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فليكن ـ 2
الـ ـج ــوالن أرض م ـق ــاوم ــة /امل ـق ــاوم ــة :إلــى
«فض االشتباك» ّ
الجوالن درّ /
انفض الى
غير رجعة /القنيطرة على تقاطع التفاوض
ّ
االيـ ــرانـ ــي ـ ـ ـ ـ األمـ ـي ــرك ــي /ال ـج ـن ــوب ي ــزف
شهداءه /املقاومة :مرحلة الجوالن /إنجاز
ّ
يتحول الى عبء استراتيجي!/
تكتيكي
ال تداعيات للعدوان على حوار املستقبل
وحزب الله /زيادة الضريبة على البنزين
باقية /في مأزق الحوار السوري /سوريا:
ّ
الحل السياسي عنوان مضمونه حرب/
ال ـت ـك ـف ـيــر ب ــن «داع ـ ـ ــش» واألزهـ ـ ـ ـ ــر( ...يــا
حبيبي!!) /الحوثي لـهــادي :أربــع مطالب
ِ
(تمت املوافقة عليها اليوم ـ ـ البارحة).
ك ــان ــت ه ــذه ع ـنــاويــن ج ــري ــدة «األخـ ـب ــار»
البارحة ،وليوم سعيد واحد مليء باألمل
واالسـ ـت ــرخ ــاء ،ك ـمــا ه ــو أك ـث ــر م ــن جـلـ ّـي
وأشـهــر مــن أن ُي ـعـ ّـرف!!! إننا «عــن جد»
ُ
ف ــي مــرحـلــة تــاريـخـيــة ال نـحـســد عليها،
وعلى أمل أن تكون األجيال القادمة أكثر
ّ
تفرغت ّ
حظًا ،وقد ّ
كليًا للمناجاة بالواتس
آب واإلنستغرام كما والسيلفي ،وطبعًا
بالفايسبوك «عندما يأتي املسا».
مــاح ـظــة  :1وأظـ ـ ـ ّـن أن ـه ــا غ ـيــر مــاحـظـ ٍـة
ك ـث ـي ـرًا لـ ـ ــدى األك ـ ـثـ ــريـ ــة :ال ذكـ ـ ــر لـكـلـمــة
فـلـسـطــن واح ـ ــدة ف ـ ّـي ّأي م ــن الـعـنــاويــن،
ولكن ،وللتذكير ،تظل هي األساس ،وكل
مــا نعيشه ،كما تعيشون وت ــرون ـ ـ من
الذيول .كبيرة جدًا تلك الذيول ،ال أعرف
إن كان ال يزال ممكنًا تسميتها كذلك.
مالحظة  :2كانت هذه ّالعناوين ،عناوين
صحيفة واحدة على األقل.
مالحظة  :3ما زلنا يوم األربعاء (البارحة)،
أي منتصف األسبوع ،الله! الله الله!! الله
أكبر!!!
¶¶¶
ّ
(م ـح ـكــي) مـ ــدام لـ ــور ،ج ـ ّـرب ــي ت ـقــل ـلــي ،أو
أحسن كمان ،تلغي ّاستعمال الريموت،
والحـظــي كيف رح يقلوا مشاويرك عالـ
 ،gymوالح ـظ ــي ك ـيــف إذا ب ـك ــرا ،لغيت
الحضارة الريموت ،ولسبب ّ
معي تجاري
أكيد« ،رح ترجع» ـ ـ «مش رح بتصير» (ما
هـ ّـوي املاضي يــوازي املستقبل بالحركة
الثالثية امل ـ ّ
ـدورة اللولبية لـلـتــاريــخ ...إنتي
ّ
شو ّبدك بهالقصة) ّ ـ ـ رح ترجع صحتك
َ
سمك ،موديلك كلو عا بعضو أشلب،
وك ِ
ِف ــرج ــة رح ب ـت ـص ـيــري ،ب ـ ــدون ج ـهــد وال
التلفزيون
ري ـمــوت .ليش اذا بيرجع بـ ّـث
ّ
ب ــال ـل ـي ــل ح ـ ـص ـ ـرًا ،ي ـع ـن ــي م ـت ــل مـ ــا بــلــش
(املاضي = املستقبل) ...أوه!!! وخدو عا
إنتاج وعا ّ
تطور وعا ثورات.
الـ  :gymالنادي الرياضي
¶¶¶
كــل حياتها الـحـيــاة :قصير ق ـ ّـدام ،طويل
وراَ ،ع شـ ــو زعـ ـ ـ ــان؟ شـ ــو ب ـ ـ ــاك؟ وإذا
ق ـص ـي ــر؟ م ــا ط ـل ـعــت واق ـ ــف ق ـ ـ ـ ّـدام ال ـك ــل،
واألط ـ ــول كـلـهــن وراك ،ش ــو ب ـ ّـدك أفـضــل
من هيك؟! ّ
سد نيعك وحاج ِتنعي ...شو،
شــو؟ مــرتــك تــركـتــك؟ وتـتــركــك ،بــاد الله
ومتالنة نسوان من كل ّشي في
واسعة ِ
قياسات ،ما شو عمنحكي؟ عمبقلك ّ
سد
نيعك ،سد بوزك طيب.

ذعر في إسرائيل
انتقلت إسرائيل أمس من مرحلة القلق إلى مرحلة الذعر ،بعدما أخفقت محاولة
احتواء غضب إيران وحزب الله ،عبر تقديم مبررات تخفيفية «مخادعة» ،و»اعتذار»
غير مباشر ،كما ورد على لسان مصدر أمني رفيع أول من أمس .فيما سيطرت
على المستوطنات الشمالية أمس حال من الهلع بعد تداول المستوطنين ً
أنباء
على اجتياز مجموعة من حزب الله للحدود ،لتنفيذ عمليات «خطف»
يحيى دبوق
شيعت املـقــاومــة االســامـيــة امــس،
آخـ ـ ـ ــر شـ ـهـ ـي ــدي ــن مـ ـ ــن املـ ـجـ ـم ــوع ــة
التي اغتالتها طــائــرات الـعــدو في
الـقـنـيـطــرة االحـ ــد امل ــاض ــي .بينما
ب ــوش ــرت ال ـت ـح ـض ـي ــرات الح ـت ـفــال
مـ ــركـ ــزي ي ـ ـقـ ــام االح ـ ـ ــد املـ ـقـ ـب ــل فــي
ال ـض ــاح ـي ــة ال ـج ـن ــوب ـي ــة ،مل ـنــاس ـبــة
م ــرور اس ـبــوع عـلــى اسـتـشـهــادهــم.
ونـ ـف ــت مـ ـص ــادر ل ـ ـ «األخ ـ ـب ـ ــار» مــا
ّ
تردد عن كلمة لالمني العام لحزب
الله السيد حسن نصرالله تعرض
رؤيـ ـ ــة ال ـ ـحـ ــزب ل ـخ ـل ـف ـيــة االع ـ ـتـ ــداء
وتحدد موقف املقاومة من طريقة
التعامل معه.
فــي هــذه االثـنــاء ،واصـلــت الجهات
امل ـع ـن ـيــة ف ــي حـ ــزب ال ـل ــه ال ـتــدق ـيــق
فـ ــي ت ـف ــاص ـي ــل االع ـ ـ ـتـ ـ ــداء ،ودرس
امل ـع ـط ـي ــات امل ـح ـي ـط ــة ب ــالـ ـع ــدوان،
ووض ـ ـ ــع مـ ـقـ ـت ــرح ــات ام ـ ـ ــام قـ ـي ــادة
ال ـ ـحـ ــزب بـ ـش ــأن رد ب ـ ــات ال ـج ـم ـيــع
يتصرف على انه حاصل حتما.
وت ـ ـت ـ ـصـ ــرف املـ ـ ـق ـ ــاوم ـ ــة بـ ــوضـ ــوح
ازاء نـ ـت ــائ ــج الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدوان .وه ـ ـ ــي ال
تـقــف ام ــام كــل «الـتــوضـيـحــات» او
«ال ـت ـف ـس ـي ــرات» او «االعـ ـ ـت ـ ــذارات»
التي يقدمها العدو ،وتجد نفسها،

كما كل مرة ،معنية بتثبيت قواعد
ال ـ ـ ــردع والـ ـعـ ـق ــاب مـ ــع ال ـ ـعـ ــدو .مــع
االخ ـ ــذ ف ــي االع ـت ـب ــار االس ـت ـح ـقــاق
املتعلق ه ــذه امل ــرة بـتــوســع حــدود
الـجـبـهــة الـشـمــالـيــة م ــن شـبـعــا في
لـبـنــان ال ــى كــامــل ح ــدود ال ـجــوالن
السوري املحتل.
وكـ ـ ـ ــان ال ـ ــاف ـ ــت مـ ـحـ ـلـ ـي ــا ،ح ـص ــول

هلع في مستوطنات
الشمال بعد شائعات
عن تسلل مجموعة
من حزب الله

ب ـع ــض االت ـ ـصـ ــاالت غ ـي ــر امل ـع ـل ـنــة،
والـ ـت ــي ل ــم ت ـت ــراف ــق ح ـتــى االن مــع
ت ـصــري ـحــات ع ـل ـن ـيــة ،لـكـنـهــا تــركــز
من جانب فريق  14اذار في الحكم
وخارجه ،على « اال يرد حزب الله
ع ـل ــى ال ـ ـعـ ــدوان ب ــاع ـت ـب ــاره حـصــل

من تشييع الشهيد الشهيد حجازي في الغازية أمس (علي حشيشو)

خارج االراضي اللبنانية».
ف ـ ـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه االث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ،عـ ـ ــاشـ ـ ــت
املستوطنات اإلسرائيلية القريبة
ً
من الحدود مع لبنان ،أمس ،حاال
مـ ــن الـ ــذعـ ــر والـ ـهـ ـل ــع ،ب ـع ــد ت ـ ــداول
امل ـسـتــوط ـنــن أخـ ـب ــارًا ع ــن اجـتـيــاز
مـجـمــوعــة م ــن ح ــزب ال ـلــه ال ـحــدود
فـ ــي ات ـ ـجـ ــاه إحـ ـ ــدى امل ـس ـتــوط ـنــات
ل ـت ـن ـف ـيــذ «ع ـم ـل ـي ــة خ ـ ـطـ ــف» .وزاد
مـ ــن م ـس ـت ــوى ال ـه ـل ــع ال ـت ـع ــزي ــزات
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ال ـت ــي
انـتـشــرت فــي الـقـطــاع األوس ــط من
ال ـحــدود ،وإق ـفــال ال ـطــرق ،والطلب
م ـ ـ ــن امل ـ ـس ـ ـتـ ــوط ـ ـنـ ــن ال ـ ـ ـب ـ ـ ـقـ ـ ــاء ف ــي
م ـن ــازل ـه ــم ح ـت ــى ان ـت ـه ــاء عـمـلـيــات
البحث والتمشيط.
وأفـ ـ ــادت وس ــائ ــل اإلع ـ ــام الـعـبــريــة
ب ــأن ال ــذع ــر دف ــع املـسـتــوطـنــن إلــى
ّ
إقفال محالهم التجارية ،فيما خلت
ال ـط ــرق ــات م ــن املـ ـ ــارة والـ ـسـ ـي ــارات،
وأغلقت الشرطة والجيش الطرق
الــرئـيـسـيــة وم ـف ـتــرقــات ـهــا .وأعـلـنــت
امل ــؤسـ ـس ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة رف ـ ــع حــالــة
الـ ـت ــأه ــب ع ـل ــى ط ـ ــول ال ـ ـحـ ــدود مــع
لبنان ،واتـبــاع اإلجـ ــراءات املتخذة
مسبقًا ملواجهة حالة تسلل عدائية
لخطف جنود ومستوطنني.
وبعد ساعات من االستنفار ،أعلن

ال ـج ـي ــش اإلس ــرائ ـي ـل ــي عـ ــدم رص ــد
أي م ـج ـمــوعــة ت ـس ـل ـلــت م ــن لـبـنــان
إل ــى امل ـس ـتــوط ـنــات ،وت ـح ــدي ـدًا في
م ـن ـط ـقــة س ـل ـس ـلــة جـ ـب ــال «رامـ ـي ــم»
ف ــي ال ـق ـط ــاع األوس ـ ـ ــط ،وط ـل ــب مــن
امل ـس ـتــوط ـنــن ا ُس ـت ـئ ـنــاف حـيــاتـهــم
ال ـط ـب ـي ـع ـي ــة ،وأعـ ـ ـي ـ ــد ف ـت ــح جـمـيــع
الـطــرقــات .وأش ــارت وســائــل إعــام
إلـ ــى أن ال ـش ــائ ـع ــات ع ــن عـمـلـيــات
تسلل دفعت رئيس أركان الجيش
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،ب ـن ــي غ ــان ـت ــس ،إل ــى
إل ـغ ــاء مـشــاركـتــه ف ــي مــؤتـمــر ق ــادة
جـيــوش ال ــدول األعـضــاء فــي حلف
شمال األطلسي «الناتو».

بدء النقاش
إل ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،ب ـ ـ ــدأ اإلعـ ـ ـ ـ ــام ال ـع ـب ــري
ي ـ ــرف ـ ــع الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــوت بـ ــان ـ ـت ـ ـقـ ــاد ق ـ ـ ــرار
ال ـه ـج ــوم امل ـت ـس ــرع ف ــي ال ـق ـن ـي ـطــرة
األح ــد املــاضــي ،لـعــدم مــوازنـتــه بني
الفائدة والثمن املقدر دفعه ،وسط
م ـطــال ـبــات بــالـت ـحـقـيــق ف ــي الـخـلــل
االس ـت ـخ ـبــاري ال ــذي الزم الـهـجــوم،
وفشل أداء املؤسسة السياسية في
أعقابه.
ودعـ ــا مـعـلــق الـ ـش ــؤون الـعـسـكــريــة
ف ــي «ه ــآرت ــس» ،ع ــام ــوس هــرئـيــل،
أعضاء لجنة الخارجية واألمن في
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خيوط اللعبة

ابراهيم األمين

شكرًا نتنياهو
سامي كليب
لم يصدق قائد اسرائيلي مع العرب
بقدر صدق بنيامني نتنياهو .ولم
يخدمهم قائد اسرائيلي سياسيًا
بقدر ما خدمهم نتنياهو .ولو كان
للعرب أن يختاروا رجل العام لربما
اختاروه .لعله بقراره الغبي األخير
َ
ضـ ْـر َب مجموعة من شباب حزب
ال ـلــه وج ـن ــرال اي ــران ــي م ــن الـحــرس
الـ ـث ــوري ف ــي الـ ـج ــوالن ،قـ ـ ّـدم هــديــة
س ـيــاس ـيــة واس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة هــائـلــة
اليران وسورية والحزب.
نتنياهو صادق مع العرب ألنه ،منذ
وضع كتابه «مكان بني االمم» ،وهو
ّ
ينفذ حرفيًا أفـكــاره .مختصرها،
كما أوضحها هو نفسه« ،ال دولة
فلسطينية .ال قدس .ال مجال امام
الفلسطيني س ــوى الـقـبــول بــدولــة
يهودية .االردن وطن بديل .ال عودة
الى حدود  .1967العرب ال يفهمون
ســوى بــالـقــوة»( .ربـمــا على العرب
ال ـي ــوم أن يـ ـع ــودوا ال ــى ق ـ ــراءة هــذا
الكتاب بامعان).
نتنياهو صادق أيضًا ألنه ال يزال
ً
يعتبر ايران أوال ،ثم سورية وحزب
الله ،في طليعة أعدائه .أثبت بعدوانه
االخ ـيــر فــي ال ـج ــوالن ان ــه لــن يقبل
مطلقًا أن تمضي أميركا وخلفها
الغرب في توقيع اتفاق نــووي .ها
ّ
هو ،اذًا ،ينفذ ما وعد به دائمًا من
أنه سيتصرف وحده حتى ولو لم
تقبل أميركا.
ُ
صـ ـ ـ ــدق ن ـت ـن ـيــاه ــو يـ ـخ ــدم م ـحــور
ِ
املـ ـ ـق ـ ــاوم ـ ــة خـ ـص ــوص ــا ف ـ ــي ه ــذه
املرحلة املفصلية .فهو أعاد شيئًا

من التعاطف العربي مع حزب الله،
وبعث شيئًا مــن الشعور القومي
عند السوريني ،وأكد مقولة املحور
امل ـم ـتــد م ــن مــوس ـكــو الـ ــى ط ـهــران
ف ـســوريــة ول ـب ـنــان ب ــأن الســرائـيــل
مصلحة كبيرة في تدمير سورية.
وص ـ ـ ــدق ـ ـ ــه خ ـ ـ ـ ــدم أيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــران أيـ ـض ــا
َّ
ألنـ ــه ســل ـم ـهــا م ـف ـتــاحــا م ـه ـمــا في
ً
الـتـفــاوض .للمرء مـثــا أن يتخيل
اآلن املبعوثني األميركيني يهرعون
ال ـ ـ ــى ط ـ ـه ـ ــران آم ـ ـلـ ــن ب ــاق ـن ــاع ـه ــا
ع ـ ــدم الـ ـ ـ ــرد .وال ـ ـق ـ ـيـ ــادة االي ــرانـ ـي ــة
ذات ال ـخ ـب ــرة ال ــواس ـع ــة وال ـقــدي ـمــة
ف ــي فـ ـن ــون الـ ـتـ ـف ــاوض ،س ـت ـحــرق
أع ـص ــاب االم ـيــرك ـيــن واســرائ ـيــل
بعدم االفـصــاح عما ستفعل .هي
كــانــت م ـ ّـه ــدت ل ـهــذا الـهـلــع الـغــربــي
واالســرائـيـلــي ،بتصريح مــن قائد
ال ـح ــرس ال ـث ــوري ال ـج ـنــرال محمد
علي جعفري ّ
هدد فيه اسرائيل بـ
«صاعقة مدمرة».
س ـ ـعـ ــى نـ ـتـ ـنـ ـي ــاه ــو ل ـ ـ ــاف ـ ـ ــادة مــن
الهجمات التي تعرضت لها مجلة
«ش ــارل ــي اي ـب ــدو» ومـتـجــر يـهــودي
فــي فرنسا ،فجاء يتصدر طليعة
املتظاهرين ضد االرهاب .لعله كان
يخفي يده في جيبه ألن دماء أبرياء
غزة كانت ال تزال عليها .حاول أن
يـعـيــد تـلــك ال ـص ــورة الـبــايـخــة الـتــي
درج ــت الــدعــايــة الـصـهـيــونـيــة على
نشرها حول «اسرائيل الضحية».
ُ
اآلن تصدر األمم املتحدة تصريحًا
واضحًا بأن اسرائيل هي املعتدية
ف ــي ال ـ ـجـ ــوالن وه ـ ــي الـ ـت ــي ت ـخــرق
القرارات الدولية.
ُ
وصــدق نتنياهو سمح لحزب الله
ِ

سياسة

بالتمتع اآلن بذريعة ممتازة للرد
حــن يـشــاء وأيـنـمــا أراد .ه ــذا كــان
قـبــل ال ـع ــدوان االســرائـيـلــي االخـيــر
على الجوالن صعبًا ،نظرا النقسام
اللبنانيني حول األمر ومعاداة قسم
مـنـهــم لـلـحــزب ومل ـف ـهــوم امل ـقــاومــة،
خ ـصــوصــا ب ـعــد اشـ ـت ــراك ال ـحــزب
بالحرب في سورية.
ُ
وصـ ــدق نـتـنـيــاهــو ،أيـضــا وأيـضــا،
ِ
جعل «حمائم» السالم والتفاوض
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن ي ـ ـيـ ــأسـ ــون م ـن ــه،
ّ
فيتحدون تهديداته ويذهبون الى
مجلس االمــن لالعتراف بدولتهم،
ثــم الــى محكمة الجنايات الدولية.
وصلت الحمائم الى هذه الخالصة
ب ـع ــد ان ن ـت ــف ن ـت ـن ـيــاهــو ريـشـهــا
واحــدة بعد االخــرى ،ولم ّ
يقدم لها
ســوى مزيد مــن املستوطنات في
مكان وتدمير اآالف البيوت على
أهلها في غزة.
ُ
وصـ ــدق نـتـنـيــاهــو ،أخ ـي ـرًا ،كشف
ِ
للمجتمع االســرائ ـي ـلــي أن الــرجــل
مستعد لـلـتـحــالــف مــع الـشـيـطــان،
ولـ ـي ــس ف ـق ــط مـ ــع غ ـ ــاة ال ـت ـط ــرف
والـتـشــدد الديني والعنصرية في
ب ـ ــاده ل ـل ـب ـقــاء ف ــي ال ـس ـل ـطــة .اآلن
ب ـق ــاؤه أو عــدمــه ص ــار بـيــد اي ــران
وحزب الله.
ف ـه ــل ث ـم ــة مـ ــن ي ـس ـت ـحــق ال ـش ـكــر
عـ ـل ــى ت ــوضـ ـي ــح ال ـ ـ ـصـ ـ ــورة أك ـث ــر
م ـ ـ ــن ن ـ ـت ـ ـن ـ ـيـ ــاهـ ــو؟ ي ـ ــوم ـ ــا م ـ ـ ــا ق ــد
ت ـف ـهــم اس ــرائـ ـي ــل ان ال ـش ـب ــان فــي
ع ـمــر ال ـ ـ ــورود ،ك ـج ـهــاد مـغـنـيــة ،ال
يستشهدون حبًا بــاملــوت ،بــل ألن
وجوههم النضرة وأياديهم الطرية
تحب الحياة ...بكرامة.

عشق
بعد انتهاء مراسم دفن الشهيد عماد مغنية ،قبل نحو  7سنوات،
اجتمعت العائلة في منزل ّ
الجد .ومع قليل من الهدوء ،سمع الحضور
ً
سؤاال مباشرًا :من منا سيخرج غدًا ليقول للجميع ،لألهل والرفاق،
ُ
ّ
وللعدو ،بصوت عال :نحن لم نقتل؟
نظر الجميع إلى مصطفى ،االبن البكر للشهيد الكبير .مصطفى
رفيق والده .كان إلى جانبه في كثير من الرحالت واألوقات .ربما
سمع منه الكثير بما يزيد على ما سمعه بقية إخوته .لكنه لم يتأخر
في إجابة واضحة :لست أنا من يصلح لهذه املهمة!
كان واضحًا ،ملن بيده القرار في تلك اللحظات ،أن مصطفى يرسم
لنفسه اإلطار الذي ّ
يحب ،وأنه يريد أن ُيعفى من هذه املهمة .التفت
ّ
الجميع صوب جهاد .الشاب الصغير الذي يتوسط مصطفى
وفاطمة .عرف أن الخيارات تضيق أمامه .ربما كان أكثر استعدادًا
ملهمة من هذا النوع .وافق ...وجرى ترتيب الخطاب والتدرب عليه.
عندما اعتلى املنبر ،لم يكن أحد يتوقع أن يطل على الجموع كرجل
أكبر من عمره .لم يكن هادئًا فحسب .بل كان خطيبًا مقنعًا بـ«إننا
لم نقتل»!
من عرف الشاب جهاد في تلك الفترة ،عرفه صبيًا شقيًا .يحظى
بتسامح األهل ،ولكنه يخضع لرقابة عني حنونة ،إنما حازمة .تلك
العني التي تجعله في موقع املالحق من قبل اآلخرين .كان مصطفى
يستمر في االبتعاد عن األضواء أكثر .بينما كان جهاد الذي وقع
عليه االختيار بالتصدي ملرحلة ما بعد «االنكشاف على الضوء»
يركض هنا وهناك ،مالزمًا فاطمة التي وجدت نفسها ،فجاة ،تقوم
بدور الشاهدة على عصر أبيها.
أشياء كثيرة تفرض نفسها كقانون على هذه العائلة .عيون العدوّ
تطاردها من دون توقف .فيها من الشهداء مقدار ما فيها من
الصبر واالستعداد ملا هو أكثر .يكفي االستماع إلى أم عماد ،والنظر
ُ
في وجه الحاج فايز ،حتى تتعرف إلى عنوان حكاية لم تكتب بعد،
ً
وصار جهاد فصال فيها.
الشاب الحيوي ،دفعته لحظة الخروج إلى الضوء نحو اختبارات
ّ
مكثفة في أبواب كثيرة .مع الوقت ،لم يكن ممكنًا قمع االندفاعة التي
تقوده إلى ّ
التطوع ألدوار كثيرة .املسألة ،هنا ،ال تتعلق ،فقط ،بكونه
ابن «قائد االنتصارين» ،بل ألنه يحصل على فرصة إثبات الذات في
مواجهة متطلبات صعبة .كان جهاد يسعى إلى انتزاع صفة الوريث
الشرعي ملسيرة ال يحتاج من ينتمي إليها ،ملن يشرح له أن الجائزة
الكبرى فيها ،هي املوت شهيدًا.
¶¶¶

الكنيست إلــى التفرغ للتداول في
«األزمــة األمنية املقبلة» ،وتحديدًا
التهديدات العلنية إليــران وحزب

الـ ـ ـ ـل ـ ـ ــه ،وط ـ ـ ــرح ـ ـ ــا م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة م ــن
األسئلة يجب على من أصدر قرار
ال ـه ـجــوم اإلج ــاب ــة ع ـن ـهــا :ه ــل كــان
(ج ـه ــاد) مغنية ه ــدف الـهـجــوم أم
أن ال ـق ــرار يـشـمــل أي ـضــا الـتـعــرض
لحياة الـجـنــرال اإليــرانــي (العميد
محمد علي الله داد)؟ وهل علمت
االستخبارات اإلسرائيلية بالفعل
بــوجــوده في املــوكــب؟ وهــل أضــرار
ب ـق ــاء مـغـنـيــة ت ــزي ــد ع ـلــى األضـ ــرار
امل ـح ـت ـم ـل ــة الغـ ـتـ ـي ــال ــه ،مـ ــع إم ـك ــان
ت ــده ــور ال ــوض ــع األم ـن ــي م ــع حــزب
الـ ـل ــه؟ وأضـ ـ ــاف هــرئ ـيــل أنـ ــه يـجــب
أي ـضــا اإلج ــاب ــة عــن م ــدى جــاهــزيــة
ال ـج ـب ـهــة ال ــداخ ـل ـي ــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة
ملــواج ـهــة اح ـت ـمــال ن ـشــوب ال ـحــرب
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ي ـ ـ ـهـ ـ ــدد ح ـ ـ ـ ــزب ال ـ ـ ـلـ ـ ــه ب ــأن ــه
سـيـطـلــق خــال ـهــا عـ ـش ــرات اآلالف
مــن ال ـصــواريــخ فــي ات ـجــاه املــراكــز
ال ـس ـك ـن ـي ــة اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ،وك ــذل ــك
اإلجابة عن االستعدادات املسبقة
مل ــواج ـه ــة ك ـه ــذه ون ــوع ـي ــة الـخـطــط
العملية للجيش في املعركة.
وانتقد معلق الـشــؤون السياسية
في «يديعوت أحــرونــوت» ،ناحوم
ب ــرن ـي ــاع ،االعـ ـت ــداء ف ــي الـقـنـيـطــرة،
ً
مــؤك ـدًا أن ــه يـعــانــي خ ـلــا واض ـحــا.
وأوضـ ـ ـ ــح« :ال ـ ـحـ ــدث ف ــي الـ ـج ــوالن
ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوري وقـ ـ ـ ـ ــع نـ ـتـ ـيـ ـج ــة خـ ـل ــل.
واالع ـ ـتـ ــذار م ــن م ـح ـفــل إســرائ ـي ـلــي
مغفل أمــس (األول) ،بــأن الجنرال
ِّ
اإلي ـ ــران ـ ــي اغ ـت ـي ــل خـ ـط ــأ ،ل ــم ي ـغــط
على الخلل األول ،بل فاقمه .وهو
دليل على أن اإلعالميني املشككني
ليسوا وحــدهــم مــن يعتقدون بأن

ال ـخ ـلــل ق ــائ ــم ،ب ــل وأيـ ـض ــا مـحــافــل
في املؤسسة األمنية» .وأضاف أن
«من املحتمل أن تكون العملية قد
شابها خلل عملياتي ،وخـلــل في
عملية اتخاذ القرارات ،إذ ال يمكن
تنفيذ عمل كهذا من دون إذن من
امل ــؤس ـس ــة ال ـس ـيــاس ـيــة ،أي رئـيــس
الوزراء ووزير الدفاع ،ما يعني أن
الـقـيــادة السياسية هــي املـســؤولــة
في نهاية املطاف».
م ـع ـل ــق الـ ـ ـش ـ ــؤون ال ـع ـس ـك ــري ــة فــي
«ي ــديـ ـع ــوت أحـ ـ ــرونـ ـ ــوت» ،ال ـي ـكــس
ف ـي ـش ـم ــان ،أش ـ ـ ــار مـ ــن ج ـه ـت ــه إل ــى
أن ت ـعــامــل إس ــرائ ـي ــل م ــع الـعـمـلـيــة
تحول من ارتباك إلى ذعر ،إذ بدت
إسرائيل كشخص مصاب بمرض
انـفـصــام الشخصية ،فمن جهة ال
تعترف بأنها شنت الهجوم ،ومن
جهة أخــرى تعترف بأنها اغتالت
الـجـنــرال اإليــرانــي خـطــأ ،أي جــراء
الهجوم الذي ال تعلن مسؤوليتها
عنه!
صحيفة «إسرائيل اليوم» ،املقربة
م ــن ب ـن ـيــامــن ن ـت ـن ـيــاه ــو ،ت ـص ـ ّـدت
لـ ـل ــدف ــاع عـ ــن قـ ـ ــراراتـ ـ ــه ومـ ـح ــاول ــة
إسـ ـ ـ ـك ـ ـ ــات املـ ـ ـنـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــن ،بـ ــذري ـ ـعـ ــة
املـصـلـحــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة ،وأشـ ــارت
في ّ مقال تحت عنوان «على إيران
الكف عن إطــاق التهديدات» ،إلى
أن إســرائ ـيــل ال تستطيع الـتــوقــف
عن محاربة التنظيمات اإلرهابية،
ول ـيــس ل ـهــا إال أن ت ـقــوم ب ــن حني
وآخ ــر ب ــإرس ــال رســالــة إل ــى زعـمــاء
اإلرهـ ـ ـ ــاب ،ب ــأن ـه ــم ال يـسـتـطـيـعــون
العيش بأمن مطلق.

ّ
على مرتفع ّ
يقربه من الله ،عاش «ابو عيسى» حياة الجبل .لم يمل
ّ
ً
من السير فيه ،صعودًا ونزوال ،فخطط الن يكون منزله قبالته ،كأنه
حارسه االبدي ،من زاوية ينظر منها الى البعيد .يخفيه كرسي
صغير ،تحت سنديانة ،تشبه لكل االشجار التي اخفته كل الوقت
عن عيون العدو.
جيل بأكمله من املقاومني االوائل تعلم معه «ابو عيسى» احرف
املقاومة االولى .وجيل ثان سار خلفه متقدمًا املسير ملطاردة العدو
في أرض الجنوب .وجيل ثالث رافقه في رحلة حماية املقاومة من
اعداء الداخل املتصلني بعدو الخارج االول.
حكاية «ابو عيسى» ،مع الجبل ومع املقاومة ،طويلة جدًا .مرت
سنوات على انغراسه في ارضها ،ورحلته طالت الى اكثر مما توقع.
ُولد من اب سوري وام لبنانية عاش معها حياة بلدتها واهلها .الى أن
كانت لحظة ،قل هي صدفة او هي قواعد محفورة في زاوية ضيقة
من العقل او حكمة الهية ،دفعته ،بعد جوالت في لبنان والعراق
وسوريا ،الى حيث كان استشهاده ،كما رغب ،على ايدي الصهاينة
الذين طاردهم ،حتى سقط شهيدا في أرض اآلباء واألجداد.
صفاء ،ام عيسى ،املرأة الصاحية بكل حواسها تعرفه جيدا.
تعرف انه منذ تعرف اليها ،ظل يتركها في ليل او غروب ،ويهرب
الى عشيقته الدائمة واملعلنة .لم تكن صفاء اشطر من املقاومة في
اغوائه .خافت عليه كثيرًا .اما هو ،فكان يضحكّ ،
ويدربها على
مالقاته شهيدا.
لم تكن صفاء لتقوى على عشقه الحقيقي .وكأن الله ارادها
مستعدة ليوم منتظر .فصارت تحلم به شهيدًا ،وتقيم له مجالس
العزاء ،ولو في نومها .حتى انها ّ
تدربت على رثائه .لكنها أفاقت ،في
لحظة ،مع نقرة في القلب ،لتحمله هي ،وفي بطنها طفله الذي شهد
كيف تعلن االم  -الرفيقة نهاية مشوار العشق الدائم ،وبما يليق
ّ
بعاشقني ،ثم تزفه عريسا للمقاومة.
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سياسة
في الواجهة

ابراهيم :إشارات إيجابية لكن التفاوض بطيء جدًا
كيف يرى المدير العام لالمن
العام اللواء عباس ابراهيم مشهد
االستقرار االمني الذي يختلط بالسياسة؟
ّ
يعول على الحوارات ويجدها مستمرة
ما يجعل الهدوء على الصورة التي
يتوخاها المتحاورون متى اختلفوا او
تفاهموا
نقوال ناصيف
ال يـ ــزال م ـلــف ال ـت ـف ــاوض ف ــي خطف
ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــن ل ـ ـ ـ ــدى الـ ـتـ ـنـ ـظـ ـيـ ـم ــات
ال ـت ـك ـف ـيــريــة ب ــن اي ـ ــدي امل ــدي ــر ال ـعــام
لــامــن الـعــام ال ـلــواء عـبــاس ابــراهـيــم،
اال ان التفاوض يسير بطيئًا .يكشف
عـ ــن وج ـ ـ ــود وسـ ـي ــط ج ــدي ــد وجـ ــدي
سـ ــوى اولـ ـئ ــك ال ــذي ــن ي ـن ـس ـبــون ال ــى
انـفـسـهــم ه ــذا ال ـ ــدور ،وي ـنــاقــش معه
اقتراحات وشــروط متبادلة ،يالحظ
ان فـ ــي وس ـ ــع ال ــوسـ ـي ــط االضـ ـط ــاع
باملهمة .بيد ان اللواء ابراهيم يبدي
قلقه مــن ب ــطء حــركــة ال ـت ـفــاوض ،من
دون ان يخفي ان ال ضمانات لحياة
العسكريني املخطوفني.
ل ــاس ـت ـق ــرار االم ـ ـنـ ــي دوافـ ـ ـ ــع م ـب ــررة
تدعه يستمر ثمرة تالحق تطورات
امنية اخـيــرة مــن طرابلس الــى جبل
محسن الى سجن رومية الى الخطة
االمـنـيــة فــي الـبـقــاع الـشـمــالــي .يقول:
ً
«االمـ ــن سـيــاســي اوال واخـ ـيـ ـرًا .على
ص ـ ـ ــورة امل ـ ـنـ ــاخ الـ ـسـ ـي ــاس ــي تـتـضــح
مـعــالــم االمـ ــن وع ـن ــاص ــره ،فينعكس

هناك وسيط جدي يعرف
نفسه جيدًا ،يجلس معنا ونسمع
منه اقتراحات وطلبات
عـ ـل ــى االرض ،عـ ـل ــى االق ـ ـ ـ ــل ف ـ ــي مــا
ي ـت ـصــل ب ـم ـش ـكــات ـنــا ال ــداخ ـل ـي ــة مــن
دون ان ي ـ ـكـ ــون ن ـت ـي ـج ــة ارتـ ـ ـ ـ ــدادات
خــارجـيــة .ذه ــب وزي ــر الــداخـلـيــة الــى
ج ـبــل م ـح ـســن ث ــم غ ـب ـطــة ال ـب ـطــريــرك
الـ ـ ــراعـ ـ ــي .لـ ــو لـ ــم يـ ـك ــن ه ـ ـنـ ــاك م ـن ــاخ
سـيــاســي م ــؤات ملــا ك ــان فــي االم ـكــان
ابصار هاتني الزيارتني .كذلك االمر
بــالـنـسـبــة ال ــى املـنـطـقــة نفسها التي
اظـهــرت اسـتـعــدادهــا ،مــن ضمن هذا
املناخ ،الستقبال هــذه الشخصيات.
االم ــن اذًا س ـيــاســي .يستقر الــوضــع

مقدار استقرار الخطوات السياسية
وت ـقـ ّـدم ـهــا .لــم يـكــن فــي االم ـك ــان قبل
اآلن اي ـجــاد حــل لسجن روم ـيــة على
غ ـ ــرار م ــا ح ـصــل أخـ ـيـ ـرًا .ك ــذل ــك حــال
ط ــراب ـل ــس .ل ــو ل ــم ي ـكــن ه ـن ــاك تــوافــق
سـيــاســي مل ــا ن ـفــذت الـخـطــة االمـنـيــة،
وطويت صفحة جوالت االشتباكات
بني احياء املدينة مع دخول الجيش
َ
الى باب التبانة .لو لم يحظ الجيش
بغطاء سياسي من االطــراف جميعا
ملا اقدم على خطته االمنية .موضوع
ع ــرس ــال وج ــروده ــا م ـمــاثــل ،مرتبط
ب ـ ـ ــدوره ب ــال ـت ــواف ــق ال ـس ـي ــاس ــي .ب ــرز
اخيرًا الكالم على مخيم عني الحلوة
والوضع فيه ،وكشف وزير الداخلية
أن املـعــالـجــة ليست فــي نـطــاق خطة
امنية ،وانـمــا بالتواصل والتنسيق
مع القوى الفلسطينية التي يقتضي
ان تضطلع ،هي قبل سواها ،بدورها
وواج ـبــات ـهــا داخ ــل امل ـخ ـيــم .وه ــو ما
كنا باشرناه ألشهر خلت ،وأوجدنا
نـ ــواة ق ــوة ام ـن ـيــة فـلـسـطـيـنـيــة داخ ــل
املخيم مــن  150عسكريًا فلسطينيًا
مـ ــن ال ـت ـن ـظ ـي ـم ــات امل ـخ ـت ـل ـف ــة ،طـبـعــا
باستثناء الــذيــن يصنفون انفسهم
خارج هذا االجماع ،وهم املتطرفون
االسالميون ،تتولى مهماتها داخل
املخيم بالتنسيق مع الدولة اللبنانية
واالج ـهــزة االمـنـيــة .نــأمــل فــي تعميم
هــذه التجربة على سائر املخيمات،
اال ان املطلوب تفعيله واثبات جدواه
داخل مخيم عني الحلوة بداية .وهو
ما نعمل عليه .كلما تقدم االستقرار
السياسي واكـبــه االسـتـقــرار االمني،
ما خال ارتدادات ما يجري في سوريا
وال ـعــراق وتــداعـيــات اح ــداث املنطقة
علينا .في هذه املسألة بالذات نحن
متلقون اكثر منا فاعلني ،في موقع
رد ال ـف ـعــل ول ـي ــس ال ـف ـع ــل ،ون ـح ــاول
املــواجـهــة بالجهد االقـصــى املتوافر
ل ــدي ـن ــا .ام ـ ــا ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى الـخـلــل
االمني في الداخل فهو مسؤوليتنا
املباشرة ويسهل كلما ظلله التوافق
الـ ـسـ ـي ــاس ــي .س ـن ــة  2015لـ ــن ت ـكــون
افضل من سنة  ،2014لكنها لن تكون
أسوأ .الوضع سيراوح مكانه».
هــل يـثــق بـمـتــانــة االس ـت ـقــرار االمـنــي
وثباته؟
يجيب« :ليس ثابتا ولكنه متني الى
حد مــا ،ومرتبط بالتوافق والحوار
ّ
الـسـيــاســي ال ــدائ ــر ،مــا قــلــل مــن وطــأة
التشنج .علينا اوال تعريف املشكلة
الـ ـق ــائـ ـم ــة ،وه ّـ ــي بـ ـص ــراح ــة مـشـكـلــة
سـيــاسـيــة ســن ـيــة ـ شـيـعـيــة تنعكس
عـ ـل ــى االرض اضـ ـ ـط ـ ــراب ـ ــات ام ـن ـي ــة.

