس» (أنطلياس ـ شمال بيروت).
لالستعالم03/873587 :

ّ
يتحول الليلة
«المترو»
إلى «جنينة األسماك»
«نادي لكل الناس» و«مترو
املدينة» ّ
يقدمان الليلة عرضًا لفيلم
«جنينة األسماك» ( 2008ـ  111د).
للسينمائي املصري املعروف يسري
نصر الله (الصورة) الذي تشارك
الكتابة مع ناصر عبد الرحمن.
هي قصة شخصني ُيفترض أن
يهبا اآلخرين ما يفتقدانه هما
ً
أصال .املذيعة ليلى تستمع ألسرار
الناس و«فضفضاتهم» ،ويوسف
(عمرو واكد) طبيب في مستشفى
ُيعالج فيه أبوه من السرطان .هما
عاجزان عن التواصل مع نفسيهما
ومع اآلخرين ،ويحاول كل منهما
بطريقته أن يتأقلم أو ينسى ،أو
يتأقلم بالنسيان ،تمامًا كاألسماك
ّ
املحظوظة ألنها ال تملك ذاكرة!
عرض «جنينة األسماك» :الليلة  18:30في
«مترو املدينة» (الحمرا ـ بيروت) .الدخول
مجاني .لالستعالم76/309363 :

الصغير:
ميالد األمير
وشورت ّ
وحراس
صور
ّ
سلطت الصحف البريطانية الضوء
أمس على األمير جورج ( 17شهرًا ـ
الصورة) .نجل كيت ووليام ،احتل
مساحة خاصة من املشهد اإلعالمي
من خالل نشر ثالث صور رسمية
ُ
تظهره وهو يرتدي شورتًا كحليًا
وقميصًا أبيض مع سترة صوفية
بال أكمام ّ
مزينة برسوم للحرس
ّ
أثناء السير .الصحف أوردت أن
الصور خاصة بامليالد ،فيما
ّ
أكدت الـ«غارديان» أنها التقطت
الشهر املاضي في فناء «قصر
كنسينغتون» حيث يسكن مع والديه
دوق ودوقة كامبريدج .اللقطات
التي يبرز فيها الطفل امللكي ضاحكًا
ُأخذت بعدسة سكرتير ّ
عمه األمير
هاري املدعو إيد الين فوكس الذي
ّ
ّ
مصورًا .علمًا بأن آخر
كان يعمل
مجموعة من صور جورج الرسمية
ُنشرت في عيد ميالده ّ
األول في
تموز (يوليو) املاضي.
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فيليبي نصر
لبنان في دمي
لم يزر فيليبي نصر لبنان من قبل ،لكنه
يحمل هذا البلد في قلبه وفي دمائه،
كما يقول .هو يفخر بجذوره اللبنانية،
ويرى أن اسمه جواز له للدخول الى
قلوب كل محبي رياضة السيارات في
المنطقة العربية .شاب متواضع
ومثقف وهادئ جدًا ،وهذا يعكسه

تركيزه العالي لبلوغ اعلى المراتب .منذ
صغره جلس خلف المقود مستمعًا
الى نصائح والده ومدربيه ،ومبتعدًا
عن كل ما يمكن ٌان يشتت ذهنه او
ّ
يضر به بدنيًا .محترف الى ابعد الحدود
في خياراته واختياره لكلماته ،وهذا
ما بدا من خالل حديثه الى «األخبار»،

الذي يعده خاصًا النه يصله ببلده األم
بطريقة ما .البلد الذي سيزوره في اقرب
وقت ممكن كما يقول ،والبلد الذي
سمع عنه الكثير ،لكنه يريد اكتشافه،
مدركًا ان هناك من يشعر بالسعادة
بقدره النه اصبح اول سائق عربي في
اهم بطولة للسيارات اي الفورموال .1

2
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المقابلة

خط
أبيض
«ميت» الحكمة يتنفس
ّ
التحول.
فــي أمسية  19ايــار  2002كانت نقطة
الـصــافــرة الثالثية الـتــي اطلقها الحكم االيطالي
باسكال رودومــوتــو كانت نقطة الـتـحـ ّـول .كانت
نهاية فــريــق شـجــاع ،ونـهــايــة طـمــوحــات ن ـ ٍـاد كان
س ـي ـب ـ ّـدل م ــن ت ــاري ـخ ــه ال ــى األب ـ ــد ل ــوال تـفــاصـيــل
صغيرة حرمته تحقيق مــا حلم بــه منذ والدتــه
عام .1943
ف ــي ت ـلــك األم ـس ـي ــة ح ــال ــت رك ـل ــة ج ـ ــزاء م ـع ــادة –
ضائعة ،ونقطة واحــدة بني الحكمة ولقب الدوري
اللبناني لكرة الـقــدم الــذي ذهــب ملصلحة النجمة
موسم ال يمكن نسيانه مهما جــاءت مواسم
في
ٍ
مثيرة اخرى.
وفـ ــي ت ـلــك األم ـس ـي ــة ،ظ ــن ك ـث ـي ــرون ان ـه ــا مـجــرد
بــدايــة الـطــريــق ال ــى املـجــد لـفــريـ ٍـق بـحــث دائ ـمــا عن
شخصية املنافس القوي على اللقب ،اال ان املتابع
عــن كثب ألح ــوال الـنــادي االخـضــر وملــا يــدور في
فلكه وللمعاناة التي كان يعيشها فريق الكرة فيه
عشية كــل مــوسـ ٍـم جــديــد ،عــرف فــي ق ــرارة نفسه
ان الفرصة لن تتكرر .فرصة الفوز باللقب التي
ّ
ستغير من شكل االهتمام بفريق كرة القدم
كانت
فــي الحكمة ،فــي وق ـ ٍـت كــان قــد بــدأ يفقد فيه كل
شــيء ملصلحة فريق كــرة السلة ،الــذي استحوذ
على اهتمام كل من اراد استخدام النادي كمنص ٍة
ـاب او ألخ ــرى عـلــى رأسـهــا
لحشد شعبية ألس ـبـ ٍ
الطموحات السياسية.
شيئًا فشيئًا سار االهتمام ُ بفريق كرة القدم في
ً
مستوى تنازلي ،وابتعد او أبعد من اكترث فعال
له وعمل جاهدًا لرفعه .ومع الوقت تأكد ان وجود
فريق كرة القدم في نادي الحكمة اصبح عبئًا على
ّ
وقت كان فيه
القيمني املتقاطرين لدعم النادي ،في ٍ
هذا الفريق االساس الذي اوجد ناديًا اسمه نادي
الحكمة.
ٌ
بعد ظهر االربعاء املاضي ،اوصلتني صدفة الى
متابعة م ـبــاراة ودي ــة بــن النجمة والـحـكـمــة على
مـلـعــب االول فــي امل ـن ــارة .وه ــي صــدفــة اعــادتـنــي
بــالــذاكــرة ال ــى  19اي ــار  ،2002ألستعيد املشهد
القديم واقارن بني ما وصل اليه الناديان العريقان.
النتيجة كــانــت :النجمة بطل كما كــان عليه قبل
ٌ
 12عــامــا ،والحكمة فــريــق يجمع العـبــن لــم يجد
غالبيتهم لــه مـكــان فــي ال ـفــرق االخـ ــرى ،فــارتــدوا
القميص االخضر على مضض.
ً
لكن مهال ،قد يبقى هناك بارقة امل بالنسبة الى
ً
الحكماويني .أمال بالعودة لكل اولئك االوفياء للنهج
الذي سار عليه النادي منذ اليوم االول لتأسيسه،
وهو التجمهر خلف فريق كرة القدم قبل غيره.
بــارقــة أم ــل بـبـقــاء ه ــذا الـفــريــق عـلــى قـيــد الـحـيــاة،
ت ـجــدهــا ف ــي ث ــاث ــي ل ــم يـسـتـسـلــم رغ ــم ال ـظ ــروف
الصعبة :سمير نـجــم ،وقــائــدا الـفــريــق السابقان
س ـهــاد زه ـ ــران وف ـ ــؤاد ح ـج ــازي ،ال ــذي ــن يعملون
بصمت في ظل ظروف متواضعة لم يعرفها فريق
نادي الحكمة قبل اليوم ،الذي اصبح فيه مشردًا
ّ
ومجردًا من ابناء النادي الذين
من ملعبه املهجور،
قرش يدفعه
كل
في
ًا
د
ومقتص
اعتاد تخريجهم،
ٍ
ضمن ميزانية خجولة قد ال تتجاوز الـ  100ألف
دوالر ،الذي ال يرضى احد العبي الفريق السلوي
رقم
بدء مفاوضاته بخصوص راتبه املوسمي من ٍ
مماثل.
بارقة االمل تبقى رغم ايمان كثيرين بأن الفريق
الكروي الحكماوي ميت ،لكنه فاجأهم النه ما زال
يتنفس .بارقة األمــل تبقى رغــم الــزيــارات النادرة
والخجولة ألعـضــاء االدارة الــى مباريات الفريق،
الــذي يقف فــي مــركـ ٍـز مؤهل للصعود فــي دوري
ال ــدرج ــة الـثــانـيــة ،وي ـتــرقــب الـعـمــل عـلــى تفاصيل
ب ـس ـي ـطــة س ـت ـض ـعــه ب ــن الـ ـكـ ـب ــار م ـ ـجـ ــددًا ،مـنـهــا
استذكار ّ
القيمني على الـنــادي بــأن لديهم فريقًا
لكرة القدم ال لكرة السلة فقط ،والعمل على تعزيز
َ
َ
أجنبيني قد ال يكلفان ،طوال ما
بالعبني
صفوفه
تبقى من املوسم ،راتبًا شهريًا ألحد العبي السلة.
قــد يــأتــي الـبـعــض لـيـقــول ب ــأن ه ـنــاك مــن ال يريد
صعود الحكمة الى الدرجة االولــى النه سيتورط
ّ
بـمـيــزانـيــة يـفــضــل صــرفـهــا فــي ك ــرة الـسـلــة ،لكن
ببساطة عودة الحكمة الى االضواء قابلة للتحقيق
اذا ما رسم االولياء خطًا ابيض لها .عودة تطلبها
ال ـك ــرة الـلـبـنــانـيــة ف ــي خ ـضــم رس ـمـهــا لـصــورتـهــا
القديمة ،التي لن تكتمل روعتها اال باضافة اللون
االخضر الحكماوي اليها.
شربل...