االمن في لبنان سياسي اوال واخيرا

ّ
تــالـيــا كـلـمــا ت ـق ـ ّـدم ال ـت ـقــارب ال ـســنــي ـ
الشيعي وجدنا ّ
تقدما في االستقرار
االمـنــي وتــراجــع حظوظ التفجيرات
واالض ـ ـطـ ــرابـ ــات .بـ ــاب ال ـ ـحـ ــوار فـتــح
ولـ ـ ـ ــن ي ـ ـق ـ ـفـ ــل ،وسـ ـيـ ـسـ ـتـ ـغ ــرق وقـ ـت ــا
طويال ،والجلسات لن تتوقف سواء
انتجت ام ال في املدى القريب ،لكنها
ستستمر واعتقد انها تحرز تقدما
وم ـفــاع ـيــل ع ـلــى االرض .ألجـ ــل ذلــك
سيظل االم ــن مستقرا مــا دام ــوا الى
طــاولــة ال ـحــوار .اال ان احــدا ال يعرف
كيف ستكون خواتيم هذا الحوار».
هـ ــل ان مـ ــا يـ ـج ــري فـ ــي م ـخ ـي ــم عــن

الحلوة مصدر قلق لالجهزة االمنية؟
يقول الـلــواء ابراهيم« :ال شك في ان
الـخــارجــن على الـقــانــون والـهــاربــن
مــن الـسـلـطــة يتجمعون فــي املـخـيــم،
مــا يتسبب بـقـلــق ال ــدول ــة واالج ـهــزة
االم ـن ـيــة .ارتـ ــداداتـ ــه ال تـقـتـصــر على
اف ـت ـعــال اض ـطــرابــات امـنـيــة فحسب،
بل ايضا على القضية الفلسطينية
ف ــي ذاتـ ـه ــا ،ألن ـنــا ن ـعــرف جـمـيـعــا ان
املـ ـخـ ـي ــم هـ ــو ع ــاصـ ـم ــة الـ ـشـ ـت ــات فــي
الـعــالــم ،وارتـبــط ايـضــا بحق الـعــودة
للفلسطينيني .ما دامــوا في ظل هذا
ال ــواق ــع ،ي ـطــال ـبــون ب ــا ت ــوق ــف بحق
الـ ـع ــودة .أم ــا ان ي ـكــون ه ـنــاك تفكير
ب ـت ـكــرار تـجــربــة نـهــر ال ـب ــارد وضــرب
املـخـيــم ،وتـشـتـيــت الـسـكــان املقيمني
فيه وادخالهم من ثم في قلب النسيج
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي ،فـ ـ ــإن ذل ــك
ي ــؤدي حتما الــى اه ــدار حــق الـعــودة
وال ـق ـض ـي ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ال ـت ــي هــي
ّ
يحول
بوصلتنا .املؤسف ان املخيم
نفسه ملجأ للخارجني على القانون.
بعض الفلسطينيني يقولون انهم ال
يملكون ال ـقــدرة .قــد يـكــون صحيحًا
انـ ـه ــم ال ي ـم ـل ـك ــون الـ ـ ـق ـ ــدرة ع ـل ــى ان
ي ـك ــون ــوا ف ــي م ـنــزلــة الـ ــدولـ ــة ،لكنهم
ي ـم ـل ـك ــون ـه ــا ل ـت ـن ـظ ـي ــف املـ ـخـ ـي ــم مــن
الخارجني على القانون واملطلوبني.
اذًا ل ــم ي ـكــن ف ــي وس ـع ـهــم تسليمهم
ال ــى الـسـلـطــات الــرسـمـيــة ،واالحـ ــراج
ال ــذي يتسبب بــه انـسـجــام بعضهم
مع االفكار التي يقول بها املطلوبون
والهاربون من العدالة ،في امكانهم
في احسن االحوال عدم السماح لهم
باللجوء الــى املخيم وتحويله بؤرة
لهم .أعرف ان لديهم القدرة على منع
دخولهم اليه .على اي حال التواصل
الـلـبـنــانــي ـ ـ ـ ـ الفلسطيني قــائــم على
املستويات كلها للحيلولة دون اي
توتر».
ُي ـســأل املــديــر ال ـعــام لــامــن ال ـعــام عن

مصير العسكريني املخطوفني لدى
ال ـت ـن ـظ ـي ـمــات ال ـت ـك ـف ـيــريــة ،ال ـعــال ـقــن
ت ـقــري ـبــا ب ــن ال ـس ـم ــاء واالرض ،بني
الحياة واملوت؟
يـقــول« :مشكلتهم ال تتطلب توافقا
ع ـل ــى ح ـل ـهــا ـ ـ ـ ـ ـ وهـ ـ ــذا ح ــاص ــل ـ ـ ـ ـ ـ بــل
تــوافــق على عــدد مــن الـنـقــاط .اعتقد
انها في جزء كبير منها على السكة
الـصـحـيـحــة لـحـلـهــا ،ان ـمــا خطواتها
بطيئة ج ــدا .وه ــي ح ــال املـفــاوضــات
ال ـتــي اج ــده ــا بـطـيـئــة ،ب ــل أب ـطــأ مما
ي ـجــب .ق ــد ُي ـع ــزى االمـ ــر ال ــى الطقس
وال ـظــروف املناخية الصعبة ،وعــدم
ت ـم ـك ــن ال ــوسـ ـط ــاء مـ ــن الـ ـت ــوج ــه ال ــى
الـ ـج ــرود والـ ـت ــواص ــل م ــع املـسـلـحــن
هـ ـ ـن ـ ــاك .اذ م ـ ــن غـ ـي ــر املـ ـمـ ـك ــن ادارة
ال ـت ـفــاوض عـبــر ال ـهــاتــف ،ب ــل يـجــري
م ــع وس ـط ــاء يـتـنـقـلــون ب ــن االف ــرق ــاء
املعنيني».
أيـ ـ ـ ــن أصـ ـ ـب ـ ــح املـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاوض ال ــرسـ ـم ــي
الفعلي؟
يـ ـضـ ـي ــف« :ه ـ ـن ـ ــاك ت ـك ـل ـي ــف واض ـ ــح
ورسمي وصريح من مجلس الوزراء،
وعلى لسان رئيس الحكومة وكذلك
الوزراء املعنيني بدءًا بوزير الداخلية،
ان املفاوض الرسمي هو املدير العام
لــامــن ال ـع ــام .ام ــا الــوس ـطــاء ،فهناك
ك ـث ـي ــرون ي ـ ّـدع ــون هـ ــذا ال ـ ـ ــدور .نحن
غير معنيني بتحديد الوسيط .ثمة
وس ـطــاء ي ـت ــرددون علينا ونـتـحــدث
م ـع ـه ــم ف ـ ــي االم ـ ـ ـ ــر ،وهـ ـ ــم امل ـع ـن ـي ــون
باملهمة .لسنا فــي طــور الــدخــول في
ن ــزاع او منافسة مــع اح ــد .الوسيط
يعرف نفسه جيدا ،وهو الذي يجلس
معنا ونسمع منه اقتراحات وطلبات
ويحمل منا اليهم اقتراحات وطلبات
ايضا.
هل هناك وسيط حقيقي جــدي غير
احمد الخطيب الذي تنحى؟
يقول الـلــواء ابراهيم« :طبعًا ،طبعًا.
ان ــه م ــوج ــود .ال ــى اآلن ال ي ــزال ق ــادرًا
ع ـل ــى االض ـ ـطـ ــاع بـ ــالـ ــدور امل ـط ـلــوب
مـ ـن ــه .اال ان الـ ـنـ ـت ــائ ــج رهـ ـ ــن ت ـط ــور
املفاوضات».
مــاذا عن زيارته دمشق اخيرًا ،وهي
الثانية في فترة وجيزة؟
يـ ـق ــول« :الـ ــزيـ ــارة ال ـســاب ـقــة ارتـبـطــت
بـمـلــف الـعـسـكــريــن امل ـخ ـطــوفــن .امــا
الـ ـ ــزيـ ـ ــارة االخـ ـ ـي ـ ــرة فـ ـك ــان ع ـنــوان ـهــا
اجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـعـ ـب ــور ال ـ ـجـ ــديـ ــدة عـنــد
الـ ـح ــدود ال ـت ــي ات ـخــذت ـهــا الـسـلـطــات
الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة .اسـ ـتـ ـطـ ـي ــع ال ـ ـ ـقـ ـ ــول ان
ال ـ ــزي ـ ــارة ك ــان ــت اي ـج ــاب ـي ــة الي ـض ــاح
هــذه االج ــراءات للسلطات السورية،
بـتـكـلـيــف م ــن ال ـح ـكــومــة الـلـبـنــانـيــة.
ش ــرح ــت ل ـهــم االجـ ـ ـ ـ ــراءات ،وال ــوض ــع
يشق طريقه الى حل املشكلة التي لم
تحل جذريا بعد .اعــربــوا عن وجهة
نـ ـظ ــره ــم ،وه ـ ــم م ـت ـف ـه ـمــون امل ــوق ــف،
لـكـنـهــم تـحـفـظــوا ع ــن الـطــريـقــة الـتــي
اتخذت فيها االجراءات ويرون فيها
مشكلة».
هــل يـخـشــى عـلــى ح ـيــاة العسكريني
املخطوفني؟
ي ـ ـض ـ ـيـ ــف« :م ـ ـ ـ ــن امل ـ ـ ــؤك ـ ـ ــد ان ـ ـه ـ ــم ف ــي
خـ ـ ـط ـ ــر بـ ـ ـع ـ ــدم ـ ــا ن ـ ـ ـفـ ـ ــذت تـ ـ ـه ـ ــديـ ــدات
ســاب ـقــة .املـشـكـلــة مـفـتــوحــة ع ـلــى كل
االحتماالت ،اال اننا نقوم بواجباتنا
بما يحفظ امن العسكريني ،وال يفرط
ب ـس ـيــادة ال ــدول ــة .ال ض ـمــانــات بـعــدم
الـتـعــرض لـهــم .مــا يقلقني فــي ملف
العسكريني التنافس واملزايدة عليه
في ما بني الخاطفني انفسهم .نحن
جـ ــاهـ ــزون ل ـل ـم ـقــاي ـضــة ت ـح ــت سـقــف
الـ ـق ــان ــون ،ويـ ـب ــدو ان ث ـم ــة اشـ ـ ــارات
ايجابية مــن جــانــب الخاطفني لحل
امل ــوض ــوع .لـيـســت اشـ ـ ــارات جــديــدة،
ون ـع ـم ــل ع ـل ــى اق ـ ـتـ ــراحـ ــات وش ـ ــروط
وشروط مضادة ،ونأمل في ان تبلغ
خــواتـيـمـهــا ال ـس ـع ـيــدة .ال ت ـمــت هــذه
االقتراحات والشروط بصلة الى كل
مــا ك ــان اث ـيــر ســاب ـقــا .ال ـش ــروط رهــن
تكتم املفاوضني».
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لبنان العبًا وسوريا ساحة؟!
جان عزيز
كثيرة هي الفرضيات والتحليالت حول الغارة
االســرائـيـلـيــة على القنيطرة .وهــي تـتــدرج من
األبسط إلى األكثر تعقيدًا.
ف ــي أس ـف ــل سـلـمـهــا أن ن ـت ـن ـيــاهــو ي ـل ـعــب لعبة
انتخابية أخرى .تمامًا كما اعتاد هو وأسالفه،
فــي أكثر مــن محطة حربية عشية استحقاق
انـتـخــابــي .أو إزاء أوض ــاع اســرائـيـلـيــة داخـلـيــة،
ُيـ ـسـ ـت ــدرج ال ـع ــام ــل الـ ـخ ــارج ــي لـتـنـفـيـسـهــا أو
لتوجيهها نــاحـيــة أو أخ ــرى .فــي ه ــذه الـحــالــة،
يمكن ملروحة ردود الفعل املرتقبة ،أو املطلوبة
واملرغوبة ،أن تكون واسعة جـدًا .بحيث يعود
األم ــر إل ــى نتنياهو نـفـســه ،وإل ــى تـحــديــده ألي
مستوى مــن الــدم يــراه مناسبًا لرفع مستوى
شعبيته .أو أي عدد من الضحايا يعتبره األمثل
للعدد األقـصــى مــن األص ــوات التي يــريــد .وفق
معادلة النسبة والتناسب بني «صناديق موت
األعداء وصناديق اقتراع البسطاء».
ف ــي درجـ ــة أع ـلــى م ــن فــرض ـيــات الـتـحـلـيــل ،أن
الكيان الصهيوني يوجه رسالة إلــى واشنطن
عبر القنيطرة .لتكون الغارة االسرائيلية فعل
اعـ ـت ــراض اســرائ ـي ـلــي ع ـلــى ال ـتــوجــه األم ـيــركــي
صوب إيران .وبالتالي رسالة احتجاج من قبل
تل أبيب ،ضد تقارب واشنطن طهران ،وضد
أخ ـبــار االت ـفــاق املـنـجــز أو الــوشـيــك ،وض ــد كل
نـظــريــات إع ــادة رســم خريطة املنطقة وحــدود
ن ـطــاقــات ن ـف ــوذه ــا ،ع ـلــى ق ــاع ــدة الـصـفـقــة بني

«شـيـطــان أك ـبــر» و»ش ــر أك ـبــر» ســابـقــن .وهنا
تتعدد الـقــراءات أو تتوالد .كأن تكون اسرائيل
فــي ص ــدد مـحــاولــة إس ـقــاط ال ـت ـقــارب كـلـيــا ،أو
ّ
مقاصته
مـحــاولــة تعزيز أسهمها فيه ضمن
املقبلة .أو أن تكون القيادة الصهيونية تستخدم
ص ـنــدوق بــريــد ال ــدم اإلي ــران ــي – الـحــزبـلــاهــي،
لـتـحــريــك م ـع ــادالت أخ ــرى ف ــي س ـيــاق املشهد
ال ـشــرق أوس ـطــي الـجــديــد ،مــن ن ــوع الـبـحــث في
كلية الصورة :ماذا عن أدوار القوى الباقية ،من
تركيا والسعودية إلى مصر؟ وماذا عن أوضاع
ســوريــا ولـبـنــان واألردن ،وفـلـسـطــن نفسها،
ك ـمــا س ــواه ــا م ــن امل ـل ـفــات ال ـت ــي تـعـنــي الـكـيــان
الصهيوني؟
أيًا كانت نيات اسرائيل خلف فرضية «الزكزكة»
اإلضافية ألوبــامــا ،يظل مرجحًا أن تــؤدي إلى
ضـبــط ردود الـفـعــل عـلــى ال ـغ ــارة .إن لـيــس من
الجانب االسرائيلي ،فمن الجانب املقابل على
األقــل .مع قــدرة ومصلحة أميركيتني أكبر في
الضغط لذلك .وهــو ما ظهر بعض معامله عبر
مواقف الشجب األممية للعدوان االسرائيلي.
علمًا أن واشنطن تدرك تمامًا كم أن هذه املنطقة
مــن ســوريــا صالحة ألن تكون صـنــدوق بريد
أميركيًا سريعًا .فهي فــي وضعيتها األمنية
ً
والـعـسـكــريــة والـقــانــونـيــة الــدول ـيــة ،وص ــوال إلــى
وضعها السياسي الواقعي ،نتاج دبلوماسية
واشنطن منذ العام .1973
لكن ثمة درجة أخرى وأعلى من سلم فرضيات
التحليل ،ومفادها أن يكون هناك اتجاه كامل

إلــى «ضبضبة بعض االن ـفــاشــات» ،وتحديد
ب ـعــض األحـ ـج ــام ،تـمـهـيـدًا ل ـت ـســويــات انطلقت
بشكل كامن أو معلن .ماذا لو كانت واشنطن،
ً
ومعها موسكو مثال ،ولو بغض نظر أو تقاطع
حـســابــات ،قــد قــررتــا ترتيب بعض الساحات
املتفجرة ،ومنها دمشق .وهــو ترتيب يقضي
بإعادة رسم املوازين والقوى .وفي هذا السياق،
ماذا لو كان الحجم اإليراني – الحزبلالهي قد
أضحى أكبر من أي تسوية ممكنة؟ فطهران
الـتــي تمتد تلقائيًا فــي الخليج ،وط ـهــران التي
تحسم في اليمن ،بني حدود عسير السعودية
– اليمنية سابقًا ،وبني باب املندب ،ثاني نوافذ
النفط الخليجي على العالم ،وطهران التي باتت
شــريـكــا كــامــل ال ـشــراكــة ف ــي دم ـش ــق ،بحسب
رؤية الثنائي األميركي – االسرائيلي ،وطهران
الـتــي عـجــزت كــل م ـح ــاوالت االح ـت ــواء امل ــزدوج
واملـتـعــدد ،مــن احتضان تركيا ل ـ «داع ــش» إلى
احتضان اســرائـيــل ل ـ «الـنـصــرة» ،فــي ضبطها
 ...ه ــذه ال ـط ـه ــران ل ــم ت ـعــد ت ـنــاســب حـســابــات
اســرائـيــل طـبـعــا .لكنها أيـضــا لــم تـعــد تناسب
حسابات أميركا ،وربما روسيا ،وربما غيرها
من الجهات املعنية بالتسويات ،أو الراغبة في
إنجازها قبل اإلنهاك أو الزوال؟!
في هــذه الـحــال ،تكون غــارة القنيطرة مفتوحة
على احتماالت التصعيد األعلى سقوفًا وعنفًا.
ذلك أنها تطرح على طرفي الصراع ،ومن معهما
وخلفهما ،سيناريو من نوع الحرب الوجودية
وال ـص ــراع الـبـقــائــي .وه ــو الـسـيـنــاريــو ال ــذي قد

يحمل اإلرهاصات األكثر سوءًا ملرحلة ما بعد
القنيطرة.
غير أنه وسط تلك الفرضيات املختلفة واملتعددة،
تظل ثمة مسألة الفـتــة ،ال بــل تالمس املفارقة.
إنها العالقة بني هذا املثلث اللبناني  -السوري –
االسرائيلي .فعلى مدى عقود ،كانت ثمة معادلة
مسلم بها من قبل األطراف الثالثة ،ولو من دون
إعالن أو حتى بخجل وعيب ،مفادها أن لبنان
هــو الحلقة األضـعــف فــي هــذا املثلث .وبالتالي
فإن أي تبادل اسرائيلي – ســوري ،يكون على
ح ـســابــه ،ال ب ــل ع ـلــى أرض ـ ــه .ح ـتــى بــاتــت هــذه
املـعــادلــة قــاعــدة شبه قانونية دولـيــة ،منذ العام
 1990حـتــى ال ـعــام  .2004ال ـســوري يستخدم
جبهة جنوب لبنان لتبادل الرسائل مع العدو،
كما كل من يقف خلفه .واسرائيل تحصر ردود
فعلها في الساحة اللبنانية ،من باب «التعامل
بــاملـثــل» .قــاعــدة بــدا واضـحــا أنـهــا سقطت بعد
خ ــروج الجيش ال ـســوري مــن لـبـنــان .وك ــان أول
مؤشر لسقوطها ذهاب الطيران االسرائيلي إلى
قصف شمال سوريا في أيلول  .2007غير أن
سقوط تلك القاعدة لم يتوقف عند هذا الحد .بل
تدهور أكثر بعد اندالع األحداث السورية ،وبعد
دخول حزب الله طرفًا في تلك الحرب .حتى أن
األدوار انعكست كليًا ،في ثلثي املثلث السابق.
لبنان لم يعد صندوق بريد .ربما ألنــه لم يعد
الضلع األض ـعــف .ســوريــا تحولت ســاحــة لكل
حروب املشرق .وحدها اسرائيل ظلت تحتفظ
بدورها ،املعتدي ،قبل وبعد.
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سياسة
تحقيق

صواريخ
الى طهران؟
عامر محسن
من أهــم املفاعيل الجانبية لسياسات
اميركا حول العالم هو انها قد تساهم
فــي تـقــريــب خـصــومـهــا مــن بعضهم،
وت ـح ـفـ ّـزهــم ع ـلــى ب ـنــاء ع ــاق ــات أوث ــق
وتحالفات ،بعد فترة أكثر من عقدين،
تلت نهاية الحرب الباردة ،حاولت فيها
جميع القوى خــارج املحور االميركي
(الصني ،الهند ،روسيا ،ايــران ،وحتى
ّ
كوريا الشمالية) تجنب املنافسة مع
القوة العظمى ،وبناء تعايش وشراكة
– ولو على حساب بعضهم البعض.
في هذا االطار نفهم تقاطع تقارير من
وكاالت انباء رسميةّ ،روسية وايرانية،
تعلن أن روسيا ستسلم طهران أنظمة
دفـ ــاع ج َــوي مـتـ َقــدمــة وتـطـلــق تـعــاونــا
عسكريا مكثفا معها ،بعد التوقيع
على اتفاق عسكري بني وزيري الدفاع
في طهران الثلثاء املاضي.
مــواقــع وص ـحــف اســرائـيـلـيــة ّ
وصـفــت
ّ
االتفاق بـ «الحلف العسكري»ّ ،
وتدعي
ّ
مـصــادر انــه قــد تـ ّـم فــي طـهــران توقيع
عقود موازية لتسليم ايــران بطاريات
«اس »300-وطــائــرات مقاتلة روسية
ح ــديـ ـث ــة (سـ ـ ـ ـ ــوخـ ـ ـ ـ ــوي ،)30-اض ــاف ــة
الـ ـ ــى ت ـح ــدي ــث مـ ـق ــات ــات «مـ ـ ـي ـ ــغ»29-
و»س ــوخ ــوي »24-ايــران ـيــة ،وبـيــع قطع
غيار ومحركات .ولكن األمــر الوحيد
األ ّك ـيــد هــو ّأن «أزم ــة االس »300-قد
حــلــت ،بحسب رسميي البلدين؛ وقد
جنرال
نقلت وكــالــة «نوفوستي» عــن
ٍ
روسي قوله ّإن التعاون سيطال «على
ّ
األق ـ ــل ،أن ـظ ـمــة دف ــاع ـي ــة ك ـّ ــاالس300-
واس 400-الـ ـت ــي س ـن ـســل ـم ـهــا عـلــى
األرجح».
ال ـكــام عـلــى «اس »400-لـيــس بعيدًا
تمامًا عن الــواقــع ،وايــران وروسـيــا قد
تـضـطــران فــي كــل األح ــوال الــى اعــادة
ال ـت ـفــاوض ح ــول صـفـقــة «اس»300-
املـ ـج ـ ّـم ــدة ،والـ ـت ــي ص ـ ــار الـ ــوفـ ــاء بـهــا
بحسب مواصفاتها التقنية األصلية
صـعـبــا .ان ـت ــاج «اس 300-ب ــي ام يــو»
ال ـ ّـذي تـعــاقــدت ايـ ــران عـلــى شــرائــه قد
ّ
توقف على األرجــح ،وتسخر الشركة
ّ
ّ
امل ـصــن ـعــة« ،آمل ــاز-انـ ـت ــاي» ،ال ـي ــوم ،كــل
خ ـطــوط ـهــا ل ـب ـنــاء أن ـظ ـمــة «اس»400-
للجيش الروسي ونظام «انتاي»2500-
– وه ــو شـبـيــه بـ ـ «اس ،»300-ولـكـنــه
أكـثــر حــركـيــة مـنــه ومـصـمــم ك ـ «دف ــاع
تكتيكي» يــرافــق وح ــدات الجيش في
مـسـيــرهــا؛ م ــداه  200كـيـلــومـتــر وقــد
كبديل
تعرضه موسكو على طهران
ٍ
عن العقد األصلي.
هذا التعاون ،ان حصل ،هو شاهد على
ق ــدرة التهديد املـشـتــرك على التقريب
وط ـم ــر الـ ـخ ــاف ــات؛ ف ــاي ــران وروس ـي ــا
لـيـسـتــا ،تــاريـخـيــا ،حليفني طبيعيني؛
وروسـيــا هــي مــن ّ
حجم االمبراطورية
االيرانية ّ
وتوسع على حسابها وقضم
حدودها في اذربيجان وارمينيا وآسيا
الوسطى.
الــى الـيــوم ،هناك تيار قــوي في طهران
ال ي ـثــق ب ــال ــروس وي ـخ ـشــى االع ـت ـمــاد
عليهم .وأنصاره ال يحتاجون للعودة
الى التاريخ ،بل يكفي التذكير باملاضي
الـ ـق ــري ــب :س ـم ـحــت م ــوس ـك ــو ب ـفــرض
عقوبات مجلس األمــن على اي ــرانّ ،ثم
جـ ّـمــدت مـبــاشــرة صفقة «اس،»300-
ّ
فــي أدق مــراحــل املــواجـهــة بــن طـهــران
وال ـغــرب .كما رفضت روسـيــا صيانة
الغواصات االيرانية ،وحرصت على أن
يأخذ بناء وتجهيز وتشغيل مفاعل
«بوشهر» (وهو بسيط باملعنى التقني)
هرم فرعوني.
زمنًا يكفي لبناء ٍ
ه ــذه املـقــايـضــات ال ـتــي كــانــت تعقدها
روسيا مع الغرب توقفت حني صارت
روس ـي ــا نـفـسـهــا ه ــدف ــا ل ـ ـ «االحـ ـت ــواء»
وال ـع ـق ــوب ــات ،والـ ـ ــدول الـغــربـيــة تــرفــض
تنفيذ صفقات السالح معها؛ فصارت
موسكو ،حني يستهدف الغرب نظامًا
ينوي تغييره – من سوريا الى ايران –
ّ
ال تفكر بكيفية االستفادة من الوضع،
ّ
بل تتراءى لها أمثولة «الثور األبيض».

التحقيقات تكشف دور سجن رومــ
ّ
تتهيأ خاليا انتحارية
ّ
للتحرك في ما يبدو
«موجة» جديدة من
االنتحاريين ّافتتحت في جبل
محسن .تمكنت استخبارات
الجيش بالتعاون مع األمن
العام من توقيف عدة
مشتبه فيهم باإلعداد
لتنفيذ عمليات انتحارية.
الحرب األمنية في أوجها،
والمواجهة مفتوحة

رضوان مرتضى
ّ
كشفت مصادر أمنية أن عدد الذين
أوقـفــوا ،منذ تفجيري جبل محسن
االنتحاريني في  10الشهر الجاري،
ض ـمــن م ــا بـ ــات ي ـع ــرف ب ــ«ال ـخــايــا
االنـتـحــاريــة» ،بلغ  ١١مــوقــو ُفــا ،بني
انـتـحــاريــن وأمـنـيــن .وق ــد ضبطت
في حوزة هؤالء أحزمة ناسفة.
وأضافت أن انتحاريًا لبنانيًا تابعًا
لتنظيم «ال ــدول ــة اإلســا ّم ـيــة» دخــل
األراضـ ـ ــي الـلـبـنــانـيــة مـكــلـفــا تنفيذ
ّ
ع ـم ـل ـيــة ان ـت ـح ــاري ــة .وأوض ـ ـحـ ــت أن
االن ـت ـحــاري زكــريــا ح .ك ــان مــوقــوفــا
لدى األتراك قبل أن يخرج في صفقة
التبادل بني أنقرة والتنظيم إلطالق
سراح الديبلوماسيني األتراك الذين
احـ ـتـ ـج ــزه ــم األخـ ـ ـي ـ ــر بـ ـع ــد ُ دخ ــول ــه
ّ
مدينة املوصل العراقية .وأفيد بأن

االن ـت ـحــاري مــن ب ـلــدة تـلـمـعـيــان في
عـكــار ،ويـعــرف بــ«أبــو عبد الرحمن
األن ـ ـ ـصـ ـ ــاري»ُ ،
وي ـل ـق ــب ب ــاس ــم «أب ــو
يحيى».
وفي ملف التحقيقات في التفجيرين
االن ـ ـت ـ ـحـ ــاريـ ــن ف ـ ــي جـ ـب ــل م ـح ـســن،

 ١١موقوفًا بين
انتحاريين وأمنيين
ُضبطت في حوزتهم
أحزمة ناسفة

ّ
إمام «مسجد النور» ليس مجند انتحاريين
ُ
ّ
ما إن أعلنت هوية منفذي التفجير االنتحاري املزدوج في جبل محسن ،حتى بدأ الهمس باسم إمام
ّ ُ ِّ
جند االنتحاريني طه ّ
الخيال وبالل مرعيان
«مسجد النور» في طرابلس الشيخ محمد إبراهيم على أنه م
اللذين كانا ُيصليان خلفه في املسجد الكائن في منطقة املنكوبني .إال أنه لم يتوافر لدى االجهزة االمنية
ّ
املتشدد» ،كما يصفه كثيرون من أبناء املنطقة.
والقضائية اللبنانية ما ُيدين «الشيخ
ّ
ويعرف إبراهيم بخطابه املرتفع السقف ،وهو شن حملة شرسة على وزير الداخلية نهاد املشنوق إثر
ُ
اقتحام طابق السجناء اإلسالميني في سجن رومية املركزي .ودفعت خطبه التحريضية األمنيني الى الشك
ّ
في دور ما يلعبه ،خصوصًا أن عالقته كانت متينة بمنذر الحسن الذي أعلنت استخبارات الجيش أنه
ّ
موزع األحزمة الناسفة التي ُضبطت في فندق دو روي .كذلك هو ابن شقيق محمد الحاج ديبّ ،
رب العائلة
التي اقترن اسمها بقضايا إرهاب بني لبنان وسوريا وأوروباّ .
وعزز هذه الشكوك رصد األجهزة األمنية
ّ
ّ
تردد عدد من ّ
الشبان إلى مسجد النور قبل أن ينفذوا الحقًا عمليات انتحارية في الداخل السوري.
إبراهيم ،وهو أحد مشايخ حزب التحرير اإلسالمي ،يؤكد في مجالسه ّأنه حاول ثني عدد من ّ
الشبان عن
تنفيذ عمليات انتحارية في سوريا ،ونجح في إقناع بعضهم فيما أخفق أمام إصرار آخرين .ومن بني
ّ
ّ
هؤالء ّ
شبان من عكار والبداوي ووادي النحلة واملنكوبني وطرابلس .كذلك يؤكد أنه فوجئ بعدد من نفذوا
عمليات انتحارية.
مقربون من إمام مسجد النور ،املسجد الذي كان يتردد إليه ّ
ّ
الخيال ،أبلغوا «األخبار» ّأن إبراهيم التقى
ّ
ّ
االنتحاري آخر مرة قبل نحو ستة أشهر في مقهى ،وتحدثا في أمور عامة .ورغم املعلومات التي تتحدث
ُ ّ
تجنيد االنتحاريني ،يؤكد رواد مسجده أن دروسه الدينية «تركز على االنضباط وعدم
عن دور الشيخ في
ّ
ُ
ّ
اللجوء إلى األعمال املسلحة ألنها ال تجدي» .وينقل هؤالء أنه وصف التفجيرات في الضاحية الجنوبية
ّ
بأنها «غير شرعية وفاعلها ليس شهيدًا لحرمة قتل املدنيني واألبرياء» ،علمًا بأن «الخيال كان بني من
ّ
استمعوا إلى هذه الدروس» .وينفي هؤالء أن يكون مرعيان من رواد املسجد ،مشيرين الى أن ّ
الخيال كان
في الفترة األخيرة يتردد إلى الصالة ،ثم يغادر فورًا من دون أن يحضر الدرس ،قبل أن يختفي عن األنظار
بعد أحداث باب ّ
التبانة.

علمت «األخبار» أن األجهزة األمنية
تـبـحــث ع ــن امل ــدع ــو خ.ع .الـ ــذي أدى
دورًا رئيسيًا في العملية ،وكان على
دراية بكل التفاصيل ،وكان آخر من
ّ
الخيال وبالل
قابل االنتحاريني طه
مرعيان قبل تنفيذ العملية.
وأوق ـ ـف ـ ــت اس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات ال ـج ـي ــش،
أم ـ ــس ،ق ــاس ــم ي ــوس ــف ت ـل ـجــة ،ال ــذي
تبني ّأنه كان يستقبل االنتحاريني
ويـ ـ ـ ــوفـ ـ ـ ــر ل ـ ـهـ ــم امل ـ ـس ـ ـكـ ــن وامل ـ ـ ــأك ـ ـ ــل،
وقـ ـ ـ ــام قـ ـب ــل س ــاعـ ـت ــن مـ ــن ح ـص ــول
الـتـفـجـيــريــن بــاس ـت ـطــاع امل ـك ــان ثم
رافــق االنتحاريني لتنفيذ العملية.
ّ
وكشفت املعلومات أن تلجة أوقــف
ً
بناء على معلومات مخبرين وإفادة
أحد املوقوفني ،مشيرة إلى أن والد
أح ــد االن ـت ـحــاريــن ذك ــر اس ـمــه لــدى
تقديم إفــادتــه .وكشفت املـصــادر أن
ومتابعًا من
املوقوف كان مرصودًا
ً
قـ ّبــل األج ـهــزة األمـنـيــة ،مـشـيــرة إلــى
أنـ ــه م ــن ض ـمــن م ـج ـمــوعــة املـطـلــوب
شادي املولوي.
وفــي الـسـيــاق ،علمت «األخ ـب ــار» أن
األجهزة األمنية تشتبه بدور لشاب
يدعى م .ا ،.مــوجــود فــي الــدانـمــارك،
في تجنيد ّ
شبان انتحاريني لتنفيذ
تفجيرات بني لبنان وسوريا .ويشار
إلى دور ألتباع إمام مسجد هارون
الشيخ خالد ُحبلص في استقطاب
ش ـ ـ ّـب ـ ــان وتـ ـجـ ـنـ ـي ــده ــم .وإذ ت ـش ـيــر
ّ
املـعـطـيــات األم ـن ـيــة إل ــى أن «معظم
الـ ـشـ ـب ــان ال ــذي ــن ي ـ ـ ـ ــدورون ف ــي فـلــك
الـشـيــخ أح ـمــد األس ـي ــر مــوضــوعــون
فــي دائ ــرة الــرصــد واملــراقـبــة ،خشية
اح ـت ـم ــال ض ـلــوع ـهــم ف ــي تـفـجـيــرات
مـحـتـمـلــة» ،تـكـشــف م ـصــادر معنية
أن الــدور الرئيسي في هذه املرحلة
يضطلع به كل من تنظيمي «جبهة
النصرة» و«الدولة» .ويبرز في هذا
اإلطار اسمان:
ّ
ـوي ،وه ــو األكـثــر
ـ
ل
ـو
ـ
مل
األول ش ــادي ا
ّ
شـهــرة ،علمًا أنــه يتلقى أوام ــره من
أمير «الـنـصــرة» فــي لبنان ،الــذي لم
ُي ـك ـشــف اس ـمــه ب ـعــد ،وال ـ ــذي يتلقى
األوام ــر ب ــدوره مــن أمـيــر ِّ «الـنـصــرة»
في القلمون أبو مالك التلي ،بخالف
ّ
مــا ت ــردد ســابـقــا ّ ب ــأن امل ــول ــوي صلة
ال ــوص ــل ب ــن ال ـتــلــي واالن ـت ـحــاريــن.
ف ـي ـمــا ت ــؤك ــد امل ـع ـل ــوم ــات أن أســامــة
منصور (أبــو عمر) لم يدخل مخيم
عني الحلوة.
أم ــا ال ـث ــان ــي ،ف ـهــو مــرت ـبــط بتنظيم
«الــدولــة» ،وهــو على عالقة باملدعو
ع .ي .ال ـتــابــع لـلـتـنـظـيــم األص ــول ــي.

ّ
األحمد :لن نتستر على أي مطلوب
آمال خليل
أك ــد م ـســؤول الـســاحــة اللبنانية في
فتح عزام األحمد السفير الفلسطيني
أن «الـقـيــادة الفلسطينية لــن تسمح
ب ــأن ت ـ ًكــون املـخـيـمــات وع ــن الـحـلــوة
م ـل ـج ــأ ّ
ألي ف ـ ـ ـ ّـار مـ ــن وج ـ ــه ال ـع ــدال ــة
اللبنانية» .وقــال بعد زيارته رئيس
ال ـح ـكــومــة ت ـم ــام س ـ ــام« :ال تـقـلـقــوا.
سـنـكــون ي ـدًا واحـ ــدة بتنسيق كامل
م ــع ال ــدول ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة وأج ـهــزت ـهــا،
الس ـت ـمــرار وض ــع االس ـت ـقــرار واألم ــن
واملحافظة على السلم األهلي» .وزار
ً
األحـمــد أيـضــا كــا مــن الــرئـيــس نبيه
بري واملدير العام لألمن العام اللواء
عباس إبراهيم ،على أن يلتقي وزير

«عصبة األنصار» تطالب
المولوي بـ«العودة
إلى حيث أتى»

الداخلية نهاد املشنوق غدًا.
وراف ــق األح ـمــد فــي زي ــارات ــه وف ــد من
م ـم ـث ـلــي ف ـص ــائ ــل م ـن ـظ ـمــة ال ـت ـحــريــر
الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــة ،ك ـ ـ ـ ــان ق ـ ــد اج ـت ـم ــع
بـ ـه ــم صـ ـب ــاح ــا فـ ـ ــي مـ ـق ــر الـ ـسـ ـف ــارة

ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة .م ـ ـ ـصـ ـ ــادر م ــواكـ ـب ــة
لالجتماع نقلت عــن األحـمــد تعهده
باسم فتح وكافة الفصائل «بتسليم
املطلوبني الذين تريدهم الدولة وعدم
التستر أو إخفاء أي مطلوب» .لكنه
تساءل« :كيف وصل املطلوب شادي
املولوي من طرابلس إلى عني الحلوة
ب ـه ــذه ال ـس ـه ــول ــة؟» .ول ـف ــت امل ـس ــؤول
الـفـلـسـطـيـنــي إل ــى أن فـتــح «تـتـعــاون
فــي املـخـيـمــات مــع فـصــائــل إسالمية
ال عالقة لها بها في العادة من أجل
لبنان .وينتظر أن يثمر التعاون».
ومـ ــن ب ــن هـ ــذه ال ـف ـص ــائ ــل« ،عـصـبــة
األنـ ـص ــار اإلس ــام ـي ــة» ال ـت ــي تعتمد
عليها الــدولــة بترويض املتشددين،
وال سـ ـيـ ـم ــا مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال م ـس ــؤول ـه ــا
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«دونكيشوت» طرابلس:

لست في  14آذار
وال في 8
مصباح األحدب أشبه
ما يكون بـ «دونكيشوت».
الـ «دون جوان» الطرابلسي
يصارع طواحين الهواء الزرقاء،
ويرفض االستسالم لـ «القدر
السياسي» الذي رسمه له سعد
الحريري .حركة الفتة ّ
سجلت
له أخيرًا ّ
تضمنت انفتاحًا على
الخصوم
عبد الكافي الصمد

المطلوب شادي المولوي (ارشيف)

وهو موجود في مخيم عني الحلوة
ض ـ ـمـ ــن م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة بـ ــاي ـ ـعـ ــت أمـ ـي ــر
«ال ــدول ــة» أب ــو بـكــر ال ـب ـغــدادي ،علمًا
بــأنــه أح ــد مــؤس ـســي تـنـظـيــم «جـنــد
الشام».
وب ـح ـســب امل ـع ـل ــوم ــات ،فـ ــإن األف ـ ــراد
الـ ــذيـ ــن ي ـ ـ ـ ـ ــدورون فـ ــي فـ ـل ــك تـنـظـيــم
«ال ــدول ــة» داخ ــل مخيم عــن الحلوة
ه ـ ـ ـ ـ ــم :جـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال رمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــض املـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروف
ب ــ«ال ـش ـي ـش ــان ــي» وشـ ـ ـ ــادي صـبـحــة
وأبوحمزة مبارك وأبو طارق مبارك

ومـحـمــد جـمـعــة وي ــوس ــف شبايطة
ونعيم النعيمّ .
أمـ ــا ف ــي م ــا ي ـت ـعــلــق بـ ـ ــدور مـشــايــخ
ف ـ ـ ــي س ـ ـجـ ــن رومـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي ت ـج ـن ـي ــد
ُ
ّ
انتحاريني ،فتشير املصادر إلــى أن
رصد االتصاالت ُيفيد بأن للسجني
«أبـ ــو سـلـيــم ط ــه» دورًا ف ــي تـحــريــك
خاليا انتحارية فــي الـخــارج .كذلك
ت ـحــدثــت املـ ـص ــادر ع ــن دور يــؤديــه
الدكتور
فضل الـشـ ّـهــال ،ابــن شقيق
ّ
حـســن ال ـشـ ّـهــال ،املــوجــود فــي الــرقــة،

في التنسيق واالستقطاب .وكشفت
ّ
ّأن االتصاالت ّ
الشهال ُع ّي
بينت أن
م ـســاع ـدًا لـلـقــاضــي ال ـشــرعــي الـتــابــع
لـتـنـظـيــم «الـ ــدولـ ــة اإلس ــامـ ـي ــة» فــي
الرقة ،وأنه يؤدي دورًا في استدراج
ّ
شبان لالنتقال إلى الداخل السوري.
وت ـق ــول امل ـص ــادر األم ـن ـيــة إن خطب
ورفع
املساجد وحمالت التحريض ّ
ش ـ ـعـ ــار « ُم ـظ ـل ـِّـوم ـي ــة أهـ ـ ــل الـ ـس ــن ــة»
ت ـس ــاع ــد امل ـج ــن ــدي ــن ف ــي اس ـت ـق ـطــاب
ّ
الشبان والتغرير بهم.

السابق «أبو محجن» .الناطق باسم
العصبة أبو شريف عقل لم ُيدع للقاء
األحمد ،لكنه تالقى مع دعوته بعدم
ّ
إي ـ ــواء امل ـط ـلــوبــن .وأق ـ ـ ّـر بـ ــأن ش ــادي
املولوي موجود في عني الحلوة بعد
أن شـكــك ط ــوال شـهــريــن فــي الــروايــة
الرسمية األمنية .وكما تمنى سابقًا
عـلــى فـضــل شــاكــر ال ـكــف عــن إص ــدار
امل ــواق ــف الـتـحــريـضـيــة ض ــد الجيش
وشخصيات صـيــداويــة ،تمنى على
املــولــوي الـخــروج والـعــودة مــن حيث
أتى.
اآلمال املعلقة على العصبة بتخفيف
ت ـ ـهـ ــديـ ــد املـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــددي ـ ــن تـ ـتـ ـض ــاع ــف.
ل ـك ــن ه ــل ت ـس ـت ـط ـيــع ت ـح ـمــل ك ــل ه ــذا
الضغط ،في ظل حمالت التحريض

ال ــذي تتعرض لها منذ أشـهــر ،التي
وصلت حـ ّـد تكفيرها من قبل بعض
«أمـ ـ ــراء» اإلســام ـيــن داخ ــل املـخـيــم؟
إذ يــأخــذ ه ــؤالء عـلــى مـســؤولـهــا أبــو
ط ـ ــارق ال ـس ـع ــدي وع ـق ــل خــروج ـه ـمــا
إل ــى خ ــارج املـخـيــم ب ــإذن م ــن أجـهــزة
ال ــدول ــة ول ـقــاء ه ـمــا رؤسـ ــاء األج ـهــزة
وامل ـســؤولــن وتــواصـلـهـمــا مــع حــزب
الـلــه .وأم ــس ،انتشر بـيــان يهاجمها
بسبب تعزيتها بـشـهــداء حــزب الله
في القنيطرةّ .وتعليقًا على «تعزية
قاتلي أهــل السنة فــي ســوريــا» ،جاء
في البيان« :إننا ال نستغرب أعمال
العصبة التي أصبحت حركة وطنية
فلسطينية تـلـبــس ل ـبــاس الـحــركــات
ال ـج ـهــاديــة زورًا وب ـه ـتــانــا .وك ـيــف ال

ت ـع ــزي ب ـم ـق ـتــل ج ـن ــود وق ـ ـ ــادة ح ــزب
إيـ ـ ـ ــران وت ـص ـف ـه ــم ب ــالـ ـشـ ـه ــداء وه ــي
ـض ش ـهــريــا األم ـ ـ ــوال .وه ــي منذ
تـقـبـ ّ
أن ع ـ ــزت ب ـبــاســل األس ـ ــد ث ــم بـيــاســر
ع ـ ـ ــرف ـ ـ ــات ،قـ ـ ــد عـ ـلـ ـمـ ـن ــا أنـ ـ ـه ـ ــا م ــات ــت
وبـ ــاعـ ــت دمـ ـ ــاء الـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــداء» .ال ـب ـي ــان
الـتـحــريـضــي وال ـت ـخــوي ـنــي ال ـطــويــل،
ط ــال ــب «ش ـب ــاب الـعـصـبــة ق ـبــل ف ــوات
األوان» بـ ـ ــأن «ي ـل ـت ـح ـق ــوا بـسـفـيـنــة
ال ـ ـن ـ ـجـ ــاة» .أبـ ـ ــو ش ــري ــف عـ ـق ــل الـ ــذي
طــاولــه ّالبيان بالشتم علق بالقول:
«أل ــم تـعــز العصبة حـمــاس والجهاد
وأن ـص ــار الـلــه وف ـتــح؟ ومل ــاذ الـهـجــوم
على العصبة بما أن صاحب البيان
مـقـتـنــع بــأن ـهــا ب ــاع ــت دي ـن ـهــا ودم ــاء
شهدائها؟».

مـ ـ ـن ـ ــذ إب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاده ع ـ ـ ــن الئ ـ ـ ـحـ ـ ــة الـ ـ ـت ـ ــواف ـ ــق
الـ ـط ــرابـ ـلـ ـس ــي فـ ـ ــي ان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ،2009
وخــوضــه االنـتـخــابــات النيابية فــي ذلك
العام منفردًا حاصدًا قرابة  18500صوت،
رفــض الـنــائــب الـســابــق مصباح األحــدب
االسـتـســام ل ـ «ق ــدر سـيــاســي» تمثل في
ت ـح ــال ــف «كـ ـب ــار ط ــرابـ ـل ــس» الـ ـ ــذي ع ــزف
كثيرون عن مواجهته.
وم ــع أن الــرئ ـيــس س ـعــد ال ـح ــري ــري ،بعد
إسـقــاط حكومته عــام  ،2011أبــدى ندمه
على التحالف مع الرئيس نجيب ميقاتي
وال ـنــائــب مـحـمــد ال ـص ـفــدي عـلــى حـســاب
األح ـ ـ ـ ــدب وال ـ ـنـ ــائـ ــب الـ ـس ــاب ــق مـصـطـفــى
يجر «تقريشه» .وإذا
علوش ،فإن الندم لم ِ
ك ــان عـلــوش قــد ُع ـ ّـوض جــزئـيــا بتعيينه
م ـن ـس ـقــا ل ـت ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل فـ ــي عــاص ـمــة
الشمال ،بقي األح ــدب خــارج الحسابات
الـ ــزرقـ ــاء ،م ــا ج ـعــل ع ــاق ــة الــرج ـلــن تـمـ ّـر
ب ـف ـتــور واضـ ـ ــح .لـ ــذا ّكـ ــان ع ـلــى «ال ـنــائــب
الوسيم» ،الذي لم يوفر الحريري وتياره
من انتقادات الذعة ،االعتماد على نفسه،
واملــزايــدة على تـيــار املستقبل سنيًا في
كثير من املواقف ،من قتال حزب الله في
سوريا إلى قضية املوقوفني اإلسالميني
فــي سـجــن روم ـي ــة ،وم ــا بينهما املــوقــف
مــن املـطـلــوب ش ــادي امل ــول ــوي ،حـتــى بــدا
أحـيــانــا وكــأنــه يـصــارع طــواحــن الـهــواء.
لـكــن ه ــذا كـلــه مــن دون أن ي ـخــرج ،ال في
مواقفه وال في حراكه السياسي ،من فلك
 14آذار ...إلى أن أطل نهاية األسبوع من
دارة الــوزيــر الـســابــق عبد الــرحـيــم مــراد،
بـعــد تــواصــل مــع شـخـصـيــات سـنـيــة من
خصوم املستقبل كالرئيس سليم الحص
ورئ ـي ــس ح ــزب ال ـح ــوار ف ــؤاد مـخــزومــي.
األحدب :أحكي مع الجميع (هيثم الموسوي)

فهل ّقرر أخيرًا «نقل البارودة»؟
يجيب األح ــدب« :أن ــا دروي ــش ،لست في
 8وال ف ــي  14آذار .أح ـكــي م ــع ال ـك ــل ،وال
أقـ ـط ــع م ــع أحـ ـ ــد» .وي ــوض ــح أن عــاق ـتــه
«عادية ،مع تيار املستقبل ومع غيره .لقد
دفعت أثمانًا غالية ،وأنا اليوم منغمس
فــي الـشــأن الـعــام ،وأتــواصــل مــع القاعدة
الشعبية في طرابلس».
وعـ ــن ال ـغ ــاي ــة م ــن زيـ ــارتـ ــه م ـ ـ ــراد ،ي ـق ــول:
«أعمل على مبادرة غير سياسية أطلعته
عليها .كذلك أطلعت عليها أيضًا آخرين،
كالرئيس الـحــص واملفتي عبد اللطيف
دري ــان وإســامـيــن ويـســاريــن ومقربني
م ــن ال ـح ــري ــري وم ـي ـقــاتــي ،وشـخـصـيــات
منها فــؤاد مخزومي وســواهــم» ،رافضًا
تصنيف هذا التواصل املستجد كإحدى
ث ـ ـمـ ــار ال ـ ـح ـ ــوار بـ ــن حـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه وتـ ـي ــار
املـسـتـقـبــل .وي ـقــول« :أي ح ــوار هــو جيد،
وال ـتــاقــي مـفـيــد ،ول ـكــن ه ــذا وح ــده غير
كاف» ،مستغربًا «هذا الوضع السياسي
ٍ
ال ــذي قــام نتيجة انتخابات جــرت تحت
ش ـعــار «م ــا مـنـقـبــل وال ـس ـمــا زرق ـ ــا» ،وهــا
ه ــم ال ـي ــوم ي ـم ـشــون ف ــي م ـس ــار سـيــاســي
بعيد عن القواعد الشعبية ،وال يحاولون
ال ـتــوصــل إل ــى تـســويــة مـنـطـقـيــة ،ب ــل إلــى
تسوية تبقيهم في الحكم ،لكنها تجعلهم
أقلية .وهذا ال يشكل عامل استقرار ،ألن
التسوية التي يسعون إليها تحت شعار
محاربة اإلرهاب ،ونحن معها ،ينبغي أن
تعني مـحــاربــة اإلره ــاب كله ولـيــس فئة
ً
معينة منه ،فضال عن مطالبة حزب الله
باالنسحاب من سوريا».
وعـمــا إذا كــانــت مــواقـفــه نتيجة اقتناعه
بــأنــه لــم يـعــد لــه م ـكــان عـلــى لــوائــح تيار
املستقبل فــي طــراب ـلــس ،خـصــوصــا بعد
دخ ـ ـ ــول أس ـ ـمـ ــاء جـ ــديـ ــدة ع ـل ــى ال ـس ــاح ــة
السياسية مثل وزير العدل أشرف ريفي،
ً
فضال عن التقارب األخير بني املستقبل
والـ ــوزيـ ــر ال ـس ــاب ــق ف ـي ـصــل ك ــرام ــي؟ يــرد
األحدب« :ليست هناك انتخابات نيابية
اليوم حتى نتحدث بهذا الشكل .وال أرى
أحـ ـ ـدًا يــزاح ـم ـنــي ع ـلــى م ـقــاعــد طــراب ـلــس
ال ـ ّـسـ ـنـ ـي ــة الـ ـخـ ـمـ ـس ــة ،وعـ ـن ــدم ــا تـحـصــل
االنتخابات عندها لكل حــادث حديث».
غير أنــه ّ
يقر بــأن «طرابلس تشهد خلط
ً
أوراق» ،متحدثًا عن «ظهور مسلح ليال،
وتشكيل مجموعات مسلحة جديدة في
ً
املــدي ـنــة» ،مـتـســائــا« :كـيــف نحكم لبنان
بـ ـه ــذا ال ـش ـك ــل وداعـ ـ ـ ــش ت ـن ـت ـظــرنــا عـلــى
الحدود؟».
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مجتمع وإقتصاد
تقرير
«على هذه االرض ما يستحق الحياة» .طبعًا ،لم يقصد الشاعر العربي الراحل محمود درويش بهذه العبارة  80شخصًا
على االرض نفسها.
فقط يحيون على هذه األرض حاليًا مع ثروات شخصية تفوق قيمتها كل ما يجنيه نصف البشر ّ
يخدم اآلن ثراء
بحسب تقرير حديث لمنظمة «أوكسفام» ،عشية المنتدى االقتصادي العالمي في دافوس ،العالم كله ّ
 %1فقط من سكانه ،وبالتالي نجحت الرأسمالية في مصادرة استحقاق الحياة على هذه االرض لمصلحة القلة القليلة

«أغنياء ال يشبعون» الكوكب في خدمة  %1مـ ـ
حسن شقراني
«فـ ــي عـ ــام  ،2014س ـي ـطــر أغ ـن ــى %1
مــن الـبـشــريــة عـلــى  %48مــن ثروتها
اإلج ـم ــال ـي ــة ،ت ــارك ــن  %52ف ـق ــط مــن
هذه الثروة للـ %99من البالغني على
ُ
ه ــذا ال ـك ــوك ــب» .ت ـع ـ ّـد ه ــذه الـخــاصــة
الـ ـت ــي ي ـن ـط ـل ــق بـ ـه ــا تـ ـق ــري ــر مـنـظـمــة
«أوكـسـفــام» حــول الـثــروة فــي العالم:
«أغ ـن ـيــاء ال يـشـبـعــون» (تــرجـمــة غير
حــرفـيــة لـلـعـنــوان اإلنـكـلـيــزي) ،كافية
لشرح أحوال سكان االرض بعد عقد
ونيف من بداية القرن الجديد واكثر
مــن  3ع ـقــود مــن انـهـيــار االشـتــراكـيــة
ف ـ ـ ــي اوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا وس ـ ـ ـي ـ ـ ـطـ ـ ــرة االف ـ ـ ـكـ ـ ــار
النيوليبرالية.
ه ـ ـ ــذه ال ـ ـخـ ــاصـ ــة تـ ــوضـ ــح كـ ـي ــف أن
ّ
ث ــروة ال ـعــالــم ،ال ـتــي يــولــدهــا الـنـظــام
الرأسمالي القائم ،تتركز على نحو
م ـت ــزاي ــد ف ــي أي ـ ــدي «ن ـخ ـب ــة صـغـيــرة
غنية» .عمد هــؤالء األشـخــاص ،وفقًا
لكلمات التقرير الذي نشرته املنظمة
بـ ــدايـ ــة هـ ـ ــذا األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع ،إلـ ـ ــى إنـ ـت ــاج
ث ــروات ـه ــم ومـضــاعـفـتـهــا ع ـبــر الـعـمــل
فـ ــي قـ ـط ــاع ــات اقـ ـتـ ـص ــادي ــة مـ ـح ــددة،
أب ـ ــرزه ـ ــا الـ ـقـ ـط ــاع املـ ــالـ ــي ومـ ـج ــاالت
ال ـص ـن ــاع ــة ال ـص ـي ــدالن ـي ــة وال ــرع ــاي ــة
ُ
الـصـحـيــة« .تـنـفــق الـشــركــات العاملة
فــي ه ــذه الـقـطــاعــات املــايــن كــل عــام
ملناصرة مصالحها القاضية بخلق
ُ
بـيـئــة سـيــاسـيــة تـحـمــي وت ـط ــور هــذه
امل ـصــالــح أك ـث ــر ف ــي امل ـس ـت ـق ـبــل» .هــذا
التأثير اللولبي لتركز الـثــروة يترك
لـ ـ ــ %80م ــن الـبـشــريــة  %5.5فـقــط من
ّ
استمر هذا النمط
ثروة العالم« .وإذا
ّ
فإن ّ
حصة الـ %1ستفوق ثروة الباقني
خالل عامني فقط».

مستويات تركز الثروة
استنادًا إلى البيانات التي يتضمنها
ال ـ ـت ـ ـقـ ــريـ ــر ،وامل ـ ـس ـ ـت ـ ـقـ ــاة م ـ ــن أبـ ـح ــاث
امل ـصــرف الـســويـســري ،Credit Swiss
ّ
فإن أفضل ما حققه العالم منذ مطلع
األلفية ،على مستوى التوزيع العادل
ل ـل ـثــروة ك ــان ف ــي ع ــام  ،2008أي عند
ان ــدالع ش ــرارة األزم ــة املالية وانهيار
ّ
مــؤشــرات الـبــورصــة .حينها تــوزعــت
ال ـثــروة بــن  %55.8لـصــالــح النصف
األفقر من البشرية ،و %44.2لصالح
الـ %1األغنى .غير أن التدهور سرعان
ما استكمل خــال السنوات الالحقة.
ووفقًا للتقديرات الواردة في التقرير
فإن ّ
حصة الــ %1ستبلغ  %50.28من
ث ــروة الـعــالــم ع ــام  ،2016وستستمرّ

باالرتفاع لتصل إلى  %54.32بحلول
ع ـ ــام  .2020ي ـظ ـه ــر م ـس ـت ــوى تــركــز
الثروات وارتفاعه على نحو مطرد من
خالل مراقبة لوائح أصحاب املليارات
في العالم .وفقًا ملجلة «فوربز» ،التي
ُ
ت ـعــد الــائ ـحــة املــدم ـجــة األك ـثــر دالل ــة،
ّ
فإن ثروة أغنى  80شخصًا في العالم
كانت  1.3تريليون دوالر عــام .2010
وارتـ ـفـ ـع ــت ب ــواق ــع  %50خ ـ ــال أرب ــع
ُ
س ـنــوات فـقــط لــتـصـبــح  1.9تريليون
دوالر بـنـهــايــة ال ـع ــام امل ــاض ــي .الـيــوم
تـ ـف ــوق ثـ ـ ــروة هـ ـ ــؤالء األش ـ ـخـ ــاص مــا
يملكه  3.5مليار بـشــري ،ومــؤشــرات
ً
ه ـ ــذا الـ ـتـ ـف ــاوت امل ـ ـ ـ ـ ّ
ـادي ت ـ ـ ــزداد ح ـ ــدة:
قـبــل أرب ــع س ـن ــوات تـطـلــب األم ــر 388
مليارديرًا ملعادلة ما يملكه النصف

ّ
حصة الـ %1ستبلغ
 %50.28من ثروة
العالم عام 2016

األف ـقــر عـلــى ه ــذا ال ـكــوكــب ،ام ــا الـيــوم
فال يتطلب األمر سوى  80مليارديرًا.
ُي ـم ـك ــن ت ـب ـس ـيــط املـ ـس ــأل ــة ب ــامل ـق ــارن ــة
التالية :تبلغ الثروة الكلية في العالم
 263ت ــري ـل ـي ــون دوالر ،م ـن ـه ــا 1.84
تريليون دوالر فقط للنصف األفقر
من البشرية .أما أغنى  22شخصًا في
العالم فيملكون ما يــوازي نصف ما
يملكه هذا النصف الفقير.
ه ــؤالء األغـنـيــاء أشـهــر مــن التعريف
فهم على الئحة شهيرة تبدأ بمؤسس
شركة «مايكروسوفت» بيل غايتس
وب ـ ـع ـ ـمـ ــاق االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت امل ـك ـس ـي ـكــي
ك ــارل ــوس س ـل ـيــم ،ت ـب ـلــغ ث ـ ــروة األول
 76مـلـيــار دوالر وال ـثــانــي  72مليار
ُ
دوالر .وتكمل الالئحة بأسماء حققت
وض ـع ـي ـت ـهــا مـ ــن املـ ـض ــارب ــة امل ــال ـي ــة،
وم ــن تـكـنــولــوجـيــا امل ـع ـلــومــات ،ومــن
ال ـص ـنــاعــة ال ـص ـيــدالن ـيــة وال ـخــدمــات
الطبية ،ومن تجارة التجزئة ...أو بكل
بساطة من اإلرث.

سطوة قوى الضغط
يدخل التقرير في تفاصيل مصالح
الشركات الكبيرة التي تولد املليارات
م ـ ــن األرب ـ ـ ـ ـ ــاح ف ـ ــي عـ ــالـ ــم ال ـس ـي ــاس ــة.

تبلغ الثروة الكلية في العالم  263تريليون دوالر منها  1.84تريليون دوالر فقط للنصف األفقر من البشرية (هيثم الموسوي)

ُ
فـ ــاألمـ ــوال ال ـت ــي تـن ـف ـق ـهــا ع ـلــى شكل
نـ ـش ــاط ــات مـ ـن ــاص ــرة ()Lobbying
تضمن لها استدامة مصالحها عبر
تأمني البيئة املالئمة لتوليد األرباح
أو ضـمــان األسـ ــواق أو االح ـت ـكــارات.
فـلـنــأخــذ م ـثــال ال ـشــركــات املــال ـيــة في
ّ
ال ــوالي ــات املــت ـحــدة ،فـقــد أنـفـقــت هــذه
الـ ـش ــرك ــات  400م ـل ـي ــون دوالر عـلــى
املناصرة ومراكمة دعــم السياسيني
ف ــي ه ــذا ال ـب ـلــد ُع ــام  ،2013أي %12
مــن إجمالي مــا أنـفــق على املناصرة
ف ـ ــي ك ـ ــل ال ـ ـق ـ ـطـ ــاعـ ــاتُ .
ويـ ـمـ ـك ــن رب ــط
ه ــذا الـنـشــاط بنتيجة واض ـحــة على
الئحة «فــوربــز» :ارتفع عدد أصحاب
املليارات العاملني في القطاع املالي
فــي ال ـعــام املــاضــي إل ــى  150شخصًا
وت ـض ـخ ـم ــت ث ــروتـ ـه ــم ب ـن ـس ـبــة %17

إل ــى  629م ـل ـيــار دوالر .ك ــذل ــك األم ــر
في االتـحــاد األوروب ــي .هناكَ ،
ناص َر
القطاع املالي مصالحه بإنفاق 150
مليون دوالر ،مــا رفــع عــدد أصحاب
املليارات من هــذا القطاع من  31إلى
 39م ـل ـيــاردي ـرًا وثــروت ـهــم اإلجـمــالـيــة
بنسبة  %275إلى  128مليار دوالر.
لـيــس غــريـبــا أن تـكــون الـشــركــات هي
املسيطرة على مفاصل الرأسمالية،
ع ـ ـ ـبـ ـ ــر تـ ـ ـح ـ ــالـ ـ ـف ـ ــاتـ ـ ـه ـ ــا ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة
ّ
وال ـ ـبـ ــرجـ ــوازيـ ــة ،غ ـي ــر أن م ّــا ي ــؤك ــده
ت ـق ــري ــر «أوك ـ ـس ـ ـفـ ــام» ه ــو أنـ ـ ــه ُيـمـكــن
احتواء ّ
توسع الالمساواة في العالم.
وذلـ ــك ع ـبــر  9رس ــائ ــل يــوج ـه ـهــا إلــى
ق ـ ــادة ال ـع ــال ــم ون ــاش ـط ـي ــه ،وت ـحــدي ـدًا
إل ــى املـجـتـمـعــن ف ــي مــؤتـمــر داف ــوس
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ،الـ ـ ـ ــذي ي ـج ـم ــع نـخـبــة

رج ـ ـ ــال األعـ ـ ـم ـ ــال فـ ــي س ــويـ ـس ــرا ه ــذا
األسـ ـب ــوع ،ملـنــاقـشــة أح ـ ــوال الـكــوكــب
ونشاطاتهم الـخــاصــة وسـبــل الــرأفــة
بالفقراء .الرسائل هي :الضغط على
الحكومات ملواجهة الحاالت املتطرفة
مـ ــن الـ ـ ــام ـ ـ ـسـ ـ ــاواة؛ تـ ـع ــزي ــز الـ ـع ــدال ــة
االقـتـصــاديــة بــن الجنسني وحـقــوق
املرأة؛ اعتماد «راتب املعيشة» عوضًا
ع ـ ــن ال ـ ـحـ ــد األدن ـ ـ ـ ــى ل ـ ــأج ـ ــور وك ـب ــح
مدخول املــدراء الكبار؛ توزيع العبء
الضريبي على نحو عادل؛ السيطرة
ع ـلــى ال ـث ـغ ــرات ال ـضــري ـب ـيــة ال ـســائــدة
في العالم التي تسمح بالتهرب من
التكليف؛ التوصل إلى خدمات عامة
مـجــانـيــة بـحـلــول ع ــام 2020؛ تغيير
الـ ـنـ ـظ ــام امل ـع ـت ـم ــد ع ــامل ـي ــا ل ـل ـت ـطــويــر
والتسعير فــي الـقـطــاع الـصـيــدالنــي؛

نقابات

رابطة الثانويين :توافق مجتزأ إلزاحة الرئاسة؟

فاتن الحاج
ل ــم ت ـخ ـلــص املـ ـف ــاوض ــات ب ــن ال ـقــوى
النقابية الى إخراج التركيبة التوافقية
ل ــراب ـط ــة أسـ ــاتـ ــذة ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـث ــان ــوي
الرسمي ،فالنقاش بقي مفتوحًا على
اح ـت ـم ــاالت ش ـت ــى ،م ــع اس ـت ـم ــرار شد
الحبال لتقاسم الحصص الحزبية،
واسـ ـتـ ـبـ ـع ــاد ال ـن ـق ــاب ـي ــن امل ـس ـت ـق ـلــن،
واختيار الرئيس.
الـ ـح ــدي ــث عـ ــن تـ ــوافـ ــق ح ــزب ــي يــؤمــن
تمثيل القوى ،تبعًا ألحجامها ،يطغى
ع ـلــى أي ت ــواف ــق ن ـقــابــي م ـب ـنــي على
برنامج مطلبي .وتأكيد األحزاب عدم

وجود مشكلة على «توزيعة» أعضاء
ال ـه ـي ـئ ــة اإلداريـ ـ ـ ـ ــة «إذا مـ ــا اع ـت ـمــدت
ذهنية التضحية» ،كما تسميها ،ال
يحجب الخالف على رئاسة الرابطة.
لم تحضر الرئاسة في اللقاء األخير
ال ــذي عـقــد فــي مـقــر ال ـحــزب التقدمي
االش ـ ـتـ ــراكـ ــي ،أول م ــن أمـ ـ ــس ،إال مــن
ب ـ ـ ــاب ع ـ ـ ــرض وجـ ـهـ ـت ــي ن ـ ـظـ ــر ،ت ـق ــول
األول ـ ــى (الـ ـح ــزب ال ـش ـيــوعــي وال ـت ـيــار
ال ــوط ـن ــي الـ ـح ــر) إن «الـ ـت ــواف ــق يجب
ً
أن يـ ـك ــون ن ـق ــاب ـي ــا ش ــام ــا لــأس ـمــاء
واملسؤوليات في الهيئة اإلدارية وفي
مـكــاتــب ال ـف ــروع فــي املـنــاطــق أي ـضــا».
أم ــا الـثــانـيــة (حــركــة أم ــل وح ــزب الله

والحزب التقدمي االشتراكي) فتطرح
تــأجـيــل الـحــديــث بــاملـســؤولـيــات ،بما
فيها الــرئــاســة ،إلــى مــا بـعــد انتخاب
الهيئة اإلدارية ملزيد من التشاور .من
جهته ،يرى تيار املستقبل أن االتفاق
على الرئيس في الجلسة املقبلة التي
تعقدها األط ــراف ،عند السادسة من
مساء الـيــوم ،في مقر التيار الوطني
الـ ـح ــر ،ي ــذل ــل ال ـع ـق ـبــات وي ـس ــاع ــد في
تدوير الزوايا.
ل ـكــن ح ـتــى تــرك ـي ـبــة ال ـه ـي ـئــة اإلداريـ ـ ــة
ال ـج ــدي ــدة ك ــان ــت م ـث ــار أخـ ــذ ورد ،إذ
عمد كــل مــن األح ــزاب األســاسـيــة إلى
تـكـبـيــر حـجـمــه لـلـحـصــول ع ـلــى أكـبــر

تمثيل ممكن ،لدرجة فاقت الحصص
امل ـط ـلــوبــة امل ـق ــاعــد ال ـ ـ  18ف ــي الـهـيـئــة
بعد اشتراط األحــزاب الكبيرة أخذ 3
مقاعد لكل منها ،ما يعني أنها أمام
حـلــن :إمــا خفض تقديراتها أو رفع
عدد أعضاء الهيئة اإلدارية لتتماشى
مع أرقامها .كل ذلك يأتي على حساب
االع ـ ـ ـتـ ـ ــراف ب ــال ـن ـق ــاب ـي ــن امل ـس ـت ـق ـلــن
وزيــادة حصتهم .في هذا السياق ،لم
تدع األحزاب لجنة الحفاظ على موقع
أستاذ التعليم الثانوي الرسمي إلى
أي مــن الـلـقــاءات التوافقية املوسعة،
ع ـلــى «خـلـفـيــة أن ـن ــا ن ــري ــد أن ننتهي
من نغمة املستقلني ،فال أحد مستقل

والكل مرتبط سياسيًا ( )...وبالتالي
فـ ــإن ك ــل حـ ــزب يـس ـت ـط ـيــع أن يـسـمــي
ّ
ه ــؤالء الـنــاشـطــن الـنـقــابـيــن» .إال أن
رئ ـي ــس ال ـل ـج ـنــة ف ـي ـصــل زي ـ ــود يــدعــو
إلــى االعـتــراف بــأصــوات غير أصــوات
املـ ـك ــات ــب الـ ـت ــرب ــوي ــة واالت ـ ـف ـ ــاق عـلــى
البرنامج املطلبي وليس التحاصص
ال ـح ــزب ــي ،ك ــي ت ـب ـقــى ال ــراب ـط ــة راف ـعــة
للعمل النقابي ورقمًا صعبًا في هيئة
التنسيق النقابية .ما عــدا ذلــك ،ترى
ال ـل ـج ـنــة ،بـحـســب زي ـ ــود ،أن ـهــا خ ــارج
التوافق وستتخذ الخطوات املناسبة
في هذا اإلطار.
أم ـ ــا ال ـ ـحـ ــزب ال ـش ـي ــوع ــي ف ـي ـط ــرح أن
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ماركس ضد سبنسر

«القلب ينبض من اليسار»

ــن سكانه

اعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاد ن ـ ـظ ـ ــام ع ـ ــامل ـ ــي ل ـل ـح ـم ــاي ــة
االجتماعية؛ توجيه مشاريع التنمية
نحو خفض الالمساواة والفقر.
ّ
األلفية ومؤتمرات
بعيدًا من أهــداف
املـ ــان ـ ـحـ ــن ودع ـ ـ ـ ــم ب ـ ــرام ـ ــج ال ـت ـن ـم ـيــة
وتـ ـحـ ـفـ ـي ــز الـ ــوظـ ــائـ ــف الـ ــائ ـ ـقـ ــة ،مــن
الـ ـصـ ـع ــب جـ ـ ـ ـدًا ،اس ـ ـت ـ ـنـ ــادًا إلـ ـ ــى ه ــذه
ال ـ ـتـ ــوص ـ ـيـ ــات ،ال ـت ـف ـك ـي ــر بـ ـ ــأن يـعـمــد
الفاعلون في نظام قائم على تغذية
ن ـخ ـب ـتــه ب ــالـ ـث ــروة الـ ـ ــى ت ـغ ـي ـيــر ه ــذا
ّ
ال ـن ـظ ــام ،إال إذا ولـ ــد ال ـن ـظــام ش ــرارة
قــد تــؤدي إلــى انهياره ونـشــوء نظام
جديد ،قد يطول مخاضه عـقــودًا ،أو
تـ ــؤدي إل ــى ان ـت ـفــاضــات م ــوازي ــة بني
ُ
مراكز النظام تـعـ ّـدل مركز الثقل فيه
وبالتالي االستفادة من الثمار التي
ُيمكن أن يؤمنها.

ي ـك ــون ال ـت ــواف ــق مـنـطـلـقــا م ــن الـهـيـئــة
اإلداريـ ــة الـســابـقــة وتــوسـيــع التمثيل
ل ـل ـم ـس ـت ـق ـلــن والـ ـح ــزبـ ـي ــن الـ ــذيـ ــن لــم
يـكــونــوا ممثلني مــن قـبــل ،مــع أهمية
أن يكون نقاش تمثيل القوى مرتبطًا
ب ــاألس ـم ــاء املـ ــوجـ ــودة وح ـف ــظ حصة
املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـل ــن .ول ـ ـكـ ــن ه ـ ــذا لـ ـي ــس رأي
ح ــرك ــة أم ـ ــل ،ف ــاالنـ ـط ــاق م ــن الـهـيـئــة
السابقة يعني بحسب ،نزيه جباوي،
ترميمًا ،فيما نحن نجري انتخابات،
وقــد يـكــون هـنــاك تغيير فــي الــوجــوه
واملـ ـس ــؤولـ ـي ــات وق ـ ــد ال يـ ـك ــون .وم ــع
ذلك ،يقول إننا «سنتمسك بالالئحة
التوافقية حتى آخــر رمــق ،لكن يجب

*

املرتفعة والفوائض التجارية في االقتصاد األوروبــي
غسان ديبة
وال ـع ــامل ــي .أم ــا األس ـ ــواق املــال ـيــة ،وم ـنــذ تـحــريــرهــا في
«إن الدين العام مبني على الثقة بــأن الدولة ثمانينيات القرن املاضي ،فإنها بدأت تدريجيًا ،ليس
تسمح لنفسها بــأن تستغل مــن قبل أسماك فقط تحديد العوائد على األنواع املختلفة من الرأسمال،
القرش المالية ( )...إن االستدانة العامة والخاصة وبالتالي سقوف عوائد العمل وحصصهم من الدخل
هي ميزان الحرارة لقياس درجة قوة الثورة ،إذ الوطني والثروة وذلك لصالح الرأسمال املالي .بل بدأت
تهبط بمقدار ما ترتفع قوة الثورة نفسها».
تلعب أيضًا دورًا في تحديد سياسات الدول وتساهم
كارل ماركس في ًانجاح واسقاط حكومات كما حصل في إيطاليا
***
مثال في  2011بعد أن ارتفعت الفوائد على السندات
يوم األحد املقبل ينتخب اليونانيون برملانًا جديدًا في الحكومية .تعيش الحكومات األوروبية في رعب دائم
انـتـخــابــات طــارئــة نتجت مــن األزم ــة السياسية ،التي م ــن األس ـ ــواق املــال ـيــة ال ـتــي تــدفـعـهــا بــات ـجــاه التقشف
تعصف بالبالد منذ  2009مع دخول البالد في أزمة ومحاربة ارتـفــاع األجــور ،وذلــك من أجــل رفــع عائدات
اقتصادية كبرى .لقد ّ
تغير املشهد السياسي اليوناني الريعيني ،الذين أوصى كينز منذ زمن بإنهائهم عبر
منذ ذلك الحني ،بشكل لم تعهده أوروبا منذ التغيرات الـقـتــل الــرحـيــم وان ـهــاء «الـسـلـطــة الـطــاغـيــة للرأسمالي
السياسية الراديكالية ،التي حصلت بعد أزمة الكساد الستغالل القيمة ـ ـ الـنــادرة لـلــرأسـمــال» .ومــا املعركة
العظيم في  .1929اول ضحايا هذا التغيير كان الحزب اليوم ضد ديكتاتورية األسواق التي تحول الرأسمالي
االشـتــراكــي الـيــونــانــي ،ال ــذي ُيتوقع أال يحصل سوى إلى ريعي إال وجه من أوجه التناقض بني قوى اإلنتاج
على  %4من االصوات بعد ان حصل في  2009على وعالقات اإلنتاج الرأسمالية كما بني ماركس.
.%44
يـ ـش ــاع أيـ ـض ــا ف ــي أنـ ـح ــاء أوروبـ ـ ـ ــا أن ال ـت ـق ـشــف هــو
الثنائية
تجليات
إحدى
سقطت
قد
تكون
االنهيار
بهذا
السبيل الوحيد للخروج من األزم ــة .ووصلت األمــور
يمني
أحزاب
ثنائية
أي
طويلة،
ملدة
أوروبا
حكمت
التي
بالفكر النيوليبرالي ،في آخــر استفاقاته من نزعاته
ويسار الوسط ،التي بدأت تهدد الديمقراطية .وكما قال األخـيــرة ،إلــى طــرح نظرية التقشف التوسعي ،أي أن
املفكر طارق علي «إن الغرب في قبضة نظام سياسي التقشف ي ــؤدي إلــى زي ــادة اإلن ـتــاج وخـلــق الــوظــائــف!
لديه الحوافز والوسائل ليصبح
ك ـل ــه فـ ــي م ــواجـ ـه ــة عـ ـق ــود مــن
أكـ ـث ــر طـ ـغـ ـي ــان ــا .إن كـ ـ ــان ه ــذا
تطبيق النظرية الكينزية التي
سـيـحـصــل أم ال ،يـعـتـمــد على
توصي باتباع سياسات مالية
طبيعة ودرجــة قوة املعارضة».
تــوس ـع ـيــة ف ــي أوقـ ـ ــات ال ــرك ــود،
المعركة اليوم
ك ـ ـتـ ــب طـ ـ ـ ـ ــارق ع ـ ـلـ ــي هـ ـ ـ ــذا فــي
وكــانــت الـسـبــب الــرئـيـســي بعد
 2010ف ــي م ـقــدم ـتــه لـكـتــابــات ضد ديكتاتورية األسواق عام  2008بعدم تكرار الكساد
ال ـع ـظ ـي ــم .بـ ـ ـ ّـن االقـ ـتـ ـص ــادي ــان
مـ ـ ــاركـ ـ ــس ال ــس ــيـــاس ــيـــة الـ ـت ــي التي تحول الرأسمالي
تتضمن «ال ـصــراعــات الطبقية
سـتــورم وناستباد فــي دراســة
ريعي
إلى
ف ــي فــرن ـســا» و»ال ـث ــام ــن عشر
حديثة ان الخروج من األزمة في
مــن بــروم ـيــر» ،وال م ـكـ ّـان أكثر
أملانيا بعد  2008حصل بسبب
مــن الـيــونــان ال ـيــوم تتجلى فيه
الـسـيــاســات الـكـيـنــزيــة وبسبب
الصراعات السياسية والطبقية
األبـ ـ ـع ـ ــاد غـ ـي ــر ال ـن ـي ــول ـي ـب ــرال ـي ــة
ذات األبعاد القارية األوروبية ،والتي تفتح اآلفاق لبناء للنموذج االقـتـصــادي األملــانــي .وبــالـتــالــي فــإن إشاعة
نظام سياسي أوروب ــي جديد .وفــي مواجهة الثنائية نجاعة مفهوم التقشف التوسعي سيؤدي إلى تحميل
وفــي مواجهة الفاشية الجديدة سيلعب اليسار دورًا شعوب منطقة الـيــورو أكــافــا اقتصادية واجتماعية
كبيرًا ،وقد بدأ في اليونان مع صعود اليسار الراديكالي كبيرة.
( ،)Syrizaال ــذي مــن املـتــوقــع انـتـصــاره األح ــد املقبل .فــي خـضــم أزم ــة الــرأسـمــالـيــة األوروبـ ـي ــة ،الـتــي تسير
وبالتالي ستشكل أول حكومة يسارية في مواجهة بخطى ثابتة نحو أزمة كبرى ،تحاول الطبقات الحاكمة
الثالوث «غير» املقدس ،الــذي ّ
يخيم على أوروبــا ،وهو منع تحول األزمة إلى الفضاء السياسي عبر التدخل
سيطرة التكتل الرأسمالي الذي تقوده أملانيا واألسواق في االنتخابات اليونانية ويطلق مسؤولون في أملانيا
املالية وسياسات التقشف.
وفنلندا تصريحات وتهديدات بإيقاف خطة االنقاذ
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ومــؤس ـســات ـيــا ع ـلــى م
بدأ بناؤه في  ،1992واطالق مرحلة سياسية جديدة.
التضخم
ودرجات
العام
والدين
سقوف عجز الخزينة
فاليسار األوروبي اآلن ،وبعد ثالثني عامًا على انتهاء
ف ــي ال ـب ـلــدان األوروب ـ ـيـ ــة) ،وأن ـش ــئ امل ـص ــرف املــركــزي التجربة االشتراكية في أوروبــا ،بدأ ببلورة معارضة
األوروبي على نموذج البوندنسبنك .وبعد أزمة  2008ديناميكية واستنباط مشاريع لسلطة بديلة ،املطلوب
لـعـبــت أملــانـيــا دورًا كـبـيـرًا فــي تـشــديــد ش ــروط خطط أن تؤسس لنموذج اشتراكي جديد حتى ال يسقط في
االنـقــاذ املالية اليرلندا والـيــونــان وقـبــرص والبرتغال ،فخ الشعبوية ،ولكن اآلن على األقــل بوقوفه في وجه
وفرضت عام  2012االتفاق املالي ،الذي يشرع بشكل
كاهل أوروب ــا كلها،
الــديــن الـعــام والـخــاص ،الــذي اثقل ً
أقــوى سياسات التقشف املعادية للطبقات املتوسطة سيعني ان قوة الثورة قد ابتدأت فعال باالرتفاع.
والـعــامـلــة والـشـبــاب واملـهــاجــريــن .ذلــك مــن أجــل انقاذ
ال ـيــورو وتحقيقًا ملصالح املــؤسـســات املــالـيــة األملانية
* عنوان كتاب اوسكار الفونتان،
وحـفــاظــا على ال ــدور الــريــادي ألملــانـيــا ذات اإلنتاجية
رئيس الكتلة البرملانية لحزب اليسار في املانيا

أن نعي أن الرابطة ال تتسع للجميع
واملـطـلــوب تمثيل الـقــوى بأحجامها
الـطـبـيـعـيــة» .ي ـبــدو ج ـب ــاوي مــرتــاحــا
لألجواء التفاوضية للخروج برابطة
تــوافـقـيــة تستكمل امل ـعــركــة املطلبية
وت ــؤم ــن ح ـقــوق األس ــات ــذة .إل ــى ذل ــك،
يــرفــض الـحــديــث عــن رئــاســة الــرابـطــة
في هذه املرحلة وما إذا كانت الحركة
سترشح رئيسًا أو ال« ،احترامًا لرأي
األع ـضــاء الـ ـ  ،18وحـقـهــم فــي اختيار
الرئيس وتــوزيــع املسؤوليات في ما
بينهم».
ال تقنع هذه النظرية خليل السيقلي
(ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي الـ ـح ــر)« ،فــاملـنـطــق

ّ
يـ ـق ــول إن أعـ ـض ــاء ال ـه ـي ـئ ــة اإلداريـ ـ ـ ــة
سـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــون ـ ــون م ـ ـم ـ ـث ـ ـلـ ــن لـ ـ ـ ــأحـ ـ ـ ــزاب،
وبالتالي سـيــزودون بالتفاهم الــذي
ح ـصــل ب ـي ـن ـهــا ،م ــا ي ـع ـنــي أن ال فــرق
بــن أن يـجــري االت ـفــاق عـلــى الرئيس
قبل االنـتـخــابــات أو بـعــدهــا» .ويؤكد
السيقلي أهمية أن يضحي األفــرقــاء
ً
لتمشي الــراب ـطــة ،قــائــا« :ال ف ــرق في
ً
أن ي ـك ــون الـ ـح ــزب م ـم ـثــا بـعـضــويــن
أو ثـ ــاثـ ــة أو أرب ـ ـ ـعـ ـ ــة ،أو أن ي ـم ـثــل
أح ــد األف ــرق ــاء ح ـل ـف ــاءه ،وخـصــوصــا
أن الـ ـ ـق ـ ــرارات ف ــي ال ــرابـ ـط ــة ال تـتـخــذ
بــالـتـصــويــت ،بــل بــال ـتــوافــق» .ويــذكــر
هنا كيف تـنــازل الـتـيــار فــي ال ــدورات
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السابقة ملصلحة الالئحة التوافقية.
من جهته ،بدا املنسق العام للنقابات
فـ ــي تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل ولـ ـي ــد جـ ـ ــرادي
ً
م ـ ـت ـ ـفـ ــائـ ــا حـ ـ ـي ـ ــال إن ـ ـ ـجـ ـ ــاز ال ــائـ ـح ــة
االئـتــافـيــة ال ـيــوم ،إذ ال مشكلة حول
التركيبة ،والخالف ال يتعدى إضافة
اس ــم هـنــا واس ـت ـبــدالــه بــآخــر .ويــدعــو
جرادي إلى أن «تكون مسألة الرئاسة
أول ب ـنــد ع ـلــى جـ ــدول األع ـم ــال حتى
نستطيع تدوير الزوايا واالنتقال إلى
ال ـتــوافــق عـلــى بــرنــامــج عـمــل مطلبي
وتربوي نقدمه للرابطة املقبلة».
حزب الله ،كما يؤكد يوسف زلغوط،
يفضل تأجيل مــوضــوع الــرئــاســة إذا

الصعتر ممزوجًا بالنشارة وصبغة النخالة!
أعلن وزيــر الــزراعــة أكــرم شهيب،أمس ،إغــاق
مستودع لتصنيع الصعتر والبهارات بالشمع
األحـ ـم ــر ف ــي ع ــرم ــون .وذل ـ ــك ب ـعــدمــا ت ـبــن أن
امل ـس ـتــودع ال ــذي ي ـعــود لهيثم قــاســم ابــراهـيــم،
مخالف للكثير من الـشــروط الصحية أبرزها
«تصنيع الصعتر من نشارة وصبغة النخالة
باألخضر واألحمر ومزجها بحامض الليمون
والقليل من الزعتر املستورد من سوريا وبيع
املنتج على انه منتج لبناني» .وأشار شهيب الى
الكثير من املخالفات األخ ــرى ،كـ «عــدم فصل
امل ــواد األول ـيــة عــن املـنـتـجــات املـصـنـعــة ،تــداخــل
البضاعة مع النفايات بصورة يصعب فرزها،
ويستحيل اجــراء جــردة ملحتويات املستودع،
ف ـض ــا ع ــن عـ ــدم م ـطــاب ـقــة املـ ـسـ ـت ــودع ألدن ــى
درجـ ــات ال ـســامــة ال ـغــذائ ـيــة وال ـســامــة الـعــامــة
وانعدام التهوية ،ووجود قوارض وغيرها ...ك
ذل ـ ــك أقـ ـف ــل ش ـه ـي ــب م ــؤس ـس ــة ل ـب ـي ــع األدوي ـ ـ ــة
الزراعية تحتوي على مبيدات وأدويــة بيطرية
منتهية الصالحية ،وأش ــار الــى شــركــات غير
مــرخـصــة لتصنيع املـ ــواد ال ـغــذائ ـيــة ،معلنا أن
الـ ـ ـ ــوزارة سـتـسـتـكـمــل مــاح ـقــة «ال ـج ـم ـيــع في
مــوضــوع سالمة الـغــذاء ،حرصا على املواطن
اللبناني» .وق ــال شهيب إنــه سيحيل شكوى
رسمية من وزارة الزراعة لتجري احالتها على
القضاء ،الفتا الى ضبط مخالفات في كل من
«شــركــة منتجات لبنان الطبيعية» ،التي تبني
ان هناك تالعبا في تاريخ انتهاء الصالحية،
كذلك أعلن توجيه إنذار الى مؤسسة طانيوس
س ـل ـيــم ال ـ ـخـ ــوري فـ ــي ص ـغ ـب ــن-ال ـب ـق ــاع وه ــي
مــؤس ـســة مــرخ ـصــة ل ـبـيــع االدوي ـ ـ ــة ال ــزراع ـي ــة،
حيث تبني وجــود غرفة فيها مبيدات منتهية
الـصــاحـيــة فـضــا عــن وج ــود ادويـ ــة بيطرية
مـنـتـهـيــة ال ـصــاح ـيــة .ول ـفــت ال ــى اق ـف ــال غــرفــة
املـبـيــدات املنتهية الصالحية بالشمع االحمر
عـلــى ي ــد ال ـشــرطــة الـقـضــائـيــة تـمـهـيــدا إلت ــاف
املبيدات بطريقة علمية آمنة .كذلك أمهل فريق
الكشف مؤسسة «روان التجارية» في عرمون
فـتــرة زمنية قصيرة لتسجيلها فــي ال ــوزارة،
ب ـع ــدم ــا ت ـب ــن ان املـ ـسـ ـت ــودع ي ـع ـنــي بـتـصـنـيــع
الغذاء وتسويق الحبوب والصعتر والبهارات
والزهورات.
مجلس شورى الدولة رد طلب
وقف تنفيذ أعمال سد جنة
أعلنت وزارة الطاقة وامل ـيــاه ،أمــس ،أن مجلس
شورى الدولة قرر رد طلب وقف تنفيذ أشغال
بناء في سد جنة -نهر ابراهيم بقراره الصادر
ف ــي  .2014/12/30وك ــان ــت جـمـعـيــة الـحــركــة
البيئية فــي لـبـنــان قــد تـقـ ّ
ـدمــت بـمــراجـعــة أمــام
مجلس شــورى الــدولــة بوجه الــدولــة اللبنانية-
وزارة الـطــاقــة وامل ـيــاه ،ومــؤسـســة مـيــاه بيروت
وجبل لبنان ،طعنا باملذكرة التنسيقية املوقعة
بني وزارة الطاقة واملياه ،و» مياه بيروت وجبل
لبنان» ،طالبة إبطالها وإبطال جميع االجراءات
التي بنيت عليها ،ووقف أعمال تنفيذ بناء سد
جنة.

ك ــان سـيـشـكــل عــائ ـقــا أمـ ــام ال ـت ــواف ــق،
م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى أنـ ـن ــا «نـ ــوافـ ــق ع ـل ــى أي
شـ ـخ ــص ل ــدي ــه امل ـ ــؤه ـ ــات ال ـن ـقــاب ـيــة
وت ـ ـتـ ــوافـ ــق ع ـل ـي ــه الـ ـ ـق ـ ــوى ال ـن ـق ــاب ـي ــة
ويحافظ على وحدة الرابطة».
أم ـ ـ ــا م ـ ـفـ ــوض الـ ـت ــربـ ـي ــة ف ـ ــي الـ ـح ــزب
ال ـت ـق ــدم ــي االش ـ ـتـ ــراكـ ــي س ـم ـي ــر نـجــم
فاكتفى بالقول إن األج ــواء إيجابية
ح ـت ــى اآلن والـ ـعـ ـقـ ـب ــات ق ـل ـي ـلــة ج ـ ـدًا،
واملـ ـف ــاوض ــات ت ـن ـط ـلــق م ــن ال ـث ــواب ــت
الـ ـت ــوافـ ـقـ ـي ــة وتـ ـمـ ـثـ ـي ــل الـ ـجـ ـمـ ـي ــع مــن
ق ــوى سـيــاسـيــة ونـقــابـيــن ونـقــابـيــن
مستقلني ،نافيًا أن «نكون قد تطرقنا
إلى موضوع الرئاسة».
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سامر سعد*
مــن يـتــابــع االع ــام الـفــرنـســي هــذه األي ــام فإنه
ينتابه شعور احيانًا بأنه أمام إعالم «وطني»
يقترب بعض الـشــيء مــن وســائــل اإلع ــام في
كثير مــن ال ــدول الـعــربـيــة ،بعد أزم ــة كـبــرى او
م ـجــزرة لـهــا أب ـعــاد طــائـفـيــة ،مــع اخ ـتــاف في
شكل ومستوى األداء .لم يكن ألحد ان يتصور
ً
مـثــا أن تقصد مـحـطــات الـتـلـفــزة واإلذاعـ ــات،
فــي بـلــد يـتـبــاهــى بعلمانيته كـفــرنـســا ،إب ــراز
خلفية ضيوفها الطائفية وأن يبدي مقدمو
األخبار دهشتهم عمدا وهم يذكرون الضيف
بانه مسلم ويقول« :انا شارلي» ،او أنه مسلم
ومـتــزوج فرنسية (مسيحية) او يـهــودي وال
ي ــري ــد مـ ـغ ــادرة فــرن ـســا ال ــى اس ــرائ ـي ــل ،ك ــآالف
الفرنسيني اليهود الــذيــن ق ــرروا االنتقال الى
اســرائـيــل حتى قبل دع ــوة نتنياهو لـهــم .بدا
اإلعــام ،وكأنه يبحث عن رموز تساعده على
ت ــروي ــج صـ ــورة امل ـج ـت ـمــع امل ـت ـعــاضــد .وه ـكــذا
أصبح الـشــاب «املسلم» الــذي اخفى عــددا من
الــرهــائــن فــي املـتـجــر ال ـي ـهــودي ال ــذي اقتحمه
ً
ام ـ ــادي كــول ـي ـبــالــي ـ وع ــن ح ــق ـ ب ـط ــا ورمـ ـزًا
للتأكيد أن املسلمني ال عالقة لهم باالرهابيني،
وكرمته الدولة بمنحه الجنسية الفرنسية.
فـ ــي امل ــرحـ ـل ــة األول ـ ـ ــى ب ـ ــدت وسـ ــائـ ــل اإلع ـ ــام
الـفــرنـسـيــة والس ـي ـمــا ال ـق ـنــوات االخ ـبــاريــة في
ح ــال ــة ذه ـ ــول غ ـيــر م ـس ـبــوقــة ،أم ـ ــام هـ ــول مــا
حدث في قلب العاصمة .وقعت هفوات كادت
تهدد حياة أشـخــاص ،خــال مرحلة املالحقة
واحـتـجــاز الــرهــائــن .فــاحــدى الـقـنــوات اوردت
خبرًا عن وجــود رهائن في غرفة التبريد في
املتجر اليهودي .معلومة لو وصلت ملحتجز
الــرهــائــن كوليبالي لـكــادت تــرشــده إلــى مكان
اخ ـت ـبــاء ال ــره ــائ ــن .وأي ـض ــا ال ـق ـنــاة الـفــرنـسـيــة
ً
الثانية ،وخالل تغطيتها الحية تلقت اتصاال
من شقيقة الرهينة في ورشــة الطباعة حيث
تحصن االخــوان كواشي ،وملحت إلى احتمال
ان يكون مختبئًا .وتبني فيما بعد ان الشاب
اخ ـت ـب ــأ مل ـ ــدة ث ـم ــان ــي سـ ــاعـ ــات ت ـح ــت ح ــوض
املغسلة بـعـيــدا عــن أع ــن األخ ــوي ــن .تـســاؤالت

ع ــدة طــرحــت عــن كيفية الـتــوفـيــق بــن سرعة
االعالم واملسؤولية ،وعن كيفية تغطية حدث
مــن هــذا ال ـنــوع .فهل كــان يجب مثال اإلش ــارة
إل ــى ق ــرب عـمـلـيــة االق ـت ـح ــام ،أو ع ــرض صــور
اسـتـعــدادات قــوى التدخل السريع كما فعلت
احــدى القنوات .تـســاؤالت استدعت اجتماعا
لـ»املجلس األعـلــى لــإعــام املسموع واملــرئــي»
ب ـح ـضــور م ـ ــدراء وس ــائ ــل اإلعـ ـ ــام ،ج ــرت فيه
مناقشة هذه التغطية وكيفية تالفي األخطاء
التي قد تهدد حياة أشخاص أحيانًا ،ويفترض
أن يعرض املجلس خالصاته في وقت الحق.
م ـنــذ وقـ ــوع ال ـه ـج ــوم ،وخـ ــال املـ ـط ــاردة الـتــي
انتهت بمقتل «اإلرهابيني الثالثة» ،لم يكن في
اإلعالم سوى «التأثر» وتأجيج املشاعر .وهو
مــا انـتـقــده الفيلسوف ميشال ويـنـفــري الــذي
رأى أن التأثر أمر طبيعي ومفهوم عندما يقع
«هجوم -كارثة» ضد صحافيني وسط باريس
بهذا الشكل ،لكن املشكلة أنه لم يكن في اإلعالم
سوى هذا ،ولم تطرح جذور املشكلة واألبعاد
الجيوسياسية والسياسية ومحاولة فهم ما
حــدث وملــاذا وصلنا إلــى هـنــا؟» .بــدأت مرحلة
جديدة في وسائل اإلعالم بعد مقتل املهاجمني
عنوانها «الــوحــدة الوطنية» ،والـحـفــاظ على
ال ـس ـلــم األهـ ـل ــي .ف ـم ـف ــردات االع ـ ــام الـفــرنـســي
بــدت وكأنها ترجمة ملـفــردات شاشات عربية
ع ــن ال ـت ـعــايــش واالح ـ ـتـ ــرام امل ـت ـب ــادل و»واحـ ــد
واح ــد واح ــد الـشـعــب الـفــرنـســي واح ــد ،وكلنا
إيد وحــدة» .وباتت الفتات «الصليب والهالل
ونجمة داوود» في أي تجمع أو تظاهرة ،تمثل
لقطة مغرية لإلعالم ومشهد اإلمام والحاخام
والقسيس يــدا بيد من الصور املحببة ،ال بل
امل ـط ـلــوبــة سـ ــواء ف ــي اإلع ـ ــام امل ـح ـســوب على
الـقـطــاع ال ـعــام أو ال ـخ ــاص .فالقضية وطنية
واإلعالم كله «وطني» ،كما يكرر وزراء االعالم
في معظم الــدول العربية .والحديث عن قوى
األم ــن والـجـيــش الـفــرنـسـيــن يـسـتــدعــى كثيرا
من الوقار ،واالحترام فهما «العني الساهرة»
على أمن املواطنني .خطاب التهدئة اإلعالمي
يـتـســق وي ـع ـبــر ع ــن خ ـط ــاب ي ـك ــرره سـيــاسـيــو
الـبــاد منذ الـســاعــات االول ــى الع ـتــداء شارلي

ايبدو .خطاب «الوحدة الوطنية» و»املسايرة».
لم يمر يــوم واحــد منذ االعـتــداء دون ان يذكر
فيه فرانسوا هوالند أو رئيس وزرائه مانويل
فــالــس ان فــرنـســا ت ـحــارب االره ـ ــاب والـتـشــدد
اإلسالمي ال االســام .واستغل هوالند فرصة
عقد ندوة في «معهد العالم العربي» ليعتلي
م ـن ـبــرهــا ويـ ـق ــول :إن «االسـ ـ ــام مـن ـسـجــم مــع
الديمقراطية» ،وإن «املسلمني هم أولى ضحايا
ال ـت ـشــدد اإلسـ ــامـ ــي» ،وذهـ ــب رئ ـي ــس وزرائـ ــه
ابـعــد بــالـحــديــث عــن «ن ـقــاش داخ ــل اإلس ــام»،
واجتهد وزيــر الخارجية فابيوس بالقول إن
ال ـج ـهــاد لـيــس مــن االس ـ ــام .ووجـ ــدت وســائــل
اإلعالم الفرنسي نفسها فجأة في قلب املعركة
«ال ـج ـهــاديــة» ،و»الـفـقـهـيــة» أي ـضــا .فـمــا كــانــت
تعيره شيئا قليال مــن االهـتـمــام سابقًا ،بات
يمثل عناوينها األساسية .خالل ثالث سنوات
ع ـلــى األق ـ ــل ،ك ــان ــت ت ـت ـنــاول م ـســألــة املـقــاتـلــن
الفرنسيني واألوروب ـيــن في الـخــارج كتهديد
محتمل ،وبعيد عن األراضــي الفرنسية طاملا
أن الضحايا من غير الفرنسيني أو على األقل
ليسوا على األرض الفرنسية .فحتى عندما
شاهد الفرنسيون صور أبناء «الجمهورية»،
ومـ ـ ــن أصـ ـ ــول ف ــرن ـس ـي ــة ولـ ـيـ ـس ــو مـ ــن أصـ ــول
م ـه ــاج ــرة ،يـقـطـعــون رؤوس ج ـنــود ســوريــن
وم ــواط ــن أم ـي ــرك ــي أو ي ـس ـح ـلــون ضـحــايــاهــم
فــي ال ـش ـمــال ال ـس ــوري لــم يـعــط ال ـحــدث ســوى
م ـســاحــة مـ ـح ــدودة ف ــي وس ــائ ــل اإلع ـ ــام ولــم
يحول إلى قضية «وطنية» .وعندما فجر أحد
الفرنسيني ،ويدعى نيكوال نفسه قرب حمص
عام  ،2013لم يطرح السؤال حتى عما يفعله
أب ـن ــاؤن ــا ف ــي الـ ـخ ــارج م ــن ق ـتــل لـلـمــدنـيــن .لم
يطرح سوى خطر عودتهم الى فرنسا مدربني
ال خروجهم للجهاد في الخارج .وبدأت تطرح
االجـ ــراءات القانونية الــواجــب اتـحــاذهــا ملنع
عودتهم ،كمحاكمتهم عند دخولهم االراضي
الفرنسية او سحب الجنسية الفرنسية منهم.
ال ـس ـيــاســة ك ــان ــت هـ ـك ــذا ،واإلع ـ ـ ــام ل ــم يـتـقــدم
ع ــن ال ـس ـي ــاس ــة .أمـ ــا الـ ـي ــوم ف ـت ـن ـشــر صـحـيـفــة
«لــوجــورنــال دو ديـمــانــش» استطالعا يظهر
ان  %68من الفرنسيني يؤيدون منع مغادرة

املقاتلني ومنع عودة من غادروا منهم» .و%81
ي ــؤي ــدون سـحــب الـجـنـسـيــة مـنـهــم .مــا ب ــدا أنــه
إج ـمــاع داخ ـلــي وت ـعــاطــف دول ــي مــع مصيبة
باريس لم يدم .وفي أول اختبار بدأت األسئلة
الصعبة تفرض نفسها على الحكومة وعلى
اإلعالم .التحدي األبرز جاء من بعض «مدارس
الـجـمـهــوريــة» الـتــي رفــض تــامــذتـهــا الــوقــوف
دق ـي ـقــة ص ـمــت حـ ــداد ع ـلــى أرواح ال ـض ـحــايــا.
وتصاعدت املشكلة داخــل بعض امل ــدارس مع
نشر «شــارلــي ايـبــدو» رســومــا جــديــدة للنبي.
انـ ـ ــذرت ت ـص ــرف ــات ب ـعــض ال ـتــام ـيــذ بمشكلة
حقيقية في مــدارس الجمهورية التي جعلها
ج ــول فـيــري ع ــام « 1882علمانية والــزام ـيــة».
بـ ــات ع ـل ــى وزارة ال ـت ـع ـل ـيــم طـ ــرح اص ــاح ــات
جديدة لتالفي النواقص في التعليم من خالل
اج ــراءات ابــرزهــا تعميم كتيب على التالميذ
يشرح ما هي العلمانية .أما التعاطف الدولي
الــذي تجلى فــي مسيرة بــاريــس ،فسرعان ما
تهشم ،وتصاعدت حملة «انــا لست شارلي».
وتصاعدت ايضا االعمال املعادية للمسلمني
لـتـصــل إل ــى اك ـثــر مــن  116عـمــا خ ــال عـشــرة
ايام ،التي تعاطى معها االعالم بالحد األدنى.
وم ــرة ج ــدي ــدة وج ــد اإلعـ ــام الـفــرنـســي نفسه
أمــام معركة مــن نــوع جــديــد .عليه ان يتجنب
صب الزيت على نار االحتجاجات املتصاعدة
ضــد شــارلــي وضــد فرنسا ،والسيما فــي دول
محسوبة على فرنسا كالنيجر .لجأت بعض
وسائل اإلعالم إلى استضافة أئمة ومختصني
ف ـ ــي الـ ـفـ ـك ــر اإلسـ ـ ــامـ ـ ــي لـ ـيـ ـش ــرح ــوا «الـ ــديـ ــن
الصحيح» .هل بالفعل يحظر تصوير النبي
(ص) ،أم أنها تفسيرات ال إجماع عليها؟ وما
ح ــدود حــريــة التعبير .أسئلة أســاسـيــة باتت
مـطــروحــة ال ـيــوم .وسـتـطــرح أكـثــر بعد حديث
رئيس الوزراء عن «ابارتهايد مناطقي واتني»
في فرنسا.