ّ
ال يتنكر فيليبي نصر
للبنانيته ،ال بل يجد فيها
فخرًا .هو نشأ وانطلق
الى عالم السباقات في
البرازيل ،ويقف اليوم بين
كبار سائقي الفورموال
 .1في أول حديث له مع
وسيلة اعالمية لبنانية،
يحكي نصر بثقة عن
مستقبل مثير ينتظره،
ٍ
وعن ارتباطه الوثيق
بجذوره اللبنانية

فيليبي نصر :أنا لبنانـــ
■ ك ـيــف ت ـصــف ع ــام ــا م ـث ـي ـرًا ف ــي م ـس ـيــرتــك حيث
تـحـ ّـولــت بسرعة مــن ســائــق فــي بطولة «جــي بــي »2
إلى سائق تجارب في وليامس ،وبعدها الى سائق
معتمد أساسيًا في الفورموال  1مع ساوبر؟
ً
لم يكن سهال إيجاد التوازن بني «جي بي »2
والفورموال  1حيث لكل سيارة خصائصها،
لكنني تمكنت مــن تعزيز خبرتي وأصبحت
أكـثــر جـهــوزيــة لـخــوض الـتـحــدي املـقـبــل ،فكل
تجربة كانت رائعة بالنسبة ّ
إلي حيث تعلمت
الكثير منها .استمتعت بأن أكون مع وليامس
الذي منحني فرصة لقيادة سيارة للفورموال
 .1ه ـ ّـم تـقــدمــوا كـثـيـرًا ه ــذه الـسـنــة ،وأن ــا كنت
ّ
وعلي شكرهم على هذا األمر.
ضمن صفوفهم
■ ملاذا اخترت ساوبر دون أي فريق آخر كان لديه
مقعد متاح؟
لــم يكن صعبًا اخـتـيــار ســاوبــر ،ال ــذي مـ ّـر معه
سائقون مثل الفرنسي جان أليزي ،الفنلندي
كـيـمــي راي ـك ــون ــن ،ال ـب ــرازي ـل ــي فـيـلـيـبــي مــاســا،
واألملــان ـيــان ميكايل شــومــاخــر وسيباستيان
فيتيل .هذا الفريق ّ
يقدم أكثر من سيارة ّ
جيدة.
ه ـنــاك ش ـعــرت ب ــأن فــرصـتــي الـكــامـلــة ستكون
متاحة ّ
ألقدم ما ّ
لدي ولكي أتطور أكثر بحسب
ما أرغب.
■ أل ـســت قـلـقــا مــن املـسـتــوى امل ـتــواضــع ال ــذي قـ ّـدمــه
ساوبر في املوسم املنتهي؟
َ
ليس ّ
لدي شك في تطور سيارتي الفريق في
املوسم املقبل ،فالكل يعرف بأننا بحاجة الى
كثير من التطور ،لكن املوسم الجديد سيحمل
ً
أنباء ّ
طيبة بالتأكيد وتطورًا ملحوظًا من كل
النواحي.
ً
■ ما أهمية تدرجك في الفئات األصغر وصوال إلى
«جي بي  »2وبعدها الى الفورموال 1؟
ك ــان مـهـمــا جـ ـدًا امل ـ ــرور بـجـمـيــع ال ـف ـئــات قبل
وص ـ ــول ـ ــي إل ـ ـ ــى الـ ـ ـف ـ ــورم ـ ــوال  ،1وخ ـص ــوص ــا
منافستي في سلسلة «جــي بي  »2التي ّ
تعد
مـحـطــة أســاس ـيــة لـلـتـحـضــر م ــن أج ــل خــوض
ً
س ـب ــاق ــات ال ـف ـئ ــة األولـ ـ ـ ــى .ومـ ـث ــا رغـ ــم بـعــض

ٌ
بطل منذ الصغر

احتاج ّ
جد فيليبي نصر الى  3أشهر للوصول
إلى شواطئ البرازيل عبر باخرة حملته اليها من
لبنان في ستينيات القرن الماضي ،حيث استقر
في أنابوليس قرب العاصمة برازيليا ،ليبدأ فيها
حياة جديدة .والده أمير نصر ،الذي ال يفارقه
حاليًا ،اهتم كثيرًا بالفورموال 1ونقل هذا الشغف
اليه ،فبدأ ابن الـ  22عامًا ،التسابق ضمن فئة
الكارتينغ في سن السابعة ،فائزًا بألقاب عدة في
البرازيل .وبعد انتقاله الى اوروبا لتنمية قدراته،
فاز ببطولة «فورموال بي أم دبليو األوروبية»
عام  ،2009ثم ببطولة «فورموال  3البريطانية»
بعد عامين .وبعد موسمين في بطولة «جي
بي  ،»2اصبح سائقًا احتياطيًا مع وليامس ،ومنه
انتقل ليكون سائقًا اساسيًا مع ساوبر ً
ابتداء من
الموسم المقبل.

االختالفات بني سيارات الفئتني املذكورتني،
إال أن اإلط ــارات هــي نفسها (بيريللي) ،وهو
أمر أساسي ألن عليك فهم كيفية عمل اإلطارات
وطريقة املحافظة عليها ومنع تآكلها ،وهي
من النقاط اإليجابية التي تكتسبها.
■ ب ــرأي ــك ه ــل ي ـف ـت ــرض ب ــاالتـ ـح ــاد الـ ــدولـ ــي إج ـب ــار
السائقني على ال ـتـ ّ
ـدرج ضمن الفئات املختلفة قبل
الجلوس خلف مقود سيارة للفورموال 1؟
رغ ـ ــم أن الـ ـ ـت ـ ـ ّ
ـدرج ف ــي ال ـف ـئ ــات أم ـ ــر ف ــي غــايــة
األه ـم ـي ــة ،إال أن ــه ال يـمـكــن ف ــرض ق ـي ــود على
الـســائـقــن ،إذ هـنــاك ط ــرق ع ــدة لـلــوصــول إلــى
الـ ـف ــورم ــوال  ،1وقـ ــد رأيـ ـن ــا ســائ ـقــن عــديــديــن
ينتقلون إلــى الـفــورمــوال  1مــن فـئــات صغرى
ً
ّ
تتغير
مثل الـفــورمــوال  ،3وأص ــا فــي كــل مـ ّـرة
فيها القوانني وتشعر وكأن الجميع يبدأ من
النقطة الصفر مجددًا.
■ هل أصبحت قيادة سيارة الفورموال  1بسهولة
قيادة إحدى سيارات الفئات الصغرى؟
أوافقك الرأي ،إذ أصبحت األمور أسهل نسبيًا
عـلــى الـســائـقــن ال ـجــدد للتأقلم مــع الـسـيــارة،
لكن فــي م ــوازاة هــذه النقطة ال أرى أن هناك
أمـ ـرًا يصعب تعلمه فــي ح ــال تــوافــر التركيز
واإلصرار معًا.
ّ
■ كبرازيلي تحمل اليوم مسؤولية كبيرة ألنك تمثل
بالدًا قدمت سائقني عظماء الى هذه الرياضة ،مثل
إيمرسون فيتيبالدي ،نيسلون بيكيه وإيرتون سينا.
كما أن فيليبي ماسا اقترب من االعتزال ،وبالتالي
ستكون املمثل الوحيد للبرازيل في الفورموال  ،1أال
ّ
يشكل هذا األمر ضغطًا عليك؟
ي ـن ـت ـظــر ال ـب ــرازي ـل ـي ــون دائـ ـم ــا م ــن أي ســائــق
أداء م ـم ـي ــز ،ل ـك ــن م ــا أف ـكــر
ب ــرازيـ ـل ــي ت ـق ــدي ــم ٍ
ف ـي ــه ح ــال ـي ــا ه ــو ت ـق ــدي ــم ن ـف ـســي ب ـش ـك ـ ٍـل جـيــد
ف ــي ال ـف ــورم ــوال  ،1ث ــم أذهـ ــب ال ــى الـنـجــاحــات
واإلنـجــازات .ولتحقيق األمــر األخير عليك أن
تكون مع الفريق املناسب في الوقت املناسب،
لكنني أشـعــر بــالـتـفــاؤل حـيــال فــريــق ســاوبــر،
وال ي ــزال أمــامــي الكثير ألتعمله ،وأن ــا ملتزم
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أجراها شربل ّ
كريم

اسماء من «بالد األرز»
طارت على حلبات العالم
ناهد ّ
صيوح
جـ ــاء خ ـب ــر إع ـ ــان ال ـس ــائ ــق ال ـب ــرازي ـل ــي –
ال ـل ـب ـنــانــي األص ـ ــل فـيـلـيـبــي ن ـصــر ســائـقــا
اســاس ـيــا م ــع ف ــري ــق س ــاوب ــر امل ـنــافــس في
بطولة العالم لسباقات سيارات الفورموال
 ،1مفرحًا ألي لبناني يتابع أخبار رياضة
املحركات العاملية.
نصر سينتقل للمشاركة بـصــورة دائمة
في الفورموال  1بعد ثالثة اعــوام أمضاها
فــي سلسلة «ج ــي بــي  ،»2ال ــى مــوسـ ٍـم مع
ف ــري ــق ول ـي ــام ــس ســائ ـقــا ل ـل ـت ـجــارب ،حيث
شارك في أربع حصص منها ،إضافة إلى
املشاركة في تجارب ما بعد انتهاء املوسم
التي استضافتها حلبة مرسى ياس في أبو
ظبي .وهــذا السائق هو من جملة سائقني
يحملون اسماء لبنانية ملعوا على الساحة
ً
العاملية او ينتظرون فرصة لتقديم أنفسهم.

ـي أصيل
تـمــامــا بــالـقـيــام بـمــا يـجــب لتحقيق ال ـن ـجــاح في
املستقبل.
■ ماذا عن جذورك اللبنانية ،وما هي العالقة التي تربطك
ببالدك األم؟
لـبـنــان ي ـجــري ف ــي دم ــي .والـ ــدي لـبـنــانــي ،وأيـضــا
ّ
لدي جدة لبنانية من عائلة بيطار .لقد اكتسبت
الكثير من العادات والتقاليد والثقافة اللبنانية
من األهل واألصدقاء ،حتى إنني أنتظر السباقات
التي تقام في الشرق األوســط لكي أشعر بالقرب
م ــن جـ ـ ـ ــذوري ،ع ـل ـمــا ب ــأن ـن ــي أس ـت ـم ـتــع بــال ـط ـعــام
اللبناني الــذي تطهوه جدتي ،وأبحث عن تناول
هذا النوع من املأكوالت في كل مرة أكون فيها في
أحد البلدان العربية.
ّ
■ الى أي مدى لديك تعلق بشيء لم تعشه يومًا أي لبنانيتك؟
أنــا أعيش لبنانيتي يوميًا .اســم عائلتي (نصر)
موجود على خوذتي وعلى سيارتي وباألحرف
ّ
الـعــربـيــة ،وه ــذا مــا ي ــدل عـلــى ارتـبــاطــي بــالـجــذور
وبفخري بحمل هذا االسم .أنا لبناني أصيل.
■ ما هو الشيء الــذي منحتك إيــاه أصولك اللبنانية في
مسيرتك حتى اآلن؟
جـمـيــل أن تـشـعــر ب ــأن ألص ــول ــك تــأث ـي ـرًا ف ــي بقعة
ك ـب ـي ــرة مـ ــن الـ ـع ــال ــم ،وعـ ـل ــى س ـب ـي ــل امل ـ ـثـ ــال أح ــب
املجيء الى سباق أبوظبي حيث هناك الكثير من
ّ
املشجعني لي ،وهذا يعود السم عائلتي اللبناني.