االعالم تجنب األسئلة المحرجة لفترة طويلة
خ ــال الـفـتــرة الـســابـقــة لـهــذا الـهـجــوم بقيت
وس ــائ ــل اإلع ـ ـ ــام خ ـج ــول ــة بـ ـط ــرح األس ـئ ـلــة
األساسية واملزعجة ،بما فيها تلك املتعلقة
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«شارلي» بأي ثمن؟
فريدريك لوردون *
ّ
حني تلتقي سلطة تجلي املــوت ،هذا الطقس
االجتماعي الذي يفترض تمجيد املوتى ،مع
ّ
قوة عواطف جياشة تجتاح مجتمعًا بأسره،
ّ
فــإن أكثر مــا نخشاه هــو أن يتخبط وضــوح
األف ـكــار فــي لحظة ضـيــاع .بالطبع ،ال بـ ّـد أن
ّ
يــأخــذ امل ــرء طــرفــا ،فـلـكــل ح ــدث ظــرفــه ووقـتــه
االجتماعيان :هناك وقت للتأمل ووقت لقول
ّ
كل شيء مجددًا.
ّ
ول ـك ــن م ــا نــديــن ب ــه ل ــذك ــرى امل ــوت ــى ال يعني
ّ
ّ
سلبنا حقنا في الكالم حتى لو أن الصدمة
بلغت ذروتها .وال يعني على األخص منعنا
من محاولة تقديم توضيحات في خضم هذا
االرت ـب ــاك والـتـعـقـيــدات الـفـكــريــة والسياسية
الـتــي ال يخلو منها أي حــدث مـتـطـ ّـرف بحد
ذاتــه .وتبرز أيضًا هــذه التوضيحات بشكل
خاص في ظل ِ ًإشراف مستنير لوسائل إعالم
ال ّ
تفوت فرصة لتستعيد عافيتها على ظهر
«حرية التعبير» وللسياسات التي احترفت
ّ
فن التعويض عن أي خسارة.
ّ
في الواقع ،يتجلى جوهر هذا االلتباس في
شعار واحــد أال وهــو «أنــا شــارلــي» ،الــذي قد
يبدو واضح املعاني من النظرة األولى ،ولكن
ً
يخفي في ّ
طياته مشاكل متعددة.
«أن ــا شــارلــي» جملة بسيطة ،ولـكــن مــا الــذي
تعنيه حـقــا؟ فــي عـلــم الـبـيــان ،املـجــاز املــرســل
هو الكلمة التي تعني شيئًا آخر تكون على
صلة بــه ،مثل اسـتـخــدام الـجــزء للتعبير عن
ّ
الكل .وفي شعار «أنا شارلي» ،تكمن املشكلة
أن كلمة «شارلي» تعني أشياء ّ
عدة مختلفة،
ولـكــن متصلة فــي ّمــا بـيـنـهــا .فـهــذه األشـيــاء
ّ
املختلفة تتطلب منا واجبات مختلفة ،وهنا
من شأن املجاز املرسل أن يسهم في املزج بني
هذه املعاني ،فتنعدم القدرة على التمييز في
ما بينها.
«شــارلــي» هــم فــي الــدرجــة األول ــى أشخاص
عـ ــاديـ ــون ،ل ـهــم ك ـيــان ـهــم الـ ـخ ــاص ،وس ــرع ــان
م ــا اس ـت ـخــدمــت هـ ــذه ال ـك ـل ـمــة لـتـشـمــل أيـضــا
ش ــرط ـي ــن ،ورجـ ـ ــل ص ـي ــان ــة ،وزائ ـ ـ ـ ـرًا تـعـيــس

ّ
ال ـح ــظ ف ــي ذل ــك ال ـي ــوم ،ث ـ ّـم خـمـســة أشـخــاص
آخرين ،بينهم أربعة يهود ،قتلوا بعد يومني
مــن الهجوم .وال يمكننا أال نشعر بالذهول
والــرعــب إثــر خبر عمليات القتل هــذه إال لو
كنا ّ
مجردين من إنسانيتنا.
ً
ولـكــن املشاعر مــا كــانــت لتكون غــامــرة هكذا
ل ــوال أن الـجـمـيــع أدركـ ــوا أن املـسـتـهــدفــن هم
أكثر من أفــراد ،وهنا املعنى الثاني املحتمل
ل ـ ــ»شـ ــارلـ ــي» ،ف ـه ــو م ـج ــاز م ــرس ــل ي ـع ـ ّـب ــر عــن
مبادئ حرية التعبير ،وحرية قــول ما نشاء
من دون أن نخاف على أمننا الخاص ،وهذا
في صلب نمط حياتنا.
ً
ال ّ
بد أن ندعم «شارلي» إجالال ألرواح القتلى،
شريطة أن نتذكر أيضًا أشخاصًا آخرين قد
ق ـت ـلــوا ،مـنـهــم زي ــاد (ب ـنــا) وبــونــا (ت ـ ــراوري)،
وري ـ ـمـ ــي ف ــري ــس ب ـع ــده ـم ــا ،ون ـل ـف ــت إل ـ ــى أن
ّ
الـتـعــاطــف الـشـعـبــي ي ـت ــوزع أحـيــانــا بطريقة
غــري ـبــة ،وب ــاألح ــرى بـطــريـقــة غـيــر مـتـســاويــة
بـشـكــل م ـس ـت ـغــرب .يـمـكـنـنــا أي ـض ــا أن نشعر
بـ»شارلي» باسم الفكرة العامة ،إن لم يكن من
خالل طريقة محددة للعيش في املجتمع ،أو
تنظيم الـكــام على األق ــل ،وهــذا يعني باسم
ّ
إرادة عدم االستسالم أمام تعديات ستتولى
نـفـيـهــا بـشـكــل ق ــاط ــع ،فـيـبــرهــن ع ــن حيويته
املجتمع القادر على التعويل على أكبر قاسم
مشترك يجمع أبناءه.
تصبح أكـثــر تـعـقـيـدًا حــن ال
غـيــر أن األم ــور
ّ
يعود «شــارلــي» يمثل أف ــرادًا ومـبــادئ عامة،
بــل شخصيات عامة اجتمعت فــي صحيفة،
ّ
وبالتأكيد كان لهذه القراءة الشخصية الحظ
بأن تفرض نفسها ّ
بقوة الدليل .فال تعارض
بــن أن نـحــزن لـهــذه امل ــأس ــاة اإلنـســانـيــة وأال
ّ
نغير رأينا تجاه هذه الصحيفة ،فمن جهتي
ّ
رأيت في ً األمر خالفًا سياسيًا عنيفًا .فلو أن
ّ
األمر وفقًا للمنطق يقضي بالقول إن تعبير
«أنـ ــا ش ــارل ــي» يـشـيــر إل ــى مـجـلــة «ش ــارل ــي»،
فلكان هذا التماهي مستحيال بالنسبة ّ
إلي.
أنا لست شارلي ولن أكون كذلك يومًا.
ًَ
ولــن أكــون كذلك أيـضــا بعدما أصبحت هذه
الـصـيـغــة بـمـثــابــة إخ ـطــار ،فـتــدحــرجـنــا خــال

أنا لست شارلي
ولن أكون كذلك يومًا
بعدما أصبحت هذه الصيغة
بمثابة إخطار

س ــاع ــات ن ـحــو ن ـظ ــام قـ ـي ــادي ال ي ـف ـصــل بــن
العاطفة والسياسة .إذ منذ اللحظات األولى،
ّ
ّ
ذك ــرن ــا ش ـع ــار «أنـ ــا ش ــارل ــي» ب ـش ـعــار «كــلـنــا
أميركيون» الذي رفعته صحيفة «لو موند»
في  12أيلول  .2001ولم يستغرق األمــر أكثر
من نصف نهار لتأكيد هذه النظرية مع رفع
صـحـيـفــة «ل ـي ـب ـيــراس ـيــون» ال ـش ـعــار بصيغة
ّ
ً
الجمع «كــلـنــا شــارلــي» ،فــأهــا بكم فــي عالم
الــوحــدة املـفــروضــة ال ــذي يحمل معه البؤس
ملن يعانده.
هيا نحتفل بحرية التعبير ًتحت وطأة قمع
أي انـشـقــاق مــع امل ــزج خـلـســة بــن الـعــواطــف
الـنــاجـمــة ع ــن امل ــأس ــاة واالن ـت ـم ــاء الـسـيــاســي
ّ
الضمني لـلـخــط الـتـحــريــري .وق ــد نـصــل إلــى
م ـحــاك ـمــة ال ـص ـحــافــة اإلن ـك ـل ـيــزيــة وات ـهــام ـهــا
بالنفاق وعدم إظهار ما يكفي من التضامن
(ال ـ ـطـ ــاعـ ــة) ل ــرف ـض ـه ــا إعـ ـ ـ ــادة ن ـش ــر ال ــرس ــوم
الكاريكاتورية ،فكان علينا إذًا اجتياز البحر
إليـجــاد أشـخــاص ًال ت ــزال أفـًكــارهــم واضـحــة،
فنسمع منهم حجة أساسية وهي أن الدفاع
عن حرية التعبير ال يعني بالضرورة تأييد
التعابير التي يطلقها أولئك الذين ندافع عن
حريتهم.
ّ
وكان هذا اإلجماع املفروض محكم التصميم
ّ
انكب عليه املستفيدون على اختالف
لدرجة
ّ
أنواعهم .وبدون أي شك إذا ما استندنا إلى

االنعكاس االنـتـهــازي ،لبدت وســائــل اإلعــام
ّ
ّ
السياسية
كــلـهــا شبيهة تـمــامــا بــالـسـلـطــات
ّ
فهما تتشاركان فــي مهنة تشويه السمعة،
ولن ّ
تفوتا فرصة مماثلة ّ حتى تتسترا خلف
«حــريــة الـصـحــافــة» ،إذ إنـهــا مــاذ أعمالهما
ال ـشــائ ـنــة .ون ــذك ــر صـحـيـفــة «لـيـبـيــراسـيــون»
التي استضافت طاقم مجلة «شارلي إبدو»
في ّ
مقرها بكثير من التفاخر اإلعالمي .هذه
ّ
السفينة املتهاوية التي بيعت إلى كل القوى
املــؤقـتــة تعتبر نفسها امل ــاذ األخ ـيــر لحرية
ـان
الـتـعـبـيــر! ع ـلــى األرج ـ ــح ل ـهــذه الـكـلـمــة م ـعـ ٍ
أخــرى .فكم من الجهات املشابهة لتلك التي
تقف خلف ليبيراسيون تشارك في املزايدة
على الشارلية؟
كـتــب سـبـيـنــوزا فــي واحـ ــدة مــن رســائـلــه «إن
ع ــاد إل ــى ه ــذا الـعـصــر ال ــرج ــل ال ــذي قـيــل إنــه
ّ
ي ـض ـح ـك ــك عـ ـل ــى كـ ـ ــل شـ ـ ـ ــيء ،ف ـس ـي ـم ــوت مــن
الضحك بالتأكيد ،إذ بالطبع يوجد ما يثير
الضحك حني نرى ّ
مكونات الخضوع للنظام
االجـتـمــاعــي وه ــي تـمــدح بكثير مــن الجدية
رفـ ــض ال ـت ـقــال ـيــد واالن ـ ـقـ ــاب ال ـ ـجـ ــذري عـلــى
ً
ً
الــواقــع .نضحك طــويــا ..ولـكــن لـيــس طــويــا
ج ـ ـدًا ،ألن ــه ي ـجــب الـتـفـكـيــر أي ـض ــا ف ــي كيفية
الخروج من هذه املظاهر املضللة في يوم ما».
سيتم ذلك بدون مساعدة السلطة السياسية
التي ليس لها أي مصلحة بفتح عيون الرأي
ال ـع ــام وال ـت ــي ل ـطــاملــا اع ـت ـم ــدت ع ـلــى مـفـهــوم
ال ــوح ــدة الــوطـنـيــة كــواحــد مــن أه ــم مــواردهــا
امل ــوث ــوق ب ـهــا .ول ـكــم ت ـك ــررت عـلــى مسامعنا
ص ـي ـغــة الـ ــوحـ ــدة ال ــوط ـن ـي ــة ب ـن ـب ــرة ح ــازم ــة،
وأخ ـ ًي ـرًا الــوح ــدة الــدول ـيــة .وم ــا ك ــان يـلــزم إال
حملة اندفاعية للتكفير عن الذنوب يطلقها
فرنسوا هوالند لتحسني صورته واستعادة
وه ـ ـجـ ــه ف ـ ــي بـ ـ ــاريـ ـ ــس« ،ع ــاصـ ـم ــة الـ ـع ــال ــم»،
ّ
ح ـت ــى يـ ـح ــث ش ـخ ـص ـي ــات رف ـي ـع ــة امل ـس ـتــوى
مـعــروفــة بموقفها املــؤيــد لـحــريــة الصحافة
وح ــوار الـحـضــارات ،ربـمــا أمـثــال ثـ ّـم أورب ــان،
بوروشنكو ،نتنياهو وليبرمان حتى يقفوا
إلى جنبه.
ول ـح ـســن ال ـح ــظ ،يـمـكــن ال ـج ــزم ب ــأن الـتــأيـيــد
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ــرة» التعاطف
بالسياسة الخارجية الفرنسية ،والسيما
ف ــي ل ـي ـب ـيــا وسـ ــوريـ ــا والـ ـع ــاق ــات م ــع دول
ال ـخ ـل ـيــج .ل ــم ت ـكــن ه ـن ــاك م ـس ــاء ل ــة اعــام ـيــة
لـ ـق ــرارات الـحـكــومــة ف ــي ال ـخ ــارج بــاسـتـثـنــاء
بعض االص ــوات على مــواقــع الكترونية او
في صحف مكتوبة .الجمهور سبق اإلعالم
احيانا فرفع مشجعو نــادي «باريس سان
جــرمــان» الشهير الفـتــة ،خــال م ـبــاراة لكرة
ال ـ ـقـ ــدم ،ك ـت ــب ع ـل ـي ـهــا «قـ ـط ــر تـ ـم ــول ب ــاري ــس
س ــان جــرمــان واالرهـ ـ ــاب» ،كـمــا خـطــا بعض
الـسـيــاسـيــن خ ـطــوة لـجـهــة ال ــدع ــوة الع ــادة
الـنـظــر بــالـعــاقــة مــع قـطــر املـتـهـمــة بتمويل
االرهاب ،منهم احد قادة حزب «التجمع من
اجل حركة شعبية» اليميني برونو لوميير.
فتناولت بعض القنوات الــدور القطري في
دع ــم مـجـمــوعــات اســام ـيــة م ـت ـشــددة .بــرغــم
أن رئيس ال ــوزراء مانويل فــالــس ،كــان أجــرأ
ع ـنــدمــا ك ــان وزي ـ ــرا ل ـلــداخ ـل ـيــة ،أو رب ـمــا زل
ل ـس ــان ــه وهـ ــو ي ـش ــرح أسـ ـب ــاب ارت ـ ـفـ ــاع ع ــدد
املقاتلني الفرنسيني في سوريا ،فقال إلذاعة
أوروبـ ـ ــا 1ف ــي يـنــايــر « :2014ألن ــه بــاإلمـكــان
الذهاب إلى سوريا بسهولة ،واملعركة تبدو
ع ــادل ــة ألن ال ـق ــوى ال ـك ـبــرى تــديــن تـصــرفــات
ب ـش ــار األسـ ـ ــد ،وهـ ـن ــاك أزم ـ ــة لـ ــدى ق ـســم من
الشباب لدينا» .موقف لم يتكرر ،ليبقى كل
شيء «الئقا سياسيا».
ترك اإلعــام الفرنسي خالل الفترة املاضية
مجاال ألجهزة األمن للتعاطي بعقل بارد مع
الظاهرة .كانت السلطات تشعر بأن الوقت
مـتــاح أمامها بعيدا عــن الضغط اإلعــامــي
لتناقش مشاريع قوانني تتعلق باإلرهاب،
وتفكر مليًا بــاإلجــراءات الــواجــب اتخاذها.
ف ـ ـجـ ــأة ت ـغ ـي ــر كـ ــل شـ ـ ــيء وفـ ـ ـ ــرض ال ـه ـج ــوم
الـ ـب ــاريـ ـس ــي خ ـ ـطـ ــوات واجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ع ــاج ـل ــة،
ال ت ـخ ـلــو م ــن ت ـ ـجـ ــاوزات ملـ ـب ــادئ أســاس ـيــة
منها حرية التعبير .فخالل اسـبــوع واحــد
جــرى توقيف  69شخصا بتهمة «تمجيد
اإلرهـ ـ ـ ـ ـ ــاب» ،ولـ ـي ــس ف ـق ــط امل ـم ـث ــل ال ـس ــاخ ــر
ديودونيه ،الذي كتب« :اشعر بأنني شارلي
كوليبالي» .اجراء ينذر بتجاوزات قضائية

ويـمـثــل «خ ـط ــرا عـلــى حــريــة الـتـعـبـيــر» ،من
وجهة نظر «منظمة العفو الــدولـيــة» ،التي
رأت أن «تـمـجـيــد اإلره ـ ــاب يـعـتـمــد تعريفا
ف ـض ـفــاضــا ،وأن ح ــري ــة ال ـت ـع ـب ـيــر ي ـجــب أال
تكون وقفًا على البعض ،وان الــوقــت ليس
الج ــراءات تعتمد ردود الفعل والـتــأثــر ،بل
اج ــراءات تأتي بعد تفكير بوسائل تحمي
ال ـح ـيــاة وت ـح ـتــرم ح ـقــوق ال ـج ـم ـيــع» .تحت
عنوان األمن ،قرر عمدة مدينة فيلييه سور
مـ ـ ــارن ت ــأج ـي ــل عـ ــرض ف ـي ـلــم «تــوم ـبــوك ـتــو»
للمخرج املوريتاني عبد الرحمن سياساكو
فــي احــدى القاعات التابعة للبلدية ،خوفًا
م ــن ردود ف ـعــل ع ـلــى فـيـلــم ي ـت ـنــاول مــديـنــة
تــومـبــوكـتــو الـتــي سـقـطــت بـيــد الـجـهــاديــن.
وج ــرى أيـضــا وقــف عــرض فيلم « l›apôtre
املبشر» للمخرجة شيني كارون الذي يروي
قـصــة اعـتـنــاق فـتــاة مسلمة املـسـيـحـيــة ،من
قاعتي عــرض فــي فرنسا .بإمكاننا تصور
ردود األف ـع ــال عـلــى قـ ــرارات مــن ه ــذا الـنــوع
في ظروف مختلفة .اإلعالم مر مرور الكرام
عليها ،كـمــا لــم يـعــط اهـتـمــامــا كـبـيــرا لـقــرار
ش ــرط ــة بـ ــاريـ ــس م ـن ــع تـ ـظ ــاه ــرة م ـنــاه ـضــة
ألسـ ـلـ ـم ــة أوروب ـ ـ ـ ـ ــا ،مـ ـسـ ـت ــوح ــاة مـ ــن ح ــرك ــة
«بـيـغـيــدا» األملــان ـيــة .حــركــة تــوسـعــت لتضم
عشرات االالف من األملان اسبوعيا ،ووجدت
املـسـتـشــارة األملــان ـيــة نفسها مـضـطــرة إلــى
التظاهر مع الجمعيات األسالمية األملانية
ضدها ،حرصا ربما على «السلم األهلي»،
لـ ـك ــن ب ــال ـن ـت ـي ـج ــة وب ـ ـع ـ ـيـ ــدا ع ـ ــن املـ ـس ــاي ــرة
وبحداقتها املـعـهــودة توجهت ميركل إلى
امل ـس ـل ـمــن ب ــالـ ـق ــول« :إن اإلس ـ ـ ــام جـ ــزء مــن
أمل ــان ـي ــا ،ول ـكــن م ــن الـ ـض ــروري االج ــاب ــة عن
س ــؤال بـشــأن السبب وراء اسـتـخــدام القتلة
الدين االسالمي في تبرير جرائمهم ،وعلى
علماء اإلسالم ان يجيبوا عن هذا السؤال».
تصريح ،يضع ممثلي املسلمني ،وخاصة
فــي املــانـيــا أم ــام مسؤولياتهم .لعله توجه
سيتعزز أكثر في الدول األوروبية.
* اسم مستعار العالمي عربي في باريس

ريجيس دوبريه
ال تستبدلوا األفكار بالعواطف
ال ـف ـي ـل ـس ــوف والـ ـك ــات ــب ري ـج ـي ــس دوب ــري ــه،
ال ــداع ــي إل ــى ج ـم ـهــوريــة ذات ق ـيــم راس ـخــة،
يحلل فــي مــا يـلــي آث ــار تـظــاهــرة  11كــانــون
الـثــانــي فــي كــل أرج ــاء فــرنـســا وارتــدادات ـهــا
املتمناة
ّ
التجمع الكبير ال ــذي حصل ذاك
■ بـمــاذا ألهمك
األحد؟
ال يجوز أن نقاطع لحظة إجـمــاع .فباريس
والجمهورية
التضحيةً ،
تستحق القليل من ً
تـ ـسـ ـتـ ـح ــق م ـ ـسـ ــرح ـ ـيـ ــة ج ـ ــامـ ـ ـع ـ ــة مـ ـ ــن ق ـبــل
م ـســؤول ـي ـنــا ال ــذي ــن ع ــرف ــوا ك ـيــف ي ـح ـتــوون
العواطف الشعبية .ولكن دعونا ال نستبدل
ّ
األف ـكــار بــالـعــواطــف ،لـقــد ّ تشبعنا كــلـنــا من
الشعارات والكلمات الرنانة ،فالجمهورية
أكـثــر مــن مسرحية كــومـيــديــة ،هــي ض ــرورة
ونظام ،وشجاعة.
■ لقد رددت شعارات الجمهورية :الحرية،
واملـســاواة ،واألخــوة منذ مجزرة «شارلي».
ما رأيك بذلك؟
لقد خفت في لحظة من اللحظات أن تنسينا
الـحــريــة امل ـســاواة واألخـ ــوة .أنــا مـســرور ألن
ً
الـشـعــار الـجـمـهــوري امل ـقــدس ع ــاد مكتمال،
على الرغم من كونه معقدًا ال بل متناقضًا.
ّ
األخـ ـ ــوة ،ن ـع ــم .ك ــل ال ـب ـشــر إخ ـ ــوة ،ال وج ــود
ملؤمنني وغير مؤمنني ،أو مغضوب عليهم
ّ
ّ
ومختارين .فحني نؤكد أن كل البشر إخوة،
ّ
نحن نــذكــر بأنه ال يوجد أي امتياز يمنح
لشخص ما عند والدته بفضل قدرة خارقة.
الـحــريــة ،بالطبع ،ولـكــن فــي إط ــار الـقــانــون.
فلطاملا كانت حرية التعبير تخضع إلطار
ما منذ إعــان حقوق اإلنسان واملــواطــن .إذ
ّ
ّ
ـون  29تـمــوز  1881عـلــى أن لكل
يـنــص قــانـ ّ
مــواطــن الـحــق فــي كتابة وطباعة مــا يشاء،
ش ــرط أن ال ي ـســيء اس ـت ـخــدام ه ــذه الـحــريــة
ب ـم ــوج ــب ال ـ ـحـ ــاالت امل ـ ـحـ ــددة ف ــي ال ـق ــان ــون.
فــالـجـمـهــوريــة هــي دول ــة الـحـقــوق واح ـتــرام
القانون.
ّ
■ بعد هذه املجزرة وهذه الوحدة ّ
املعبرة واملؤثرة،
َ
عالم يمكننا أن نبني املستقبل؟

داعـ ـ ـ ــي ل ـل ـق ـلــق ع ـل ــى كـيـفـيــة
ـاف إذ إن ـ ــه ال ٍ
كـــ ٍ
حسن استخدام تلك السلطة أو استغاللها،
وهــذا واقــع قد ال تغفل السلطة املــذكــورة عن
تطبيقه واستغالل التظاهرات الجماهيرية
الـتــي سـتـبــادر بـشــوق إلــى اعـتـبــارهــا بمثابة
تفويض.
فنأمل إذًا أن يكون الدعم كافيًا أيضًا لالقتراح
وجيزة في
على بعض املحررين تمضية فترة َ
حالة الث َمل التي
الزنزانة ريثما يتعافون من ُ
هم فيها ويواجهون الحقيقة امل ّرة .ومن باب
الحرص على البقاء بنفس مستوى األحداث
التاريخية ـ ال بل على مستوى املنحدر املميت
ُ
واملـعـيــب ال ــذي تسلكه املعلومات بـتــواصــل ـ
ولكي نكون أول من «يعلن عن التاريخ» ،كان
منطقيًا أن نصف الـتـظــاهــرة بـ»التاريخية»
و»الـ ـح ــدث ال ـت ــاري ـخ ــي» .وإن ك ــان مسموحًا
لنا االستهزاء بالوضع الراهن ،يمكننا أقله
القول بأن الحدث كان بالفعل تاريخيًا واألول
من نوعه بالنظر إلى عدد رجال الشرطة الذي
فاق عدد منظمي الفعالية .ومع ذلك ،ال ندري
مــا إذا ك ــان وق ــع الـتـظــاهــرات الضخمة التي
شـهــدتـهــا مــديـنــة «كــارب ـن ـتــراس» وتـظــاهــرات
األول من أيــار  ،2002حيث شهدنا تجمعات
ج ـمــاه ـيــريــة أص ــاب ــت امل ـع ـل ـقــن الـسـيــاسـيــن
ب ــال ـه ـل ــع .إال أن ـ ــه ي ـم ـك ـن ـنــا ال ـ ـجـ ــزم ب ـ ــأن تـلــك
ـأت بــأي نتاج على الصعيد
التظاهرات لــم تـ ِ
السياسي .نأمل بشدة أن تفضي تظاهرات
اليوم إلى نتائج مثمرة ،ولكن ال يمكننا إال أن
نتساءل ،من منطلق عام ،عما إذا كان ثمة أي
مفعول استبدالي بني نسبة اإلجماع وفحواه
ال ـس ـيــاســي امل ـم ـكــن .م ــن ال ـنــاح ـيــة الـبـنـيــويــة،
بغض النظر عما تحمله املادة السياسية من
صراعات ،ال تميل الحشود املتظاهرة إلى أي
اتجاه سياسي .أو باألحرى ،ذلك هو مفهوم
الثورة ،عدم االنتماء إلى أي حزب سياسي.
فالحقيقة كما نراها اليوم ال تعكس مفهوم
الثورة الصحيح...
وأخيرًا ،ال يسعنا إال أن نتساءل عن حقيقة
«الوحدة الوطنية» التي نحضنها بمعانيها
ك ــاف ــة .فــامل ـظ ـهــر الـ ـع ــام ي ــوح ــي ب ـ ــأن امل ــوك ــب

ال ـب ــاري ـس ــي م ـت ـجــانــس ت ـم ــام ــا م ــن ال ـنــاح ـيــة
االج ـت ـم ــاع ـي ــة؛ ف ـه ــو ح ـش ــد أب ـي ــض ال ـب ـش ــرة،
حضاري ،مثقف .إال أن العدد الخام ال يشكل
معيارًا تمثيليًا دقيقًا ،إذ يكفي أن تكون نسبة
تحرك إحدى الفئات الشعبية الفرعية مرتفعة
بصورة استثنائية إلحــداث نتيجة مماثلة.
إذًا ،هــل هــي «وح ــدة وطنية»؟ أو «تظاهرات
املعتصمة»؟ حـ ّ
ـري بنا
شعبية»؟ أو «فرنسا
ِ
أن ننظر مجددًا إلى هذا الواقع والتأكد مما
إذا كانت تلك الوسيلة للمطالبة بحل املشكلة
مــن خ ــال تحفيز الـتـظــاهــرات الجماهيرية،
هــي وسيلة مــاكــرة ،تـهــدف على وجــه خاص
إلى إعادة طرح املشكلة أو إنكارها .على غرار
الفئة الحاكمة التي تميل دومــا إلــى اعتبار
سـمــاتـهــا عـمــومـيــة ال ـطــابــع وأن كـيــانـهــا في
العالم االجتماعي يستنزف كل التعابير التي
ُ
قد تقال عن ذلك العالم .ال نستبعد أن تكون
الحشود الجماهيرية املشاركة في تظاهرات
ي ــوم أم ــس ( )2015/1/11ق ــد مل ـحــت إل ــى أن
الـطـبـقــة ال ـبــورجــوازيــة املـثـقـفــة تـعـيــد الـتــأمــل
بــإمـكــانـيــاتـهــا ال ـخــاصــة وتـتـخـلــى ع ــن حــالــة
الرضى التي اعتادتها من تلقاء ذاتها .ومع
ذلــك ،ال يمكننا الجزم بــأن ذلــك املشهد العام
قــد يصنع «ب ـل ـدًا» أو «شـعـبــا» ،إذ ستتسنى
لنا الفرصة قريبًا لنتأكد بأنفسنا ونتذكر
الــوضــع .يــا لـهــا مــن وسـيـلــة عـمـيــاء للتبجح
ب ــأح ــداث ال ـت ــاري ــخ ال ـفــرض ـيــة والـ ـف ــرار حتمًا
من التاريخ الواقعي الــذي يتم بعيدًا عن أي
استيهام وغالبًا خلف ظهرنا .ولكن التاريخ
الواقعي الــذي ينطرح أمامنا تعيس املظهر.
فـ ــإن ك ـنــا ن ــأم ــل أن نـتـمـكــن م ــن تـكـيـيــف ذلــك
التاريخ واإلق ــرار بالوضع الحقيقي وندبه،
ينبغي التفكير إذًا بوسيلة للخروج من حال
الغباوة وإع ــادة صنع السياسة ،ولكن هذه
بحق.
املرة
ٍ
(ترجمة هنادي مزبودي عن «لوموند ديبلوماتيك»)
ّ
(نص من مداخلة في سهرة «االنشقاق من خالل
الصمت!» من تنظيم مجلة فاكير في بورس دا
ترافاي في باريس في  12كانون الثاني )2015
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نحن اليوم نعيش في
وهم أن اإلنسان هو أبو
نفسه ،وهذا ال يجدي نفعًا

تكمن املسألة األســاسـيــة فــي أن نـعــرف ما
إذا يـمـكــن للحظة مــن الــوحــدة أن تـتـحـ ّـول
إل ـ ــى مـ ـم ــارس ــة ف ـ ّـع ــال ــة .ي ـم ـك ـن ـنــا أن نــأمــل
ال ـ ـعـ ــودة إلـ ــى ال ـس ـي ــاس ــة م ــن خـ ــال ت ـف ـ ّـوق
السياسة على االقتصاد.
إن ال ـح ــدث الـكـبـيــر ف ــي ال ـغ ــرب ه ــو ال ـت ـقـ ّـدم
الــذي حققه «الــرقــم» يرافقه «الشكل» ،حيث
ي ـس ــود ال ـح ـكــم ال ــدي ـك ـت ــات ــوري ل ــأرق ــام مع
الفوتوجينية (املــاء مــة في التصوير) .لقد
ب ــات يـتـعــن عـلــى االق ـت ـص ــاد أن ي ـعــود إلــى
موقعه كملحق ،وعلينا أن نعيد اكتشاف
الغايات النهائية.
ّ
ّ
التصرف
نطلب من مسؤولينا أن يكفوا عن
كمحاسبني لبروكسل (االتحاد األوروبــي)،
هدفهم األسـمــى تخفيض العجز ،والـهــدف
ّ
الــذي ال يقل سموًا هــو االنتقال مــن السكك
الحديد إلى الحافالت.
يمكننا أن نــأمــل أن ي ـجــدوا فــرنـســا كشخص
ولـيــس كـشــركــة ،نــأمــل ن ي ـجــدوا ال ـتــاريــخ ،أي
ّ
ال ــذاك ــرة واألم ـ ــل ،وأال ت ـشــكــل االس ـت ـطــاعــات
البداية والنهاية في تحديد سلوكهم ،ونأمل
أن تجد السياسة كرامتها.
في فرنسا ،السياسة ديانة علمانية منذ عام
العلمانية ،فإن
 ،1789فإن انتهت هذه الديانة
ً
الــديـ ّـانــة املـنــزلــة ستصبح هــي الـسـيــاســة .لقد
تمكنا من تفادي ذلك بفضل تراثنا املسيحي
وت ـقــال ـيــدنــا الـعـلـمــانـيــة ال ـج ـم ـهــوريــة .ونـحــن
نــواجــه خـطــر ال ـعــودة إلـيـهــا ال ـيــوم إن استمر
فراغ االنتماء والفراغ الرمزي.

علينا أن نــدرك أن التعليم ال يستهدف سوق
العمل فحسب ،ولـكــن يسهم فــي نقل املعرفة
أيضًا.
■ كيف ّ
نتوصل إلى مفهوم تأسيسي؟
يـجــب ال ـعــودة إل ــى امل ـبــادئ مــن املــدرســة حتى
تعود مكانًا للتعليم وليس للنشاطات فقط.
فال يفرض على الطالب أن يتأقلموا مع وضع
ّ
املـجـتـمــع ال ـقــائــم ول ـكــن أن يـتـعــلـمــوا التفكير
بأنفسهم.
ّ
فلكي يتعلم الطالب كيف يتجاوز أساتذته،
هو يحتاج إلى أساتذة ،أساتذة يحظون بأجر
مناسب وتحترم كراماتهم .فحني تكون قيمة
الشخص بـقــدر مــا يجنيه ،تـكــون هــذه ّ
املهمة
صعبة.
■ األخوة ،يبدو أن الجميع يضحي بهذه القيمة..
 لقد ألفت كتابًا عن هذا املوضوع ،لحظة األخوة .إناإلخوة عكس األشقاء والبيولوجيا ،هذه العالقة تقوم
على املعنى وليس على الــدم ،وتعني االتحاد بالقلب
وبالعقل.
ال يــوجــد إال لـحـظــات أخ ـ ـ ّـوة قليلة تفرضها
ال ـش ـ ّـدة أو الـضـعــف أوال ــوه ــن .تـعـنــي األخ ـ ّـوة
التعرف إلى ّ
ّ
أبوة رمزية .نحن إخوة باملسيح،
إنـهــا قيمة تـتـجــاوزنــا ،ال يــوجــد إخ ــوة بــدون
قدسية .نحن اليوم نعيش في وهم أن اإلنسان
هو أبو نفسه ،وهذا ال يجدي نفعًا.
ف ــي ت ـظ ــاه ــرة  11ك ــان ــون الـ ـث ــان ــي ،اس ـت ـعــدنــا
الفخر ،من خالل العالم والنشيد الوطني ،من
خــال التأكيد أنــه يمكننا أن نكون فرنسيني
ول ـي ــس الـ ـص ــورة الـنـمـطـيــة ع ــن فــرن ـســا ،وأن ــه
ليس علينا أن نحني رؤوسنا أمــام الثقافات
التراث الفرنسي ّ
األخرى .إن ّ
يمر من الغال إلى
وولينسكي ،ومن الفروند إلى بيرنار ماريس.
إنها الروحية الفرنسية.
ّ
■ كيف وصلنا إلــى كــل هــذه املشتقات االجتماعية
ّ
ّ
من كل األنواع وكل امللل وإلى هذا الفيض املفاجئ من
العنف املتطرف؟
ّ
بالذرات ،ومن أجل إيجاد
 لقد أبدلنا الجزيئةمــا هــو مـشـتــرك ،علينا إيـجــاد الـجــزيـئــة .حني
ّ ّ
ّ
تتواجه ّ
ضد الكل.
الذرات ،ستندلع حرب الكل
والفكرة هنا في أن السعادة هي القيمة العليا.
والـسـعــادة هــي ال ـفــرد .فــوهــم املـعــانــاة الذاتية
للفرد املعاصر ال تأخذه بعيدًا.
■ ما هو ّ
التحدي الرئيسي من اليوم وصاعدًا؟
ّ
ع ـل ـي ـنــا اسـ ـتـ ـع ــادة ال ــرم ــزي ــة ال ـت ــي تـ ــوحـ ــد .إن
الشيطان هــو مــن ّ
يقسم ،فاملالية الرأسمالية
ّ
شيطانية .تعني كــل واحــد لنفسه مثلما في
ّ
ّ
املوحد،
العامل
حال غرق
سفينة .يتعي إيجاد ً
وم ــن يـقــول مـ ّ
ـوحــد يـقــول قــدسـيــة ،وم ــن يقول
ً
قدسية ال يقول بالضرورة أدوات العبادة.
كــان لرفاق الحرية أب ،هو ديغول ،وكــان لهم
م ـق ـ ّـدس ه ــي فــرن ـســا .م ــا ه ــي ال ـقــدس ـيــة؟ إنـهــا
األمــور التي ال يتاجر بها ،والتي ال يتفاوض
عليها ،هي ّ
تشد القطبني وتـحـ ّـول الجزء إلى
ّ
ك ــل .إن الـقــدسـيــة هــي مــا يـتـجــاوز الـبـشــر ،ما
يـمـكــن أن ي ــوح ــده ــم .ول ـك ــن ي ـع ــود لـلـبـشــر أن
يختاروا ما الذي يتجاوزهم.
(ترجمة هنادي مزبودي عن «الكروا»)

ليس علينا أن
نحني رؤوسنا
أمام الثقافات
األخرى (أ ف ب)
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عملية بطولية جديدة في تل أبيب :حمزة المتروك
لم ينجح االحتالل حتى اآلن في اكتشاف إجراءات فعالة تمنع عمليات المقاومة الشعبية الفلسطينية ،تمامًا كما ال
يتوقع له أن ينجح في ذلك ،والسبب بكل بساطة أن استمرار العمل المقاوم مرتبط بإرادة الفلسطيني في مواجهة
االحتالل ،وقدرته على مواجهة القمع والتطويع
علي حيدر
ض ـمــن إطـ ــار امل ـق ــاوم ــة الفلسطينية
الشعبية واإلخ ـف ــاق اإلســرائـيـلــي في
كبح العمليات ال ـفــرديــة ،أت ــت عملية
ّ
ي ـ ــوم أم ـ ــس الـ ـت ــي ت ـم ــك ــن ف ـي ـهــا ش ــاب
فلسطيني يــدعــى حـمــزة مـتــروك (23
س ـن ــة ،ط ــول ـك ــرم) ،م ــن ط ـعــن ن ـحــو 12
إســرائ ـي ـل ـيــا ،ث ــاث ــة بـيـنـهــم ف ــي حــالــة
خطرة .ونفذ متروك ،الذي كان يعمل
في محل ثياب مع والدته وال ينتمي
إل ـ ــى أي ت ـن ـظ ـيــم سـ ـي ــاس ــي ،عـمـلـيـتــه
داخ ـ ــل حــاف ـلــة تــاب ـعــة ل ـشــركــة «دان»
في مدينة تل أبيب .وذكــرت التقارير
اإلعــامـيــة العبرية أن ــه ج ــرى اعتقال
املقاوم الفلسطيني ،بعدما تمكن من
االن ـس ـحــاب مــن م ـكــان الـعـمـلـيــة ،لكنه
أصيب في قدميه بالرصاص.
أح ـ ـ ــد مـ ـك ــام ــن ق ـ ـ ــوة ه ـ ـ ــذا الـ ـ ـن ـ ــوع مــن
العمليات أنها تندمج فيها كل شروط
وم ـق ــدم ــات الـتـخـطـيــط واالس ـت ـط ــاع
والتنفيذ ،في شخص واحد .وهو أمر
يربك االستخبارات اإلسرائيلية التي
كثيرًا ما تعتمد على معلومات تبني
على أساسها إن ــذارات تتحول الحقًا
إلـ ــى ع ـم ـل ـيــات اس ـت ـبــاق ـيــة تـسـتـهــدف
مجموعة هنا ،وكادرًا عمالنيًا هناك.
فــي الـتــوقـيــت ،االقـلـيـمــي ،تــاقــت هــذه
ال ـع ـم ـل ـيــة م ــع دمـ ـ ــاء املـ ـق ــاوم ــن ال ـتــي
سالت على االراضي السورية ،عندما
اغـتــالــت إســرائ ـيــل سـتــة مــن مـقــاومــي
ح ــزب ال ـلــه مــع ضــابــط إي ــران ــي رفـيــع،
وتكاملت معها لتخط رسالة مشتركة
مفادها أنه بالرغم من محاولة إشغال
املـقــاومــة عــن وجهتها االســاسـيــة ،إال
أن دم ـ ــاء امل ـق ــاوم ــن وال ـف ـع ــل امل ـق ــاوم
يبقى منطقهما أبلغ فــي الـصــدع عن
الوجهة الصحيحة على أمل ان يؤدي
املـســار التراكمي إلــى إع ــادة تصويب
البوصلة.
في كل االح ــوال ،أتــى اإلبــداع الشعبي
الـفـلـسـطـيـنــي ل ـي ـضــرب ضــرب ـتــه مــرة
أخرى في عمق إسرائيل ،ويقفز فوق
كــل أسـ ــوار ال ـطــوق امل ـضــروبــة حــولــه،
والـتــي تكاملت فيها إج ــراءات العدو
م ــع إجـ ـ ـ ــراءات وخـ ـط ــوات آخ ــري ــن في
م ـحــاولــة الس ـت ـنــزاف املـنـطـقــة واالم ــة
بعيدًا عن قضية فلسطني.
بــراعــة ه ــذا ال ـنــوع مــن الـعـمـلـيــات أنــه
يـجـســد اج ـتــراحــا فلسطينيًا لخيار
ع ـم ــان ــي بـ ــديـ ــل ،بـ ــأدنـ ــى االمـ ـك ــان ــات
وبــأبـســط الــوســائــل ،لكن متكئًا على
إرادة صلبة تتجاوز كــل االعـتـبــارات
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،وم ـ ـ ـحـ ـ ــاوالت االحـ ـب ــاط
العمالني واملعنوي .وليس من املبالغة
الـقــول إن لهذه العملية لغة ومنطقًا
ي ـ ــؤك ـ ــدان وي ـك ـش ـف ــان عـ ــن أنـ ـه ــا غـيــر
منعزلة ّ
عما سبقها ،بل تأتي امتدادًا
لـ ـق ــرار وخـ ـي ــار ال ـش ـعــب الفلسطيني
باملقاومة ،وتؤسس للقادم منها ،في
سلسلة مترابطة يشد بعضها بعضًا،
عـلــى أم ــل أن ي ــؤدي امل ـســار التراكمي
إلى تحول في قواعد الصراع ،ويؤدي
إلى فتح آفاق أمام حركة املقاومة في
الضفة الغربية.
وعـ ـل ــى ذل ـ ـ ــك ،ف ـ ــإن امل ـف ــاع ـي ــل املــؤم ـلــة
لهذه العملية ،وما شابهها ،مرتبطة
فـ ـ ــي ال ـ ـ ــدرج ـ ـ ــة االولـ ـ ـ ـ ـ ــى ب ـت ــواص ـل ـه ــا
واتـســاع نطاقها ،وهــو أكثر ما يقلق
ال ـقــادة السياسيني واالسـتـخـبــاريــن
والعسكريني في الدولة العبرية.
وكما فــي كــل محطة مشابهة ،تؤشر
ه ـ ـ ــذه ال ـع ـم ـل ـي ــة إل ـ ـ ــى فـ ـش ــل الـ ــرهـ ــان
ال ــذي ي ـحــاول نتنياهو ال ـتــرويــج لــه،
أن ب ــاإلمـ ـك ــان ال ـج ـم ــع ب ــن اس ـت ـم ــرار
االحـ ـ ـ ـت ـ ـ ــال وتـ ــوس ـ ـيـ ــع االسـ ـتـ ـيـ ـط ــان
وامل ـح ــاف ـظ ــة ع ـل ــى االمـ ـ ــن الـشـخـصــي

لإلسرائيليني ،وخاصة أن هذه املقولة
ي ـب ــدو أن ـه ــا ب ــات ــت أك ـث ــر ان ـت ـش ــارًا في
صفوف الجمهور اإلسرائيلي بعدما
اقتنع بــأن السياسات التي اعتمدتها
ال ـح ـك ــوم ــات اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة املـتـعــاقـبــة
تمكنت مــن ســد الـسـبــل واملـنــافــذ أمــام
الـشـعــب الفلسطيني لتفعيل تزخيم
حــركــة امل ـق ــاوم ــة ،وه ــو م ــا ع ـبــرت عنه
صناديق االقتراع في أكثر من محطة
انتخابية .لكن هذا النوع من العمليات،
ف ــي املــرح ـلــة ال ـحــال ـيــة ،ي ــؤش ــر إل ــى أن
نجاحات االحتالل تبقى مهما عظمت
نسبية ،وتؤكد أن للشعب الفلسطيني
مـ ـع ــادلـ ـت ــه ال ـ ـتـ ــي ي ــرس ـم ـه ــا ب ــدم ــائ ــه،
ويخطها بإرادته ،ويفرضها بسواعده.
ع ـل ــى م ـس ـت ــوى امل ـف ــاع ـي ــل الـسـيــاسـيــة
ال ــداخ ـل ـي ــة ،إس ــرائ ـي ــل دول ـ ــة ال ي ـتــورع
ق ــادت ـه ــا ع ــن ت ــوظ ـي ــف ق ـض ــاي ــا االم ــن
القومي في اللعبة االنتخابية ،من دون
أن يلغي ذل ــك الـحـســابــات وامل ـعــادالت
ذات الصلة ،واملستقلة عــن أي اعتبار
داخـ ـل ــي .وع ـل ــى ه ــذه الـخـلـفـيــة ،كــانــت
ردود الفعل التي تــوالــت بعد االعــان
ع ـ ــن ت ـن ـف ـي ــذ الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــة ،إذ ل ـ ــم يـغـفــل
نـتـنـيــاهــو ع ــن تــوظـيــف ه ــذه العملية
ونـتــائـجـهــا بـمــا ي ـتــاءم مــع أولــويــاتــه
املرحلية .واعتبر أنها «نتيجة مباشرة
ل ـل ـت ـح ــري ــض ال ـخ ـب ـي ــث امل ـن ـت ـش ــر فــي
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الحدث

ّ
مؤتمر دافوس النفط والسل على ارتفاع  5آالف
 2500شخص بينهم
مديرو أكبر الشركات
تنقلهم  1700طائرة
خاصة؛  40قائدًا سياسيًا
بينهم رئيس الوزراء
الصيني؛ إحدى أجمل
البيئات الجبيلة على
ارتفاع يفوق  5آالف
قدم ،بعيدة قدر
اإلمكان عن أحزمة
الفقر .هي بعض
المؤشرات الضرورية
للحديث عن مؤتمر
دافوس .النفط كان
في قلب نقاشات
يومه األول هذا العام،
صفقات بمليارات
فيما ُ
في ّ
الدوالرات تعقد ُ
الخلفية .صفقات تعزز
وضعية النخبة األغنى
من البشرية

تقارير أخرى
على موقعنا

حسن شقراني
اش ـ ـت ـ ـهـ ــرت م ــديـ ـن ــة دافـ ـ ـ ـ ــوس ب ـكــون ـهــا
ّ
م ـصـ ّـحــة أوروب ـ ـ ــا مل ــرض ــى الـ ـس ــل خــال
القرن املاضي .غير أنها منذ عام 1971
أض ـحــت مــرك ـزًا ألب ــرز تجمع لألغنياء
ونخب األعمال تشهده األرض سنويًا:
مــؤتـمــر األع ـمــال ال ــذي ينظمه املنتدى
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي الـ ـع ــامل ــي ،وي ـح ـم ــل اس ــم
املدينة السويسرية.
صـحـيــح أن م ــوج ــة ف ـي ــروس «إي ـب ــوال»
أعادت إلى العالم هواجسه القديمة من
مــوجــات امل ــوت الجماعي الناجمة عن
أم ــراض الـقــرون الوسطى ،ولكن ُيمكن
ّ
ب ــراح ــة الـ ـق ــول إن ال ـب ـشــريــة تـخــلـصــت
مــن الـعــديــد مــن مــآسـيـهــا البيولوجية
بمآس إنسانية
التقليدية ،فقط لتتعلق
ٍ
واج ـت ـمــاع ـيــة يــولــدهــا اق ـت ـصــاد كــونــي
معظمه ت ــدي ــره الـنـخـبــة املـجـتـمـعــة في
سويسرا.
هذه النخبة هي أغنى  %1من البشرية،
أو م ــن مـمـثـلــن عـنـهــم ،مــوجــوديــن في
إط ـ ــار ي ـ ّ
ـؤم ــن ل ـهــم ال ـح ــرك ــة وال ـل ـق ــاءات
ُ
ال ـتــي ســتـسـهــم فــي مـضــاعـفــة ثــرواتـهــم
في املستقبل ،تمامًا كما يحدث عندما
يتزوج أبناء األغنياء بعضهم بعضًا.
هـ ـ ــذا الـ ـت ــأثـ ـي ــر تـ ـح ــدث ــت عـ ـن ــه مـنـظـمــة
«أوك ـ ـس ـ ـفـ ــام» فـ ــي ت ـق ــري ــر ن ـش ــرت ــه ه ــذا
األس ـبــوع ح ــول الــام ـســاواة فــي العالم
ّ
وتركز الثورة ،توقعت فيه أن تتخطى
ح ـ ّـص ــة أغـ ـن ــى  %1مـ ــا ي ـم ـل ـكــه الـ ـ ـ ــ%99
الـبــاقــون مــن ال ـثــروات العاملية ،فــي عام
.2016
هكذا نوع من املؤشرات هو تحديدًا ما
يصبو إلـيــه املجتمعون فــي سويسرا؛
يـحـقـقــون ذل ــك ع ـبــر تـكـثـيــف ال ـل ـقــاءات
وتطوير العالقات.
يشرح املدير التنفيذي للموقع املختص
بــاألعـمــال « ،»Business Insiderهنري

ب ـلــودجــت ،الـ ــذي حـضــر املــؤت ـمــر خــال
السنوات األخيرة ،هذا الواقع في مقال
نشرته شركته« :هــذا الصباح ،قــال لي
مدير كبير في إحدى الشركات العابرة
ل ـل ـقــارات إن ــه سـيـقــوم وزم ـي ــل ل ــه بلقاء
 100زبون خالل األيــام الثالثة املقبلة».
ي ــوض ــح« :ل ـي ــس ه ـن ــاك أي م ـك ــان آخــر
في العالم يؤمن لهم هــذا املستوى من
اللقاءات بهذه الفاعلية في هذا الوقت
املضغوط».
ل ــذا ف ــإن كـثـيــريــن ال ُي ـمــان ـعــون دف ــع ما
ي ـف ــوق  70أل ــف دوالر لـلـحـصــول على
بطاقة ثمينة لحضور املنتدى.
انطلقت فكرة املؤتمر في السبعينيات،
بـجـهــود مــن أس ـتــاذ إدارة اإلع ـم ــال في
جامعة جنيف ،كــاوس شــواب ،ليكون
حيزًا للقاء بــن قــادة األعـمــال ومديري
ال ـشــركــات والـتـبــاحــث فــي سـبــل تعزيز
فاعلية اإلدارة.
ولـ ـك ــن س ــرع ــان م ــا تـ ـح ــول إل ـ ــى «أب ـ ــرز
ّ
خـمـســة أيـ ــام» فــي ك ــل ع ــام إلبـ ــرام أكبر
الصفقات .وفي ذات الوقت يؤمن منصة
للتباحث في أبرز القضايا االقتصادية
التي يواجهها النظام العاملي.
فــي الـيــوم األول مــن املؤتمر هــذا العام،
كان النفط في قلب النقاش .فقد تدهور
سعر هــذه السلعة االستراتيجية أكثر
من  %50خالل األشهر القليلة املاضية،
ّ
وشكل أبرز عامل محدد ملراكمة الثروات
أو خسارتها في النظام العاملي ،نظرًا
إلى تشابك التوقعات حول سعره خالل
املرحلة ّاملقبلة.
وقـ ــد ت ـكــث ـفــت ال ـت ـح ـل ـيــات حـ ــول سبب
تــدهــور الـسـعــر ،غـيــر أن مــا تــم تأكيده
بــه رسـمـيــا هــو أن ال ـس ـعــوديــة ،ومعها
منظمة الــدول املصدرة للنفط« ،أوبــك»،
عمدت إلى املحافظة على إنتاجها ثابتًا
السعر.
في الخريف املاضي رغم تدهور ّ
ك ــان «قـ ـ ــرارًا تــاري ـخ ـيــا» شــرحــه ممثلو

املنظمة واململكة في املؤتمر.
«ن ــاق ـش ـن ــا ل ـف ـت ــرة أرب ـ ــع س ــاع ــات ح ــال
االق ـت ـص ــاد ال ـعــاملــي وات ـف ـق ـنــا بــإج ـمــاع،
باستثناء وزير أو وزيرين ،في النهاية
على إبقاء اإلنتاج ثابتًا» ،شرح األمني
ال ـعــام لـ ــ«أوب ــك» ،عـبــد ال ـســام ال ـبــدري،
خـ ــا ج ـل ـس ــة نـ ـق ــاش حـ ـ ــول «الـ ـع ــوام ــل
االقـتـصــاديــة االستراتيجية فــي قطاع
الطاقة حاليًا».
وأكد البدري وجود فائض في اإلنتاج

سيتراجع االستثمار
في قطاع النفط خالل
هذا العام بتقدير مئة
مليار دوالر

«رغــم أن أوبــك ال تزيد إنتاجها عن 30
مـلـيــون بــرمـيــل يــومـيــا خ ــال الـسـنــوات
العشر املاضية ...إال أن اآلخرين يفعلون
ذلك ويضخون  7ماليني برميل يوميًا،
وهي كمية لها كلفة يؤمنها سعر يبلغ
 100دوالر».
«اآلخرون» هم تحديدًا أميركا الشمالية
واالت ـح ــاد ال ــروس ــي ،على الــرغــم مــن أن
«أوب ــك» تؤكد أن «ال ـقــرار ليس موجهًا
ضــد أي ب ـلــد ،ال ال ــوالي ــات املـتـحــدة وال
روسيا».
كــان ق ــرارًا استراتيجيًا مــن «أوب ــك» في
وجــه تزايد إنتاج النفط الصخري من
الواليات املتحدة .بحسب األمني العام:
«املـشـكـلــة ه ــي أن الـسـعــر ك ــان يـتــراجــع
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أسيرًا
الـسـلـطــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ت ـجــاه الـيـهــود
ودول ـت ـه ــم» .وك ـمــا ه ــو م ـتــوقــع ،وضــع
نـتـنـيــاهــو ه ــذه الـعـمـلـيــة ض ـمــن نفس
سـ ـي ــاق االح ـ ـ ـ ـ ــداث وال ـ ـضـ ــربـ ــات ال ـت ــي
حصلت في باريس وبروكسل .ولفت
أيضًا إلى أن «من أســرع بمباركة هذه
العملية هو حماس ،شريكة أبو مازن
فـ ــي ح ـك ــوم ــة ال ـ ــوف ـ ــاق ،وه ـ ــي نـفـسـهــا
ح ـمــاس ال ـتــي أعـلـنــت أن ـهــا ستقاضي
إس ــرائـ ـي ــل ف ــي امل ـح ـك ـمــة ال ــدولـ ـي ــة فــي
الهــاي» .وشــدد على أن «أبــو مــازن هو
امل ـ ـسـ ــؤول ع ــن ال ـت ـحــريــض وال ـخ ـطــوة
الخطيرة في محكمة الهاي».
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،رأى وزيـ ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان أن «من
يقف خلف هــذه العملية فــي تــل أبيب
هـ ــم أيـ ـض ــا مـ ــن ي ـق ـف ــون خ ـل ــف أع ـم ــال
العنف في رهط وموجة العمليات في
ال ـق ــدس» .لـكــن لـيـبــرمــان لــم يـقــدر على
التلفظ بحقيقة أن مــن يقف وراء هذا
املسلسل هو الشعب الفلسطيني ليس
إال.
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،اخـ ـت ــار رئ ـي ــس املـعـسـكــر
الـ ـصـ ـهـ ـي ــون ــي يـ ـتـ ـسـ ـح ــاق ه ــرتـ ـس ــوغ
ت ــوصـ ـي ــف الـ ـ ــواقـ ـ ــع بـ ـم ــا يـ ـخ ــدم ــه فــي
تسجيل النقاط على سياسة نتنياهو
ال ـت ــي تـتـحـمــل امل ـس ــؤول ـي ــة ع ــن الــدفــع
بــاتـجــاه الـتــوتــر األم ـنــي ،ورأى أن ــه «ال
يوجد اليوم أي إحساس باألمان عند
سـكــان إســرائـيــل ،س ــواء فــي الـقــدس أو
غالف غزة أو تل أبيب» ،مشيرًا إلى أنه
لــن يقبل «أي وضــع يـكــون فيه سكان
إســرائ ـيــل غـيــر ق ــادري ــن عـلــى االنـتـقــال
والسفر بأمان في املواصالت العامة».

هادي يستجيب لمطالب الحوثي :تعديل الدستور وإنصاف المحرومين
نهاية سعيدة
للحراك الحوثي الذي أصرت
دول الخليج على وصفه
بأنه «انقالب» ،كانت نتيجته
استجابة عبد ربه منصور
هادي للشروط األربعة
التي حددها عبد
الملك الحوثي
صنعاء ـ علي جاحز
ل ــم ت ـم ــض س ــاع ــات ع ـل ــى خ ـط ــاب زع ـيــم
«أنـصــار الـلــه» عبد امللك الحوثي مساء
أمــس وإعــانــه مطالبه من الرئيس عبد
ربــه منصور ه ــادي إلحـبــاط «املــؤامــرة»
الـتــي تـحــاك لليمن ،حتى س ــارع األخير
إل ــى تـنـفـيــذهــا ،وذل ــك فــي خـتــام ي ــوم من
الهدوء الحذر في صنعاء حيث توقفت
املــواجـهــات املسلحة التي قالت مصادر
طبية وأمنية ،أمس ،إنها أدت إلى مقتل
 35شخصًا وإصابة .94
فـقــد أع ــرب ب ـيــان لـلــرئــاســة الـيـمـنـيــة عن
االستعداد لـ«تعديل مسودة الدستور»،
سواء بـ«الحذف أو اإلضافة» ،و«توسيع
العضوية فــي مجلس الـشــورى (الغرفة
ال ـثــان ـيــة ل ـل ـبــرملــان) خ ــال م ــدة أقـصــاهــا
أسبوع واحد».
ودعا البيان ممثلي املكونات السياسية
ّ
امل ــوق ـع ــة الت ـف ــاق ال ـس ـلــم وال ـش ــراك ــة (فــي
أي ـلــول امل ــاض ــي) ل ــ«وض ــع آلـيــة تنفيذية
لتطبيق الشراكة في مؤسسات الدولة».

وقــال البيان« :ألنـصــار الله (الحوثيني)
وال ـ ـح ـ ــراك ال ـج ـن ــوب ــي ال ـس ـل ـم ــي وب ـق ـيــة
امل ـ ـكـ ــونـ ــات ال ـس ـي ــاس ـي ــة امل ـ ـحـ ــرومـ ــة مــن
الـ ـش ــراك ــة فـ ــي م ــؤسـ ـس ــات ال ـ ــدول ـ ــة حــق
التعيني في كل مؤسسات الدولة بتمثيل
ع ــادل وفـقــا ملــا تضمنته وثـيـقــة الـحــوار
الوطني (انتهي في كانون ثاني )2014
واتفاق السلم والشراكة».
وج ــاء فــي الـبـيــان أي ـضــا أن أن ـصــار الله
تعهدوا بـ«اإلفراج فورًا عن أحمد عوض
بــن مـبــارك» مــديــر مكتب الــرئـيــس .كذلك
ت ـع ـهــد ال ـح ــوث ـي ــون ،وفـ ــق ال ـب ـي ــان ذاتـ ــه،
بـ«سحب كافة املواقع املطلة على منزل
رئيس الجمهورية ،واالنسحاب من دار
الرئاسة والقصر الجمهوري الذي يسكن
فيه رئيس الوزراء ،ومعسكر الصواريخ،
إض ــاف ــة إلـ ــى األم ــاك ــن امل ـس ـت ـحــدثــة منذ
االثنني املاضي» ،وجميعها في صنعاء.
وأك ـ ـ ــد الـ ـبـ ـي ــان «ت ـط ـب ـي ــع األوضـ ـ ـ ـ ــاع فــي
العاصمة» عبر «عــودة الحكومة وكافة
مــؤسـســات الــدولــة إل ــى مـمــارســة عملها
ب ـصــورة ســريـعــة ،ودع ــوة كــافــة موظفي
ال ــدول ــة وال ـق ـط ــاع ال ـع ــام وامل ـخ ـت ـلــط إلــى
الـ ـع ــودة ألع ـمــال ـهــم وك ـ ــذا ف ـتــح امل ـ ــدارس
وال ـج ــام ـع ــات» ،ع ـلــى أن «ت ـق ــوم الـلـجـنــة
األمـنـيــة بالتنسيق مــع اإلخ ــوة اللجان
التابعة ألنصار الله بتنفيذ ذلك».
وك ــان ه ــادي قــد اجتمع فــي وقــت سابق
أمــس باملستشار صالح الصماد ،ممثل
الحوثيني فــي الــرئــاســة فــي منزله غرب
صنعاء ،من دون إعالن مضمون اللقاء،
ـت وص ــف ف ـيــه مـجـلــس ال ـت ـعــاون
ف ــي وقـ ـ ٍ
ال ـخ ـل ـي ـج ــي مـ ــا جـ ـ ــرى ب ـ ــ«ان ـ ـقـ ــاب عـلــى
ال ـش ــرع ـي ــة» ،م ــؤكـ ـدًا تـمـسـكــه بــالــرئـيــس
هـ ـ ـ ــادي ،ومـ ـل ــوح ــا ب ـ ــ«ات ـ ـخـ ــاذ إجـ ـ ـ ــراءات
لحماية مصالحها في اليمن».

وك ــان ي ــوم أم ــس ق ــد ام ـتــأ بــالـشــائـعــات
ع ــن ن ـيــات لـتـشـكـيــل «مـجـلــس عـسـكــري»
يــديــر ال ـب ـلــد ،وع ــن اق ـت ـحــام م ـنــزل هــادي
وم ـ ـغـ ــادرة األخ ـي ــر ال ـعــاص ـمــة الـ ــى جهة
م ـج ـهــولــة ،م ــا رفـ ــع م ـس ـتــوى ال ـق ـلــق في
ال ـبــاد .مـصــادر فــي «الـلـجــان الشعبية»
التابعة للحوثيني ،نفت ما نشرته تلك
ال ــوس ــائ ــل ع ــن اقـتـحــامـهــم مل ـنــزل ه ــادي،
ً
مـ ـ ــؤكـ ـ ــدة أن م ـ ــاح ـ ــدث ه ـ ــو أن ع ـنــاصــر
الحماية الرئاسية املكلفة بحراسة منزل
الــرئـيــس «انـسـحـبــت مــن مــواقـعـهــا األمــر
ال ــذي اضـطــر الـلـجــان الشعبية للوجود
فــي محيط امل ـنــزل لتغطية ال ـفــراغ الــذي
أحدثه انسحاب الحماية الرئاسية».
وأكـ ــدت امل ـص ــادر أن ه ــادي مــوجــود في
صنعاء ويـجــرى اجـتـمــاعــات مــع رئيس
ح ـكــوم ـتــه وم ـس ـت ـش ــاري ــه وال ص ـح ــة ملــا
تناولته وسائل إعالمية عن مغادرته.
وأكــد الناشط الحقوقي وعضو مؤتمر
«الحوار الوطني» ،عبد الكريم الخيواني،
ـث لـ ــ«األخـ ـب ــار» ،ص ـحــة رواي ــة
ف ــي ح ــدي ـ ٍ
«اللجان الشعبية» .وأضاف أن الحماية
الــرئــاس ـيــة تــركــت م ـنــزل ه ــادي م ــن دون
ّ
حماية وتولت «اللجان الشعبية» مهمة
ح ـمــاي ـتــه وتــأم ـي ـنــه ،م ـت ـحــديــا الــوســائــل

أعلنت قبائل مأرب
تعزيز الحزام األمني
للمحافظة

اإلعالمية التي نشرت خبر االقتحام أن
تثبت شيئًا مما نشرته.
وعقب اجتماعه للبحث في املستجدات
اليمنية األخيرة ،وصف مجلس التعاون
الـخـلـيـجــي م ــا ح ــدث ف ــي ص ـن ـعــاء خــال
ال ـيــومــن املــاض ـيــن بــأنــه «ان ـق ــاب على
ال ـشــرع ـيــة» ،و«أعـ ـم ــال إره ــاب ـي ــة تـقــوض
الـعـمـلـيــة ال ـس ـيــاس ـيــة» .م ــن ج ـه ـتــه ،أكــد
مـجـلــس األمـ ــن أه ـم ـيــة تـنـفـيــذ ك ــل بـنــود
ات ـفــاق «الـسـلــم وال ـشــراكــة» ،بـمــا فــي ذلــك
املـ ـلـ ـح ــق األمـ ـ ـن ـ ــي وم ـ ـخـ ــرجـ ــات م ــؤت ـم ــر
الـ ـح ــوار الــوط ـنــي واملـ ـب ــادرة الخليجية
وآليتها التنفيذية .ودعا أعضاء مجلس
األمن كل األطــراف إلى ضبط النفس في
مـحــافـظــة م ــأرب وح ــل االخ ـتــافــات عبر
ال ـل ـج ـنــة ال ــرئ ــاس ـي ــة ،وب ــدع ــم م ــن مكتب
مستشار األمــن الـعــام ومبعوثه لليمن
جمال بن عمر ،وهو ما اعتبره مراقبون
مــوقـفــا ضـعـيـفــا م ــن قـبــل املـجـلــس تـجــاه
معسكرات تنظيم «ال ـقــاعــدة» فــي مــأرب
الـتــي يعتبرها اليمنيون أصــل املشكلة
ف ــي املـحــافـظــة و ّلـيـســت مـســألــة خــافــات
سـيــاسـيــة ،ويـفــضــل ال ـس ــواد األع ـظــم في
الشارع اليمني أن يتولى الجيش مهمة
«تطهيرها».
وفـيـمــا تشير معطيات إل ــى أن «معركة
مأرب» باتت قاب قوسني أو أدنى ،أعلنت
«اللجنة األمنية» في مأرب في اجتماعها
أمــس برئاسة املحافظ سلطان العرادة،
الخطة األمنية لعام  ،2015التي تضمنت
تعزيز الحزام األمني لعاصمة املحافظة
وتكثيف الدوريات والحراسات األمنية
داخل املدينة إلى جانب تأمني الخطوط
الرئيسية وتـشــديــد اإلج ـ ــراءات األمنية
حول املنشآت الحيوية النفطية والغازية
والكهربائية.

تقرير

قدم
سريعًا ،لم نكن نعلم كم علينا خفض
اإلنتاج :مليون برميل؟ مليوني برميل؟
ولكن إذا استمررنا في خفض اإلنتاج
ّ
فـسـيــرتـفــع ال ـس ـعــر وس ـي ـح ــل اآلخ ـ ــرون
مكاننا عند السعر املــرتـفــع! لــذا قررنا
اإلبقاء على اإلنتاج».
إنه قرار اقتصادي بحت من جانب وزراء
املـنـظـمــة ،بحسب أمينها ال ـعــام .ولكن
ال ُيمكن تجاهل تداعياته السياسية،
واأله ــم ،االنعكاسات االقتصادية على
ّ
صناعة النفط األمـيــركـيــة الـتــي حلقت
أخيرًا عبر تكنولوجيا استخراج النفط
ال ـص ـخ ــري الـ ـت ــي (كـ ــانـ ــت) سـتـجـعـلـهــا
املنتج األول للنفط في العالم قريبًا جدًا.
وفـقــا للبيانات ال ـطــازجــة الـتــي قدمها
كبير االقتصاديني فــي منظمة الطاقة
ال ـع ــامل ـي ــة ،ف ــات ــح بـ ـي ــرول ،فـ ــإن الـتــأثـيــر
مباشر على االستثمارات النفطية في
أميركا« .نتوقع أن يتراجع االستثمار
فــي قـطــاع النفط والـغــاز فــي عــام 2015
بـنـسـبــة  ،%15أي بـمـئــة م ـل ـيــار دوالر،
وسيكون لألمر انعكاسات على اإلنتاج
تظهر فــي عــامــي  2016و ،2017وآث ــار
وخيمة ،وإذا تزامن ذلك مع طلب قوي،
فقد يكون هناك انعكاسات قوية على
السوق وعلى األسعار».
بــرأي هذا الخبير فإن «سعر  45دوالرًا
للبرميل هو مؤقت ،وقد نشهد ارتفاع
األسـعــار فــي نهاية ال ـعــام» .ويــؤكــد في
الــوقــت نفسه أن تــراجــع األس ـع ــار جــاء
ن ـت ـي ـجــة ارتـ ـ ـف ـ ــاع ال ـ ـعـ ــرض مـ ــن جــانــب
الـ ـبـ ـل ــدان خـ ـ ــارج «أوب ـ ـ ـ ــك» الـ ـت ــي رف ـعــت
إنتاجها بواقع مليوني برميل يوميًا
«وهو االرتفاع األكبر خالل  20عامًا».
أم ــا لـنــاحـيــة ال ـط ـلــب ف ـه ـنــاك مجموعة
أسباب أدت إلى ضعفه ،أبرزها تباطؤ
الـنـمــو فــي ال ـصــن وأوروبـ ـ ــا وال ـيــابــان.
كذلك هناك ّ
تطور حرق الوقود بفاعلية
( )Fuel Efficiencyفي قطاع النقل.

ّ
أوباما يفاخر بـ«اإلنجازات» الداخلية :النصر الخارجي ...مؤجل
بعد شهرين على الهزيمة التي شهدها
حــزبــه فــي االنـتـخــابــات النصفية ،دخل
الرئيس األميركي ،بــاراك أوباما ،أمس،
ـى الـكــابـي ـتــول ،كــأنــه عــائــد من
إل ــى مـبـنـ ّ
مـعــارك حقق فيها انـتـصــارات ساحقة.
ّ
ت ـ ـسـ ــلـ ــح ب ـ ــإنـ ـ ـج ـ ــازات ـ ــه ع ـ ـلـ ــى املـ ـسـ ـت ــوى
االق ـت ـصــادي ،لـيـتـحــدث بلهجة ّ
تميزت
بالتحدي ،أمام الكونغرس الذي يسيطر
الجمهوريون اآلن على مجلسيه ،فدعا
م ـعــارض ـيــه إل ــى زي ـ ــادة ال ـض ــرائ ــب على
األثــريــاء وهـ ّـدد باستخدام حق النقض
(الـ ـفـ ـيـ ـت ــو) ل ـع ــرق ـل ــة أي ت ـش ــري ـع ــات قــد
ّ
تقوض قــراراتــه الرئيسية ،من ضمنها
العقوبات التي قد يجري إقرارها على
إيران.
وبــرغــم أنــه كــان يلقي خطابه السنوي
عن حالة االتـحــاد ،في «أرض األع ــداء»،
ب ــدا الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي ،أمـ ــس ،مـصـرًا
ع ـلــى تـحـقـيــق ان ـت ـص ــاره الـ ـخ ــاص ولــو
ليلة واح ــدة .وبثقة عالية ،ألقى كلمته
«ال ـ ـح ـ ـب ـ ـلـ ــى» بـ ـ ــاإلن ـ ـ ـجـ ـ ــازات والـ ـخـ ـط ــط
ً
االقتصادية الشعبوية التي تلقى قبوال
لــدى الـنــاسّ ،
مكرسًا حــوالــى  10دقائق
للسياسة الخارجية من خطاب دام أكثر
مــن ســاعــة .فـبـعــد الـحــديــث املستفيض
ّ
تخطي الــركــود االقـتـصــاديّ ،
تطرق
عــن
أوبـ ــامـ ــا إل ـ ــى ع ـ ــدة مـ ـلـ ـف ــات ،م ــن بـيـنـهــا
ق ـ ـضـ ـ ّـيـ ــة الـ ـ ـض ـ ــرائ ـ ــب املـ ـ ـف ـ ــروض ـ ــة ع ـلــى
الشركات الصغيرة والطبقة املتوسطة،
واالهتمام برعاية األطـفــال ،واإلج ــازات
املــرضـيــة ،والتعليم الـجــامـعــي ،إضــافــة
إلــى ضــرورة التوصل إلــى طــرق جديدة
ملواجهة خطر التغيرات املناخية ،التي
تمثل تهديدًا على األجيال املقبلة.
ّ
في الشق املتعلق بالعراق وسوريا ،قال
أوبــامــا ،أمــس ،مــن دون تدعيم تقويمه
بــأي وقائع ،إن «القيادة األميركية ،من
ضمنها الـقــوة العسكرية ،تـتـقـ ّـدم على
طريق إيقاف تنظيم الدولة اإلسالمية»،

مطالبًا الكونغرس بتمرير قرار يسمح
باستخدام القوة ضد «الجهاديني» في
ســوريــا وال ـع ــراق ،فــي مــا يمكن وصفه
ب ـ ــ«أق ـ ـصـ ــر وأف ـ ـتـ ــر دعـ ـ ـ ــوة لـ ـلـ ـح ــرب فــي
ال ـتــاريــخ األم ـي ــرك ــي» ،وف ــق ال ـكــاتــب في
مجلة «ذي أتالنتك» ،بيتر بينارت.
وق ـ ـ ـ ــال أوب ـ ـ ــام ـ ـ ــا« :ال ـ ـل ـ ـي ـ ـلـ ــة ،أدع ـ ـ ـ ــو ه ــذا
الـ ـك ــونـ ـغ ــرس كـ ــي ي ـظ ـه ــر ل ـل ـع ــال ــم أن ـنــا
ّ
متحدون فــي هــذه املهمة ،عبر املوافقة
على قــرار إجــازة استخدام الـقــوة» ضد
تنظيم «الدولة اإلسالمية».
وأكـ ــد الــرئ ـيــس األم ـيــركــي أن واشـنـطــن
تـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع دول فـ ــي ج ـ ـنـ ــوب آس ـي ــا
وش ـم ــال أفــري ـق ـيــا مل ـنــع اإلره ــاب ـي ــن من
التقدم واالختباء في مواقع آمنة ،كما
أكد دعم بالده لـ«معارضة معتدلة» في
سوريا .وقال« :نقف صفًا واحدًا مع كل
الذين استهدفهم إرهابيون في جميع
أنحاء العالم ،من مدرسة في باكستان
إلى شوارع باريس» ،مشددًا على «أننا
سنواصل مـطــاردة اإلرهابيني وتدمير

شبكاتهم ونحتفظ بالحق في التحرك
من طرف واحد».
وف ــي أث ـن ــاء حــدي ـثــه ع ــن ال ـه ـجــوم ال ــذي
اس ـت ـهــدف «ش ــارل ــي اي ـب ــدو» وق ـتــل فيه
بـعــض م ــن أك ـثــر رس ــام ــي الـكــاريـكــاتــور
شـ ـه ــرة فـ ــي ف ــرنـ ـس ــا ،وق ـ ــف امل ـش ــرع ــون
األميركيون تكريمًا لذكرى هؤالء فيما
رفع بعضهم األقالم.
وفيما ن ـ ّـدد أوبــامــا «بـمـعــاداة السامية
امل ــدان ــة» ال ـت ــي عـ ــادت إل ــى ال ـظ ـهــور في
بعض أنحاء العالم ،أكد من جهة أخرى
«مواصلة رفض األفكار النمطية املهينة
حــول املسلمني ،الذين تشاطر األكثرية
الساحقة منهم التزامنا بالسالم».
وفـ ــي حــدي ـثــه ع ــن روسـ ـي ــا وأوك ــرانـ ـي ــا،
فبرغم أنه لم يعلن االنتصار على نحو
واضح على الرئيس الروسي فالديمير
بــوتــن ،كــان قريبًا مــن ذل ــك ،فسخر من
ه ــؤالء الــذيــن قــالــوا ،بعدما ضــم بوتني
ش ـبــه ج ــزي ــرة ال ـق ــرم ال ـع ــام امل ــاض ــي ،إن
الرئيس الروسي تالعب بالغرب .وردًا

أوباما يتوسط نائبه جو بايدن ورئيس مجلس النواب جون بوينر أثناء إلقائه خطابه (أ ف ب)

عليهم قــال أوبــامــا« :الـيــوم ،أميركا هي
التي تقف قوية ومتحدة مع حلفائها،
ف ـي ـمــا روسـ ـي ــا مـ ـع ــزول ــة ،واق ـت ـص ــاده ــا
مـ ـتـ ـه ــال ــك» .وت ـ ـحـ ــدث عـ ــن املـ ـف ــاوض ــات
ً
ال ـ ـنـ ــوويـ ــة م ـ ــع إي ـ ـ ـ ـ ــران ،ق ـ ــائ ـ ــا إن ل ــدى
الـعــالــم «فــرصــة حقيقية لـلـتــوصــل إلــى
اتفاق يمنع إيــران من تطوير سالحها
ال ـ ـ ـنـ ـ ــووي» ،م ـ ـجـ ــددًا ت ــأكـ ـي ــده وت ـح ــدي ــه
للكونغرس ،بأنه سيستخدم «الفيتو»
ضــد مـشــروع أي ق ــرار يـفــرض عقوبات
جــديــدة عـلــى إيـ ــران« ،ألن ذل ــك سيعيق
جميع الجهود الدبلوماسية».
ك ـمــا ت ـط ــرق الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي ،خــال
خـطــابــه ،إلــى عــدد مــن املـلـفــات العاملية،
من بينها مطالبته الكونغرس بالعمل
على إنـهــاء الحظر على كــوبــا ،الـتــي لم
يكن مستغربًا أنــه كـ ّـرس غالبية الشق
ً
املتعلق بالسياسة الخارجية لها ،آمال
بــذلــك أن يـلـفــت االن ـت ـب ــاه إل ــى ن ـصــر ما
على الصعيد الخارجي ،بعدما ّ
تحدث
ّ
عـلــى نـحــو مـسـهــب عــن تـخــطــي الــركــود
االق ـت ـص ــادي ع ـلــى ال ـص ـع ـيــد ال ــداخ ـل ــي.
ف ـكــان ال ب ـ ّـد م ــن اإلش ـ ــارة إل ــى ال ـحــروب
التي أنهاها ،مستديرًا بذلك إلى إنهاء
الحروب الباردة بدل الحروب الساخنة،
الـ ـت ــي كـ ـ ــان يـ ـ ـ ـ ّ
ـروج ل ـه ــا فـ ــي خ ـطــابــاتــه
السابقة عن حالة االتحاد.
وأك ــد الــرئـيــس األم ـيــركــي أن الــوقــت قد
حــان أخـيـرًا إلغ ــاق سجن غوانتانامو
«ألنه ال يمثل مبادئ الواليات املتحدة»،
مـضـيـفــا أن ــه «ل ـيــس م ــن امل ـع ـقــول إنـفــاق
نـحــو ثــاثــة مــايــن دوالر لـكــل سجني
مقابل إبقاء هذا السجن مفتوحًا».
وأنـ ـه ــى أوبـ ــامـ ــا خ ـط ــاب ــه بـ ــواحـ ــدة مــن
ّ
مــاركــاتــه املـسـجــلــة ،داع ـيــا إل ــى الــوحــدة
ومـ ـتـ ـع ـ ّـهـ ـدًا الـ ـعـ ـم ــل مـ ــع ال ـج ـم ـه ــوري ــن
ي ـ ـدًا ب ـي ــد ،ل ـت ـص ـبــح الـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة
األميركية أقوى.
(األخبار)
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مشهد سياسي

اجتماع القاهرة اليوم والمعلم «ال يقيم له وزنًا»

«موسكو  »1بال رسميين روس وال وثيقة خـ

لم تخرج موسكو في
الحديث عن مبادرتها حيال األزمة
السورية عن اإلطار العام الذي
سبق أن حددته ،لكنها تحدثت
بنحو واقعي فرض خفض
مستوى التوقعات .جاء ذلك قبل
يوم من انطالق المشاورات التي
تحتضنها القاهرة اليوم
تـبــدأ ال ـيــوم فــي الـقــاهــرة االجـتـمــاعــات
امل ـت ــوق ــع أن ت ـج ـمــع ط ـي ـفــا واسـ ـع ــا من
امل ـعــارضــة ال ـســوريــة ب ـهــدف الـتــوصــل
إل ــى «رؤيـ ــة مـشـتــركــة» ف ــي م ــا بينها،
فــي وقــت وضعت فيه موسكو ،أمــس،
إط ــارًا مـحــددًا ملــا يمكن أن تـخــرج منه
االجتماعات الذي ستحتضنها ما بني
 26و 29من الشهر الحالي.
وال تعتبر اجتماعات القاهرة رسمية،
إذ ال تنظمها وزارة الخارجية املصرية

سوريا تطالب األمم
المتحدة بإجراء ضد تركيا
طالبت ســوريــا مجلس األم ــن الــدولــي باتخاذ
إج ــراء ضــد تركيا لسماحها الم ــرأة فرنسية
(حـيــاة بومدين) على صلة بهجمات باريس
األخيرة بدخول سوريا بطريقة غير مشروعة
مع مقاتلني أجانب آخرين.
وقال مندوب سوريا لدى األمم املتحدة ،بشار
الـجـعـفــري ،فــي رســالــة بـعــث بـهــا إل ــى مجلس
األم ــن واألمـ ــن ال ـعــام لــأمــم امل ـت ـحــدة ،ب ــان كي
مون« ،تركيا ال تزال القناة الرئيسية لتهريب
االرهابيني واملرتزقة األجانب من أنحاء العالم
إلــى ســوريــا» .وكـتــب فــي الــرســالــة الـتــي تحمل
تاريخ  12كانون الثاني ،وكشف عنها النقاب
أمـ ــس ،أن «ال ــدول ــة (ت ــرك ـي ــا) تـسـتـخــدم أيـضــا
كـطــريــق ي ـع ــودون م ــن خــالــه إل ــى ب ــاده ــم أو
يسافرون إلى دول أخرى».
(رويترز)

ً
مباشرة ،بل يجتمع الحاضرون تحت
رعـ ــايـ ــة املـ ـجـ ـل ــس امل ـ ـصـ ــري ل ـل ـش ــؤون
الخارجية ،وتستمر االجتماعات حتى
يوم السبت املقبل.
وبانتظار ما ستؤول إليه اجتماعات
الـ ـ ـق ـ ــاه ـ ــرة ،أش ـ ـ ـ ــار وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
الروسي ،سيرغي الفروف ،في مؤتمر
صـ ـح ــاف ــي خـ ـص ــص ل ـ ـعـ ــرض ن ـت ــائ ــج
الــديـبـلــومــاسـيــة الــروس ـيــة لـعــام 2014
أمــس ،إلــى أهمية تــزايــد قناعة الغرب
ب ـح ـت ـم ـيــة ال ـ ـحـ ــل الـ ـسـ ـي ــاس ــي ل ــأزم ــة
ال ـســوريــة ،مـشـيـرًا إل ــى ض ــرورة األخــذ
ب ــاالعـ ـتـ ـب ــار األخ ـ ـ ـطـ ـ ــاء الـ ـس ــابـ ـق ــة فــي
مؤتمري جنيف ومونترو ،عند إجراء
لـقــاء مــوسـكــو .ورأى أن «األه ــم حاليًا
هو مواجهة تنظيم الدولة اإلسالمية،
فـ ـه ــذه م ـه ـمــة أول ـ ــى وأول ـ ـيـ ــة ق ـب ــل أي
تغيير أو تشكيل ألي نظام جديد في
سوريا».
وف ــي نـقـطــة م ـه ـمــة ،أع ـل ــن الف ـ ــروف أن
بالده لن تشارك رسميًا في املفاوضات،
الفتًا إلى أن خبراء سيمثلونها فيها.
وأوضح أنه «لن يكون هناك أي ممثلني
رسميني عن روسيا .سيقوم خبراؤنا،
ال ـ ــذي ـ ــن يـ ـع ــرف ــون ج ـ ـي ـ ـدًا املـ ـع ــارض ــن
ال ـس ــوري ــن ،بـمـســاعــدتـهــم ف ــي تــرتـيــب
ال ـك ـل ـم ــات (ع ـم ـل ـيــة ال ـت ـن ـظ ـي ــم) ،ول ـكــن
(امل ـبــاح ـثــات) سـيـقــوم بـهــا الـســوريــون
َّ
بأنفسهم» .وأشــار إلى أنه «ال ُيخطط
ل ـل ـخــروج بــوثـيـقــة مـشـتــركــة فــي ختام
املـحــادثــات .املـعــارضــون سيتوصلون
إلى فهم أنهم يريدون العيش بسوريا
املستقلة ،مــوحــدة األراضـ ــي ،وجميع
ال ـقــوم ـيــات وال ـط ــوائ ــف فـيـهــا محمية
ب ـش ـكــل م ـت ـس ــاو» .وأضـ ـ ــاف أنـ ــه «بـعــد
ذلك يمكن أن يلتقوا (املعارضون) مع
ممثلي الـحـكــومــة بـشـكــل غـيــر رسمي
وإن اسـ ـتـ ـط ــاع ــوا ال ـ ــوص ـ ــول إلـ ـ ــى أي
معادلة جديدة في املجال السياسي،
فـ ـه ــذا س ـي ـس ــاع ــد املـ ـبـ ـع ــوث الـ ـخ ــاص
لألمني العام لألمم املتحدة إلى سوريا
ستيفان دي ميستورا بأن يجد صيغة
جديدة للعملية».
وكان الوسيط الروسي في املحادثات
ال ـتــي سـتـجــرى ف ــي مــوس ـكــو ،فيتالي
نــوم ـكــن ،ق ــد اسـتـبــق حــديــث الف ــروف
ل ـي ـح ــدد أهـ ــدافـ ــا م ـت ــواض ـع ــة لـنـتــائــج
االجتماع .وقال إنه سيعتبره ناجحًا
إذا عمل الجانبان سويًا واتفقا على
االج ـت ـم ــاع مـ ــرة أخ ـ ــرى ،م ـض ـي ـفــا ،فــي
مؤتمر صحافي عقده قبل يومني« :إذا
كـنــت ســوريــا وط ـن ـيــا ،ف ـل ـمــاذا ال تريد
استغالل حتى أدنى إمكانية للمجيء
وال ـ ـت ـ ـحـ ــدث ...ح ـتــى إذا ك ـنــت مـنـتـقـدًا
للموقف الروسي؟».
وقــال نومكني ،وهو أكاديمي يتحدث
الـعــربـيــة ،إن مــوسـكــو وجـهــت الــدعــوة
ف ــي بـ ــادئ األمـ ــر إل ــى  20م ـنــدوبــا عن
«جـ ـم ــاع ــات م ـخ ـت ـل ـفــة مـ ــن امل ـع ــارض ــة

بالتوازي مع «المؤتمرين» تبدأ في لندن اجتماعات لوزراء من دول «التحالف الدولي» (األناضول)

واملجتمع املدني» .وأضاف أنها تتوقع
اآلن زي ــادة املـشــاركــة ،رغــم أن القائمة
النهائية للمشاركني لن تتضح إال بعد
اجتماع للمعارضة في وقت الحق من
األسبوع الحالي في القاهرة.
ورأى أن «ال ـف ـكــرة هــي أن األش ـخــاص
العقالء يجب أن يقوموا بالترتيبات
سـ ــويـ ــا ...ال أحـ ــد ل ــدي ــه آم ـ ــال ك ـب ـيــرة».
وس ـ ـ ـئـ ـ ــل عـ ـ ـم ـ ــا س ـ ـي ـ ـع ـ ـت ـ ـبـ ــره نـ ـج ــاح ــا
ً
ل ـل ـم ـحــادثــات ،ف ـق ــال« :أوال إذا جلس
األش ـخــاص الــذيــن يــرفـضــون بعضهم
ً
للتحدث ومناقشة املوضوعات ...بدال
من التشاحن حول الطاولة .ثانيًا إذا
تــواص ـلــت ه ــذه ال ـع ـم ـل ـيــة ...إذا اتـفـقــوا
على مواصلة مثل هذه املشاورات».