اعيش لبنانيتي يوميًا ،وهذا
ّ
ما يدل على ارتباطي بالجذور
وبفخري بحمل اسم لبناني

نصر ليس األول أو األخير
قد يعتقد البعض أن نصر هو أول سائق
من جــذور لبنانية يرتقي إلى أعلى الفئات
في رياضة املحركات ،لكن هناك سائقني
آخ ــري ــن س ـب ـقــوه إلـ ــى ال ـع ــامل ـي ــة ،م ـثــل نجم
سلسلة سباقات «إنــدي كار» أنطوان رزق
الـلـ ــه كـنـعــان امل ـع ــروف بـ ـ «ط ــونــي كـنـعــان»،
وال ـ ــذي اص ـ ــاب ال ـك ـث ـيــر م ــن األلـ ـق ــاب عـلــى
الساحتني األوروب ـيــة واألميركية وأبــرزهــا
الفوز بلقب سلسلة «إندي» كار عام 2004
والفوز بسباق إنديانابوبليس  500العريق
عام .2013
وق ـب ــل ك ـن ـعــان ك ــان ه ـن ــاك م ــن سـبـقــه الــى
تحقيق إنجازات كبيرة ،وهو األميركي –
اللبناني األصل روبرت «بوبي» رحال ،الذي
فاز أيضًا بلقب «إنــدي كــار» أعــوام ،1986
 ،1987و ،1992وش ــارك فــي الـفــورمــوال 1
عام  ،1978حيث تولى إدارة فريق جاغوار
ف ــي ال ـف ـئــة األولـ ـ ــى عـ ــام  .2001ك ـمــا اتـبــع
خطواته ابنه غــراهــام رحــال الــذي يشارك
حاليًا في السلسلة نفسها ،وسبق له الفوز
بسباق دايتونا  24ساعة عام .2011

■ ه ــل ل ــدي ــك أي خ ـط ــط ل ـت ـســويــق ري ــاض ــة ال ـس ـي ــارات
وتشجيعها في لبنان والشرق األوسط؟
رياضة السيارات تكبر يوميًا في الشرق األوسط
الذي بات وجهة للعديد من السباقات .وأتوقع أن
تكون مشاركتي في الفورموال  1دافعًا للكثيرين
في هذه املنطقة لدخول عالم هذه الرياضة.
■ ه ــل رســال ـتــك ال ــى الـلـبـنــانـيــن ه ــي إب ـق ــاء اس ــم نصر
بالعربية على خوذتك؟
على األرجح ،نعم سأفعل ،واآلن أصبح للبنانيني
ّ
ممثل لهم في بطولة العالم للفورموال  ،1وآمل أن
يواصلوا دعمهم لي.
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وعـنــد ذكــر رح ــال االب ــن ،ال يجب نسيان
مشاركته أيـضــا مــع الـفــريــق اللبناني في
بطولة كــأس العالم للسباقات «آي  1جي
ُ
بي» ،التي نظمت بني عامي  2005و،2009
والتي قاد لها سائقني لبنانيني آخرين مثل

خليل بشير ،الــذي حقق نتائج الفته في
بطولة أوروبا للفورموال  3000عام .2005

مرعي االسم المنتظر
من أبــرز السائقني ذوي األصــول اللبنانية
ال ــذي ــن ي ـطــرقــون ب ــاب الـفـئــة األولـ ــى حــالـيــا،
هو اإلسباني روبرتو مرعي ،الفائز بلقب
بطولة أوروبا للفورموال  3عام  ،2012والتي
أحرز لقبها أيضًا النجم البريطاني لويس
هــام ـي ـل ـتــون ،ال ـفــرن ـســي روم ـ ــان غ ــروج ــان،
األملـ ـ ــانـ ـ ــي نـ ـيـ ـك ــو ه ــولـ ـكـ ـنـ ـب ــرغ وس ــائـ ـق ــن
آخرين متواجدين حاليًا في بطولة العالم
للفورموال  ،1وذلك قبل أن ينتقل للمشاركة
ملوسمني مع مرسيدس في بطولة السيارات
السياحية األملانية «دي تي أم».
مرعي عــاد إلــى الـسـيــارات األحــاديــة املقعد
م ـط ـلــع ال ـس ـن ــة ال ـح ــال ـي ــة ،ح ـيــث ن ــاف ــس فــي
سـلـسـلــة س ـب ــاق ــات الـ ـف ــورم ــوال ري ـن ــو 3.5
ُ
العاملية ،التي تعتبر موازية لفئة «جي بي »2
كخطوة أخيرة قبل الفورموال  ،1وهو أنهى
املوسم في املركز الثالث على الئحة الترتيب
العام محققًا الفوز في ثالثة سباقات.
ك ـمــا شـ ــارك م ــرع ــي م ــع ف ــري ــق كــاتــرهــام

للفورموال  1فــي ثــاث حصص تجارب
حــرة ،حيث كشف عــن سرعة عالية ،قد
تضمن له دورًا في املستقبل القريب في
البطولة ،وإن لــم يكن كسائق دائ ــم ،على
ً
األقل كسائق تجارب ،آمال أن يحذو حذو
نصر.
ويـضــاف إلــى هــذه األسـمــاء الكبيرة ،هناك
عدة سائقني من اصول لبنانية برزوا على
الساحة األوروبية ،امثال البريطاني ألكسندر
الـخـطـيــب ال ــذي ظـهــر فــي بـطــولــة بريطانيا
ل ـل ـفــورمــوال  ،3وال ـب ــرازي ـل ــي ع ــام خضير
الذي بدأ مسيرته في أميركا الجنوبية قبل
االنتقال إلــى سلسلة «يــورو فــورمــوال» في
أوروب ــا عــام  ،2004والـكـنــدي دان ـيــال مــراد
ال ــذي ف ــاز بـلـقــب سلسلة «ف ــورم ــوال بــي أم
ً
دبليو» األميركية عــام  ،2007وصــوال إلى
سلسلة «جــي بي  »3التي تساند سباقات
الـفــورمــوال  1حيث حقق فــوزًا فــي السباق
الثاني للجولة البريطانية عــام  .2010كما
شارك في سلسلة «إندي اليتس» املساندة
لسباقات «إندي كار» عام .2011
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قائد الجمهور :كاريزما وموهبة و«هضامة»
عبد القادر سعد
هو قائد من نوع آخر ،ليس عسكريًا
وال رياضيًا ،ال يملك رتبة وال يضع
على زنــده ش ــارة ،لكنه بكل بساطة
قادر على إلهاب حماسة اآلالف .هو
قائد الجمهور في املالعب واملحرك
األول لعصب أية مباراة سواء كانت
كرة قدم أو كرة سلة أو غيرها.
تــراه يقف وظـهــره للملعب مواجهًا
الـ ـجـ ـمـ ـه ــور .ف ـ ــي يـ ـ ــده املـ ـيـ ـك ــروف ــون
وس ـ ــاح ـ ــه م ــوهـ ـبـ ـت ــه وش ـخ ـص ـي ـت ــه
وصــوتــه ومحبة الجمهور لــه ،فهو
يعرف عدد كبير منهم باالسم.
أس ـ ـمـ ــاء ك ـث ـي ــرة م ـ ــرت ع ـل ــى مــاعــب
لبنان سواء في كرة القدم أو غيرها
لـكــن يبقى اس ـمــان هـمــا األش ـهــر في
هـ ــذا املـ ـج ــال :ع ـص ــام ع ـي ــاد وبـشـيــر
هيكل (ب ــاش ــو) .األول يعتبر عميد
قــادة الجمهور فــي لبنان وتحديدًا
ف ــي كـ ــرة الـ ـق ــدم ،وب ـ ــدأ مـ ـش ــواره مــع
أربعني
نــادي األنصار قبل أكثر من ّ
س ـن ــة .أمـ ــا ال ـث ــان ــي ف ـهــو م ــن صــنــاع
الحكمة في كرة السلة.
امجاد فريق
ّ
ع ـصــام ع ـيــاد يـلــخــص ص ـفــات قــائــد
ال ـج ـم ـه ــور ب ــامل ــوه ـب ــة وال ـش ـخ ـص ـيــة
االسـتـثـنــائـيــة ومـحـبــة الـجـمـهــور له
من خالل خفة دمه ،اضافة الى عدم
الـتـعــامــل م ــع ال ـجـمـهــور «كـعـكـســري
أو بوليس وهــذا تعلمته من األمني
ال ـعــام الـســابــق رهـيــف عــامــة (عـيــاد

أسماء عديدة
في النجمة
يعتبر جمهور النجمة
األكبر على الساحة
الرياضية فامتداده
على مساحة الوطن
من شماله الى جنوبه
ومن كل الطوائف
والفئات العمرية.
ورغم ذلك لم يكن
هناك قائد تاريخي
لجمهوره فهناك
أسماء كثيرة مرت
على مدرج النجمة
كيوسف مالح
وحسين مغربل «أبو
سمرة» ومهدي فواز
الذي يقود الجمهور
حاليًا .أما سبب التغيير
فهو ادخال دماء
جديدة وهو أمر
مكتب
ينسحب على
ّ
الجمهور الذي تشكل
حديثًا وأيضًا شهد
انضمام شخصيات
جديدة وشابة لها
حيثيتها على األرض.

يبلغ البدل المادي مقابل قيادة
الجمهور في أية مباراة  500دوالر
س ـ ّـم ــى أح ـ ــد أوالده ره ـ ـيـ ــف) حـيــث
كـ ــان ي ـق ــول ل ــرئ ـي ــس ال ـ ـنـ ــادي سـلـيــم
دياب ليس من مهمة قائد الجمهور
ض ـبــط امل ـش ـج ـعــن ف ـه ــذه م ــن مـهـمــة
الرابطة» .عياد (البالغ من العمر 65
سنة) بدأ مشواره في قيادة جمهور
األنـ ـ ـص ـ ــار فـ ــي ال ـس ـب ـع ـي ـن ـي ــات حــن
ك ــان ج ـم ـهــور األخ ـض ــر بــال ـع ـشــرات.
حينها أتى «مايسترو» األنصار من
خلفية تمثيلية حيث شارك في عدد
كبير من املسرحيات كممثل ولعب
أدوارًا م ــع أنـ ـط ــوان ك ــرب ــاج وغ ـيــره.
فـ ــي ال ـت ـس ـع ـي ـن ـي ــات كـ ـ ــان ال ـص ـع ــود
الـ ـص ــاروخ ــي ل ــأن ـص ــار وم ـع ــه ب ــرز
ن ـ ـجـ ــم ع ـ ـي ـ ــاد ال ـ ـ ـ ـ ــذي أص ـ ـب ـ ــح ق ــائ ــد
الجمهور واشترى له رئيس النادي
ح ـي ـن ـه ــا س ـل ـي ــم دي ـ ـ ــاب م ـي ـك ــروف ــون
بمبلغ  650دوالر م ــازال يستعمله
حتى اآلن.