صورة سوريا املستقبل».
وأضاف املعلم ،في حديث متلفز مساء
أول م ــن أمـ ـ ــس« :ف ـ ــي م ــوس ـك ــو ه ـنــاك
معارضة دعيت بصفة شخصية وهي
أرض صديقة لذلك ال توجد فــي لقاء
موسكو دول تتدخل أو تدعم فئة أو
طــرفــا ضــد طــرف آخ ــر ...هــو ح ــوار بني
س ــوري ــن ...ل ـقــاء ب ــن س ــوري ــن ...وفــد
ح ـك ــوم ــي وش ـخ ـص ـي ــات مـ ـع ــارض ــة»،
مـشـيـرًا إل ــى أن «ال ـهــدف واض ــح ،وهــو
االت ـ ـفـ ــاق ع ـل ــى حـ ـ ــوار سـ ـ ــوري س ــوري
ً
مستقبال».
وأوضـ ــح املـعـلــم أن دم ـشــق لــم ترفض
«أي ش ـ ـخـ ــص وج ـ ـه ـ ــت ل ـ ــه ال ـ ــدع ـ ــوة

دمشق :لم نخفض
مستوى التمثيل
مـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،قـ ـ ــال وزي ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
الـ ـ ـس ـ ــوري ،ولـ ـي ــد امل ـع ـل ــم ،إن دم ـشــق
ستبذل «كل جهد ممكن إلنجاح لقاء
موسكو» ،الفتًا إلى أن أهــداف اللقاء
محددة برسالة الدعوة التي وجهتها
وزارة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة الـ ــروس ـ ـيـ ــة إل ــى
األطراف املشاركة ،وهي «توافق على
ع ـقــد حـ ــوار سـ ــوري ـ ـ سـ ــوري لــوضــع

المعلم :أمير قطر
السابق كان يقول
لي« :شهران ويسقط
النظام في سوريا»

ل ـي ـشــارك» ،مــوضـحــا بــال ـقــول« :اتفقنا
أساسًا في موسكو مع الوزير سيرغي
الف ـ ـ ـ ـ ــروف عـ ـل ــى أن ي ـ ـكـ ــون ال ـت ـم ـث ـي ــل
بـمـعــارضــة الــداخــل وال ـخ ــارج ،إضــافــة
إل ــى مجموعة مــن املـسـتـقـلــن ،إضــافــة
إلى وفد الحكومة ،هذا ما نأمل أن نراه
في موسكو».
وب ـ ـعـ ــد يـ ــومـ ــن عـ ـل ــى حـ ــديـ ــث «ه ـي ـئــة
الـتـنـسـيــق الـ ـس ــوري ــة» حـ ــول إمـكــانـيــة
عـ ــدم ح ـض ــور امل ـن ـســق الـ ـع ــام لـلـهـيـئــة
االجتماعات في موسكو في حال عدم
م ـشــاركــة وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ال ـس ــوري،
نفى املعلم خفض الحكومة مستوى
التمثيل في الوفد املشارك ،وقال« :هو
وف ــد عــالــي املـسـتــوى ويـتـمـتــع بخبرة
ديبلوماسية واسعة».
وردًا على ســؤال عن اجتماع القاهرة
الــذي يبدأ اليوم ،قال وزيــر الخارجية
ال ـســوري« :لــم نستشر لعقد مثل هذا
اللقاء وأي شيء ال نستشار به ال نقيم
لــه وزن ــا وال نــأخــذه بــاالعـتـبــار ،فنحن
حكومة ودول ــة ،وأي جهد يهدف إلى
إفشال لقاء موسكو هو جهد لضرب
إم ـك ــان ـي ــة ال ـت ـس ــوي ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة فــي
سوريا».
وفي سياق حديثه املتلفز ،استعرض

تقرير

عربين تنتظر اكتمال «المصالحة»
ريف دمشق ـ أحمد حسان
ل ــم تـ ــؤت م ـ ـحـ ــاوالت «ج ـي ــش اإلس ـ ــام»
لعرقلة جهود املصالحة في بلدة عربني
ّ
أكـلـهــا .فبعد ســاعــات مــن ش ــن مقاتلي
التنظيم هجومهم الــواســع على الوفد
امل ـف ــاوض املـتــوجــه إل ــى دم ـشــق إلنـجــاز
ت ـفــاص ـيــل امل ـص ــال ـح ــة ،عـ ــاد ف ـجــر أمــس
الـ ـت ــواص ــل بـ ــن الـ ــوفـ ــد وامل ـع ـن ـي ــن فــي
العاصمة السورية.
وكـ ـش ــف قـ ــائـ ـ ٌـد مـ ـي ــدان ـ ٌـي فـ ــي «لـ ـ ـ ــواء أم

الـ ـق ــرى» ع ــن أن االتـ ـف ــاق ك ــان ق ــد جــرى
خ ــال األس ــاب ـي ــع املــاض ـيــة «ع ــن طــريــق
الـ ـت ــواص ــل مـ ــع م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن اإلخ ـ ــوة
ق ــادة الـفـصــائــل ،لــوضــع ح ـ ّـد للمعاناة
ً
وبناء
اإلنسانية واإلغاثية في عربني.
ع ـل ـي ــه جـ ـ ــرى االتـ ـ ـص ـ ــال مـ ــع م ـس ــؤول ــي
املصالحة الوطنية في البلدة ،لتسوية
ات ـف ــاق إن ـســانــي م ــع ال ـن ـظ ــام» .وأض ــاف
فــي حــديــث إلــى «األخ ـب ــار» أن التسوية
ال ـتــي تــم الـتــوصــل إلـيـهــا تـشـمــل «وقــف
إط ــاق الـنــار ،يتبعه تفكيك األلـغــام في

طرقات البلدة ،وتثبيت حاجز للجيش
في منطقة الري ،وحاجز لنا في منطقة
الـنـفــوس ،ليجري بعد ذلــك فتح طريق
تجاري إنساني إلدخال املواد الغذائية»،
فـيـمــا أك ــدت م ـصــادر محلية أن جميع
الفصائل املسلحة موافقة على التسوية
«بــاسـتـثـنــاء جـيــش اإلسـ ــام والـنـصــرة.
لكن االتفاق ســاري حتى ولو لم يوافق
التنظيمان عليه».
فــي م ــوازاة ذلــك ،كشفت مـصــادر ّ
مقربة
من «جيش اإلسالم» ،في دوما ،عن عزم

التنظيم على البدء بـ«تسيير دوريــات
من عناصر تحمل اسم األمر باملعروف
والنهي عن املنكر ،مهمتها تأمني تطبيق
أمني للشريعة اإلسالمية على الصعيد
االجـتـمــاعــي ،ومـحــاسـبــة املـفـســديــن من
الناس وفقًا لضوابط الشريعة» .وحول
أعداد عناصر «األمر باملعروف والنهي
عن املنكر» ،أكــد مصدر أنــه «جــرى ضم
ً
 85مقاتال مــن ذوي الـكـفــاءات الخلقية
واملسلكية الـجـهــاديــة فــي ع ــداد الهيئة
الجديدة».

من جهته ،قــال مصدر محلي من داخل
دوم ـ ــا إن «م ـق ــات ـل ــي زهـ ـ ـ ــران (عـ ـل ــوش)
ال ي ـخ ـت ـل ـف ــون ع ـ ــن داع ـ ـ ـ ــش م ـ ــن ح ـيــث
املـ ـم ــارس ــات ال ـس ـي ـئــة وأحـ ـك ــام اإلع ـ ــدام
املـ ـي ــدانـ ـي ــة» ،م ـض ـي ـفــا فـ ــي ات ـ ـصـ ــال مــع
«األخبار» أن «الفرق بني التنظيمني هو
الكاميرا .فبينما يحرص مقاتلو داعش
على تصوير أعمالهم بغية دب الرعب
في قلوب الناس ،يخفي مقاتلو زهران
أعمالهم تلك».
مـيــدانـيــا ،نفذ ســاح الـجــو فــي الجيش
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تقرير

ــتامية

املعلم «اإلصرار القطري ـ التركي على
ً
التآمر على سوريا» ،قائال« :أذكــر في
آخ ــر ل ـقــاء لــي مــع أم ـيــر قـطــر الـســابــق،
كــان يقول لي شهران ويسقط النظام
في سوريا ...اآلن نحن سندخل السنة
ال ـخــام ـســة والـ ــدولـ ــة ال ـس ــوري ــة تـ ــزداد
تماسكًا» .وأض ــاف« :أال يستحق ذلك
وقفة مــن أمير قطر الجديد ليرى أنه
يلعب لعبة أكبر من قطر بكثير».
ف ـ ــي غ ـ ـضـ ــون ذلـ ـ ـ ــك ،ي ـ ـبـ ــدأ الـ ـ ـي ـ ــوم فــي
الـعــاصـمــة البريطانية لـنــدن اجتماع
ل ـع ـش ــري ــن وزيـ ـ ـ ــر خ ــارجـ ـي ــة مـ ــن دول
«الـ ـتـ ـح ــال ــف الـ ـ ــدولـ ـ ــي» الـ ـ ـ ــذي تـ ـق ــوده
الواليات املتحدة ضد تنظيم «الدولة
اإلس ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة» ،وذلـ ـ ـ ــك ب ـ ـهـ ــدف «ب ـح ــث
الجهود التي بذلت من أجل التصدي»
لهذا التنظيم.
وس ــوف تـتــركــز امل ـحــادثــات خصوصًا
على خمسة مواضيع ،هــي :املقاتلون
األجـ ــانـ ــب ،وال ـح ـم ـلــة ال ـع ـس ـكــريــة ضد
أهـ ــداف تـنـظـيــم «ال ــدول ــة االســام ـيــة»،
وم ـ ـ ـصـ ـ ــادر تـ ـم ــوي ــل ه ـ ــذه امل ـج ـم ــوع ــة
واتصاالتها االستراتيجية واملساعدة
اإلن ـســان ـيــة ،ح ـســب م ــا أع ـلــن م ـســؤول
بريطاني كبير.
(األخبار ،أ ف ب)

◄ وفيات ►

«عكرمة» يالقي
اإلرهاب مجددًا:
أكثر من ستين ضحية!
مرح ماشي
أث ـن ــاء تـ ّ
ـوج ـه ـهــا إل ــى ح ــي عـكــرمــة
لـ ـ ـش ـ ــراء بـ ـع ــض ح ــاج ــاتـ ـه ــا ،ص ــمّ
ضـغــط االن ـف ـجــار أذن ـي ـهــا .أوقـفــت
ّ
سناء سيارتها وقد شلت حركتها،
ولــم تعرف إلــى أيــن تتجه ،بسبب
ص ـعــوبــة ت ـحــديــد م ـكــان التفجير
الـقــريــب .دقــائــق قليلة استطاعت
بعدها معرفة املنطقة املستهدفة،
وســط مدينة حـمــص ،باعتبارها
أضـ ـح ــت امل ـن ـط ـقــة املـ ـعـ ـت ــادة ال ـتــي
يواعدها اإلرهــاب .أهم ما في هذه
املــواعـيــد حــدوثـهــا فــي وق ــت ذروة
ازدح ــام املدينة ،مــع خــروج أطفال
املــدارس وموظفي الدولة ،لضمان
حصد أكبر عدد ممكن من األرواح.
س ـيــارة مــن ن ــوع «مـ ــازدا» مركونة
عند زاويــة شــارع العشاق في حي
عكرمة ،حملت املــوت إلــى األهالي
اآلمـنــن .املشهد نفسه تكرر بدقة
ال ـق ــات ــل ال ـ ــذي ي ـع ــرف ك ـيــف يصل
إلى ضحيته دون أن يلحظه أحد،
وعند الزاوية ذاتها املسماة باسم
عشاق مضوا في التفجير السابق.
ال يـ ـ ـ ـ ـ ــزال ال ـ ـع ـ ـش ـ ــاق وشـ ــارع ـ ـهـ ــم
ّ
لتسجل حصيلة املوت
مستهدفني،
فـ ــي ح ـم ــص أم ـ ـ ــس ،سـ ـق ــوط سـتــة
أش ـخ ــاص ،عـلــى األقـ ــل ،ون ـحــو 60
جريحًا ،معظمهم طالب جامعيون
وأط ـف ــال .وكـمــا ج ــرت ال ـع ــادة ،فــإن
ردود األف ـعــال األول ــى فــي الـشــارع
ال ـح ـم ـصــي اتـ ـص ــاالت االط ـم ـئ ـنــان
ّ
بني الناس .كل على قريب مقيم في
الحي املنكوب ،أو مـ ّـار في الشارع
الـحـيــوي و»اآلمـ ـ ــن» بالنسبة إلــى
أهــل املدينة .عيون مذهولة لهول
الصدمة ،ومواطنون يبحثون بني
حطام السيارات وواجهات املحال
ال ـت ـج ــاري ــة امل ـت ـن ــاث ــرة ،ع ــن أش ــاء
أبنائهم ،في مشهد يتكرر عند كل
انفجار.
وجـ ـ ــوه م ـل ـتــاعــة ت ــأب ــى أن تـعـتــاد
مـشـهــد امل ــوت وال ــدم ــار ،تستدعي
ّ
دهشتها أمام الحرائق التي خلفت
تخريبًا كبيرًا فــي معالم الطريق
العام .اللون األسود يغطي الشارع
وال ـس ـيــارات امل ـت ـضــررة ،والــوجــوه
الباكية لبعض املـصــابــن .القوى
األمنية فــرضــت طــوقــا حــول مكان
التفجير لحصر األض ــرار ،وإنقاذ
الـجــرحــى ،فيما لــم يتوقف ّ
تجمع
املواطنني في الحي لالطمئنان إلى
ذويهم ،برغم التحذيرات املتكررة
من خطورة األمر ،في ظل مخاوف
ـان ي ـل ـحــق أض ـ ــرارًا
م ــن ان ـف ـج ــار ث ـ ـ ٍ
جديدة.
مستشفيات «الزعيم»« ،النهضة»،
«ال ـ ـع ـ ـيـ ــادات» ،و»األمـ ـ ـ ـ ــن» ،غصت
بالجرحى وعائالتهم ،وسط حالة
استنفار قصوى .في إحــدى غرف

املرضى تقف أم إلــى جانب سرير
اب ـن ـهــا املـ ـص ــاب ،تـقـبــل ي ــدي ــه غير
ّ
مصدقة أنه ما زال على قيد الحياة.
األطباء يحاولون بصعوبة ضبط
حـ ـ ـ ـ ـ ــاالت امل ـ ـ ــرض ـ ـ ــى ووضـ ـ ـ ـ ـ ــع ح ــد
آلالمهم ،فيما تمتلىء املستشفيات
بصراخ األطفال وبنحيب األمهات
الـلــواتــي ينتظرن خ ــروج أبنائهن
م ــن غ ــرف ال ـع ـم ـل ـيــات .ف ــي املـشـهــد
أيضًا ،جهود كبيرة تبذل إلعطاء
العالج املناسب إلى بعض الحاالت
وإخراجها من املستشفيات بهدف
التفرغ إلى ما هو أصعب.
تــذكــر وال ــدة أح ــد املـصــابــن ،كيف
هرعت إلى مكان االنفجار للبحث
ع ــن اب ـن ـهــا ف ــي ص ـيــف ع ــام ،2013
بـ ـسـ ـب ــب ص ـ ـعـ ــوبـ ــة االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت،
لـ ـتـ ـكـ ـتـ ـش ــف أن ـ ـ ـ ــه بـ ـخـ ـي ــر وي ـ ـقـ ــوم
بــإسـعــاف املـصــابــن ،لكنها اليوم
تضيف« :هــذه املــرة كــان ابني بني
امل ـص ــاب ــن ،وف ــي امل ـك ــان ذات ـ ــه .من
ل ــم ي ـحــال ـفــه املـ ـ ــوت ف ــي االن ـف ـج ــار
األول ،سـيــاقــي فــرصــة امل ــوت في
االنفجارات الالحقة».
حالة من السخط ّ
تخيم على أهالي
املصابني ،بعد تـكــرار السيناريو.
يعترض زي ــاد ،وهــو شقيق ألحد
املصابني ،ويقول« :كيف يمكن أن
يتسللوا إلى أحيائنا؟ كيف يمكن
أن يـكــونــوا بيننا ،دون أن يلحظ
ش ـفــاف ال
أح ــد األم ـ ــر؟ ه ــل ال ـقــاتــل ّ
يمكن رص ــده ،أم أنـنــا مـغــفـلــون؟».
م ـص ــاب ــون م ــن ج ـم ـيــع ال ـط ــوائ ــف،
ب ـع ـكــس م ــا ّ
روجـ ـ ـ ــت ل ــه صـفـحــات
ووس ــائ ــل إع ـ ــام داعـ ـم ــة لـلـتـشــدد
املـ ـسـ ـل ــح ،ب ــاعـ ـتـ ـب ــار ال ـ ـحـ ــي يـضــم
ع ــائ ــات ن ــازح ــة ع ــدة م ــن مـنــاطــق
منكوبة وسط املدينة.
يــأتــي توقيت التفجير قبيل أيــام
من إعالن نتائج فترة التهدئة في
حي الوعر الحمصي ،بني مسلحي
ال ـحــي وق ـ ــوات ال ـج ـيــش ال ـس ــوري،
بــانـتـظــار الـتـســويــة الـنـهــائـيــة في
الـحــي ،واملــزمــع اإلعـ ــداد لها خالل
األيـ ــام املـقـبـلــة .م ـصــادر مــن داخــل
املدينة توقعت أن ينسف التفجير
األخ ـ ـي ـ ــر ك ـ ــل امل ـ ـسـ ــاعـ ــي ال ــرامـ ـي ــة
إلـ ــى «ال ـ ـسـ ــام» داخ ـ ــل آخـ ــر معقل
للمسلحني في مدينة حمص ،الذي
ي ـ ــرزح ت ـحــت وط ـ ــأة االش ـت ـبــاكــات،
والسيما في ظل ارتفاع صيحات
رفض «املصالحات» مع املسلحني،
في «األحياء املوالية» ،عقب حدوث
التفجير مباشرة.
ج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أنـ ـ ــه بـ ــن تـفـجـيــر
األمــس وتفجير صيف عام ،2013
ّ
تعرض الحي نفسه في بداية شهر
تشرين األول املاضي ،لتفجيرين،
اح ــدهـ ـم ــا ان ـ ـت ـ ـحـ ــاري ،اس ـت ـه ــدف ــا
تجمعا طالبيا ،واديا إلى مقتل 54
شخصا ،بينهم  47طفال.

سوريون يعاينون مكان التفجير في حي عكرمة أمس (أ ف ب)

السوري عدة غارات جوية على تحركات
الـفـصــائــل املسلحة فــي ك ـ ٍـل مــن شمالي
داريا وبلدة حمورية (غربي العاصمة)،
ً
فضال عن دوما شرق دمشق ،ما أدى إلى
قتيل
سقوط أكثر من  40مسلحًا ما بني
ٍ
وجــريــح فــي حصيلة اشـتـبــاكــات ريــف
سياق متصل ،أحبطت
العاصمة .وفي
ٍ
وحدات الجيش إحدى محاوالت «جيش
اإلسالم» للتسلل نحو جبهة جوبر في
ساعات الصباح األولــى من يــوم أمس،
ً
موقعة عددًا آخر من القتلى.
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انتقل إلى رحمته تعالى املرحوم

الحاج حسني خليل فواز
(حسونة)

حرمه :ندى الخليل
أشـ ـق ــاؤه :امل ــرح ــوم م ـح ـمــد ،امل ــرح ــوم
علي ،املرحوم عبودي والحاج حسن
شقيقاته :املرحومة يمنى (أم سامي)
املــرحــومــة ه ــدى ،الـحــاجــة عـطــاف (أم
فوزي) الحاجة فاطمة (أم رفيق)
أوالده :سمير ،محمد ،أحمد وعباس
بناته :املرحومة حنان زوجــة خليل
أبــو العال ،دالل زوجــة حسني الطبل،
مريام زوجة نصار يتيم ،مايا زوجة
إب ــراهـ ـي ــم ف ـض ــل ال ـل ــه ودال ـ ـيـ ــا زوج ــة
محمد طاهر طاهر
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي يـ ـ ــوم ال ـج ـم ـع ــة 23
كانون الثاني في جمعية التخصص
والـتــوجـيــه العلمي قــرب أمــن الــدولــة
من الساعة  3حتى .6
اآلسـ ـف ــون :آل فـ ــواز ،الـخـلـيــل ،الــزيــن،
ي ـت ـي ــم ،ف ـض ــل الـ ـل ــه ،ط ــاه ــر ،م ـت ـيــرك،
سعيدي ،شــومــان ،أبــو العال وعموم
أه ــال ــي جــويــا وش ـح ــور وال ـخ ــراي ــب ـ
كانو أبيدجان.

رئ ـي ــس حـ ــزب االتـ ـح ــاد ومــؤس ـســات
ال ـغــد األف ـض ــل وال ـجــام ـعــة اللبنانية
الدولية
األستاذ عبد الرحيم مراد
ينعى إليكم
بمزيد من الرضى والتسليم بقضاء
الله وقدره فقيدنا الغالي املرحوم

الحاج محمد عبد الرحيم مراد
(أبو وفيق)

زوجته :أسماء يوسف هزيمة
أبناؤه :املرحوم وفيق ،األستاذ غازي
واألستاذ جميل.
بنتاه وصهراه:
ال ـح ــاج ــة أم ح ـســن (م ـن ـي ــرة) زوج ــة
معالي األستاذ عبد الرحيم مراد.
الحاجة أم خالد (ليلى) زوجة الحاج
محمود أبو ناصيف.
ووري في الثرى أمس األربعاء في 21
كانون الثاني 2015
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي يـ ــومـ ــي ال ـخ ـم ـيــس
وال ـج ـم ـعــة ف ــي م ـنــزلــه ف ــي ب ـل ــدة غــزة
– الـبـقــاع الـغــربــي ،وي ــوم الـسـبــت من
ال ـســاعــة  10:00ص ـبــاحــا ح ـتــى 8:00
م ـس ـ ً
ـاء ف ــي ب ـي ــروت – تـلــة ال ـخ ـيــاط –
ب ـن ــاي ــة ك ـن ــدة – ط ــاب ــق أول – م ـنــزل
الوزير عبد الرحيم مراد.
للفقيد الرحمة ولكم األجــر والثواب
وألهله الصبر والسلوان
اآلس ـ ـف ـ ــون :آل مـ ـ ـ ــراد ،ه ــزيـ ـم ــة ،أب ــو
ناصيف وعموم أهالي غزة
الــرجــاء اعـتـبــار هــذه الـنـشــرة إشـعــارًا
خاصًا

إنا لله وإنا إليه راجعون
ان ـت ـقــل إلـ ــى رح ـم ـتــه ت ـعــالــى فـقـيــدنــا
الغالي املرحوم:

الحاج وفيق مصطفى موسى
(أبو ربيع)

ووري ف ــي ال ـث ــرى ف ــي جـبــانــة بلدته
عني قانا.
زوجته :الحاجة فاطمة ياسني.
ول ـ ـ ـ ـ ــداه :رب ـ ـيـ ــع زوجـ ـ ـت ـ ــه أدالـ ـب ــول ــس
ومحمد.
بناته :هالة ،رنا ومنال.
أشـ ـق ــاؤه :امل ــرح ــوم ن ـج ـيــب ،امل ــرح ــوم
ال ـحــاج مـحـمــود (أب ــو عــزيــز) ،حبيب
والحاج محمد موسى.
شـقـيـقــاتــه :امل ــرح ــوم ــة نـجـيـبــة زوج ــة
املرحوم علي السبليني ،بهية زوجة
امل ــرح ــوم عـلــي ق ــاس ــم ،نـظـمـيــة زوج ــة
امل ـ ــرح ـ ــوم عـ ـب ــد الـ ـع ــزي ــز ال ـن ــوي ـص ــر،
وف ـي ـقــة زوج ـ ــة الـ ـح ــاج ج ـم ـيــل جـبــق،
س ـعــاد زوجـ ــة ال ـح ــاج أح ـمــد تــرمــس،
زي ـنــب زوجـ ــة ف ــرج ال ـلــه ديـ ــاب ،نـهــاد
زوجة املرحوم أحمد رضا ،املرحومة
نعمات وفريال زوجة رياض ترمس.
أصـهــاره :حماد عبد الساتر ،محمد
رضا هاشم وعبد الكريم عالمة.
تـقـبــل ال ـت ـعــازي ال ـي ــوم الـخـمـيــس في
 22كــانــون الـثــانــي  2015فــي جمعية
الـ ـتـ ـخـ ـص ــص وال ـ ـتـ ــوج ـ ـيـ ــه ال ـع ـل ـم ــي،
قــرب مديرية أمــن الــدولــة من الساعة
الثالثة بعد الظهر وحتى السادسة
ً
مساء ،وغـدًا الجمعة في  23منه ،في
ب ـيــروت فــي مـنــزلــه الـكــائــن فــي حــارة
حريك ،شارع عالمة ،خلف مستشفى
ال ـس ــاح ــل م ــن ال ـس ــاع ــة ال ـثــال ـثــة بـعــد
ً
مساء،
الظهر وحتى السادسة
للفقيد الرحمة ولكم طول البقاء.
اآلسـ ـف ــون :آل م ــوس ــى ،رزق ،بــولــس،
يــاســن ،عبد الـســاتــر ،هــاشــم ،عالمة،
السبليني ،قــاســم ،الـنــويـصــر ،جبق،
تــرمــس ،ديـ ــاب ،رض ــا وع ـمــوم أهــالــي
عني قانا.

ذكرى اسبوع
تصادف نهار األحــد الــواقــع فيه 25
ك ــان ــون ال ـث ــان ــي  2015ذكـ ــرى م ــرور
أس ـب ــوع ع ـلــى وفـ ــاة فـقـيــدنــا الـغــالــي
املرحوم

الحاج صالح موسى عقيل
(أبو صالح)

ذكرى
في الذكرى الثالثة عشرة الستشهاد
الوزير والنائب السابق

إيلي حبيقة ورفاقه

فـ ـ ــارس س ـ ــوي ـ ــدان ،ديـ ـمـ ـت ــري ع ـجــرم
ووليد زين
ي ـ ـتـ ــوجـ ــه حـ ـ ـ ــزب الـ ـ ــوعـ ـ ــد وع ـ ــائ ـ ــات
الشهداء بدعوتكم
للمشاركة بالقداس والجناز لراحة
نفوسهم السبت  24كــانــون الثاني
 2015الـ ـس ــاع ــة ال ـث ــال ـث ــة وال ـن ـص ــف
بـعــد الـظـهــر فــي كـنـيـســة م ــار تـقــا ـ ـ
الحازمية.

أبناؤه :صالح ،الحاج موسى ،الحاج
جعفر (مدير العالقات والتكافل في
جمعية املبرات الخيرية) وعلي
بـنــاتــه :صليحة ،املــرحــومــة الحاجة
م ــري ــم زوجـ ـ ــة ط ـ ــال ع ـق ـيــل وإيـ ـم ــان
زوجة عماد سعيد
شـ ـقـ ـيـ ـق ــاه :املـ ـ ــرحـ ـ ــوم ال ـ ـغـ ــالـ ــي ع ـلــي
واملرحوم الحاج حسني
وبـ ـه ــذه امل ـنــاس ـبــة ت ـت ـلــى ع ــن روح ــه
ال ـط ــاه ــرة آي ـ ــات م ــن ال ــذك ــر الـحـكـيــم
في مجمع أهل البيت (ع) في بلدته
ال ـج ـبــن ـ ـ ـ ـ ق ـض ــاء ص ــور وذلـ ــك عند
الـعــاشــرة صـبــاحــا .وتـقـبــل الـتـعــازي
يــوم الجمعة الــواقــع فيه  23كانون
الـثــانــي  2015فــي قــاعــة الــزهــراء (ع)
مسجد الحسنني (ع) حــارة حريك،
من الساعة الواحدة والنصف ظهرًا
لغاية الثالثة والنصف عصرًا.
ال ــراض ــون بـقـضــائــه :أهــالــي الجبني
وعموم قرى الشعب.
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اعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في اجراء
اس ـت ـق ـصــاء اسـ ـع ــار لـ ـش ــراء ق ــواط ــع تــوتــر
متوسط وقطع غيار نوعABB /
 BBCلزوم محطة الجديدة الرئيسية.
يمكن للراغبني في االشـتــراك باستقصاء
األسـ ـع ــار امل ــذك ــور أع ـ ــاه ال ـح ـص ــول عـلــى
ن ـس ـخ ــة م ـج ــان ــا مـ ــن دفـ ـت ــر الـ ـ ـش ـ ــروط مــن
مصلحة الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق 12
(غرفة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق
النهر.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إل ـ ــى أمـ ــانـ ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر  -الطابق «»12
ـ ـ املبنى املركزي.
علمًا بأن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع فيه  2015/2/27عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
بيروت في 2015/1/16
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس ملحم خطار
التكليف 92
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
املعاملة التنفيذية رقم 2013/2036
الرئيس فيصل مكي
طالبة التنفيذ :جمعية مالكي العقار رقم
 /4174/املصيطبة وكيلها املحامي حنا
تابت
املنفذ عليه :غزوان شرف وكيلته املحامية
مهى علم الدين
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :ان ــذار نـفـقــات مشتركة
ب ـق ـي ـمــة  /72802.323/دوالر أم ـي ــرك ــي
واللواحق.
تاريخ التنفيذ2013/7/30 :
تاريخ تبليغ االنذار2013/9/9 :
تاريخ قرار الحجز2013/9/21 :
تاريخ تسجيله2013/9/26 :
تاريخ محضر الوصف2014/3/12 :
تاريخ تسجيله2014/3/20 :
بيان العقار املـطــروح للبيع :القسم /10/
من العقار رقم  /4174/املصيطبة.
ي ـت ــأل ــف مـ ــن م ــدخ ــل وص ـ ــال ـ ــون وج ـل ــوس
وطعام ومطبخ وغرفة رئيسية ومالبس
وأربع غرف وستة حمامات وممر ومالبس
ومخزن وغسيل ومكتب وخمس شرفات
وزه ـ ـ ـ ــور وي ـن ـت ـف ــع ب ـم ــوق ـف ــن ل ـل ـس ـي ــارات
وم ـس ـتــودع ف ــي الـسـفـلــي ال ـثــانــي ومــوقــف
ومستودع ضمنه حمام في السفلي االول
وموقف في االرضي.
وب ـع ــد ال ـك ـشــف ت ـبــن انـ ــه غ ـيــر م ـن ـجــز من
الــداخــل ســوى ال ـجــدران كما توجد بعض
الـ ـتـ ـم ــدي ــدات ال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة وان الـتـقـطـيــع
الداخلي موجود اما التجهيزات الصحية
ف ـهــي غ ـيــر م ــوج ــودة ول ـك ــن الـتـقـطـيــع من
الداخل مطابق لالفادة العقارية.
مساحته /603/ :متر مربع تقريبًا
ً
حــدود العقار :شماال العقار رقــم /4173/
شــرقــا ال ـع ـق ــاران رق ــم  /4162/و/4163/
جنوبًا العقار  /4175/غربًا امالك عامة.
قيمة التخمني/3.813.975/ :د.أ.
وقـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـم ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ــرح لـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرة االولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى:
/2.288.385/د.أ.
م ــوع ــد امل ـ ــزاي ـ ــدة وم ـ ـكـ ــان اجـ ــرائ ـ ـهـ ــا :ي ــوم
االربـ ـع ــاء ال ــواق ــع ف ــي  2015/2/4الـســاعــة
الـعــاشــرة صباحًا فــي قــاعــة املحكمة لدى
دائرة تنفيذ بيروت.
تـطــرح هــذه الــدائــرة للبيع بــاملــزاد العلني
للمرة االولــى القسم رقــم  /10/من العقار
 /4174/املصيطبة املوصوف اعاله.
فعلى الراغبني في الـشــراء تنفيذًا ألحكام
املواد  /973/و /978/و /983/من األصول
امل ــدنـ ـي ــة ،ان ي ـ ــودع ب ــاس ــم رئـ ـي ــس دائ ـ ــرة
تنفيذ بيروت قبل املباشرة باملزايدة لدى
صندوق الخزينة أو احد املصارف املقبولة
مبلغًا موازيًا لبدل الطرح ،او يقدم كفالة
مصرفية تضمن هذا املبلغ ،وعليه اتخاذ
مقام مختار له في نطاق الدائرة ان لم يكن
له مقام فيه او لم يسبق له ان عني مقامًا
مـخـتــارًا ف ـيــه ،وإال عــد قـلــم ال ــدائ ــرة مقامًا
مـخـتــارًا لــه ،وعـلـيــه ايـضــا فــي خــال ثالثة
ايام من تاريخ صدور قرار االحالة ،ايداع
كــامــل الـثـمــن بــاســم رئـيــس دائ ــرة التنفيذ
ف ــي ص ـن ــدوق الـخــزيـنــة او اح ــد امل ـصــارف
املقبولة تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة
العشر ،وإال فعلى عهدته فيضمن النقص
وال يستفيد من الزيادة وعليه كذلك دفع
الـثـمــن والــرســوم والـنـفـقــات بـمــا فـيــه رســم
داللــة خمسة باملئة من دون حاجة النــذار

او ط ـلــب وذل ـ ــك خـ ــال ع ـشــريــن ي ــوم ــا مــن
تاريخ صدور القرار باالحالة .للراغب في
الشراء االطالع لدى هذه الدائرة.
مأمور تنفيذ بيروت
زكية عيسى
إعالن تلزيم
ت ـع ـلــن امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ـل ـم ــوارد املــائ ـيــة
وال ـك ـهــربــائ ـيــة ،ع ــن اجـ ــراء تـلــزيــم بطريقة
استدراج عروض على اساس تقديم اسعار
مع تخفيض مدة االعــان الى خمسة ايام
ً
بناء ملوافقة وزيــر الطاقة واملـيــاه بتاريخ
 2015/1/16لتنفيذ مشروع إكساء أقنية
ري في بلدة شوريت ـ ـ قضاء الشوف.
تجري عملية التلزيم في الساعة العاشرة
من يوم الخميس الواقع في .2015/2/19
فـعـلــى امل ـت ـع ـهــديــن الـصـنـفــن ف ــي ال ــدرج ــة
الـ ــراب ـ ـعـ ــة عـ ـل ــى االقـ ـ ـ ــل ل ـت ـن ـف ـي ــذ ص ـف ـق ــات
االشغال املائية الراغبني باالشتراك بهذا
ال ـت ـلــزيــم ت ـقــديــم ع ــروض ـه ــم ق ـبــل ال ـســاعــة
الـثــانـيــة ع ـشــرة مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يسبق
اليوم املحدد لجلسة فض العروض ـ ـ وفق
ن ـص ــوص دف ـت ــر الـ ـش ــروط الـ ـخ ــاص ال ــذي
يمكن االطالع والحصول عليه في املديرية
ال ـعــامــة ل ـل ـم ــوارد املــائ ـيــة وال ـك ـهــربــائ ـيــة ـ ـ
مصلحة الديوان ـ ـ كورنيش النهر.
بيروت في  19كانون الثاني 2015
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 114
إعالن
ت ـع ـل ــن كـ ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان أن م ـه ـل ــة ت ـقــديــم
ال ـ ـعـ ــروض ال ـع ــائ ــد الس ـت ـق ـص ــاء األس ـع ــار
ألعمال هندسة مدنية لتركيب محول قدرة
فــي محطة بصاليم الــرئـيـسـيــة ،مــوضــوع
استدراج العروض رقم ث4د 9892/تاريخ
 ،2014/12/11قد مددت لغاية يوم الجمعة
 2015/2/20عـنــد نـهــايــة الـ ــدوام الرسمي
الساعة .11.00
يمكن للراغبني في االشـتــراك باستقصاء
األسـ ـع ــار امل ــذك ــور أع ـ ــاه ال ـح ـص ــول عـلــى
ن ـس ـخ ــة م ـج ــان ــا مـ ــن دفـ ـت ــر الـ ـ ـش ـ ــروط مــن
مصلحة الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق 12
(غرفة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق
النهر.
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال تـ ــزال س ــاري ــة املـفـعــول
ومـ ــن امل ـم ـكــن ف ــي م ـط ـلــق األح ـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إل ـ ــى أمـ ــانـ ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق «»12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2015/1/20
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس ملحم خطار
التكليف 112
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب حسني محمد خليل ملوكله مصطفى
ح ـســن دي ـ ــاب س ـن ــدي تـمـلـيــك بـ ــدل ضــائــع
بالعقار  /1931/القسمني  /3/ /2/سن
الفيل.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب هـشــام حليم عجيب ملوكليه وهيب
وسعيد ابراهيم عالء الدين سندي تمليك
بدل ضائع بحصصهما بالعقار /3592/
برج حمود.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلــب حـســن مـحـمــد خـلـيــل ملــوكـلـيــه انـيــك
هاكوب موشليان وخليل ابراهيم بيضون
بصفتهما املفوضني بالتوقيع عن الدائن
ال ـب ـن ــك الـ ـع ــرب ــي ش.م.ع .ش ـ ـهـ ــادة تــأمــن
بــدل ضــائــع درج ــة اول ــى بالعقار /1931/
القسمني  /3/ /2/سن الفيل.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا

أمني السجل العقاري
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب طــال مخايل منصور ملوكله دايفد
رامح رامح سند تمليك بدل ضائع بالعقار
 /977/القسم  /12/مزرعة بيت الشعار
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
جويس عقل
اعالن
من أمانة السجل العقاري في البقاع
طلبت ملا مصطفى اللقيس ملوكلتها فريده
احمد اللقيس سند تمليك بدل عن ضائع
بحصة املــوكـلــة بــالـعـقــار رق ــم  559ب ــوداي
العقارية
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في بعلبك
مايا شريف
تبليغ
صـ ـ ـ ــادر ع ـ ــن م ـح ـك ـم ــة ال ـن ـب ـط ـي ــة امل ــدن ـي ــة
ً
العقارية يــدعــو قلم هــذه املحكمة كــا من
املدعى عليهم :كريستان ماري لويس لوكا
ورامــي أمير ونــورا أوريلي وليلى سنتيا
وع ـل ــي وائـ ــل أس ـع ــد غ ـن ــدور م ــن الـنـبـطـيــة
الفوقا واملسافرون الى فرنسا واملجهولو
محل اإلقامة للحضور اليه الستالم اوراق
الدعوى رقم  2015/324املقامة عليهم مع
حـســن عـلــي شـمـيـســانــي م ــن سـمـيــر علي
مــزنــر ب ـمــادة حــق م ــرور لـع ـقــاره رق ــم 982
عبر العقارين  980و /995النبطية الفوقا
وعليكم اتخاذ محل اقامة لكم ضمن نطاق
املحكمة ما لم تكونوا ممثلني بمحام حيث
يعد مكتبه مقامًا مختارًا وإال جاز ابالغكم
األوراق ومــوعــد الجلسة بواسطة رئيس
ال ـق ـلــم وال ـت ـع ـل ـيــق ع ـلــى ل ــوح ــة االع ــان ــات
بمهلة عشرين يومًا من تاريخ النشر.
رئيس القلم
أحمد عاصي
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ البترون
الرئيسة مارجي مجدالني
ط ــال ـب ــة ال ـت ـن ـف ـيــذ :ش ــرك ــة ك ـل ــزي وش ــرك ــاه
ش.م.م .املحامي بول عواد.
املطلوب التنفيذ بوجهها :شركة حنوش
كونسبشن كومباني ش.م.م .ـ ـ البترون ـ ـ
طريق كبا.
رقم املعاملة2014/47 :
تـطــرح هــذه الــدائــرة للبيع بــاملــزاد العلني
بستة أعـشــار قيمة التخمني  +املنقوالت
املحجوزة التالي بيانها:
 .1مكنات خياطة مــاركــة سنجر ()singer
ع ــدد  /2/قيمة ال ــواح ــدة  $200قيمتهما
.$400
 .2مكنة خياطة  Toyotaقيمتها .$150
 .3مكنة خياطة ماركة كاتمر قيمتها .$150
 .4مكنة حبكة  singerقيمتها .$200
 .5م ـك ـنــة ح ـب ـكــة ج ــاك ــي ع ـ ــدد  /2/قـيـمــة
الواحدة  $150قيمتهما .$300
 .6خمسة عشر ألف  coverكراسي باللون
البرتقالي واللون األخضر واللون األزرق
قيمة القطعة الواحدة  $2قيمتهم .$30000
 .7طـ ــراحـ ــة كـ ــرسـ ــي عـ ـ ــدد  /1000/ل ــون
برتقالي قيمة القطعة الواحدة  $3قيمتهم
.$3000
 .8مكوانة للكوي عدد  /2/قيمة الواحدة
 $50قيمتهما .$100
 .9مــوتــور ع ــدد  /2/م ـعــدن اب ـيــض باسم
جبيلي اخوان داخل كاتم ماركة stamford
ق ـي ـمــة امل ــول ــد الـ ــواحـ ــد  10000قـيـمـتـهـمــا
.$20000
 .10منشار خشبي ماركة Elsinore super
 ACS 300لون معدن فستقي قيمته .$2500
 .11م ـن ـش ــار واقـ ـ ــف م ــارك ــة Fosa Italna
 Bougiacanniلون اخضر قيمته .$1000
 .12م ـن ـش ــار م ـس ـطــح م ــن املـ ـع ــدن قـيـمـتــه
.$2500
 .13خراقة عدد  /2/قيمة القطعة الواحدة
 $600قيمتهما .$1200
 .14حـ ـف ــارة خـشـبـيــة  Scm F4Lقيمتها
.$800
 .15منشار خشبي مـعـ ّـد ألخــذ القياسات
.$7500 ST4W
 .16حفافة لتنعيم الخشب l'inovinaibile
 spm s50قيمتها .$2000
 .17مقدح خشبي عــدد  /2/قيمة القطعة

الواحدة  $100قيمتهما .$200
 .18سيكتريس مـعــدة لنقل الـخـشــب لــون
ازرق قيمته .$2500
 .19حوالي مئة كرسي مــدرج بالستيكية
قيمة الكرسي  $6قيمتهم  $600مع قواعد
حديدية حوالي عدد  /500/قيمة القاعدة
 $40قيمتهم .$/20000/
 .20كــراسـ َـي بالستيكية م ــدرج لــون ازرق
حــوالــي ألــفــي كــرســي مــع الـشــاســي حديد
ال ـتــابــع لـهــم قـيـمــة ال ـكــرســي  $75قيمتهم
.$/150000/
املكان :شركة حنوش كونسبشن كومباني
ش.م.م .ـ ـ كوبا ـ ـ مركز الشركة.
مــوعــد امل ــزاي ــدة :نـهــار الجمعة الــواقــع في
 2015/2/13الـ ـس ــاع ــة الـ ـح ــادي ــة ع ـشــرة
والنصف من قبل الظهر.
ع ـل ــى الـ ــراغـ ــب ف ــي ال ـ ـشـ ــراء ال ـح ـض ــور فــي
املوعد املحدد اعاله مصحوبًا بالثمن نقدًا
باإلضافة الى  %5رسم داللة.
رئيس القلم
وفاء ضاهر
اعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ البترون
الرئيسة مارجي مجدالني
رقم املعاملة2014/29 :
امل ـن ـفــذ :سـمـيــر جـ ــورج اب ــي ك ــرم ـ ـ ـ ـ وكـيـلــه
املحامي معن هوشر
املنفذ عليهما :مرغريت جرجس ابي كرم
وكيلها النقيب ميشال ابي خطار
زكية ابراهيم جرجس شاهني ابــي كــرم ـ ـ
دائرة تنفيذ طرابلس
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :اسـتـنــابــة دائ ــرة تنفيذ
طرابلس
تاريخ الحكم2010/1/28 :
ت ـ ــاري ـ ــخ ت ـس ـج ـي ـل ــه ل ـ ـ ــدى ام ـ ــان ـ ــة ال ـس ـج ــل
العقاري2010/12/10 :
امل ـط ــروح لـلـبـيــع :الـعـقــار رق ــم  150منطقة
وجه الحجر
م ـح ـت ــوي ــات ــه :ارض ب ـع ــل م ـش ـج ــرة ت ــوت
وعريش ولوز وزلزلخت
مساحته 2282 :م2
ً
حدوده :شماال 149 :ـ ـ  157شرقًا 151 :ـ ـ 152
ـ ـ 157
جنوبًا 151 :ـ ـ  152ـ ـ  153ـ ـ  154غربًا 149 :ـ ـ
 151ـ ـ  152ـ ـ 153
التخمني 125000 :د.أ.
بدل الطرح 125000 :د.أ.
امل ـط ــروح لـلـبـيــع :الـعـقــار رق ــم  187منطقة
وجه الحجر
م ـح ـت ــوي ــات ــه :ارض ب ـع ــل م ـش ـج ــرة ت ــوت
وزيتون ولوز وعريش
مساحته 2408 :م2
ً
حـ ــدوده :ش ـمــاال :طــريــق ع ــام و 188شــرقــا:
طريق عام و 184و185
جنوبًا 183 :ـ ـ  184ـ ـ  185غربًا 183 :ـ ـ 188
التخمني 225000 :د.أ.
بدل الطرح 225000 :د.أ.
امل ـط ــروح لـلـبـيــع :الـعـقــار رق ــم  198منطقة
وجه الحجر
محتوياته :ارض بعل مشجرة توت
مساحته 307 :م2
ً
حدوده :شماال 199 :ـ ـ  200شرقًا 197 :ـ ـ 199
جنوبًا 193 :ـ ـ  197غربًا 193 :ـ ـ 200
التخمني 13000 :د.أ.
بدل الطرح 13000 :د.أ.
امل ـط ــروح لـلـبـيــع :الـعـقــار رق ــم  210منطقة
وجه الحجر محتوياته :ارض بعل سليخ
تـ ـ ــزرع حـ ـب ــوب وقـ ـس ــم م ـن ـهــا م ـش ـجــر تــن
وعريش ولوز وشجرة خروب
مساحته 3632 :م2
ً
ح ــدوده ش ـم ــاال 183 :ـ ـ  205ـ ـ  211ـ ـ 212
شرقًا 205 :ـ ـ 209
جنوبًا 209 :ـ ـ  211ـ ـ  208غربًا 211 :ـ ـ 212
ـ ـ 218
التخمني 127000 :د.أ.