يقود عصام عياد ( 65عامًا) جمهور األنصار منذ السبعينيات (عدنان الحاج علي)

ال ش ــك ف ــي أن األي ـ ـ ــام ت ـغ ـ ّـي ــرت مـنــذ
ال ـف ـت ــرة الــذه ـب ـيــة ل ــأن ـص ــار حينها
الى ايامنا هذه ،لكن بالنسبة لعياد
فـهــو يـتــوقــف عـنــد شـخـصــن يشعر
أنهما قــادران على إعادة البريق الى
األن ـص ــار بـشـكــل خ ــاص وك ــرة الـقــدم
بشكل عــام هما رئيس النادي نبيل
ب ــدر ورئ ـيــس االت ـحــاد هــاشــم حـيــدر.

ف ـع ـي ــاد ي ـع ـت ـبــر أن ب ـ ــدر «نـ ـج ــح فــي
اعادة الروح الى األنصار في حني أن
حيدر يقود اللعبة باقتدار العادتها
ال ــى ام ـجــادهــا ،لـكــن ظ ــروف الـبـلــد ال
تساعد».
محطات ثابتة في ذاكرة عياد فحني
تـســألــه عــن امل ـب ــاراة الـتــي ال ينساها
أبدًا وهي األجمل له فيجيب «املباراة

م ــع الـنـجـمــة وال ـت ــي فــزنــا ب ـهــا 2 - 4
عـلــى ملعب ب ـيــروت الـبـلــدي .وكــذلــك
أمــام بــاس اإليــرانــي» .أمــا األســوأ في
ذاكرته فأيضًا أمام النجمة لكن حني
خ ـســر األنـ ـص ــار  4 - 0ع ـلــى ملعب
امل ــدي ـن ــة ال ــري ــاض ـي ــة ح ـيــث خـ ــرج من
امللعب باكيًا.
والــافــت ان قائد الجمهور ال يتابع

امل ـبــاريــات كـمــا كــل الـجـمــاهـيــر «فــأنــا
أت ـ ــاب ـ ــع  %20م ـ ــن امل ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاراة ،ووف ـ ــق
مـ ـ ـج ـ ــري ـ ــات الـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــاء أحـ ـ ـ ـ ــدد مـ ـ ــا هــي
الهتافات التي سنطلقها .ففي الربح
ً
تحضر أغنية ّ
زي ـنــوا الـســاحــة مثال.
وفي حال التعادل تحضر «إلعب يا
أنصار» و»شدوا الهمة الهمة قوية».
أمــا في حــال الخسارة فيكون هتاف

SPOT
ملعب برلين األولمبي تحفة أثرية ال تموت
هادي أحمد
كان هدف أدولف هتلر إظهار عظمة
ج ــرم ــانـ ـي ــا ،وإثـ ـ ـب ـ ــات ت ـف ــوق ـه ــا عـلــى
العالم األجمع ،فشرع في التفكير في
نسخ أب ــرز املـنـشــآت ،واملــوجــودة في
بلدان أخرى .مبنى الفاتيكان ،صالة
س ـي ـن ـم ــا ضـ ـخـ ـم ــة ،ومـ ـلـ ـع ــب أوملـ ـب ــي
مفترض أن يتسع ألكثر من  200ألف
شخص ،لكن ،كل هذا لم يحصل.
على أب ــواب استضافة الـبــاد لــدورة

األلعاب األوملبية الصيفية عام ،1936
تـقــرر الـحـفــاظ عـلــى املـلـعــب األوملـبــي
املوجود في «عاصمة العالم» برلني،
ك ـم ــا أحـ ــب ه ـت ـلــر وص ـف ـه ــا وقـ ـت ــذاك.
امل ـ ـل ـ ـعـ ــب الـ ـ ـ ـ ــذي صـ ـ ّـم ـ ـمـ ــه املـ ـهـ ـن ــدس
املعماري فيرنر مــارخ كان أحد أكبر
املــاعــب فــي الـعــالــم فــي تـلــك الـفـتــرة،
ـدد قليل من
وك ــان واح ـ ـدًا مــن بــن ع ـ ٍ
امل ـبــانــي ال ـت ــي ب ـنــاهــا االش ـتــراك ـيــون
الوطنيون ونجت من دمار الحرب.
ظل امللعب ،الذي أصبح ملعب نادي

ه ـيــرتــا ب ــرل ــن ل ـك ــرة الـ ـق ــدم ،صــام ـدًا
رغ ــم كــل مــا م ـ ّـر عـلـيــه ،وت ــم تـجــديــده
عـ ـ ــام  2004اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادًا ل ـن ـهــائ ـيــات
كــأس الـعــالــم لـكــرة الـقــدم  ،2006وها
هــو الـيــوم يـعــود الحـتــال العناوين
بشكل يــومــي تقريبًا عبر
العريضة
ٍ
عبارة باتت متداولة بكثرة« :الطريق
الى برلني».
يأتي هذا الحديث بعد اختيار ملعب
الـعــاصـمــة االملــان ـيــة السـتـضــافــة أهــم
مباراة في موسم كرة القدم االوروبية،

املتمثلة في املباراة النهائية ملسابقة
دوري أبطال أوروبا.
ّ
عام  ،1998كان امللعب االوملبي محط
ج ــدال واس ــع ف ــي املــان ـيــا ،حـيــث قيل
انقسام بني
الكثير حول مصيره ،مع
ٍ
رأيــن :االول دعــا الــى هدمه والثاني
الى بناء آخر جديد وإبقائه ألهميته
التاريخية والثقافية.
ب ـقــي اإلرث ال ـح ـض ــاري جــام ـعــا بني
ال ـ ـحـ ــداثـ ــة وال ـ ـ ـعـ ـ ــراقـ ـ ــة .ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
املنحوتات والـنـقــوش تــزيــن املـمــرات

الـ ـ ـ ــى داخـ ـ ـ ـل ـ ـ ــه .ال ـ ــواجـ ـ ـه ّـ ــة وامل ـ ــدخ ـ ــل
َ
الــرئ ـي ـســي لـلـمـلـعــب ُصــن ـفــا مـعــلـمــن
أثـ ــريـ ــن لـ ــم يـ ـم ـ ّـس ــا .ك ــذل ــك األم ـ ـ ــر لــم
ي ـ ـمـ ـ ّـس أس ـ ـ ـ ــوار املـ ـلـ ـع ــب ال ـخ ــارج ـي ــة
الطالء أو أيــادي مهندسي الحداثة.
أم ــا سـقـفــه ،فـهــو مـصـنــوع م ــن م ــواد
زجاجية تضفي وهــج الشمس على
أرضية امليدان .تحت السقف تتدلى
الـ ـش ــاش ــات االل ـك ـت ــرون ـي ــة ال ـع ـمــاقــة
ّ
املـ ـ ــوزعـ ـ ــة بـ ــن اتـ ـج ــاه ــات م ـخ ـت ـل ـفــة.
والـ ـشـ ـك ــل األس ـ ــاس ـ ــي لـ ــه ب ـي ـض ــاوي
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بورتريه
«مشان ألله أنصار يلال» األبرز على
املدرجات».
ل ــن يـ ـ ـ ّ
ـورث ع ـي ــاد مــوه ـب ـتــه ومـهـنـتــه
ال ــى أوالده ،فـهــو لــديــه عـشــرة أوالد
ال تـعـنـيـهــم كـ ــرة الـ ـق ــدم سـ ــوى ابـنــه
األصـ ـغ ــر س ـل ـيــم (أسـ ـم ــاه ع ـلــى اســم
رئيس األنصار األسبق) الذي يلعب
ف ــي األنـ ـص ــار وهـ ــو م ــن اك ـت ـشــافــات
املــدرب غيثان صيلمي الــذي يعتبر
عياد أن فضله كبير على ابنه.
ف ـ ـ ــي ك ـ ـ ـ ــرة ال ـ ـس ـ ـلـ ــة هـ ـ ـنـ ـ ــاك «قـ ـ ــائـ ـ ــد»
استثنائي آخــر هــو «بــاشــو» القائد
األشـهــر فــي لعبة كــرة السلة بــدأ مع
فريق الحكمة قبل  20عامًا« .أنا من
عائلة فقيرة ولــم يكن وال ــدي قــادرًا
على تسجيلي في مدرسة الحكمة،
فقررت دخول هذا الصرح من مكان
آخ ــر ف ـكــان ال ـج ـم ـهــور» ي ـقــول بــاشــو
لــ«األخـبــار» .ويتفق باشو مع عياد
م ــن نــاحـيــة ص ـفــات قــائــد الـجـمـهــور
فالشخصية الـقــويــة واملــوهـبــة هما
األسـ ـ ـ ـ ــاس ،أضـ ـ ــف ال ـي ـه ـم ــا ال ـخ ـب ــرة
الـتــي يكتسبها الـقــائــد« .فـكــل وضع
ل ــه ه ـتــافــاتــه ،ف ــي ال ــرب ــح ش ــيء وفــي
الـخـســارة ش ــيء ،رغــم أنـنــي ال أتابع
ً
املـ ـ ـب ـ ــاراة إال ق ـل ـي ــا مل ـع ــرف ــة ال ــاع ــب
املـ ـت ــأخ ــر كـ ــي ن ـش ـج ـعــه ونـ ــرفـ ــع مــن
معنوياته».
بــاشــو أي ـضــا انـتـقــل ف ـتــرة ال ــى فــرق
أخــرى حيث قــاد جمهور الشانفيل
ف ــي دورة ح ـس ــام ال ــدي ــن ال ـحــريــري
ب ـع ــد ان أخ ـ ــذ إذن رئـ ـي ــس الـ ـن ــادي
حـ ـيـ ـنـ ـه ــا مـ ـ ـيـ ـ ـش ـ ــال خـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوري .ف ـف ــي
ت ـلــك ال ـف ـت ــرة ل ــم ت ـكــن ه ـن ــاك أمـ ــوال،
والشانفيل عرضوا عليه مبلغ 500
دوالر مـقــابــل كــل م ـب ــاراة وه ــو كــان
بحاجة إلى املال.
وي ـت ـقــاضــى «ب ــاش ــو» رات ـب ــا شـهــريــا
مــن الحكمة يبلغ  1500دوالر ،لكن
الـفـتــرة الــذهـبـيــة بالنسبة لــه كانت
أي ــام الــراحــل ان ـطــوان شــويــري الــذي
اس ـتــدعــاه ف ــي أح ــد األي ـ ــام ول ــم يكن
ي ـعــرفــه حـيـنـهــا وط ـلــب م ـنــه ال ـت ـفـ ّـرغ
لـلـحـكـمــة ب ــرات ــب  3000آالف دوالر
«اضــافــة الــى «بــونــس» بعد كــل فوز
يتراوح بني  250و 1000دوالر .وحني
ق ــرر شــويــري االب ـت ـعــاد مــن الحكمة
ً
أقــام لنا حفال فــي قصره فــي بلونة
واستدعاني وقــال لي أنت أعطيتنا
الـكـثـيــر وكـنــت وفـيــا وق ــدم لــي ظرفًا
فيه  50ألف دوالر لعائلتي».
مـحـطــات مضيئة كـثـيــرة فــي ذاك ــرة
«بــاشــو» لكن تبقى األحــب البطولة
العربية التي فاز فيها الحكمة للمرة
األول ــى ع ــام  ،1998أم ــا األس ــوأ فهي
مـبــاراة بــن الحكمة واألهـلــي صربا
في كرة القدم.

إيريك كانتونا

«الكينغ» ال يزال يحدث الضجيج
حسن زين الدين
ال يغيب إيــريــك كانتونا عــن الـصــورة
واألضواء ،برغم اعتزاله كرة القدم منذ
مــا يـقــارب  17عــامــا .هكذا هــم أساطير
هـ ــذه ال ـل ـع ـبــة وأي ـق ــون ــات ـه ــا ،يــرفـضــون
تــرك الساحة التي مألوها خــال فترة
ت ــأل ـق ـه ــم عـ ـل ــى امل ـس ـت ـط ـي ــل األخ ـ ـضـ ــر.
كــانـتــونــا فــي طليعة ه ــؤالء .لــم يكتف
بأنه احتل مساحة شاسعة من الذاكرة،
وف ــي ال ـق ـلــب ،ب ــل ظ ــل كـثـيــر االطـ ــاالت
ّ
والدينامية في أكثر من مجال ،وظلت
كلماته لها وقع السحر على النفوس.
ق ـب ــل فـ ـت ــرة وج ـ ـيـ ــزة ،أطـ ــل ع ـل ـي ـنــا ه ــذا
الـنـجــم الـفــرنـســي م ـنــددًا وراف ـضــا منح
ق ـطــر ح ـقــوق تـنـظـيــم م ــون ــدي ــال ،2022
وم ـج ـ ِّـددًا ال ـقــول إن اإلم ـ ــارة الـصـغـيــرة
اشـتــرت حقوق االستضافة .لــم يقتنع
اب ـ ــن م ــدي ـن ــة م ــرس ـي ـل ـي ــا ( )1966بـمــا
ّ
توصل إليه «الفيفا» من استنتاجات
و«ح ـ ـقـ ــائـ ــق» ،بـ ــل ظـ ــل ي ـ ــرى الـحـقـيـقــة
بمنظاره الثاقب.
ه ـ ــذا هـ ــو ك ــان ـت ــون ــا امل ـت ـش ـ ّـب ــث ب ــآرائ ــه
ومواقفه ،ولو «على ّ
حد السيف» .هذا
هــو كانتونا كما اشتهر فــي املالعب:
ي ـقــول ويـشــاكــس وي ـجــاهــر ،ول ــو حتى
خالفه الـعــالــم كله ال ــرأي .مــع كانتونا
َّ
توقع دائمًا ما يستحيل عليك توقعه،
ما يفاجىء .وألن «كانتو» (كما يلقب)
كذلك ،فهو كان وال يزال مثيرًا للجدل.
كان وال يزال ،حقًا ،فريدًا من نوعه.
ال ـ ـفـ ــرادة ه ــي «م ــارك ــة م ـس ـج ـلــة» لـهــذا
ال ـف ــرن ـس ــي .م ـن ــذ ن ـع ــوم ــة أظ ـ ـفـ ــاره فــي
امل ـ ــاع ـ ــب ،كـ ـ ــان كـ ــذلـ ــك .مـ ـن ــذ أن ّ
وجـ ــه
ان ـت ـقــادات الذع ــة عـلــى امل ــأ إل ــى مــدرب
املنتخب الفرنسي هنري ميشال وهو
ال يـ ــزال عـلــى اع ـت ــاب بـ ــزوغ نجوميته
ع ــام  1988ل ـعــدم اسـتــدعــائــه لتشكيلة
«الديوك» .وبعدها عندما خلع قميصه
ورمى به أرضًا اعتراضًا على استبداله
من مدربه في مرسيليا في مباراة ودية
عام  1989ما نجم عنه انتهاء مسيرته
مع النادي الجنوبي بعد عام فقط على
التحاقه بــه .ومــن ثم عــام  1991عندما
اع ـت ــرض عـلــى قـ ــرار الـحـكــم ف ــي إح ــدى
املـبــاريــات مــع فريقه نـيــم ،فــرمــى الكرة
بــوجـهــه .وطـبـعــا ،وبــالـتـحــديــد ،لقطته
الشهيرة عام  1995التي دخلت تاريخ
ال ـك ــرة ،عـنــدمــا ّ
وج ــه رك ـلــة «كــونــغ فــو»
في مباراة مع فريقه األزلــي مانشستر
يونايتد إلــى مشجع فــريــق كريستال
بــاالس ،التي حوكم بسببها بالسجن

ملدة  120ساعة ،وأداء خدمة للمجتمع
قضاها في تدريب األطفال على الكرة.
ألن كانتونا فريد من نوعه ،فقد كانت
أه ــداف ــه الــرائ ـعــة ال ـتــي سـتـبـقــى خــالــدة
في البال ،مختلفة عن سواها ،وكانت
احـتـفــاالتــه ب ــاأله ــداف ال يـمــاثـلــه فيها
أحـ ـ ــد ،وحـ ـت ــى طــري ـق ـتــه ال ـش ـه ـي ــرة فــي
ارتداء قميصه لم يسبقه إلها أحد.
ألن ك ــان ـت ــون ــا ف ــري ــد مـ ــن نـ ــوعـ ــه ،فـقــد
لـعــب ودرب مـنـتـخــب ب ــاده ف ــي الـكــرة
الـشــاطـئـيــة بـعــد تــركــه امل ــاع ــب ،وعمل
مــدي ـرًا ريــاضـيــا لـنـيــويــورك كــوزمــوس

األميركي ،وأصبح نجمًا في اإلعالنات
والـتـمـثـيــل ف ــي الـسـيـنـمــا ال ـتــي تــرشــح
فيها عن أحــد اعماله ملهرجان «كــان»،
وك ــذا فـقــد أب ــدع فــي امل ـســرح والـكـتــابــة
والرسم.
ألن ك ــان ـت ــون ــا ف ــري ــد مـ ــن نـ ــوعـ ــه ،فـقــد
اخ ـت ــاره جـمـهــور مــانـشـسـتــر يــونــايـتــد
أفضل العب ارتدى قميص الفريق في
تاريخه ،كما اختاره الراعي الرسمي لـ
«البريميير ليغ» ،في تصويت ،أفضل
العب في تاريخ البطولة.
ُ
ألن كانتونا فريد من نوعه ،فقد لقب بـ

غير مكتمل ،وأهــم ما يميز مقاعده
الـ 74.000سقف يغطيها جميعها.
ك ــل م ــا ح ـص ــل م ــن ت ـط ــوي ــر حــديــث
للملعب كــان اسـتـعــدادًا لنهائيات
م ــون ــدي ــال  ،2006ح ـي ــث اح ـت ـضــن
امل ـ ـب ـ ــاراة ال ـن ـه ــائ ـي ــة بـ ــن إي ـط ــال ـي ــا
وفــرن ـســا (ف ـ ــازت إي ـطــال ـيــا بــركــات
الـتــرجـيــح  3-5بـعــد تـعــادلـهـمــا 1-1
فــي الــوقـتــن االص ـلــي واالض ــاف ــي)،
ً
فـ ـض ــا عـ ــن اس ـت ـض ــاف ـت ــه س ـن ــوي ــا،
ومنذ عــام  ،1985املـبــاراة النهائية

«ذا كينغ» (امللك) كانتونا ،و«كانتونا
املجنون».
الن كانتونا فريد من نوعه ،فقد بكاه
اإلنـكـلـيــز ،بــرغــم حــادثــة ركـلــه املشجع،
قبل الفرنسيني عندما ترك الكرة.
الن كانتونا فريد من نوعه ،فقد اعتزل
اللعب عام  1997بسن  30عامًا فقط في
ّ
عز الشهرة واألضواء.
 ...وألن ك ــان ـت ــون ــا ف ــري ــد مـ ــن ن ــوع ــه،
ف ـقــد أص ـب ــح «امل ـل ـه ــم» و«األس ـ ـطـ ــورة»
و«األيقونة» ،الــذي لن تنساه املالعب،
والذي ال يزال يحدث الضجيج.