بدل الطرح 127000 :د.أ.
املزايدة ومكانها :يوم الخميس الواقع في
 2015/2/12الساعة  12ظهرًا امــام رئيس
دائرة التنفيذ في محكمة البترون.
ش ـ ــروط ال ـب ـي ــع :ع ـلــى ال ــراغ ــب ف ــي ال ـش ــراء
وقبل املباشرة باملزايدة ايداع بدل الطرح
بــالـلـيــرة اللبنانية ام ــا نـقـدًا فــي صـنــدوق
الخزينة أو تقديم شيك او كفالة مصرفيني
باسم رئيس دائــرة تنفيذ البترون وعليه
اتخاذ محل اقامة ضمن نطاق هذه الدائرة
وإال عد قلمها مقامًا مختارًا له وعليه أن
يــدفــع رس ــم  %5دالل ــة اض ــاف ــة ال ــى رس ــوم
التسجيل.
رئيس القلم
وفاء ضاهر
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
يبلغ الى املطلوب ابالغهم
محمد فضل الله نصار وخليل فضل الله
نصار
وحنان فضل الله نصار وسمر فضل الله
نصار
مجهولي محل االقامة
سندًا ألحكام املادة  409أ.م.م .تنبئكم هذه
الــدائــرة بــأن لديها في املعاملة التنفيذية
رق ــم  2014/1075انـ ــذارًا اجــرائ ـيــا موجهًا
اليكم مــن طــالــب التنفيذ الـقــاضــي محمد
خ ـيــر م ـظ ـلــوم وأمـ ــل ع ـبــد الــرح ـيــم مـظـلــوم
ناتجًا عن طلب تنفيذ الحكم الصادر عن
القاضي املنفرد املدني في بيروت الناظر
ف ــي دع ـ ــاوى اإليـ ـج ــارات قـ ــرار 2012/895
تـ ــاريـ ــخ ال ـح ـك ــم  2012/5/17امل ـت ـض ـمــن
اإلخ ـ ــاء وتـسـلـيــم امل ــأج ــور خــال ـيــا م ــن أي
شاغل.
وع ـل ـيــه تــدعــوكــم ه ــذه ال ــدائ ــرة لـلـحـضــور
اليها شخصيًا او بواسطة وكيل قانوني
الستالم االن ــذار واالوراق املرفقة به علمًا
ب ــأن التبليغ يـتــم قــانــونــا بــانـقـضــاء مهلة
عشرين يومًا على نشر هذا االعالن وعلى
تعليق نـسـخــة عـنــه وع ــن االنـ ــذار املــذكــور
عـلــى لــوحــة االع ــان ــات ل ــدى دائـ ــرة تنفيذ
بيروت ليصار بعد انقضاء املهلة ومهلة
االن ـ ـ ــذار ال ـت ـن ـف ـيــذي ال ـبــال ـغــة خ ـم ـســة اي ــام
ً
الــى متابعة التنفيذ بحقكم أصــوال حتى
الدرجة األخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت
جمال الدسوقي

للبيع أو لإليجار
شقة في منطقة بئر حسن
شارع السفارات  350مترًا
مربعًا ط  1مؤلفة من أربع
غرف نوم  2صالون وسفرة
ـ ـ غرفة جلوس مطبخ وغرفة
خادمة و 4حمامات مع 2
موقف سيارة بدون وسيط
للمراجعة03/159934 :

Sales manager.
Minimum experience
3 years in FMCG-Food
products. Knowledge
of African market is a
plus. French& English
is must .
hr@isofood.net

شقة للبيع (بيروت)
قرب السفارة الكويتية ـ ـ صالون ـ ـ طعام ـ ـ غرفة
جلوس ـ ـ  3غرف ماستر ـ ـ
غرفة خادمة مع حمامها ـ ـ بناء جديد ـ ـ كل طابق
مؤلف من شقة واحدة م 220 2ـ ـ
السعر  $675000ـ ـ ت 03/598818
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مبوب األخبار ►
◄مبوب
◄

للحج والعمرة وزيارة العتبات المقدسة

للحج والعمرة وزيارة العتبات المقدسة

طلبات احلجاج حىت
03 324 233

2015/-1/ 31

01 547 100

e-mail: hamlat_al_safa@hotmail.com

مطلوب

مطلوب
ملشروع دواجن في طور اإلنشاء في أفريقيا ،مطلوب:
ـ ـ خبير دواجن( :يفضل مهندس زراعي) الخبرة ال تقل
عن  5سنوات
ـ ـ تقني كهرباء ،الخبرة ال تقل عن خمس سنوات في
تابلوهات الكهرباء مع أنظمة الكمبيوتر
السيرة الذاتية على البريد اإللكتروني:
Africajob1@gmail.com

مطعم رودستر داينر

صيدلية خوري في الزلقا
تطلب صيدلي بدوام
ليليCV : .
Job-pha@hotmail.com
fax: 01/895136 Tel. :
03/311667

يطلب سائقي دليفري
ذوي خبرة لديهم دراجة
نارية و دفتر سوق
للعمل في منطقة جبيل .
للمعلومات االتصال على
04-720005

تعلن شركة النقل
اللبنانية ـ ـ صيدا ـ ـ ساحة
النجمة عن حاجتها
لسائقني لبنانيني فقط
يحملون إجازة عشرة طن
وما فوق.
للمراجعة 03/421493 :ـ ـ
07/722783

موقع الكتروني متخصص
يطلب موظفي عالقات عامة
واعالنات  ،االفضلية ملن
يملك الخبرة .الرجاء ارسال
السيرة الذاتية على البريد
االلكتروني التالي:
gmail.@Publicrelations344
com
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الكرة األوروبية

«جندي االرتكاز» رئة الفرق في الكرة الـ
أصبح الصراع االساسي بين
المدربين في عالم كرة القدم
كسب معارك خط الوسط بسالح
العبي االرتكاز .مدرب أرسنال
الفرنسي أرسين فينغر هو أكثر
من يعاني ،أما البقية فقد قاموا
بتأمين أنفسهم في سوق
االنتقاالت َّ
وكدسوا أكثر من العب
في هذا المركز

هادي أحمد
«الـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــدي املـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــول» أو «جـ ـن ــدي
االرتـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــاز» .ه ـ ـ ــذا ه ـ ــو لـ ـق ــب ال ــاع ــب
ال ـ ـ ــذي ي ـش ـغ ــل أه ـ ــم م ــرك ــز فـ ــي مـلـعــب
كــرة الـقــدم .هــو ال يـســرق األض ــواء ،أو
ً
قـلـيــا م ــا يـفـعــل ذل ــك ،لـكــن ف ــي معظم
األوق ـ ـ ـ ـ ـ ــات يـ ـق ــف خـ ـل ــف املـ ـه ــاجـ ـم ــن،
وأم ــام املــدافـعــن ،حيث يـمـ ّـد الهدافني
بالتمريرات ،ويساند املــدافـعــن أمــام
هجمات الـخـصــوم .يسمح لــه موقعه
بكشف معظم تحركات زمالئه ،فيقوم
ببدء الهجمات وفتح اللعب بطريقة
تـ ـن ــاس ــب تـ ـح ــرك ــاتـ ـه ــم ،كـ ـم ــا ت ـت ـن ــوع
مهماته الدفاعية ،فيأخذ أحيانًا دور
«الليبيرو».
هو محور اللعبة ،لذا فإن الفريق الذي

يعاني فــي هــذا املــركــز يعاني فــي كل
البطوالت .وليست مصادفة نصيحة
العـ ـ ــب م ـن ـت ـخ ــب أمل ــانـ ـي ــا ول ـي ـف ــرب ــول
السابق ،ديتمار هامان ،ملدرب أرسنال
ال ـف ــرن ـس ــي أرسـ ـ ــن ف ـي ـن ـغــر بـ ـض ــرورة
التعاقد مع العــب وســط يجيد الربط
بني خطوط امللعب الثالثة ،إذا ما أراد
املنافسة على لقب الدوري اإلنكليزي،
إذ بــات هــذا املــركــز بنظر الـكــل عصب
فــرق الـكــرة الـحــديـثــة .وحـتــى إن سعر
العـ ـ ـ ــب االرت ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــاز وصـ ـ ـ ــل فـ ـ ــي ب ـعــض
ال ـف ــرق إل ــى م ــا ي ـ ــوازي أس ـع ــار بعض
املهاجمني.
ّ
سد هذه الثغرة هو ما يشغل فينغر،
فنقطة ضعفه هــي عــدم وج ــود العب
وسط يجيد قراءة امللعب وأداء األدوار
الــدفــاع ـيــة ب ـفــاع ـل ـيــة ،ف ـهــو يـفـتـقــد من

يخلف الفرنسي باتريك فييرا ،الذي
ّ
يعد أحد أهم العبي االرتكاز السابقني
في العالم .لم ينجح اإلسباني ميكيل
أرتـيـتــا فــي تـعــويـضــه حــالـيــا ،وســوق
االن ـت ـقــاالت املـقـبـلــة تـتـجــه نـحــو العــب

ّ
تغير لقب العب االرتكاز
من «الجندي المجهول»
الى رئة الفريق أو
الدينامو المحرك

باير ليفركوزن الرس بيندر أو شقيقه
الع ـ ــب بـ ــوروس ـ ـيـ ــا دورتـ ـ ـم ـ ــون ـ ــد زف ــن
بـيـنــدر أو زمـيـلــه فــي ال ـفــريــق إيـلـكــاي
غاندوغان.
ق ــد ي ـح ـتــاج ال ـفــريــق ال ــى ال ـت ـعــاقــد مع
أكـثــر مــن العــب إرت ـكــاز ،فــالـصــراع في
ه ــذا ال ـخ ــط ص ــار األق ـ ـ ــوى ،وال ـحــاجــة
الى كثافة عددية فيه باتت ما يشغل
عقول املدربني.
ال ـ ـفـ ــرق األقـ ـ ـ ــوى ح ــال ـي ــا فـ ــي أوروب ـ ـ ــا
هــي ال ـتــي تمكنت مــن حـشــد العبني
بـ ـمـ ـسـ ـت ــوى ص ـ ـ ـ ــراع الـ ـ ـبـ ـ ـط ـ ــوالت فــي
ه ــذا امل ــرك ــز .ري ــال م ــدري ــد اإلسـبــانــي
وبــايــرن ميونيخ األملــانــي وتشلسي
وم ــان ـش ـس ـت ــر س ـي ـت ــي اإلن ـك ـل ـي ــزي ــان
ي ـ ـ ـكـ ـ ــدسـ ـ ــون ف ـ ـ ــي هـ ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـخـ ـ ــط أه ـ ــم
ال ــاع ـب ــن .ت ـعــاقــد ريـ ــال م ــع األملــانــي

ّ
يعد
شفانشتايغر
أحد أهم العبي
االرتكاز في
العالم (محمد
مشهور ــ
أ ف ب)

برشلونة ّ
يتقدم اتلتيكو في كأس اسبانيا
فاز توتنهام على ضيفه شيفيلد يونايتد  ،0-1سجله أندروس
تاونسيند ( 74من ركلة جزاء) في ذهاب نصف النهائي كأس
الرابطة االنكليزية.
وفي كأس إيطاليا ،بلغ إنتر ميالنو ربع
النهائي بفوزه على ضيفه سمبدوريا
 ،0-2سجلهما السويسري شيردان
شاكيري ( )71واألرجنتيني ماورو
إيكاردي (.)87
وحذا فيورنتينا حذو إنتر بفوزه على
ضيفه أتاالنتا  ،1-3سجلها األملاني ماريو
غوميز ( 6و( )27الصورة) والكولومبي
خوان كوادرادو ( 11من ركلة جزاء)
لفيورنتينا ،وروالندو بيانكي ()39
ألتاالنتا.
اما في ذهاب ربع نهائي كأس اسبانيا،
فقد تغلب برشلونة على ضيفه اتلتيكو مدريد  ،0-1سجله ليونيل
ميسي (.)85

الدوري األميركي للمحترفين

الهزيمة الرقم الـ 23لميامي هيت
تــواص ـلــت خـيـبــات مـيــامــي هـيــت هــذا
املـ ــوسـ ــم ب ـت ـع ـ ّـرض ــه ل ـه ــزي ـم ـتــه ال ـ ـ ـ 23
م ـقــابــل  18ف ـ ــوزًا ف ـقــط ب ـعــد خـســارتــه
أمـ ــام أوك ــاه ــوم ــا سـيـتــي ث ــان ــدر -86
 ،94فــي ال ـ ــدوري األم ـيــركــي الـشـمــالــي
للمحترفني في كرة السلة.
ورفــع الفائز رصيده الــى  21فــوزًا في
 41مباراة في املركز الثاني ملجموعة
الـ ـشـ ـم ــال الـ ـغ ــرب ــي الـ ـت ــي ي ـت ـصــدرهــا
بورتالند ترايل باليزرز (.)11-31
اما ميامي ،بطل  2012و ،2013فيحتل
املــركــز الـثــالــث فــي مجموعة الجنوب

تقارير أخرى
على موقعنا

الشرقي .وكان كيفن دورانــت األفضل
في صفوف أوكالهوما بتسجيله 19
نـقـطــة م ــع  8م ـتــاب ـعــات و 8ت ـمــريــرات
حاسمة ،وأضاف ريجي جاكسون 16
نقطة ،فيما كــان دوايــن وايــد األفضل
لدى ميامي بـ  18نقطة مع  6تمريرات
ح ــاس ـم ــة ،وأضـ ـ ــاف ك ــري ــس بـ ــوش 16
نقطة و 7متابعات.
من جهته ،حقق سان انطونيو سبرز
حامل اللقب فوزه السابع والعشرين
وجاء على حساب دنفر ناغتس -109
.99
وال يــزال ســان انطونيو يحتل املركز
الــرابــع في مجموعة الجنوب الغربي
( 27فوزًا و 16خسارة) ،خلف ممفيس
غريزليس ( )12-29وهيوسنت روكتس
( )13-29وداالس مافريكس (.)13-29

ول ـقــي دن ـفــر ثــالــث مـجـمــوعــة الـشـمــال
الغربي خسارته الرابعة والعشرين.
ول ــم تـشـهــد املـ ـب ــاراة تــأل ـقــا الف ـت ــا ألي
م ـ ــن الـ ــاع ـ ـبـ ــن ،ف ــاكـ ـتـ ـف ــى ال ـف ــرن ـس ــي
طــونــي بــاركــر بتسجيل  18نقطة مع
 7تـمــريــرات حاسمة لـســان انطونيو،
واض ــاف زمـيــاه كــاوهــي لـيــونــارد 17
نقطة مع  15متابعة ،وتيم دانكن 16
نقطة .ولــدى دنـفــر ،كــان كينيث فريد
أف ـض ــل امل ـس ـج ـلــن بــرص ـيــد  26نقطة
مع  14متابعة ،مقابل  21نقطة الرون
افالو.
وهـ ـ ـ ـ ــذا بـ ــرنـ ــامـ ــج مـ ـ ـب ـ ــاري ـ ــات الـ ـ ـي ـ ــوم:
شيكاغو بولز  -سان انطونيو سبرز،
ميلووكي باكس  -يوتا جاز ،بورتالند
تــرايــل بــايــزرز  -بوسطن سلتيكس،
لوس انجلس كليبرز  -بروكلني نتس.
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أصداء عالمية

ــحديثة
طوني كروس ،لينضم الى الكرواتي
ل ــوك ــا م ــودريـ ـت ــش واألمل ـ ــان ـ ــي اآلخ ــر
سامي خضيرة وأسيير يارامندي،
ً
ف ـض ــا ع ــن أخ ــذ إي ـس ـكــو ه ــذا ال ــدور
فــي بعض املـبــاريــات .أمــا فــي بايرن،
فكان قرار املدرب االسباني جوسيب
غ ــواردي ــوال سريعًا بالحصول على
مــواطـنــه شــابــي ألــونـســو ،ليقف الــى
جــانــب تياغو ألـكــانـتــارا واإلسـبــانــي
خافيير مارتينيز وأفضل الالعبني
ح ــال ـي ــا ب ــاس ـت ـي ــان شـفــايـنـشـتــايـغــر،
وأض ـيــف إلـيـهــم سيباستيان روده.
م ـث ـل ـه ـم ــا ،ي ـض ــم ت ـش ـل ـســي ال ـث ــاث ــي
الـ ـنـ ـيـ ـجـ ـي ــري ج ـ ـ ــون أوب ـ ـ ـ ــي م ـي ـك ـي ــل،
وال ـ ـ ـصـ ـ ــربـ ـ ــي ن ـ ـي ـ ـمـ ــان ـ ـيـ ــا م ــاتـ ـيـ ـت ــش
وال ـ ـب ـ ــرازي ـ ـل ـ ــي رام ـ ـ ـيـ ـ ــريـ ـ ــش ،ل ـي ــزي ــد
االسباني سيسك فابريغاس نشاطًا
وفعالية أكبر على هذا الخط .أخيرًا
في سيتي ،يكفي وجود العاجي يايا
توريه الى جانب الثنائي البرازيلي
فرناندو وفرناندينيو واملعار فرانك
المـ ـب ــارد لـلـتــأكـيــد ع ـلــى ق ــوة ارت ـك ــاز
«السيتيزينس».
يــاحــظ أن الـفــرق الـتــي تعاني حاليًا
في البطوالت هي الفرق التي تعاني
فـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـخـ ـ ــط ،م ـ ـثـ ــل م ــان ـش ـس ـت ــر
يــونــايـتــد وأرس ـن ــال طـبـعــا .فــي األول،
الــذي مـ ّـر عليه عمالقة فــي هــذا املركز
كــاإليــرلـنــدي روي كــن وب ــول سكولز
وغيرهما .لذا حاول املدرب الهولندي
لويس فان غال ،املدرك ملاهية الخطط
الحديثة ،التعاقد مع شفاينشتايغر،
لكن «شـفــايـنــي» ومــدربــه غــوارديــوال
رفضا العرض.
ليس غريبًا أن نــرى أن معظم الفرق
ح ــال ـي ــا تـ ـتـ ـص ــارع ع ـل ــى العـ ـب ــي ه ــذا
املركز ،الذي يمنحها قدرة التحكم في
إيقاع اللعب وسرعة التمرير ومنح
االس ـت ـق ــرار وال ـث ـب ــات لـلـفــريــق داخ ــل
امللعب وبناء التوازن وإجادة التمرير
وتــوزيــع الـكــرات .ومــع االعتماد على
الـكـثــافــة فــي خــط الــوســط ب ــات العــب
االرتـكــاز هو األهــم ،إلــى درجــةٍ يمكن
الـقــول إن السبب الرئيسي لتتويج
أملانيا بكأس العالم كان مبنيًا على
هـ ــذا االسـ ـ ـ ــاس ،االعـ ـتـ ـم ــاد ع ـل ــى ه ــذا
الخط بما فيه من العبني ممتازين،
أبرزهم شفاينشتايغر وكروس.
م ــع ت ـط ــور ال ـ ـكـ ــرة ،بـ ــات هـ ــذا الـعـصــر
ع ـصــر الع ـب ــي االرت ـ ـكـ ــاز .ان ـت ـهــى اســم
املجهول» ،صــار أكثر علنًا،
«الجندي ً
وأكثر أهمية :رئة الفريق ،والدينامو
املحرك .والفرق بأجمعها تتجه لجمع
أفضلهم في املواسم املقبلة.

كيفن دي بروين (باتريك ستوالرز ــ أ ف ب)

كأس األمم األفريقية

ساحل العاج تخسر جرفينيو
أوقف االتحاد األفريقي
لكرة لقدم نجم ساحل
العاج جرفينيو مباراتين
بعد تعرضه بالضرب
لالعب غينيا نابي كيتا ،في
الوقت الذي انطلقت فيه
الجولة الثانية من منافسات
المجموعة االولى في
كأس االمم االفريقية
سيخسر منتخب ســاحــل الـعــاج
الع ـ ـبـ ــه ك ـ ــواس ـ ــي ج ــرف ـي ـن ـي ــو فــي
املباراتني املقبلتني في كأس األمم
االف ــريـ ـقـ ـي ــة الـ ـث ــاث ــن فـ ــي غـيـنـيــا
االس ـتــوائ ـيــة بـعــدمــا أك ــد االت ـحــاد
االفريقي إيقافه ،لطرده في اللقاء
ض ــد غـيـنـيــا ( )1-1أول م ــن أمــس
فــي افـتـتــاح مـنــافـســات املجموعة
الــرابـعــة .وسيغيب جرفينيو عن
مـبــاراتــي ال ــدور األول األخـيــرتــن
ضـ ــد مـ ــالـ ــي وال ـ ـكـ ــام ـ ـيـ ــرون ،ول ــن
ي ـس ـت ـط ـي ــع الـ ـلـ ـع ــب إال ف ـ ــي رب ــع
النهائي في حــال حصول ساحل
العاج على إحدى بطاقتي التأهل
ع ــن امل ـج ـمــوعــة .وطـ ــرد جرفينيو

بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 58
بعدما فقد أعصابه حينما كانت
غينيا متقدمة ،وتعدى على نابي
كيتا بضربه في وجهه دون كرة،
وهو األمر الذي تسبب في طرده.
واعتذر مهاجم روما في صفحته
الشخصية على مــوقــع التواصل
االج ـت ـم ــاع ــي« :أتـ ـق ــدم ب ــاع ـت ــذاري
ل ـل ـش ـع ــب اإلي ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــواري وزمـ ــائـ ــي
والـجـمــاهـيــر عـلــى ه ــذا الـتـصــرف
الغاضب الــذي ال يمثلني ،والذي
ال مكان له في كرة القدم».
ه ـ ــذا ،وقـ ــد ان ـت ـهــت امل ــواج ـه ــة بني
مـ ـنـ ـتـ ـخ ــب غـ ـيـ ـنـ ـي ــا االس ـ ـتـ ــوائ ـ ـيـ ــة
ون ـظ ـي ــره ال ـبــورك ـي ـنــابــي  0-0في
ال ـج ــول ــة ال ـث ــان ـي ــة م ــن م ـنــاف ـســات
املجموعة االولى.
وك ـ ــان مـنـتـخــب بــورك ـي ـنــا فــاســو،
الــذي تأهل للمباراة النهائية في
ن ـس ـخــة ال ـب ـط ــول ــة امل ــاض ـي ــة ال ـتــي
أقيمت بجنوب أفريقيا عام ،2013
ي ــأم ــل ت ـح ـق ـيــق انـ ـتـ ـص ــاره األول
فــي النسخة الـحــالـيــة للمسابقة،
ل ـت ـع ــوي ــض خـ ـس ــارت ــه  2-0أم ـ ــام
ن ـظ ـي ــره الـ ـغ ــاب ــون ــي فـ ــي ال ـج ــول ــة
األولـ ـ ـ ـ ــى ،مـ ــا صـ ـ ّـعـ ــب م ــوقـ ـف ــه فــي
التأهل إلى الدور املقبل.
وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءت امل ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــاراة مـ ـت ــوسـ ـط ــة
امل ـس ـت ــوى ،واتـ ـس ــم أداء منتخب
غينيا االس ـتــوائ ـيــة ،ال ــذي تـعــادل

 1-1مـ ــع امل ـن ـت ـخ ــب ال ـك ــون ـغ ــول ــي
فــي امل ـب ــاراة االفـتـتــاحـيــة ،بالحذر
الـ ــدفـ ــاعـ ــي م ـع ـت ـم ـدًا عـ ـل ــى س ــاح
ال ـه ـج ـمــات املـ ــرتـ ــدة ،أمـ ــا منتخب
بوركينا فــاســو ،فقد اعتمد على
االستحواذ ،وسيطر على املباراة
محققًا الـعــديــد مــن ال ـفــرض التي
أهــدرت ،إضافة الى وقــوف القائم
ً
األيمن حائال دون إحرازه هدفني.
وض ـم ــن ن ـفــس امل ـج ـمــوعــة ،تغلب
الكونغو عـلــى نظيره الغابوني
 .0-1ويدين املنتخب الكونغولي
بـ ـه ــذا ال ـ ـفـ ــوز ال ـ ــى قـ ــائـ ــده بــرنــس
أون ـ ـيـ ــان ـ ـغـ ــي ال ـ ـ ـ ــذي أح ـ ـ ـ ــرز ه ــدف
املباراة الوحيد في الدقيقة .48
وارتـ ـف ــع رص ـي ــد ال ـك ــون ـغ ــو ،ال ــذي
تــوج باللقب فــي نسخة البطولة
الـ ـت ــي أق ـي ـم ــت ب ــال ـك ــام ـي ــرون ع ــام
 ،1972إلـ ــى أربـ ـ ــع نـ ـق ــاط لـيـنـفــرد
بـصــدارة املجموعة ،بـفــارق نقطة
واح ـ ـ ــدة أمـ ـ ــام م ـن ـت ـخــب ال ـغ ــاب ــون
صــاحــب املــركــز الـثــانــي ،ثــم غينيا
االستوائية بنقطتني ،وبوركينا
فاسو بنقطة واحدة.
وتـلـعــب ال ـي ــوم ،ضـمــن املـجـمــوعــة
ال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة ،تـ ــونـ ــس ض ـ ــد زامـ ـبـ ـي ــا
الساعة ( 18.00بتوقيت بيروت)،
ث ــم ي ـت ــواج ــه مـنـتـخـبــا جـمـهــوريــة
ال ـكــون ـغــو وكـ ــاب ف ـي ــردي الـســاعــة
.21.00

كيفن دورانت
طائرًا نحو سلة
ميامي (أ ف ب)

انطالق ربع نهائي كأس آسيا اليوم
ينطلق اليوم الدور ربع النهائي في كأس آسيا
 ،2015املقامة في أوستراليا ،بمباراتني فتتواجه
فــي االولـ ــى كــوريــا الـجـنــوبـيــة مــع أوزبـكـسـتــان
(الساعة  9,30صباحًا بتوقيت بيروت) ،وفي
الثانية أوستراليا مع الصني (الساعة .)12,30
وتبحث اوزبـكـسـتــان فــي املــواجـهــة االول ــى عن
ً
الثأر من كوريا التي وقفت حائال بينها وبني
حلم التأهل الــى كــأس العالم للمرة االول ــى في
تــاريـخـهــا بـعــدمــا ان ـتــزعــت ال ـت ـعــادل مـنـهــا في
طشقند  2-2وفازت عليها  0-1في سيول في
الدور النهائي من تصفيات البرازيل .2014
وفي الثانية ،يتطلع املنتخب االوسترالي املضيف
إلــى تجنب الـسـقــوط فــي فــخ نـظـيــره الصيني،
وخصوصًا بعد خسارته أمام كوريا الجنوبية
في الجولة األخـيــرة من دور املجموعات ،التي
زعزعت ثقة الالعبني بأنفسهم بعد االنطالقة
القوية في املباراتني األولـيــن بفوزين كبيرين
على الكويت  1-4وعلى عمان .0-4
اليافع بييليك جديد أرسنال
ضم أرسنال اإلنكليزي العب الوسط البولوني
الشاب كريستيان بييليك من ليجيا وارســو.
وذك ـ ــر م ــوق ــع ال ـ ـنـ ــادي ال ـل ـن ــدن ــي ع ـل ــى شـبـكــة
«االنترنت» ان صفقة ضم بييليك ( 17عامًا)
ب ـل ـغــت  2,5م ـل ـي ــون ج ـن ـيــه اس ـتــرل ـي ـنــي (3,8
مــايــن دوالر) .ويـتــوقــع ان يلعب بييليك مع
فــريــق أرس ـنــال دون  21عــامــا قـبــل ان يـتــدرج
نـحــو الـفــريــق االول ،وه ــو سـبــق ان ش ــارك مع
الفريق االول لليجيا وارســو العام املاضي في
ســت مناسبات ،وق ــادر على اللعب فــي وسط
املـلـعــب وف ــي ال ــدف ــاع .ويـسـعــى ارس ـن ــال كــذلــك
الــى تدعيم خــط وسطه فــي االي ــام الباقية من
س ــوق االن ـت ـقــاالت الـشـتــويــة ،حـيــث يحكى عن
انتقال العاجي الشيخ تيوتيه اليه من نيوكاسل
يونايتد.
نيانغ معارًا من ميالن الى جنوى
ان ـت ـق ــل ال ـف ــرن ـس ــي م ـب ــاي ــي ن ـي ــان ــغ م ــن م ـيــان
اإليطالي الى مواطنه جنوى على سبيل اإلعارة،
بحسب تقارير صحافية محلية .وكــان نيانغ
قــد انـضــم الــى ال ـنــادي الـلــومـبــاردي فــي ،2012
وأمضى معظم فترات املوسم املاضي معارًا الى
مونبلييه الفرنسي ،حيث سجل اربعة اهداف
في  19مباراة خاضها معه .وشارك نيانغ (20
عــامــا) السنغالي االص ــل فــي خمس مباريات
فقط مع «الروسونيري» هذا املوسم.
ملياردير صيني يحصل على % 20
من أسهم أتلتيكو مدريد
ّ
أفــاد اتلتيكو مــدريــد االسباني بــأن امللياردير
الصيني فانغ جيانلني اشـتــرى  20باملئة من
اسهم النادي .وجرى توقيع العقد في العاصمة
الصينية بـكــن بــن جـيــانـلــن ورئ ـيــس ال ـنــادي
االسـبــانــي انــريـكــه سـيــريــزو ،ليصبح جيانلني
اول مستثمر صـيـنــي ف ــي األن ــدي ــة االوروب ـي ــة
الكبيرة.
وجاء في بيان للنادي االسباني« :ان مجموعة
داليان فاندا التابعة لفانغ جيانلني توصلت الى
ـاق مــع اكـبــر مساهمني فــي ن ــادي اتلتيكو
ات ـفـ ٍ
م ــدري ــد ،مـيـغـيــل ان ـخــل ج ـيــل م ــاري ــن وانــري ـكــه
سيريزو توريس ،لشراء حصة من االسهم».
واكد النادي االسباني ان الصفقة وصلت الى
 45مليون يــورو ( 52مليون دوالر) .وتشمل
الصفقة انـشــاء مــدرســة التلتيكو فــي الصني
وعقود رعاية مع إمكانية قيام الفريق برحلة
الى الصني في وقت الحق من هذا العام.
ي ــذك ــر ان ج ـي ــان ـل ــن ح ــل ف ــي امل ــرك ــز ال ـثــانــي
واالربعني في تصنيف مجلة «فوربس» ألغنى
الـشـخـصـيــات فــي ال ـعــالــم وت ـقــدر ثــروتــه بـ ـ 18
مليار دوالر.
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السلة اللبنانية

هنيئًا للفريق الذي
له «مرقد كرة» في
بحمدون (أرشيف ــ
عدنان الحاج علي)

لبنان
في
سوى
يحصل
ال
أمر
ً

اإلخاء يلعب اإلياب كامال على أرضه
الـهـبــوط ال ــى الــدرجــة الـثــانـيــة ،والـتــي
س ـي ـس ـقــط ال ـي ـه ــا ف ــري ـق ــان ف ــي نـهــايــة
املــوســم ،مــع التضامن صــور صاحب
املركز الحادي عشر برصيد  8نقاط،
والراسينغ العاشر بـ  11نقطة .كما أن
الـســام التاسع ب ـ  12نقطة والغازية
ال ـث ــام ــن والـ ـس ــاح ــل ال ـس ــاب ــع وال ـن ـبــي
شيت السادس بـ  13نقطة لكل منهم
ال يبتعدون كثيرًا من دائرة الخطر.
أن ي ـخ ــوض ف ــري ــق ن ـص ــف م ـب ــاري ــات
الــدوري على أرضــه فهذا أمــر طبيعي
وحـ ــق مـ ـش ــروع لـ ــه .ل ـك ــن أن ي ـخــوض
ج ـم ـي ــع ه ـ ــذه امل ـ ـبـ ــاريـ ــات فـ ــي مــرح ـلــة
اإلي ـ ــاب وه ــو يـتـنــافــس ع ـلــى ال ـهــروب
من الهبوط ،فذلك يخالف مبدأ عدالة
املنافسة مع الفرق األخرى .صحيح أن
الفريق لم يلعب أي مباراة في الذهاب
على أرضه نظرًا لعدم جاهزية امللعب،
لكن هــذا أمــر يتحمل تبعاته الـنــادي
ول ـيــس ال ـف ــرق امل ـنــاف ـســة .فـبـمـجــرد أن

عبد القادر سعد
ت ـن ـط ـلــق غـ ـ ـدًا م ــرح ـل ــة إي ـ ــاب ال ـ ــدوري
الـلـب ّـنــانــي ل ـكــرة الـ ـق ــدم ،وه ــي مــرحـلــة
يتوقع أن تكون مشتعلة على صعيد
املنافسة .لكن اإلياب سيشهد أمرًا قد
يكون يحصل للمرة األولى .ففي هذه

صمت غريب لألندية المنافسة
لإلخاء على الهروب من الهبوط
وخصوصًا التضامن صور والراسينغ
املــرح ـلــة ه ـنــاك فــريــق سـيـلـعــب جميع
مـ ـب ــاري ــات اإلي ـ ــاب وعـ ــددهـ ــا  11عـلــى
أرضــه .هــذا الفريق هو اإلخــاء األهلي
عاليه الــذي يحتل املركز الثاني عشر
األخ ـي ــر ف ــي تــرت ـيــب الـ ـ ــدوري بــرصـيــد
 5نـقــاط ،ويتنافس على ال ـهــروب من

أخبار رياضية

ربع نهائي دورة دبي اليوم

ُيق ــام الي ــوم ال ــدور رب ــع النهائ ــي م ــن دورة دب ــي
الدولي ــة لك ــرة الس ــلة ،حي ــث يلع ــب الرياض ــي م ــع
الش ــباب اإلمارات ــي عن ــد الس ــاعة  15.00بتوقيت
بي ــروت ،والحكم ــة م ــع الزمال ــك املص ــري عن ــد
الس ــاعة  .17.30كم ــا يلع ــب س ــا املغرب ــي م ــع
أليكس الفيليبيني عند الساعة  ،13.00ومنتخب
اإلم ــارات م ــع أن ــد وان األميرك ــي عن ــد الس ــاعة
 .19.00وفي نصف النهائي ،س ــيقابل الرياضي
ف ــي حال فوزه ف ــي ربع النهائي الفائز من مباراة
س ــا وأليكس ،ف ــي حني يواجه الحكم ــة في حال
تأهل ــه الفائ ــز م ــن لق ــاء اإلم ــارات وأن ــد وان.

ّ
العمق
ج
لتزل
مدرب صربي
ّ

اس ــتقدم االتح ــاد اللبنان ــي للتزل ــج عل ــى الثل ــج
م ــدرب رياض ــة تزل ــج العم ــق الصربي ألكس ــندر
ميالنكوفت ــش .وس ــوف يقي ــم امل ــدرب الصرب ــي
مخيم ــا تدريبي ــا لرياض ــة تزل ــج العمق ف ــي األرز
ملدة عش ــرة أيام وذلك تحضيرًا ألفراد للمنتخب
ّ
الوطن ــي (املؤل ــف م ــن فري ــق م ــن مدرس ــة التزل ــج
عل ــى الثلج في الجيش اللبناني) الذي سيش ــارك
في بطولة العالم في الس ــويد خالل ش ــهر شباط
املقب ــل .وف ــور وص ــول امل ــدرب الصرب ــي ،عق ــد
إجتم ــاع عم ــل م ــع مس ــؤولي إتح ــاد التزلج حيث
ُوضع ــت خط ــة عم ــل طويل ــة األم ــد تمت ــد لث ــاث
س ــنوات به ــدف تصني ــف لبن ــان للمش ــاركة ف ــي
أوملبي ــاد كوري ــا الجنوبي ــة الش ــتوي ف ــي الع ــام
 2018م ــن خ ــال فريق في رياض ــة تزلج العمق.

كأس لبنان للجامعات
أطلقت جامعة  – AULفرع الكس ــليك نش ــاطها
الرياض ــي للع ــام  2015بتنظي ــم كأس لبن ــان
للجامع ــات ف ــي ك ــرة الس ــلة ،وأطلق ــت عليه اس ــم
كأس نص ــري جمي ــل لح ــود ف ــي حف ــل القرع ــة
ال ــذي اقامت ــه ف ــي أوتي ــل  Veerف ــي الكس ــليك
بحض ــور رئي ــس لجن ــة االتح ــاد اللبنان ــي
للجامع ــات نص ــري نص ــري لح ــود ،وعمي ــد
جامع ــة  – AULف ــرع الكس ــليك الدكت ــور
ط ــارق ص ــادق ،ومدي ــر الجامع ــة الدكت ــور م ــارك
زب ــال ،ونائ ــب رئي ــس اإلتح ــاد ندي ــم زي ــن الدي ــن
واألم ــن الع ــام ج ــورج ناض ــر ،ام ــن الصن ــدوق
نزي ــه س ــليمان ومس ــؤول اللجن ــة الفنية س ــامي
غارابدي ــان ،وم ــدراء االقس ــام الرياضي ــة ف ــي
الجامع ــات الخاص ــة ورج ــال اإلع ــام.

تذكر ملتابع أن اإلخاء ّ سيلعب اإلياب
ً
كــامــا على أرضــه يعقب سريعًا «هل
ي ــري ــدون إبـ ـق ــاءه ف ــي ال ــدرج ــة األول ــى
بالقوة؟».
ال ش ــك ف ــي أن أم ـ ـرًا ك ـهــذا ال يـمـكــن أن
ي ـح ـصــل سـ ــوى ف ــي ل ـب ـن ــان ،ولـ ــو علم
االتحاد الدولي به ألعلن حالة طوارئ
في أروقته ملراجعة سجالته في حال
س ـبــق وح ـص ــل م ـثــل هـ ــذا األمـ ـ ــر .وقــد
يـجــد ح ــاالت مـشــابـهــة (طـبـعــا ن ــادرة)
لكن ال شك في أنها في بلدان تحتاج
ألــف سنة ضوئية لتالمس كــرة القدم
االحترافية أو نصف احتراف.
أسـ ـب ــاب «هـ ـج ــرة» ج ـم ـيــع الـ ـف ــرق الــى
بحمدون في مرحلة اإلياب تعود الى
ع ــدم جــاهــزيــة املـلـعــب ذه ــاب ــا .فملعب
بحمدون جرى ادراجه ضمن مشروع
«ف ـي ـف ــا غـ ـ ــول» الـ ـ ــذي ي ـه ـتــم بــاملــاعــب
وب ــأرضـ ـيـ ـتـ ـه ــا الـ ـت ــي س ـت ـت ـح ــول ال ــى
اص ـط ـنــاع ـيــة .وكـ ــان م ــن امل ـف ـتــرض أن

الشتاء ،والتأجيل يضر بالفرق وبه
أي ـضــا لـكــن امل ـهــم ال ـحــق بــالـلـعــب على
أرضه!
لـ ـك ــن ال ـ ـغـ ــريـ ــب ه ـ ــو صـ ـم ــت األنـ ــديـ ــة
املـ ـن ــافـ ـس ــة وال ـ ـت ـ ــي ق ـ ــد تـ ـتـ ـض ــرر مــن
ُ
األفضلية التي ستمنح لــإخــاء ،لكن
يـ ـب ــدو أن ت ـل ــك األنـ ــديـ ــة راضـ ـي ــة ول ــم
تتحرك لتطالب بحقها معتبرة أن من
حــق اإلخ ــاء اللعب على أرض ــه ،ورغــم
ذلك «ما بصح اال الصحيح».

ي ـج ـهــز امل ـل ـعــب ب ـعــد ف ـت ــرة ل ـكــن جــرى
ت ـســريــع ال ـع ـمــل ب ــه ب ـج ـهــود ات ـحــاديــة
ك ـب ـيــرة ورغ ـ ــم ذلـ ــك ل ــم ت ـن ـتــهِ األع ـم ــال
بــه حتى هــذا األس ـبــوع .وه ــذه ليست
مـشـكـلــة ال ـف ــرق األخ ـ ــرى وم ــن يـتــأخــر
ف ــي ت ــأم ــن مـلـعـبــه ي ـجــب أن يـتـحـمــل
املسؤولية.
وعليه ،فــإن مـبــاراة فــي كــل مرحلة قد
تكون مهددة بالتأجيل بسبب الطقس
كون اإلخاء سيستضيف الفرق في عز
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أفقيا

ّ
 -1إمام عصره في اللغة والنحو والبيان والتفسير أشهر كتبه " الكشاف في تفسير القرآن " – -2
ْ
أرق وقلة النوم – قميص أو ثوب واسع – ّ -3
درب – مدينة إيطالية –  -4كيل ووزن وعيار – قاعة
ُ
أو محل اإلستقبال –  -5إحسان – عضو السمع – آلــة أهـ ّـم أجزائها خشبة عريضة تجعل في
مؤخر السفينة إلمالتها من جهة الى أخرى –  -6مدينة فرنسية – شاب ال خبرة له – شقيق – -7
ّ
وتربص فرصة اإليقاع بالخصم – من الحبوب بالعامية ورفيق الفول
غضب وإضمار العداوة
ّ
ٍّ
–  -8صاح التيس – حرف تمن متعلق باملستحيل –  -9أمبراطور اليابان خلفه إبنه –  -10رئيس
مجلس نيابي لبناني – حرف نصب

عموديًا

شروط اللعبة

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.

 -1طبيب وفيلسوف نسطوري عــاش في بغداد نقل الــى العربية عن اليونانية كتب الفلسفة
والرياضيات –  -2خاصته وملكه – يحرس ويرصد ويشاهد –  -3معركة شهدت هزيمة هنيبعل
ّ
وك ْبر –  -5حرف جر – -6
أمام الرومان – مثل ونظير – ضمير منفصل – -4
معلمات – صلف ِ
جــرح رأســه – مدينة في الهند –  -7عكسها طاغية أملانيا خــال الحرب العاملية الثانية – من
الحبوب – ضمير منفصل –  -8مصيف ســوري في قضاء النبك بسفح القلمون – يأتي بعد
–  -9ملكة إنكليزية – عاصمة جزيرة مالطة –  -10أخت صالح الدين األيوبي أنشأت املدرسة
ّ
صالحية دمشق بسفح قاسيون وال تزال الى اليوم عامرة
الخاتونية وخانقاه في

أفقيا

1

ّ
بني – ّ -4
أج – يناير –  -5ليل – بوذا –  -6يدفع
 -1اإلفرنج – بو –  -2نمرود – سيول –  -3ضرير –
البري – ّ
– قنديل – ّ -7
ّ
لم –  -8شفوي – هر –  -9آية – بم – قمل –  -10سب  -روتردام
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مشاهير

حلول الشبكة السابقة
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 -6را – قر – ّ
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ثقافة وناس
نجوم

21

ّ
«الجديد» تولعها مع محمد ورويدا
رادار

ّ
تحضر القناة
برنامج
اللبنانية ّ
مواهب يتولى
تقديمه مغنيان
هما محمد اسكندر
ورويدا عطية.
لكن الجديد الذي
يحمله المشروع
أنه ُ
سيلقي الضوء
على مشتركين
المعين في
الرقص والشعر
والمونولوج،
وسينقسمون
إلى فريقين بحسب
المناطق

زكية الديراني
ال ـص ـيــف امل ــاض ــي ،اق ـتــرحــت قـنــاة
«الـ ـج ــدي ــد» ع ـل ــى م ـح ـمــد اس ـك ـنــدر
أن يـ ـق ـ ّـدم ب ــرن ــام ـج ــا غ ـنــائ ـيــا عـلــى
شاشتها ،لكن املـشــروع لــم يبصر
الـ ـ ـن ـ ــور وب ـ ـقـ ــي كـ ــامـ ــا عـ ـل ــى ورق.
لـكــن حــالـيــا ت ـغـ ّـيــرت ك ــل املـجــريــات
وأصـ ـب ــح ال ـح ــدي ــث ج ـ ّ
ـدي ــا ،بـعــدمــا
ّ
وق ــع املـغـنــي الـلـبـنــانــي أخ ـي ـرًا على
عقد لتقديم الـبــرنــامــج إلــى جانب
امل ـغ ـن ـيــة الـ ـس ــوري ــة روي ـ ـ ــدا ع ـط ـيــة.
الـ ـثـ ـن ــائـ ـي ــة الـ ـن ــاجـ ـح ــة ب ـ ــن ع ـ ّط ـيــة
وص ــاح ــب أغ ـن ـيــة «ال ـع ــال ــم جــنــت»
ّ
الح ـظ ـت ـه ــا «الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــد» يـ ـ ــوم ح ــا
(قبل أشهر) ضيفني على برنامج
«بـ ـع ــدن ــا مـ ــع رابـ ـ ـع ـ ــة» (ال ـخ ـم ـي ــس
ب ـع ـ ّـد نـ ـش ــرة األخـ ـ ـب ـ ــار امل ـس ــائ ـي ــة)،
وغ ــن ـي ــا ب ـع ـفــويــة وك ــان ــت األن ـظ ــار
مشدودة صوبهما .لكن ما طبيعة
ال ـع ـمــل ال ـ ــذي س ـي ـقـ ّـدمــه ال ـث ـنــائــي؟
تـقــوم فـكــرة امل ـشــروع املنتظر على
اكتشاف املواهب ،لكن ال الغنائية
فـ ـحـ ـس ــب ،ب ـ ــل أي ـ ـضـ ــا م ـ ــواه ـ ــب فــي
الــرقــص والشعر واملــونــولــوج .كما
أن امل ـش ـت ــرك ــن س ـي ـن ـق ـس ـمــون إل ــى
فريقنيّ :
األول تديره رويدا ،والثاني
ّ
زميلها ،وسيوزع املشتركون وفق
انتماءاتهم املناطقية .فقد وجدت
«ال ـج ــدي ــد» أن امل ـنــاطــق الـلـبـنــانـيــة
تشوبها شتى أنــواع االنقسامات،
ّ
وت ـســاء لــت مل ــاذا ال نـ ــوزع املــواهــب
الالفتة بحسب مناطقهم ليظهروا
الـجــانــب اإليـجــابــي فــي قــراهــم بدل

ال ـصــورة ال ـس ــوداء عـنـهــا؟ لــن يبدأ
ت ـصــويــر ال ـب ــرن ــام ــج ال ـ ــذي ل ــم يـتـ ّـم
االت ـ ـفـ ــاق ع ـل ــى ا ّسـ ـم ــه ب ـع ــد قــري ـبــا،
بـ ــل ربـ ـم ــا يـ ـت ــأخ ــر ري ـث ـم ــا يـنـطـلــق
«ص ـ ــوت ـ ــك شـ ـغـ ـل ــة» ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـق ـ ّـدم ــه
أم ـ ـيـ ــر يـ ــزبـ ــك ومـ ـ ـي ـ ــراي م ــزرع ــان ــي
ح ـصــري (األخـ ـب ــار ،)2015/1/13
املـ ـت ــوق ــع عـ ــرضـ ــه الـ ـشـ ـه ــر امل ـق ـب ــل.
ل ـكــن ال ـت ـح ـض ـيــرات ان ـط ـل ـقــت وب ــدأ
تـشـكـيــل ف ــري ــق اإلع ـ ـ ــداد وس ـي ـكــون
على رأســه امللحن والشاعر فارس
اسـ ـكـ ـن ــدر ،ع ـل ــى أن يـ ـخ ــرج الـعـمــل
س ــام ــر دادايـ ـ ـ ــان .ب ـعــد االتـ ـف ــاق مع
مـتـخــرجــة بــرنــامــج «س ــوب ــر سـ ّتــار
 »2003واس ـك ـن ــدر ّ ،س ــوف يـت ّــوقــف
قريبًا برنامج «غنيلي ت غنيلك»
(كــل سبت  20:40على «الـجــديــد»)
ّ
يتوله علي الديك ،ولن ّ
تجدد
الذي
ّ
القناة عقدها مع املغني السوري،
إذ ّإرتـ ـ ــأت أن ا ّمل ــوس ــم ال ـث ــال ــث مــن
«غــن ـي ـلــي ت غــن ـي ـلــك» ق ـ ّـد اسـتـهـلــك
كـ ـثـ ـيـ ـرًا ،ولـ ـ ــم يـ ـع ــد يـ ـح ــق ــق ن ـس ـبــة
مشاهدة عالية على غرار املوسمني
األول ــن .وهـنــا يـطــرح ال ـســؤال :هل
ينتقل الــديــك إل ــى ق ـنــاة  mtvالتي
عـ ــرضـ ــت ع ـل ـي ــه س ــابـ ـق ــا م ـش ــروع ــا
ورفـ ـض ــه وت ـم ـ ّـس ــك ب ــال ــ»ال ـج ــدي ــد»
ّ
(األخ ـب ــار )2014/2/27؟ ي ـبــدو أن
األخـ ـي ــرة ال ت ـحـ ّـبــذ ف ـك ــرة ال ـبــرامــج
املـ ـ ــأخـ ـ ــوذة مـ ــن األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة .ل ــذل ــك،
ّ
محلية تعتمد
قــررت إيـجــاد أفـكــار
عـ ـل ــى م ـغ ـن ـي ــن ي ـم ـل ـك ــان حـ ـض ــورًا
ش ـع ـب ـيــا وق ـ ــادري ـ ــن ع ـل ــى ال ـت ـقـ ّـديــم
بطريقة عفوية من دون ّ
أي تكلف.