ملسابقة كأس أملانيا.
صحيح أن اس ــم ملعب بــرلــن غــاب
لفترة عند تسمية املــاعــب العاملية
الحالية ،لكن رغــم ذلــك يبقى تحفة
ال ش ـ ــيء قـ ـ ــادر ع ـل ــى ت ـشــوي ـه ـهــا أو
إزالـتـهــا ،فهو عايش زمــن الـحــروب،
وحــدثــت امل ـعــارك فــي محيطه وبقي
شامخًا.
ببساطة ،برلني ليست موطنًا ألحد
أفضل املالعب في أوروبــا ،بل ملعلم
تاريخي لن يموت.
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ظلم نفسه
بودولسكي يظلم وي ِ
يتجه مهاجم أرسنال األلماني لوكاس
بودولكسي نحو الهاوية بنفسه ،إذا ما
سمع كالم مدربه الفرنسي أرسين فينغر،
وبقي العبًا لفريقه .فينغر ،رغم كالمه
عكس ذلك ،ال يريده أساسيًا ،وفرصة
بودولكسي في النجاة ،قريبة :سوق
االنتقاالت الشتوية
هادي أحمد
ُي ـخــاف عـلــى لــوكــاس بــودولـسـكــي أن
ي ـعــود إل ــى خـطـئــه ال ـســابــق ،والـب ـقــاء
داخل ناديه أرسنال ،رغم الظلم الذي
يالحقه هناك ،في ملعب «اإلمــارات».
أي ــام لـعـبــه مــع نــاديــه الـســابــق كــولــن،
حـ ـم ــل ب ــودولـ ـسـ ـك ــي ش ـ ـ ــارة الـ ـقـ ـي ــادة
لفترة طويلة ،لخبرته ،ولنجوميته،
ومل ــا تمكن مــن صنعه لـلـفــريــق .مــرت
مــواســم ،وقــرر مدربه وقـتــذاك ،سحب
ش ـ ــارة الـ ـقـ ـي ــادة ،وإعـ ـط ــاء ه ــا لــاعــب
أصـغــر مـنــه ،ال يمتلك مــع الـفــريــق أو
ج ـم ــاه ـي ــره أي رصـ ـي ــد ،إض ــاف ــة ال ــى
محاولة الحد مــن صعود نجمه .كل
ه ــذا وظ ــل بــودولـسـكــي وفـيــا لـنــاديــه،
غير آبه للعروض التي تأتيه .لم ُيفهم
ملاذا أصر بودولسكي على التزامه مع
ن ــاد غـيــر كـبـيــر ،ورف ـضــه عــروضــا من
أهم أندية أوروبا .مواسم قليلة ،وعاد
الرشد الى عقله ،ثم انتقل الى بايرن.
ي ـبــدو ظــاملــا ب ـحــق ن ـف ـســه ،خـصــوصــا
عندما آثر العودة أيام لعبه مع بايرن
ميونيخ إلى ناديه األم ،على االنتقال
إلى إيطاليا أو انكلترا .لعب من 2003
الى  2006مع كولن ،ومع نفس الفريق

من  2009الــى  ،2012قبلها مع بايرن
من  2006الى  ،2007وأخيرًا من 2012
حتى اآلن مع أرسنال.
لـ ـق ــي ه ـ ـ ــذا ال ـ ــاع ـ ــب إع ـ ـج ـ ــاب م ـ ــدرب
األرسنال ،الفرنسي أرسني فينغر غير
م ــرة .لكنه اآلن يـتـعــرض للظلم الــذي
الحقه عبر السنوات مع كولن .هناك
سـجــل فــي مــوسـمــه األخ ـيــر  13هــدفــا،
إضافة إلى إمراره سبع كرات حاسمة.
وفي أول موسم مع «املدفعجية» لعب
 42لـقـ ً
ـاء ،سجل خاللها  16هدفًا و11
تمريرة حاسمة .وفــي املوسم الثاني
ن ــزل ال ـعــدد إل ــى  27ل ـقـ ً
ـاء مــع  12هدفًا
و 3ت ـمــريــرات حــاسـمــة .وال ـي ــوم يــازم
م ـقــاعــد االح ـت ـي ــاط أك ـث ــر م ـمــا ي ــدوس
أرض امللعب كــاعــب أســاســي .ال شك
أن اإلصــابــة أخ ــذت بعضًا مــن عطائه
ال ـك ـب ـي ــر ،ل ـك ــن ف ــي م ـع ـظــم م ـشــاركــاتــه
األخ ـ ـيـ ــرة ،كـ ــان ي ـث ـبــت «بـ ــولـ ــدي» أن ــه
ال ي ــزال حــاسـمــا لـلـمـبــاريــات ،ومـنـقـذًا
لفريقه.
بـ ـع ــدم ــا كـ ـث ــر الـ ـح ــدي ــث ف ـ ــي وس ــائ ــل
اإلعـ ــام ع ــن ع ــدم س ـعــادتــه بــالـخــروج
من تشكيلة أرسنال في أغلب األوقات،
خـ ـ ـ ــرج عـ ـ ــن صـ ـمـ ـت ــه غـ ــاض ـ ـبـ ــا وقـ ـ ـ ــال:
«بــالـطـبــع ال يمكنك أن تـكــون سعيدًا
عـنــدمــا تـخــرج مــن املـلـعــب بـعــد  60أو
 70دقـيـقــة ،وبــالـطـبــع ال أك ــون سعيدًا
عندما أستعمل دومــا كـبــديــل» .حتى
إن إصابة زميله في الفريق الفرنسي
أوليفييه جـيــرو ،لــم تجد لــه املساحة
ال ـتــي يــريــدهــا لـلـمـشــاركــة كــأســاســي.
ك ـل ـم ــا ع ـ ــاد لـ ـي ــذك ــر امل ـ ــوض ـ ــوع ،ع ــاد
فينغر وأك ــد أن الع ـبــه ضـمــن خططه
املستقبلية ،مــع الـعـلــم أن ــه بـلــغ الـ ـ 29
عــامــا .العــب مهم للغاية ،وب ـقــاؤه مع
صـفــوف الـفــريــق أمــر أكـيــد ،خصوصًا

بودولسكي مطلوب من عدة أندية كبيرة (بيرن أوزكان ــ أ ف ب)

أن ـ ــه يـ ـق ــدم ً
اداء مـ ـمـ ـيـ ـزًا .ه ـ ــذا حــديــث
فينغر األخـيــر ،إضافة الــى أن املباراة
أمام نيوكاسل ستكون مباراة عودته
أســاسـيــا .بــدأت امل ـبــاراة وبودولسكي
على مقاعد االحتياط .لم يجرؤ على
إعـطــائــه ثـقــة ال ـبــدء ب ــه ،رغ ــم تسجيله
هدفني في املباراة األخيرة ضد غلطة
س ــراي ال ـتــركــي ضـمــن ب ـطــولــة دوري
أبطال أوروبا.
عـ ـل ــى بـ ــودول ـ ـس ـ ـكـ ــي أن يـ ـق ــف أم ـ ــام
ت ـج ــاه ـل ــه تـ ـم ــام ــا ،وعـ ـ ـ ــدم االكـ ـتـ ـف ــاء
بالكالم أم ــام وســائــل اإلع ــام .سوق
االن ـت ـقــاالت الـشـتــويــة عـلــى األبـ ــواب،
وأندية من إنكلترا وأملانيا وإيطاليا
أب ـ ـ ــرزه ـ ـ ــا بـ ـ ــوروس ـ ـ ـيـ ـ ــا دورتـ ـ ـم ـ ــون ـ ــد
وشـ ــال ـ ـكـ ــه ،وي ــوفـ ـنـ ـت ــوس ون ــاب ــول ــي
تـ ـسـ ـع ــى إل ـ ـ ــى الـ ـتـ ـع ــاق ــد م ـ ـعـ ــه ،وإن
ك ــان ي ـح ــدوه أم ــل «أخـ ـ ــرق» بــالـبـقــاء
والـ ـع ــودة إل ــى م ــا ك ــان عـلـيــه لحظة
م ـج ـي ـئ ــه ،ذاك الـ ــاعـ ــب ال ـ ـ ــذي يـحــب
مـ ــدربـ ــه أن يـ ـش ــاه ــده أمـ ـ ــام امل ــرم ــى،
ف ــا ي ـجــب أن ي ـل ــوم بــودول ـس ـكــي إال
نـفـســه ،بـعــد أن وضــع هــو نفسه في
هــذا املــوضــع .حاله كحال البرازيلي
ريـ ـك ــاردو كــاكــا أيـ ــام لـعـبــه م ــع ري ــال
مدريد تحت قيادة املدرب البرتغالي
جـ ــوزيـ ــه م ــوريـ ـنـ ـي ــو .كـ ـث ــر ال ـح ــدي ــث
عنهما ،وتناقضت التصاريح ،لكن
بالنهاية خسر كاكا نجوميته .رحل
الــى مـيــان ،ثــم الــى أورالن ــدو سيتي
األميركي الذي أعاره الى ساو باولو
البرازيلي .صحيفة «آس» اإلسبانية
ذك ــرت أن ه ــذا ك ــان ه ــدف مورينيو:
عــدم انتقال كاكا الــى فريق كبير .ال
يعلم أحد ما هو هدف فينغر تجاه
بودولسكي ،لكن إذا ما استمر على
حاله ،فهو بطريقه نحو الهاوية.

نتائج وترتيب البطوالت األوروبية الوطنية
إنكلترا (المرحلة )16
تشلسي  -هال سيتي 0-2

إسبانيا (المرحلة )15
فالنسيا  -رايو فاييكانو 0-3

الـبـلـجـيـكــي إي ــدي ــن ه ـ ــازار ( )7واالس ـب ــان ــي الجزائري سفيان فيغولي ( 13و )34وبابلو بياتي
دييغو كوستا (.)68
(.)36

ليستر سيتي  -مانشستر سيتي  1-0ملقة  -سلتا فيغو 0-1
فرانك المبارد (.)40

صامويل غارسيا (.)21

مانشستر يونايتد  -ليفربول 0-3
واين روني ( )12واالسباني خوان ماتا ( )40اسبانيول  -غرناطة 1-2
والهولندي روبن فان بيرسي (.)71

أرسنال  -نيوكاسل 1-4

اإلكوادوري فيليبي كايسيدو ( )34واألوروغوياني
كريستيان ستواني ( )90إلسبانيول ،واملغربي
يوسف العربي ( )61لغرناطة.

الـ ـف ــرنـ ـس ــي أول ـي ـف ـي ـي ــه جـ ـي ــرو ( 15و)58
واالسـبــانــي ســانـتــي ك ــازورال ( 54و 89من اشبيلية  -ايبار 0-0
ركـلــة جـ ــزاء) ألرس ـن ــال ،واالس ـبــانــي أي ــوزي خيتافي  -برشلونة 0-0
بيريز ( )63لنيوكاسل.
قرطبة  -ليفانتي 0-0

بيرنلي  -ساوثمبتون 0-1
كريستال باالس  -ستوك سيتي 1-1
سندرالند  -وست هام 1-1
وســت بروميتش البيون  -استون
فيال 0-1
سوانسي سيتي  -توتنهام 2-1
إفرتون  -كوينز بارك رينجرز (الليلة
)22,00
 -ترتيب فرق الصدارة:

 -1تشلسي  39نقطة من  16مباراة
 -2مانشستر سيتي  36من 16
 -3مانشستر يونايتد  31من 16
 -4وست هام يونايتد  28من 16
 -5ساوثمبتون  26من 16

الميريا  -ريال مدريد 4-1
ديبورتيفو الكورونيا  -التشي (الليلة
)21,45
 -ترتيب فرق الصدارة:

 -1ريال مدريد  39نقطة من  15مباراة
 -2برشلونة  35من 15
 -3أتلتيكو مدريد  32من 14
 -4إشبيلية  30من 15
 -5فالنسيا  28من 15

إيطاليا (المرحلة )15

ألمانيا (المرحلة )15

يوفنتوس  -سمبدوريا 1-1

أوغسبورغ  -بايرن ميونيخ 4-0

الفرنسي باتريس ايفرا ( )12ليوفنتوس ،ومانولو املـغــربــي مـهــدي بــن عطية ( )58والهولندي
أري ــن روب ــن ( 59و )71والـبــولــونــي روب ــرت
غابياديني ( )51لسمبدوريا.
ليفاندوفسكي (.)68

جنوى  -روما 1-0

البلجيكي راديا ناينغوالن (.)40

التسيو  -اتاالنتا 0-3
ستيفانو مـ ــاورو ( 51و )72والـبــوسـنــي سيناد
لوليتش (.)81

فولسبورغ  -بادربورن 1-1
رافا لوبيز ( 17خطأ في مرماه) لفولسبورغ،
والبان ميها ( 51من ركلة جزاء) لبادربورن.

بـــايـــر لـــيـــفـــركـــوزن  -ب ــوروس ــي ــا
مونشنغالدباخ 1-1

التركي هاكان كالهانوغلو ( )18لليفركوزن،
أودينيزي  -فيرونا 2-1
أنطونيو دي ناتالي ( )31ألودينيزي ،ولوكا طوني وراوول برويرز ( )40ملونشنغالدباخ.
( )45والـيــونــانــي الزاروس خريستودولوبولوس
( )47لفيرونا.
شالكه  -كولن 2-1

تشيزينا  -فيورنتينا 4-1
باليرمو -ساسوولو 1-2
بارما  -كالياري 0-0
أمبولي  -تورينو (الليلة )20,00
كييفو  -انتر ميالنو (الليلة )22,00
 ترتيب فرق الصدارة: -1يوفنتوس  36نقطة من  15مباراة
 -2روما  35من 15
 -3التسيو  26من 15
 -4سمبدوريا  26من 15
 -5جنوى  26من 15

هيرتا برلين  -بوروسيا دورتموند 0-1
هوفنهايم  -اينتراخت فرانكفورت
2-3
فيردر بريمن  -هانوفر 3-3
فرايبورغ  -هامبورغ 0-0
ماينتس  -شتوتغارت 1-1
 ترتيب فرق الصدارة: -1بايرن ميونيخ  39نقطة من  15مباراة
 -2فولفسبورغ  30من 15
 -3باير ليفركوزن  24من 15
 -4بوروسيا مونشنغالدباخ  24من 15
 -5اوغسبورغ  24من 15

فرنسا (المرحلة )18
غانغان  -باريس سان جيرمان 0-1
جيريمي بييه (.)11

نانت  -بوردو 1-2
جوردان فيريتو ( )23وأسبي يوغ ( 66خطأ في
مرمى فريقه) لنانت ،وكيان هانسن ( 28خطأ
في مرمى فريقه) لبوردو.

مونبلييه  -لنس 3-3
م ــورغ ــان ســان ـســون ( )2وال ـت ـش ـي ـكــي لــوكــاس
باريوش ( )16وأنطوني مونييه ( )63ملونبلييه،
وبـيـيــريــك فــالــديـفـيــا ( )18وبــابـتـيـســت غــويـيــوم
( )34ويوان توزغار ( )80للنس.

لوريان  -متز 1-3
الـغــانــي ج ــوردان أي ــوو ( )13ورافــايـيــل غيريرو
( )37وبـيـنـيــامــن جــونــو ( )45ل ـلــوريــان ،ويني
نغباكوتو ( )46ملتز.

ليون  -كاين 0-3
نيس  -سانت اتيان 0-0
باستيا  -رين 0-2
ريمس  -ايفيان 2-3
ليل  -تولوز 0-3
 ترتيب فرق الصدارة: -1مرسيليا  38نقطة من  17مباراة
 -2باريس سان جيرمان  37من 18
 -3ليون  36من 18
 -4سانت اتيان  33من 18
 -5بوردو  31من 18
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انتهت مرحلة
الذهاب من الدوري اللبناني
بلون وحيد ًهو
لكرة القدم ُ
ِّ
األخضر .فاألنصار توج بطال
لهذه المرحلة ،فاستعاد
"األخضر" شبابه ،واستعاد
ملعب بيروت البلدي
وساحته الخارجية روحهما
مع عودة الجمهور
األنصاري باآلالف ،فعاد
الزمن األنصاري الجميل
وعادت ّ"زينوا الساحة
والساحة لنا"

األنصار بطل الذهاب« :األخضر» يستعيد شبابه
عبد القادر سعد
 25ن ـق ـط ــة 8 ،ان ـ ـت ـ ـصـ ــارات ،خ ـس ــارة
وحيدة ،وتعادلني .هذه هي حصيلة
األن ـص ــار م ــع خ ـتــام مــرحـلــة الــذهــاب
التي أحرز «األخضر» لقبها املعنوي،
مترئسًا الترتيب بـفــارق املواجهات
عن العهد الوصيف .إنجاز أنصاري
أبـطــالــه عــديــدون ،مــن رئـيــس الـنــادي
ن ـب ـيــل بـ ــدر الـ ـ ــذي رغـ ــم ح ــداث ــة سـنــه
اإلداري ،نـجــح فــي تحقيق اسـتـقــرار
م ــادي مــدعــوم بــاسـتـقــرار إداري مع
ع ــودة ب ــال ف ــراج إل ــى ادارة ال ـنــادي،
م ــا س ـمــح ل ـل ـمــدرب ال ـصــربــي زوران
بيسيتش بــأن يعمل بـهــدوء ،فيقدم
ف ــري ـق ــا م ـتــأل ـقــا ف ـن ـيــا أب ـط ــال ــه الع ـبــو
األنصار جميعهم من دون استثناء،
الذين استحقوا اللقب املعنوي.
هذا اللقب جاء بعد العبور األنصاري
للجسر الـصـفــاوي «املـتـهــالــك» ،ففاز
األخ ـ ـضـ ــر  0 - 1س ـج ـلــه ال ـب ــرازي ـل ــي
باولو ماتوس مع تمريرة من عماد
غدار في الدقيقة الخامسة.
واذا ك ـ ـ ــان جـ ـمـ ـه ــور ال ـن ـج ـم ــة ن ـجــم
األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع ال ـ ـعـ ــاشـ ــر ،ف ـ ـ ــإن ج ـم ـه ــور
األن ـص ــار ال ــذي بـلــغ ع ــدده حــوالــى 8

تقارير أخرى
على موقعنا

آالف مشجع كان زينة األسبوع الـ ،11
فــأعــاد ص ــورة غــابــت ألكـثــر مــن عشر
س ـنــوات عــن مـلـعــب ب ـيــروت الـبـلــدي،
فكان املشهد العظيم قبل أسبوع في
صيدا ،وكانت اللوحة الرائعة أمس
ف ــي ال ـب ـل ــدي ،رغـ ــم ب ـعــض ال ـه ـتــافــات
ال ـس ـيــاس ـيــة امل ــرف ــوض ــة .أمـ ــا ال ــراب ــح
األكـبــر فهو كــرة الـقــدم اللبنانية مع
عــودة الحياة إلى جناحيها النجمة
واألنصار.
ان ـج ــاز أم ــس ف ـتــح امل ـج ــال أمـ ــام بــدر
ومن يعمل معه لكتابة تاريخ جديد
لــأن ـصــار ،وق ــد ُسـ ّـجــل حـتــى اآلن أن
هـ ــذه امل ـج ـمــوعــة ن ـج ـحــت ف ــي إعـ ــادة
الـ ـب ــري ــق إل ـ ــى الـ ـف ــري ــق الـ ـع ــري ــق .أم ــا
اإلن ـجــاز األك ـبــر ،فسيكون مــع إحــراز
األنـ ـ ـص ـ ــار ل ـق ــب الـ ـ ـ ـ ــدوري فـ ــي خ ـتــام
املوسم .هــذا األمــر سيواجه منافسة
ق ــوي ــة م ــن ال ـع ـه ــد وصـ ـي ــف ال ــذه ــاب
واملنافس الجدي الثاني على اللقب.
وص ــاف ــة ت ـثـ ّـب ـتــت ب ـعــد الـ ـف ــوز املــريــح
الـسـبــت عـلــى الـتـضــامــن ص ــور 1 - 3
على ملعب العهد ،فنجح «األصفر»
ف ــي اس ـت ـع ــادة ال ـ ـتـ ــوازن ،رغـ ــم غـيــاب
الـتــونـســي إي ـه ــاب املـســاكـنــي بسبب
اإلص ــاب ــة ،م ــع عـ ــودة ع ـبــاس عـطــوي
«اونـيـكــا» ومشاركة أحمد زريــق من
بداية اللقاء ،فسجل هدفًا في الدقيقة
 ،59ف ـي ـم ــا سـ ـج ــل حـ ـس ــن ع ــواض ــة
ثنائية في الدقيقتني  31و.77
أمـ ــا ال ـت ـض ــام ــن ،رغـ ــم ت ـقــدمــه بـهــدف
ن ـصــار ن ـصــار ف ــي الــدق ـي ـقــة  ،30فقد

ظ ـهــر أنـ ــه ب ـحــاجــة «ل ـع ـنــايــة فــائ ـقــة»
فــي فـتــرة االس ـتــراحــة حـتــى ال يهبط
الفريق الى الدرجة الثانية.
في الوقت عينه ،كان الغازية يحقق
ف ـ ــوزه ال ـث ــان ــي ب ـق ـي ــادة املـ ـ ــدرب مــالــك
حسون ،وكان على حساب الراسينغ
 0 - 2على ملعب بــرج حـمــود .وكــان

نـجــم الـلـقــاء الع ــب الـغــازيــة عـبــد الله
كــانــوت ـيــه ال ـ ــذي س ـ ّـج ــل ال ـه ــدف ــن في
الدقيقتني  2و.70
وق ــاد الـلـقــاء الحكم مــاهــر العلي في
أول مـ ـب ــاراة ل ــه ف ــي ال ــدرج ــة األولـ ــى،
فقدم ً
أداء جيدًا وقاد املباراة بنجاح،
ّ
ما يبشر بمستقبل واعد له.

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

لعب

فاز

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

8
8
7
7
4
3
4
4
3
3
2
1

تعادل خسر
1
1
3
1
3
4
1
1
3
2
2
2

2
2
1
3
4
4
6
6
5
6
7
8

نقاطه
25
25
24
22
15
13
13
13
12
11
8
5

من جهته ،عزز طرابلس مركزه الرابع
بفوز كبير على ضيفه السالم زغرتا
 1 - 4عـلــى ملعب طــرابـلــس .وسجل
أه ــداف أصـحــاب األرض وليد فتوح
( )42و( )62ودوغــاس ( )45ومايكل
هيلغبي ( ،)72فيما سجل محمود
مرعوش ( )56هدف السالم.
ال ـخــاســر األك ـبــر فــي األس ـب ــوع ال ـ ـ 11
كان فريق النجمة الذي تعادل سلبًا
مــع الـنـبــي شـيــت عـلــى مـلـعــب صيدا
البلدي ،ليتراجع النجمة إلى املركز
الثالث وســط صدمة جمهوره الذي
حـ ـض ــر ب ـ ــأع ـ ــداد ق ـل ـي ـل ــة فـ ــي امل ـل ـعــب
وبـكـثــرة خـلــف شــاشــات الـتـلـفــزيــون.
تعادل ّ
مر جاء مفاجئًا بغياب املدير
الفني ثيو بوكير املــوقــوف اتحاديًا
وال ــذي لــم يحضر ال ــى املـلـعــب ،فقاد
ال ـ ـفـ ــريـ ــق امل ـ ـ ـ ـ ــدرب امل ـ ـسـ ــاعـ ــد ح ـســن
حـمــدان .وكانت الدقيقة  36منعطفًا
فــي الـلـقــاء حــن أه ــدر الـقــائــد عباس
عطوي ركلة جــزاء احتسبها الحكم
علي سلوم الــذي قــاد اللقاء بنجاح،
ب ـع ــد ع ــرق ـل ــة ال ـ ـحـ ــارس وح ـي ــد ف ـتــال
لالعب النجمة سي الشيخ .وكشفت
املـ ـب ــاراة ع ــن وج ـ ــود ث ـغ ــرة فـنـيــة في
وس ــط امل ـل ـعــب ،خـصــوصــا مــع غياب
م ـح ـمــد ق ــاس ــم امل ـ ـصـ ــاب .أض ـ ــف إل ــى
ذل ــك ع ــام ــات االس ـت ـف ـهــام ح ــول أداء
السينا سورو ومدى مالءمة أسلوبه
لطريقة لعب الـفــريــق ،مــا قــد يفرض
تغييرًا في الهجوم في فترة الراحة
إن ارتأى الجهاز الفني ذلك.

ثان لبيبلوس وثالث للرياضي
انتصار ٍ
اختتم بيبلوس املرحلة الثانية من
بطولة لبنان لـكــرة الـسـلــة ،محققًا
ف ـ ــوزه ال ـث ــان ــي ،وك ـ ــان ع ـلــى ضيفه
امل ـت ـحــد ب ـف ــارق  13نـقـطــة 78 - 91
( )53-65 ،32-42 ،18-20فــي قاعة
نادي عمشيت .وكان أفضل مسجل
ف ــي صـ ـف ــوف ب ـي ـب ـلــوس االم ـي ــرك ــي
جايمسون يونغبلود ب ـ  41نقطة
و 5متابعات و 5تمريرات حاسمة،
وأض ـ ــاف مـ ــازن مـنـيـمـنــة  13نقطة
و 5متابعات وعمر أيوبي  9نقاط،
فـيـمــا ك ــان بـيـتــي ب ــاري ــش االف ـضــل
فــي صفوف املتحد ب ـ  20نقطة و6
متابعات ،وأضــاف شــارل تابت 18

نقطة و 11متابعة وطــارق مرعبي
 16نقطة.
واف ـت ـت ـحــت املــرح ـلــة ال ـثــال ـثــة أم ــس،
فـ ـ ـف ـ ــاز ال ـ ــري ـ ــاض ـ ــي ع ـ ـلـ ــى م ـض ـي ـفــه
التضامن بفارق  20نقطة 68 - 88
( )51 - 59 ،35-41 ،21-19في قاعة
م ـج ـم ــع ف ـ ـ ــؤاد شـ ـه ــاب ال ــري ــاض ــي.
وكـ ــان أف ـض ــل مـسـجــل ف ــي صـفــوف
ال ــري ــاض ــي اس ـمــاع ـيــل أح ـم ــد ب ـ ـ 21
نـقـطــة و 9م ـتــاب ـعــات و 9ت ـمــريــرات
حـ ـ ــاسـ ـ ـمـ ـ ــة ،وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي
جيريمايا ماساي  15نقطة وجان
عبد النور  13نقطة ووائل عرقجي
 12نقطة ،فيما تألق جوي عكاوي

العب الرياضي جيريمايا ماساي يلتقط الكرة وسط دفاع من التضامن (سركيس يرتيسيان)

فــي صفوف التضامن ب ـ  24نقطة،
وأضاف فالدان فوكوسفلفيتش 19
نقطة و 6متابعات وريشون تيري
 15نقطة و 9متابعات و 7تمريرات
حاسمة.
وت ـس ـت ـك ـمــل امل ــرح ـل ــة الـ ـي ــوم بـلـقــاء
الشانفيل وضيفه هومنتمن عند
ال ـس ــاع ــة  19.00ع ـل ــى م ـل ـعــب دي ــك
املحدي .ويلعب غدًا الثالثاء املتحد
م ــع ض ـي ـفــه ه ــوب ــس ف ــي ال ـتــوق ـيــت
عينه على ملعب مجمع الصفدي.
وت ـخ ـت ـتــم امل ــرح ـل ــة ال ـج ـم ـعــة بـلـقــاء
الـحـكـمــة مــع ضـيـفــه بـيـبـلــوس عند
الساعة  17.50على ملعب غزير.

جمهور
األنصار
يحتفل
مع العبيه
بالفوز على
الصفاء
(عدنان
الحاج علي)
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SPORT

كسر الجليد

إنــه مــوســم األلــعــاب الشتوية .فــي مثل
هذه الفترة من السنة ،ينشط الرياضيون
«الــشــتــويــون» مستعرضين مهاراتهم،
غير آبهين بالثلوج والجليد ،على عكس
معظم العالم الذي يبحث في هذه األيام
عن ال ــدفء .هــؤالء الرياضيون يعشقون

األجــواء الباردة ويتقنون التماهي معها.
هنا الصورة عجيبة وفيها كل التناقضات:
حماسة ونشاط وعــرق ،رغم البرد القارس
والجليد .مع هؤالء ،ينكسر الجليد والجمود،
وتصبح الصورة مليئة بالحيوية والحياة.
من بين هذه األلعاب الشتوية ،تبرز رياضة

الــرقــص االســتــعــراضــي على الجليد .هي
فــن بكل مــا للكلمة مــن معنى بغالف
رياضي .هنا الحركة واالستعراضات والليونة
والحيوية .وهنا الروسية يوليا ليبنيتسكايا
برقصة استعراضية طائرة في لقاء أقيم
في برشلونة ،تختصر كل المشهد.

(لويس جينيه ــ أ ف ب)

أوشام تيفيز

طوله أعفاه من الخدمة

من قال إن الجنون يقتصر لدى نجوم
الكرة على اإليطالي ماريو بالوتيللي،
العب ليفربول اإلنكليزي وحده؟ النجم
األرج ـن ـت ـي ـنــي ك ــارل ــوس ت ـي ـف ـيــز ،العــب
ّ
يوفنتوس اإليـطــالــي ،يبدو أنــه ال يقل
عـنــه شــانــا .ه ــذا عـلــى األق ــل مــا تظهره
صورة نشرها «كارليتوس» في موقع
«تويتر» عرض فيها األوشام الجديدة
الـ ـت ــي غ ـط ــت ك ــام ــل ظـ ـه ــره .ول ـ ــم ي ـنـ َـس
«األبــات ـشــي» أن يـ ّ
ـوجــه الـشـكــر للرسام
بـيــوتــرك تــاتــون ،معتبرًا أن ــه «األفـضــل
وبمسافة بعيدة عن اآلخرين».

كـ ـش ــف بـ ـط ــل الـ ـع ــال ــم م ـ ــع أمل ــانـ ـي ــا فــي
م ــون ــدي ــال  ،2014امل ـع ـت ــزل دولـ ـي ــا بير
ميرتساكر ،مدافع أرسـنــال اإلنكليزي،
أن ط ــول قــامـتــه ( 1,98م ـتــر) أع ـفــاه من
الخدمة العسكرية في بالده.
وق ــال مـيــرتـســاكــر لصحيفة «ذا صــن»
أؤد الخدمة العسكرية
اإلنكليزية« :لم ِ
في أملانيا .لقد كتبت لهم أنني ال أريد
أن أح ـمــل ال ـس ــاح وأن ـن ــي ال أستطيع
أن أدخ ــل الــدبــابــة أو الـغــواصــة ،ونجح
األمر» .وذكر ميرتساكر أنه عوضًا عن
ذلك ّأدى خدمة للمجتمع في عيادة.

القبض
على الخائنة!
مالعب الرياضة عالم بحد ذاته ،فيها من
القصص والروايات والغرائب والعجائب
وال ـط ــرائ ــف م ــا ال يـنـتـهــي ،وم ــا ال يخطر
على بــال أحــد فــي بعض األح ـيــان ،تمامًا
كما حصل مع مشجعة لفريق «ديترويت
ليونز» خالل مباراة في دوري كرة القدم
األمـيــركــي (أن أف أل) ،ومشجع آخــر كان
يجاورها.
ففي التفاصيل ،أن الـسـيــدة ،الـحــامــل في
ش ـهــرهــا ال ـث ــام ــن ،وال ـجــال ـســة إل ــى جــانــب
زوجـ ـه ــا ك ــان ــت ت ـل ـتــف ط ـ ــوال ال ــوق ــت إلــى
ُ
الـجـهــة األخـ ــرى وت ـخ ـفــي هــاتـفـهــا الـنـقــال
وتقوم بالكتابة عليه ،بينما كان زوجها
ً
مشغوال بمتابعة املباراة .أما مــاذا كانت
تكتب السيدة؟ فالجواب كان عند مشجع
ّ
يجاورها وقــد استفزه ما كانت تقوم به
«جارته»ّ ،
فدس نظره في هاتفها من دون

أن ت ــراه وشــاهــد هـنــا «الـعـجــائــب» ،إذ إن
السيدة كانت ،ببساطة ،تراسل عشيقها.
ك ــل ه ــذا ال ي ـعــود مـفــاجـئــا إذا م ــا علمنا
مــا فعله هــذا املشجع الــذي ُيــدعــى لــي ،إذ
إن «نـ ـخ ــوة» ال ــرج ــل أب ــت عـلـيــه أن يبقى
متفرجًا ،هكذا ،فقد سحب قلمًا من جيبه
ّ
وخط على قصاصة ورقية الرسالة اآلتية:
«أن ــا ال أع ــرف ـ َـك وأنـ ـ َـت ال تـعــرفـنــي .عندما
تعود إلى منزلك ّ
تفحص هاتف زوجتك.
لـقــد كـتـبــت رســائــل لـجــايـســون وقــالــت له
إن ـه ــا ك ــان ــت ت ــري ــد أن ت ـك ــون م ـع ــه ط ــوال
النهار! اعنت بنفسك ،أتمنى لك األفضل».
وما كان من لي بعد انتهاء املباراة إال أن
أوقــف الــزوج والزوجة وأعطى األول هذه
القصاصة وطـلــب منه أن يـقــرأهــا عندما
يـعــود إل ــى امل ـن ــزل ،وأن يـثــق بـمــا أورد له
فيها.