م ــن امل ـ ـعـ ــروف أن اس ـك ـن ــدر ي ـطــرح
أغـ ـنـ ـي ــات مـ ـسـ ـت ــوح ــاة مـ ــن ال ــواق ــع
العربي واللبناني ويقارب مشاكل
اجتماعية ولو بالخفة والسطحية

لن ّ
تجدد المحطة عقدها
مع علي الديك
ـن ،وقـ ــد أث ـ ـ ــارت أع ـمــالــه
امل ـع ــروف ـت ـ ّ
بعض التحفظ ،وخصوصًا أغنية
«جمهورية قلبي» التي ظهر فيها
جانبه الذكوري بشكل واضح .أما

رويدا ،فتملك صوتًا الفتًا وتسعى
إل ــى ت ــرك بـصـمــة فــي عــالـّـم الـغـنــاء،
ل ـكــن طـمــوحـهــا ل ــم يـتـحــقــق لـغــايــة
ال ـيــوم .لــن يـهــرب امل ـشــروع الجديد
م ــن م ــوض ــوع امل ـقــارنــة بـيـنــه وبــن
بــاقــي بــرامــج ال ـهــواة الـتــي تعرض
على  mbcعلى غرار «أراب آيدول»
و»ستار أكاديمي» و»ذا فويس».
فهل ُي ـقــارن العمل بباقي البرامج
أم يكون مختلفًا عنها؟ باختصار،
ي ـغ ـي ــب ع ـل ــي الـ ــديـ ــك عـ ــن ال ـش ــاش ــة
ليترك مكانه لثنائي ربـمــا ينجح
في مشروعه ،ولكن ما الجديد الذي
ّ
سيقدمه رويدا ومحمد؟

ّ
السيسي ناقدًا فنيًا يذكر النجوم بيوم الحساب
عجبي!

القاهرة ــ محمد عبد الرحمن
ال يفوت الرئيس املصري عبد الفتاح
الـسـيـســي أي ل ـق ــاء م ــع ال ـف ـنــانــن أو
اإلعــامـيــن مــن دون توجيه رسائل
ّ
تشدد على أهمية مراجعة املضمون
الفني واإلعالمي.
ً
بعد تسريبات بثت قبل أيام ،كاشفة
ع ـ ــن ت ــوجـ ـيـ ـه ــات مـ ــارس ـ ـهـ ــا م ـك ـت ـبــه
اإلعــامــي أيــام ترشحه لالنتخابات
على اإلعالميني املصريني (األخبار
 ،)2015/1/20جاءت رسالته األخيرة
إلـ ــى امل ـم ـث ـلــن أح ـم ــد ال ـس ـقــا وي ـســرا
لتحصد ّ
كمًا كبيرًا من الجدل« .والله
هتتحاسبوا على اللي بتقدموه ده»
هكذا خاطب الرئيس النجمني خالل

أثنت يسرا على تصريحاته
وزادت عليها!
االحتفال بعيد الشرطة في القاهرة
ص ـب ــاح الـ ـث ــاث ــاء .ال ــرس ــال ــة ل ــم تـكــن
موجهة إلى السقا ويسرا بالتحديد،
ّ
ّ
بل إلى كل الفنانني املصريني .إال أن
خـ ـط ــاب ال ـس ـي ـس ــي خ ـص ــص ال ـك ــام
باعتبارها النجمني الوحيدين
لهما
ّ
الـ ـ ـل ـ ــذي ـ ــن ت ـ ـلـ ــق ـ ـيـ ــا دع ـ ـ ـ ـ ــوة لـ ـحـ ـض ــور
االحتفال.
الكلمات التي استخدمها الرئيس،
أثارت موجة من التساؤالت من جهة،
وال ـس ـخ ــري ــة م ــن ج ـه ــة أخـ ـ ــرى ح ــول
األسـلــوب الــذي يخاطب به النجوم،
ّ
وخ ـص ــوص ــا أن ال ـس ـقــا أو ي ـس ــرا لم
يشتهرا بتقديم أعـمــال «مثيرة» قد
ّ
تسبب استياء شريحة من الجمهور.

هذا األمر دفع يسرا إلى الخروج في
ّ
ت ـصــري ـحــات ص ـحــاف ـيــة لـلـتــأكـيــد أن
رسالة السيسي «عامة» ويقصد بها
كل الفنانني».
«ضمير ّ
املؤسف أنها أعربت عن «سعادتها
بــاه ـت ـمــام ال ــرئ ـي ــس بــال ـفــن امل ـصــري
وب ـقــوة امل ـحــروســة الـنــاعـمــة ال ـقــادرة
على عبور الحدود».
وق ـ ـ ــال ـ ـ ــت ي ـ ـ ـسـ ـ ــرا ف ـ ـ ــي تـ ـص ــريـ ـح ــات
لـبــوابــة «األهـ ــرام»« :الــرئـيــس خاطب
ضـ ـ ـم ـ ــائ ـ ــرن ـ ــا ج ـ ـم ـ ـي ـ ـعـ ــا ،ألن رب ـ ـنـ ــا
هيحاسبنا على ده ،وكــل منا ال بد
من أن يكون أمينًا في رسالته.
وبــال ـتــأك ـيــد ال ــدن ـي ــا ل ـي ـســت وردي ـ ــة،
ول ـك ــن ال ب ــد م ــن زرع ق ـيــم وم ـب ــادئ
فــي أج ـيــال قــادمــة ،وه ــو مــا سيأخذ
فترة على املــدى الطويل» .وأضافت
ّ
إن «رسالة الرئيس اليوم مسؤولية
كـبـيــرة عـلــى ك ــل واحـ ــد ،حـتــى م ــن ال
يعمل.
وال ــرئ ـي ــس ال يـمـلــك ع ـصــا سـحــريــة،
ون ـ ـحـ ــن بـ ـح ــاج ــة إلـ ـ ــى مـ ـس ــاع ــدت ــه».
واع ـت ـبــرت الـنـجـمــة الـشـهـيــرة عـبــارة
السيسي بمثابة فــرصــة كــي يطلب
الـفـنــانــون مــن الــدولــة دع ــم السينما
والـ ــدرامـ ــا م ــن أج ــل ال ـن ـهــوض بهما
كما ينبغي.
وكــان الرئيس املـصــري قــد استخدم
تعبيرًا مشابهًا في آخر لقاء جمعه
مع اإلعالميني خالل زيارته األخيرة
ألب ــو ظ ـبــي .إذ ق ــال حــرفـيــا «ســأكــرر
أم ــام ـك ــم م ــا قـلـتــه ف ــي األزه ـ ــر بـشــأن
ال ـخ ـط ــاب ال ــدي ـن ــي ،أنـ ــا وأنـ ـت ــم أم ــام
ّ
ربـنــا ي ــوم الـقـيــامــة ،ألن مـصــر أمــانــة
ف ــي أع ـن ــاق ـن ــا ،وم ـث ـل ـمــا أنـ ــا مـهـمــوم
بها ،يجب أن تكونوا مهمومني بها
أيضًا».
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هاني أبو أسعد...

سينما

السينما
مقاوم
«عمر»
ِ
الفلسطينية
الجديدة من لحم ودم
بعدما جال على مختلف
المهرجانات وحاز جوائز عدة،
ّ
يحل أخيرًا على بيروت .بدءًا من
الليلة في «متروبوليس أمبير
صوفيل» ،سيتاح للجمهور اللبناني
مشاهدة «عمر» ( ،)2013هذه
الجوهرة التي ِّ
صورت بالكامل
في فلسطين وبطاقم محلي.
مناسبة الستعادة بدايات صاحب
«الجنة اآلن» الذي ّ
قدم طرحًا
الشعارات
مغايرًا
للقضية بعيدًا من ّ
ّ
والنمطية وادعاء الكمال .إنه
ّ
تحسس روح شعبه ،ونقلها إلى
ّ
المنصات العالمية

علي وجيه
هاني أبو أسعد غارق حتى أذنيه في
ّ
الهم الفلسطيني .ابن مدينة الناصرة
( )1961حجز لنفسه موقعًا بــارزًا في
مــا ُي ـعــرف بـ ـ «الـسـيـنـمــا الفلسطينية
الجديدة» .الـ «جنر» السينمائي الذي
ّ
دشنه ميشيل خليفي ( 1950ـ ـ مواليد
الناصرة أيضًا) في تسجيلي «الذاكرة
الخصبة» ( 100 – 1980د)ّ ،
ورسـخــه
في روائي «عرس الجليل» (1987ـ ـ 112
د).
نـحــن فــي ص ــدد ط ــرح مـغــايــر لقضية
ش ـع ــب وصـ ـ ـ ــورة أف ـ ـ ـ ـ ــراده ،ب ـع ـي ـدًا مــن
الـشـعــارات والنمطية ّ
وادع ــاء الكمال.
تحرير الفلسطيني من الكليشيهات
ال ـف ــدائ ـي ــة أيـ ـ ــام إنـ ـت ــاج ــات ال ـف ـصــائــل
الثورية ،وتقديمه كفرد من لحم ودم
ّ
معرض للخطأ والصواب .رصد الحب
واالنـكـســار والــوقــوع فــي فــخ التعامل
مــع الـعــدو وكيفية مـقــاومـتــه .كــل ذلك
قابل للبحث النقدي واإلعمال الفكري.
في الشكلّ ،
ثمة بحث الفت في الصورة
وبنية السرد وشريط الصوت ونمط
األداء .أسـ ـم ــاء ع ــدي ــدة ب ـم ـس ـتــويــات
م ـ ـت ـ ـفـ ــاوتـ ــة ،ان ـ ـخـ ــرطـ ــت ف ـ ــي األفـ ـلـ ـم ــة
والتطوير ،مثل إيليا سليمان ،ونزار
حـســن ،وم ــي امل ـص ــري ،وإيـ ــاد الـ ــداود،
وع ـ ــزة الـ ـحـ ـس ــن ،وآن م ـ ــاري ج ــاس ــر،
ـراوي .األخـيــر عمل معه
ورشـيــد مـشـهـ
ً
أبــو أسعد مصادفة كمساعد ،ليترك

ّ
كاميرا تصوب
على العدو
الحقيقي
بانة بيضون
من هو العدو؟ ومن هو الصديق؟ في
فيلم «عـمــر» ( )2013الحائز جائزة
لـجـنــة الـتـحـكـيــم ف ــي «م ـه ــرج ــان كــان
السينمائي الدولي» ضمن فئة «نظرة
مـ ــا» ال ـ ــذي رشـ ــح ل ــاوس ـك ــار الـسـنــة
ال ـفــائ ـتــة ،يــأخــذنــا امل ـخ ــرج ه ــان ــي أبــو
أسعد إلى حجيم الشك الــذي يعيشه
الـشــاب عمر الفلسطيني حــن يفقد
الثقة بكل من حوله .يسعى جاهدًا إلى
كشف وجه الخائن الحقيقي.
يتسلق عمر (املمثل آدم بكري) جدار

ال ـف ـصــل ال ـع ـن ـصــري ح ـيــث يـتـعــرض
يوميًا للمالحقات واالنتهاكات التي
تمارسها الشرطة اإلسرائيلية للقاء
حبيبته نــاديــة (املـمـثـلــة لـيــم لــوبــانــي)
أخــت صديقه ط ــارق (اي ــاد حــورانــي)
ال ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـت ـ ـشـ ــارك وأم ـ ـ ـجـ ـ ــد (سـ ــامـ ــر
بشارات) حبها سرًا .تقبض الشرطة
اإلســرائ ـي ـل ـيــة ع ـلــى ع ـمــر ب ـعــد نـجــاح
العملية الـتــي نـفــذهــا ورفـيـقــاه طــارق
وأمـجــد ضــدهــا ،وأدت إلــى مقتل أحد
الـجـنــود .هـنــاكّ ،
يتعرض عمر لشتى
أنـ ـ ــواع ال ـت ـعــذيــب وال ـت ــاع ــب الـنـفـســي
لحثه على االعتراف من قبل العمالء

ه ـن ــدســة الـ ـطـ ـي ــران ال ـت ــي درسـ ـه ــا فــي
ّ
التفرغ للسينما .لقد
هولندا ،ويـقـ ّـرر
ـاء م ـف ـت ـق ـدًا ،وف ـضــاءً
وج ــد فـيـهــا اك ـت ـف ـ ً
رحبًا للتعبير عن الذات.
وثائقي أبــو أسعد «ملــن ّ
يهمه األمــر»
( 1991ـ ـ  15د - .أفضل فيلم من «معهد
العالم العربي» فــي بــاريــس) باكورة
ت ـشــي ب ـص ــوت فـلـسـطـيـنــي مـخـتـلــف،
ي ـط ــرح أس ـئ ـل ــة ص ـع ـبــة ع ـل ــى امل ــوق ــف
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي أثـ ـن ــاء حـ ــرب ال ـخ ـل ـيــج.
ت ـشــريــح الـ ـ ــذات وت ـش ـخ ـيــص أس ـبــاب
النزيف الداخلي سيحضر ّ
بقوة في
األفالم التالية .روائي «بيت من ورق»
( 1993ـ ـ  28د – .أفضل روائــي قصير
ف ــي ب ـي ـنــالــي ال ـس ـي ـن ـمــا ال ـع ــرب ـي ــة فــي
باريس) يضرب في احتالل ال يتوانى
عــن هــدم بـيــوت األط ـفــال .فــي وثائقي
«تحت املجهر» ( 2000ـ ـ  23د ،).يقف
أبو أسعد عند شهداء االنتفاضة في
مــديـنـتــه ال ـتــي ك ــان ق ــد وضـعـهــا أم ــام
عدسته في «الناصرة  2000( »2000ـ ـ
 55د .).زيارة البابا املرتقبة ،ومشروع
البلدية في األلفية الجديدة ،والنزاع
عـلــى «ج ــام ــع ش ـهــاب ال ــدي ــن» ،أب ــواب
تفتح للنزاعات والعواصف .تتخلخل
الـ ـبـ ـنـ ـي ــة اإلس ـ ــام ـ ـي ـ ــة ـ ـ ـ ـ ـ ـ امل ـس ـي ـح ـي ــة
بتشجيع مــن ال ـشــابــاك اإلســرائـيـلــي.
عامال محطة الــوقــود أبــو عــرب وأبــو
م ــاري ــا ص ــدي ـق ــا ع ـم ــر شـ ــاهـ ــدان عـلــى
ّ
يسر
الصفيح الساخن .مسارهما ال
أيضًا ،على الرغم من الروح الساخرة.

ّ
املحببة الـتــي يحملها
ح ــاوة ال ــروح
ّ
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي أي ـن ـم ــا ح ـ ــل فـ ــي أفـ ــام
أبـ ــو أسـ ـع ــد .امل ـق ـي ـم ــون داخـ ـ ــل ال ـخــط
ّ
األخضر لم ينسوا أن االحتالل شوكة
ف ــي ال ـح ـل ــق .ه ــم م ـس ـت ـعــدون لـتـقــديــم
الشهداء عند ّ
أي انتفاضة .أبو أسعد
مهتم بتأكيد ذلك .االنطالقة الروائية
الطويلة جاءت في «عرس رنا» (2002
ـ ـ  87د – .سيناريو إيهاب ملعي وليانة
بــدر عن قصة لها) .عندما ُت ّ
خير رنا
(ك ــارا خ ــوري) بــن الـسـفــر والـ ــزواج،
ت ـن ـط ـلــق ب ـح ـث ــا عـ ــن ح ـب ـي ـب ـهــا خـلـيــل
(خ ـل ـي ـفــة نـ ــاطـ ــور) .ت ـم ـشــي وت ــرك ــض
تحت عدسات كاميرات املراقبة التي
تحيل القدس سجنًا كبيرًا .الحصار
والـ ـح ــواج ــز واالشـ ـتـ ـب ــاه بــال ـهــواتــف
النقالة وأكـيــاس القمامة ينقل شيئًا
من جحيم العاصمة املحتلة وحالها
ال ـع ـب ـثــي« .ع ــم ي ـهــدمــوا ب ـيــت بــالـيــوم
الـلــي ح ــاول ابـنــي فيه بـيــت» .تقولها
رنا ،فيما يقوم البلدوزر اإلسرائيلي
ب ــاإلج ـه ــاز ع ـلــى ب ـيــت آخ ـ ــر .الـقـنــاعــة
راسخة في السواد الصهيوني« :احنا
ال عارفني نحب وال عارفني نحس».
ح ـ ـقـ ــق ال ـ ـف ـ ـي ـ ـلـ ــم ال ـ ـ ـجـ ـ ــائـ ـ ــزة الـ ـكـ ـب ــرى
فـ ـ ــي «مـ ـ ـه ـ ــرج ـ ــان كـ ــولـ ــون ـ ـيـ ــا ل ـل ـف ـي ـلــم
املتوسطي» ،فيما نالت خوري أفضل
ممثلة .فــي «الـجـنــة اآلن» ( 2005ـ ـ 92
د – .غولدن غلوب أفضل فيلم أجنبي،
ومرشح ألوسكار أفضل فيلم أجنبي،
وجـ ــائـ ــزة ال ـج ـم ـه ــور فـ ــي بــرل ـي ـنــال ـيــه

خيبة في
هوليوود
في عام  ،2012حقق أبو
أسعد فيلمًا هوليووديًا
بعنوان «الساعي» ( 99د).
بحضور األوسكاري ميكي
رورك .قصة بوليسية بال
طعم أو رائحة .ال اختراق
ُ َ
ذكر رغم ّ
جدية أبو أسعد
ي
(الصورة)في صنع فيلم
تجاري محترم .حاليًا ،يعمل
على فيلم فلسطيني
حول «االستهالك» ،وآخر
هوليوودي بعنوان «الجبل
بيننا» من بطولة مرشحة
األوسكار روزاموند بايك.
يفترض أن يرى النور عام
 2017حسب الـ .IMDB

مشهد من «عمر» رسم األميركي جاشار أوان

املندسني بني املساجني .يعرض عليه
ال ـضــابــط اإلســرائ ـي ـلــي (امل ـم ـثــل ولـيــد
زعـيـتــر) مقايضة حريته فــي مقابل
تسليم قاتل الجندي الحقيقي والعمل
كجاسوس لهم .اتـفــاق يتظاهر عمر

بالقبول به فقط كي يخرج ويعثر من
بــن أصــدقــائــه على الـخــائــن ال ــذي بلغ
عنه للشرطة .يخطط لكمني آخر ضد
االســرائ ـي ـل ـيــن ،إال ّأن األمـ ــور ليست
بهذه البساطة .حني يخرج عمر ،يبدو

كــل عامله املثالي على وشــك االنهيار
ح ــن ي ـشــك ب ـخ ـيــانــة صــدي ـقــه أم ـجــد
وحبيبته له في حني يصبح هو أيضًا
موضع شك اآلخرين الذين يتهمونه
بالعمالة ،فال أحد يخرج من السجن
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أخيرًا في بيروت

 ،)2005حقق أبــو أسـعــد نقلة عاملية،
من خالل سؤال شائك حول العمليات
التي يقوم بها الفلسطينيون .هل هي
استشهادية أم انتحارية؟ هنا ،تمكن
م ـن ــاق ـش ــة كـ ــل ش ـ ــيء مـ ــن خ ـ ــال قـصــة

خالد (علي سليمان) وسعيد (قيس
ن ــاش ــف) ال ـل ــذي ــن ي ـس ـت ـعــدان لتفجير
نفسيهما فــي تــل أب ـيــب .ه ــذا األخـيــر
مثقل بـمــاضــي وال ــده ال ــذي سـقــط في
فخ التخابر مع العدو .عالقته بسها

(ل ـب ـن ــى ال ـ ــزب ـ ــال) ت ـف ـت ــح ع ـي ـن ـيــه عـلــى
ّ
التشبث بالحياة والبحث عن
فلسفة
بــدائــل مــن املـقــاومــة (لــم يـطـ ّـرح الفيلم
شيئًا منها) .سعيد ال يبدو أنه رافض
لذلك ،ولكن ّ
ربما يكون «غسل العار»

اإلســرائـيـلــي بــا مقابل وي ــرزح تحت
تهديد بقية الكتائب الفلسطينية كما
الشرطة اإلسرائيلية التي تطارده.
أبعد مــن مفهوم العمالة ،مــا يصوره
ه ـ ــان ـ ــي أبـ ـ ـ ــو أسـ ـ ـع ـ ــد هـ ـ ــو ح ـ ــال ـ ــة مــن
االض ـ ـطـ ــراب ال ـك ـل ــي وت ـف ـك ــك ص ــورة
الـعــدو اإلســرائـيـلــي كما الفلسطيني،
حـ ـي ــث ال ت ـب ـق ــى ح ـ ـ ــدود ف ــاصـ ـل ــة أو
واضحة بينهما .هذا هو رعب البطل
الــذي يسعى ـ ـ وسط كل هذا الهذيان
ـ ـ ـ ـ إل ــى إعـ ــادة تـحــديــد مـعــالــم ال ـصــراع
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي .ال ـح ــرب
الـنـفـسـيــة ال ـت ــي يـشـنـهــا اإلســرائ ـي ـلــي
على الفلسطيني هي األكثر ضــراوة
مـ ــن خـ ـ ــال مـ ـم ــارس ــة كـ ــل أس ــال ـي ــب
اإلخـ ـض ــاع ،وك ـســر ال ـن ـفــس ،فيضعه
أم ــام خـيــارات مستحيلة :إمــا القبول
بــالــذل أو امل ــوت أو العمالة أو السجن
والتعذيب .قد ال يعجب طرح هاني أبو
أسعد بعض الذين قد يرون فيه ربما
انتقاصًا مــن مثالية صــورة املقاومة
الفلسطينية .وفــق ما يقدمها الفيلم،
ت ـبــدو ه ــذه امل ـقــاومــة قــابـلــة لــاخـتــراق
مــن الــداخــل ،وتتناحر فــي مــا بينها،
ل ـك ـ ّـن ذلـ ــك ال ي ـن ــزع ع ـن ـهــا أحـقـيـتـهــا،

وربما يجعلها أكثر انسانية .سجن
شـخــص الفلسطيني ضـمــن صــورة
ثابتة موحدة عن القضية الفلسطينية
ال يمكن تحليلها أو مناقشتها ،هو
أش ـب ــه بـتـحـنـيـطــه ح ـي ــا .ف ــي ال ـن ـهــايــة،
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي هـ ــو ال ـق ـض ـي ــة ول ـي ــس
م ـجــرد مـمـثــل ل ـهــا .م ـف ـهــوم امل ـقــاومــة
كـمــا يتناولها الـشــريــط ،هــو مقاومة
الفلسطيني لكل األساليب والضغوط
الـتــي يـمــارسـهــا الـجـيــش اإلســرائـيـلــي
إلخـ ـض ــاع ــه وزع ـ ــزع ـ ــة وح ـ ـ ــدة عــاملــه
وتشكيكه بهويته .أكثر ما يجسدها
هو الحائط الــذي يتسلقه عمر يوميًا
ّ
لــرؤيــة حـبـيـبـتــه .إن ــه أش ـبــه بــالـحــاجــز
الـ ــذي يـضـعــه اإلســرائ ـي ـلــي حـتــى بني
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي ونـ ـفـ ـس ــه .أحـ ـ ــد اك ـث ــر
املشاهد تأثيرًا في الفيلم حني يعجز
عمر عن تسلق الحائط ،فيبدأ بالبكاء.
إث ــر ذلـ ــك ،ي ـق ـتــرب م ـنــه رج ــل عـجــوز
وي ـســاعــده فــي متابعة الـن ـضــال .هي
لعبة التفكيك التي ينطلق منها هاني
أبــو أسعد ليعيد تأكيد صــورة العدو
الحقيقي ،الضابط اإلسرائيلي الذي
يــوجــه ال ـب ـطــل ع ـمــر م ـســدســه صــوبــه
في النهاية .الحوارات تتسم بطابعها

ّ
وبحس الفكاهة الذكي الذي
العفوي،
ي ــرس ــم ب ــورت ــري ـه ــا ط ــري ـف ــا ،ل ـك ـنــه ال
يـخـلــو م ــن امل ـ ــرارة ع ــن واق ــع الـشـبــاب
الـفـلـسـطـيـنــي وش ـق ــاء ح ـيــاتــه .عــاقــة
ع ـمــر بـحـبـيـبـتــه ن ــادي ــة ك ـمــا يـقــدمـهــا
املخرج بمثاليتها الحاملة ،تبدو كأنها
مــن حقبة أخ ــرى .تـمــرر لــه الــرســائــل
ً
مــن تـحــت فـنـجــان الـقـهــوة خـفـيــة عن
أخيها .للطرافة ،يستمران في تبادل
الرسائل حتى بعد تطور العالقة .لكن
تلك الـنــزعــة املثالية للمخرج ال تبدو
نــابـعــة م ــن تـقـلـيــديــة رؤي ـ ــاه ،ب ــل أكـثــر
منها لتجسيد الحلم املمنوع في ظل
قمع االحتالل والتطرف الديني الذي
ال نلمح له أي أثر في الفيلم عن قصد
غالبًا.
ف ــي «عـ ـم ــر» ك ـم ــا ف ــي «ال ـج ـن ــة اآلن»
( )2005ال ـحــائــز ج ــائ ــزة ال ـ ـ «غــولــدن
غ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــوب» ل ـ ـ ـجـ ـ ــائـ ـ ــزة أف ـ ـ ـضـ ـ ــل ف ـي ـل ــم
أج ـن ـب ــي ،ت ـت ـم ـيــز ال ـل ـغ ــة الـسـيـنـمــائـيــة
بخصوصيتها التي تتأتى من قدرته
على املزج ببراعة بني حميمية الكاميرا
ً
وإي ـقــاع الـتـشــويــق .بــذلــك ،يـقـ ّـدم عمال
درام ـيــا مـعـقـدًا فــي بنيته اإلخــراجـيــة
لكنه جماهيري في الوقت عينه.

ّ
دافعًا أكثر ّ
قوة حتى من وعود الجنة.
ّ
كمبرر شكلي فــي فيلم
الــديــن حاضر
م ـح ـك ــم .ت ـي ـم ــات ال ـن ـض ــال وال ـخ ـيــانــة
ّ
ستتكرر فــي شريطه األخير
والـحــب
«عمر» ( 99 ،2013د .ـ ـ مرشح أوسكار
أفضل فيلم أجنبي) .عمر (آدم بكري)
وأمجد (سامر بشارات) وطارق (إياد
ح ـ ــوران ـ ــي) أصـ ــدقـ ــاء م ـن ــذ ال ـط ـف ــول ــة.
ينقلب عاملهم عندما يقومون بقنص
ج ـنــدي إســرائ ـي ـلــي .ال ـحــب الـنـقــي بني
عـمــر ون ــادي ــة (ل ـيــم لــوبــانــي) ال يمكن
أن يـنـجــو ب ــوج ــود االح ـت ــال ووكـيـلــه
رامي (وليد زعيتر) .حب أمجد لنادية
ّ
أيضًا يزيد الطني بلة .الشاب الوسيم
امل ـق ـب ــل ع ـل ــى الـ ـحـ ـي ــاة ،ي ــوض ــع تـحــت
اخ ـت ـبــار ال ـت ـعــاون م ــع عـ ــدوه ،يقاسي
ّ
وطـ ــأة ال ـت ـمــزق واالن ـه ـي ــار ويـفـقــد كل

ّ
المدمر ًحاضر بين
التالعب
األصدقاء ،وصوال إلى عسف المحتل
يتكئ على ّ
ّ
محلية لتحقيق
مكونات
رؤية كونية تخاطب الجميع
شــيء .اإلرادة أقــوى من الظروف ،لكن
ّ
ال ّ
بد من دفع الثمن كما يؤكد الحوار.
ّ
التالعب املدمر حاضر بني األصدقاء،
ً
وصوال إلى عسف املحتل .في الفيلمني
األخيرين ،ال تبرير للعمالة ّ
بأي شكل،
ب ــل ث ـ ّـم ــة س ـع ــي ل ـف ـهــم أس ـب ــاب ـه ــا .فــي
تسجيلي «فورد ترانزيت» ( 2003ـ ـ 80
د ،).يسخر مــن اضـطــرار العمالء إلى
بيع سياراتهم «الفورد» بعد انكشاف
ّ
لتتحول إلى النقل العمومي.
أمرهم،
بـ ـ ــن حـ ـ ــاجـ ـ ــزي رام ال ـ ـلـ ــه وال ـ ـ ـقـ ـ ــدس،
نــرافــق شخصيات وأطـيــافــا مختلفة
فــي حــديـثـهــا عــن الـقـهــر ال ـيــومــي .إذًا،

االح ـت ــال مـعـيــق خــارجــي ّ
ألي تـطـ ّـور
فلسطيني.
فــي «عـمــر» ،ج ــداره يقسم املدينة إلى
نصفني .أساليبه تحاول ضمان عدم
ّ
قدرة املقاوم على تسلقه مجددًا .هاني
أب ــو أس ـعــد حــريــص عـلــى إظ ـهــار ولــع
أبطاله بالسينما .أبو عرب وأبو ماريا
يــذكــران يــوســف شــاهــن وآالن ديلون
ّ
تتذمر مــن وجــود
فــي الـكــازيــة .األخــت
صــالــة سينما واح ــدة فــي «الـنــاصــرة
 .»2000سها ّ
تحدث سعيد عن السينما
ال ـيــابــان ـيــة املـيـنـيـمــالـيــة ،فـيـمــا تــرغــب
بـقــربــه أكـثــر فــي «الـجـنــة اآلن» .نــاديــة
تـضـحــك عـنــدمــا ي ـقــوم أم ـجــد بتقليد
مارلون براندو في «عمر» .هنا ،يعيد
أبو أسعد تشكيل العشاء األخير من
«فيردينيا» ( )1961للويس بونويل.
كاميراه تالحق البطل بخفة وإتقان،
خصوصًا في مشاهد الركض .معظم
أبطاله يـجــرون بحثًا عــن شــيء مــا أو
هربًا منه .يخرج بنتائج مدهشة من
ممثلني يـقـفــون أم ــام الـكــامـيــرا للمرة
األولـ ـ ـ ــى (ب ــاس ـت ـث ـن ــاء ولـ ـي ــد زع ـي ـت ــر).
التوليف بارع في االنتقال من إصرار
الـكــامـيــرا عـلــى االق ـت ــراب مــن الــوجــوه
والحاالت ،إلى سعتها في نقل الواقع
ّ
املهشم .من دون تلقني أو استعراض،
ي ـت ـح ـ ّـس ــس هـ ــانـ ــي أب ـ ــو أس ـ ـعـ ــد روح
شعبه ،وينقلها إلى ّ
املنصات العاملية.
يتكئ على ّ
ّ
مكونات محلية لتحقيق
رؤي ــة كــونـيــة تـخــاطــب الـجـمـيــع .نعم،
املقاومة مشروعة بكل أشكالها في ّ
أي
قانون أخالقي أو إنساني ،حتى لو لم
يعجب ذلك بعض لجان التحكيم في
التظاهرات الكبرى!
«عمر» ( )2013لهاني أبــو أسعد بدءًا
من اليوم حتى  4شباط (فبراير) في
«متروبوليس أمبير صوفيل» (األشرفية
ـ بيروت) ـ لالستعالم01/204080 :
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صورة
وخبر

احتضن وسط لندن أخيرًا «معرض األلعاب  »2015الذي جمع منتجات من أكثر من  260شركة متنافسة في البالد .هذا الحدث الذي يجري سنويًا
ّ
في العاصمة البريطانية منذ  62عامًاُ ،يعد الوحيد المخصص لأللعاب ،والدمى ،والهوايات المتعلقة بهذا المجال .علمًا بأن المعرض جمع العام
ً
الماضي أكثر من  70ألف دمية على مختلف أنواعها وأشكالها ،من كرة القدم ،إلى الشخصيات الكرتونية ،وصوال إلى عالم الروبوت وألعاب
العمارة( .ليون نيل ــ أ ف ب)

بانوراما

فاتن حمامة
مهرجان في المنصورة

الطقس بارد
وكيم بالـ«فوركيني»

ُ
باريس تقاضي «فوكس»
من باب اإلسالموفوبيا

بعد وفاة فاتن حمامة (الصورة)
أخيرًا ،أعلنت املخرجة ماغي
أنور ،مؤسسة «مهرجان
املنصورة السينمائي» ،تغيير
اسمه إلى «مهرجان فاتن حمامة
ّ
السينمائي» .علمًا بأن الراحلة
من أبناء املنصورة (الدقهلية).
ّ
«سيدة الشاشة العربية» سبق أن
وافقت على تكريمها في الدورة
الثالثة املرتقبة في  27كانون
الثاني (يناير) الحالي التي كانت
ستحمل اسمها ،قبل أن ُي ّ
غير اسم
املهرجان نهائيًا ُ
ويلغى االفتتاح
إثر وفاتها .وكان الناقد طارق
الشناوي قد انتقد قرار وزارة
الثقافة وقف األنشطة الفنية
يومني حدادًا ،مطالبًا بإقامة
متحف للراحلة ،وإطالق اسمها
على جائزة أفضل ممثلة في
«مهرجان القاهرة السينمائي»
ّ
هذا العام ،فيما حثت املخرجة
هالة جالل على ترميم «سينما
فاتن حمامة» في املنيل.

صورة بالـ«فوركيني» على الثلج!
ال تتوانى كيم كارداشيان (34
سنة) عن محاوالتها لفت األنظار،
ومشاركة جمهورها معظم
اللحظات التي تعيشها .وفي إطار
نشر صور اللوكات املختلفة التي
تظهر بها ،نشرت نجمة تلفزيون
الواقع األميركية ّأول ّمن أمس
صورة على تويتر .لكنها ليست
صورة عادية؛ هي ترتدي بيكيني
وتنتعل جزمة مصنوعني من
الفرو (الصورة) .مشاهد مع خلفية
ثلجية ،إلتقطها زوجها مغني
الراب كانيي ويست ،ونشرتها
على تويتر مع تعليقBaby it›s :
( cold outsideحبيبي الطقس بارد
في الخارج) .وسائل إعالم أجنبية
ّ
عدة سرعان ما تداولت الصور،
ّ
فيما رجحت صحيفة «هافنغتون
بوست» األميركية أن تكون من
ّ
رحلة التزلج التي قامت بها
كارداشيان إلى والية يوتا نهاية
األسبوع املاضي.

في حديث لـ«سي .أن .أن،».
أعلنت عمدة باريس آن إيدالغو
ّ
(الصورة) ّأول من أمس أنها
ُ
ستقاضي شبكة «فوكس»
اإلخبارية األميركية .أما السبب،
فهو تغطيتها ملناطق في باريس
أطلقت عليها اسم  ،no-goغالبية
سكانها من املسلمني ُ
و«يمنع
ّ
دخول غير املسلمني إليها ،كما أن
الشرطة تخافها أيضًا»« .فوكس»
ّ
ُ
بثت خرائط تحدد سبع مناطق
ُ
مشابهة في باريس« .عندما نهان،
علينا باملالحقة قانونية .أعتقد
ّ
أنه علينا الذهاب إلى املحكمة
إلزالة ما قيل .لقد تم التحامل
على صورة باريس وشرفها»،
قالت إيدالغو .في السياق ،لفتت
صحيفة «غارديان» البريطانية
ّ
إلى أنه سبق للمتخصص
في شؤون اإلرهاب ،ستيف
إيميرسون ،أن أكد عبر «فوكس»
ّ
أن مدينة بيرمينغهام البريطانية
«ال يدخلها غير املسلمني».

بلدي
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عائدون

1

(هيثم
الموسوي)

2

الخميس  22كانون الثاني  2015العدد 2499

بلدي

بالدي
لم نعرف القنيطرة إال بابًا
لفلسطني
في الرحالت الكثيرة التي
ّ
كانت تنظم إلى املدينة
ّ
املهدمة منذ حرب ،1973
ّ
كان ّ
يتحدثون مع
الزوار
أهالي الجوالن املحتل عبر
ّ
مكبر الصوت .هناك ،وقف
شباب عرب أكثر من مرة،
وبكوا أكثر من مرة ،وهم
يعيشون لساعات مرارة
االحتالل .وهناك وقف
ناشطون من دول متعددة
وسجلوا شهاداتهم عن
االحتالل اإلسرائيلي الذي
يسلخ جزءًا من الشعب
السوري عن أبنائه .هناك،
كان يمكن أن تلتقي بأبناء،
غادروا الجوالن إلى دمشق
ّ
يتحدثون مع
للدراسة،
أهاليهم عن يومياتهم
وحياتهم ومشاكلهم دائمًا
عبر ّ
مكبر الصوت نفسه.
في الرحالت الكثيرة إلى
القنيطرة ،كان ّ
الزوار
يختمون نهارهم بكلمة
واحدة «عائدون» .وكانوا
يعرفون أن املقاومة هي
التي ستحقق هذه العودة.
لم ّ
يحددوا يومًا جنسية من
سيفتح الباب إلى فلسطني،
إذ لم يكن اسم الدولة يومًا
معيارًا لعدالة القضية .كما
لم تكن «بلدي» يومًا إال
جزءًا من «بالدي» التي
ّ
قسمها االستعمار ،ثم
االحتالل.
شهداء القنيطرة الذين
سقطوا يوم األحد املاضي،
الذي سنحفظ تاريخه جيدًا:
 18كانون الثاني ،2015
ّ
شقوا هذا الباب .مهمتنا
باتت أسهل ،وفلسطني باتت
أقرب
(بلدي)

(هيثم
الموسوي)
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عربصاليم

أرفع من الجبل الرفيع
آمال خليل
عـ ـل ــى ش ــرفـ ـتـ ـه ــا امل ـ ـحـ ــاذيـ ــة ل ـع ـب ــور
مــوك ــب الـشـهـيــد مـحـمــد عـيـســى في
عربصاليم ،جهزت أم قاسم سعادة
الكراسي وركــوة القهوة الستضافة
ال ـع ــائ ــدي ــن م ــن ال ـت ـش ـي ـيــع .حــول ـهــا،
تحلقت بناتها وقريباتها اللواتي
حضرن من البقاع الغربي والنبطية
وبـ ـي ــروت لـلـمـشــاركــة ف ــي وادع أبــو
عيسى الذي يعرفه الجميع والجبل
ال ــرفـ ـي ــع .ت ــرف ــع رأسـ ـه ــا وتـ ـ ــدل عـلــى
ال ـت ـلــة ال ـخ ـض ــراء امل ــواج ـه ــة ت ـمــامــا.
لــدي ـهــا ذك ــري ــات قــاس ـيــة م ــع الـجـبــل
البعيد .برغم تحريرها عــام ،1985
إال أن عربصاليم بقيت خط تماس
يقصف يوميًا.
محتلو الجبل تحكموا بيومياتها.
حـفـظــت مـعــالــم ال ـطــريــق الـعـسـكــريــة
ال ـ ـتـ ــي ي ـس ـل ـك ـه ــا ج ـ ـنـ ــود االح ـ ـتـ ــال
وآل ـيــات ـهــم .ت ــراق ــب ت ـطــور حــركـتـهــم.
«طلعوا ع التلة» .جنديان ثم خمسة
ثم عشرون ثم تقدمت دبابة .حينها
تهرع إلى إنذار جيرانها بأن العدو
س ـي ـق ـص ــف أو ي ـ ـت ـ ـقـ ـ ّـدم .م ـن ـه ــم مــن
يختبئ فــي القبو ومنهم مــن يترك
منازله إلى منازل أبعد.
على نحو تدريجي ،بــدأت أم قاسم
بقهر االحتالل .لم تعد تترك منزلها
كلما شــاء الـعــدو .والــدهــا استحدث
دشمًا من الحجارة ّ
سد بها النوافذ
واألب ــواب املــواجـهــة للجبل .فالعدو
كان يقنص مرارًا على غرفة يجدها
م ـ ـضـ ــاءة أو ي ــرص ــد ت ـح ــرك ــا ف ـي ـهــا.
الح ـق ــا ل ــم ي ـعــد ل ـعــب األطـ ـف ــال رهـنــا
مل ــزاج ال ـعــدو .تستذكر ابنتها كيف
كانت تلعب مع قريناتها في الحقول
وإل ــى جــانــب مـجــرى الـنـهــر ،قـبــل أن
يهرعن إلى البيت عند سماع رشق
ما من صوب الجبل .بعد عام ،1990
ب ــدأت تتنبه الـطـفـلــة لـحــركــة شبان
ي ـت ـن ـق ـلــون ع ـل ــى م ـه ــل ب ــن ال ـب ـيــوت
وي ـ ـتـ ــوج ـ ـهـ ــون نـ ـح ــو م ـ ـفـ ــرق ال ـن ـه ــر
(م ـجــرى نـهــر الــزهــرانــي ال ــذي ينبع
مــن سفح الـجـبــل) .تـكــون انطباعها
عن أصحاب البدالت املرقطة.
مع السنوات ،صــارت البدلة مؤونة
كل بيت .بيت أهلها وأقربائها بدءًا
مــن خالها نــزار سـعــادة .ابــن خالها

ال ـثــانــي ه ــو ع ــاه ــد سـ ـع ــادة ،الـقــائــد
الــذي سقط فــي ســوريــا قبل أقــل من
عــامــن .كـلـمــا ام ـتــد ال ـحــديــث معها،
اكتشفنا أن عربصاليم كلها تسكن
في البدلة املرقطة.
ال يـنـســى ال ـع ــدو ع ـنــاد عــربـصــالـيــم
وأه ـ ـل ـ ـهـ ــا .ف ـ ــي ع ـ ـ ــام  ،1998ق ـصــف
املـ ــدرسـ ــة ق ـب ــل ش ـه ــري ــن م ــن ان ـت ـهــاء
ال ـعــام ال ــدراس ــي .إم ــام الـبـلــدة وعــدد
مــن فاعلياتها حـ ّـولــوا بيوتهم إلى
صفوف ليكمل الطالب دروسهم.
ك ـل ـم ــا سـ ـ ــأل أحـ ـ ــد عـ ــن أهـ ـ ــل مـحـمــد
عيسى لتحيتهم ،ق ــاده الـنــاس إلى
خاله يحيى مقلد .يجدون أنه األمثل
للحديث ال عــن ابــن شقيقته وزوج
ابـنـتــه فـحـســب ،ب ــل ع ــن عــربـصــالـيــم
التي يعني اسمها العرب األشداء.
ال ـش ـه ــداء الـخـم ـســة ال ــذي ــن قــدمـتـهــم
الـعــائـلــة فــي ص ـفــوف امل ـقــاومــة ومــن
يـنـتـظــر م ــن أوالد أش ـق ــائ ــه ،ه ــم في
ذمــة املناضل العتيق .عند انطالقة
ال ـ ـثـ ــورة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ع ـ ــام ،1968
ً
ً
حمل الفتى الفالح ماال قليال وزاده
فــوق كتفه وارت ـحــل ب ـرًا إلــى سوريا
ليقاتل .سمع أن الفدائيني يتنادون
ّ
للتدرب والتسلح .لم يجد
إلى الشام
ضالته .نام ثالثة أيــام في الشوارع
قبل أن يعود إلى أقدام الجبل الرفيع
باحثًا عن الثورة.
ال ـت ـحــق بــال ـفــدائ ـيــن ال ــذي ــن تـعـلـقــوا
بـتــال الجبل الــرفـيــع وجـبــل صافي
وق ـ ـل ـ ـعـ ــة ال ـ ـش ـ ـق ـ ـيـ ــف إل ـ ـ ـ ــى ال ـ ـح ـ ــدود
األمـ ــام ـ ـيـ ــة م ـ ــع ف ـل ـس ـط ــن امل ـح ـت ـل ــة.
هــو ورفـ ــاق آخـ ــرون مــن عربصاليم
ً
وج ـ ــواره ـ ــا ش ـك ـل ــوا م ـ ـثـ ــاال اح ـت ــذى
بــه ع ـشــرات الـشـبــان الــذيــن التحقوا
بــال ـف ـصــائــل الـفـلـسـطـيـنـيــة وأحـ ــزاب
ال ـح ــرك ــة ال ــوط ـن ـي ــة .ع ـنــدمــا غـ ــادرت
منظمة التحرير لبنان إثر اإلجتياح
اإلســرائـيـلــي عــام  ،1982واج ــه مقلد
صدمته بانهيار الثورة.
هــام في األح ــراج واألودي ــة واملغاور
واألنـ ـف ــاق ال ـتــي ســاهــم ف ــي حـفــرهــا،
جـ ــام ـ ـعـ ــا األسـ ـ ـلـ ـ ـح ـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي ت ــرك ـه ــا
ال ـف ــدائ ـي ــون .خـ ّـبــأهــا لـيـصـبــح قــائـدًا
ل ـح ــرك ــة م ـق ــاوم ــة م ــن دون اس ـ ــم أو
عـ ـ ـن ـ ــاص ـ ــر .بـ ـ ـمـ ـ ـف ـ ــرده خ ـ ـطـ ــط ونـ ـف ــذ
عمليات ضد مواقع العدو في التالل
املقابلة .في عــام  ،1984بترت ساقه

في عملية ضد موقع سجد.
عــوضــا عــن ال ـســاق امل ـب ـتــورة ،نبتت
عزيمة لبث املقاومة العسكرية في
من حوله.
في ظالله ،نشأ «أبو عيسى اإلقليم»
ال ـ ــذي وجـ ــد أن امل ـق ــاوم ــة الـنــاصـعــة
م ـتــوافــرة ل ــدى امل ـقــاومــة اإلســامـيــة
التي كانت حينها في طور الصعود.
انـضــم إليها عــام  1985قبل أن يتم
عامه الحادي عشر.
مثل عيسى ،كان محمد نجل يحيى
الذي سبقه إلى الشهادة قبل أقل من
ثالثني عامًا .وبــن عيسى ومحمد،
ارتـ ـ ـق ـ ــى اثـ ـ ـن ـ ــان م ـ ــن أبـ ـ ـن ـ ــاء إخـ ــوالـ ــه
ومصطفى اب ــن خــالـتــه عــزيــزة التي
استشهدت في القصف اإلسرائيلي
على موقع الجيش اللبناني خالل
مواجهات الجبل الرفيع عام ،1997
ثم عديله القائد عاهد سعادة الذي
سقط في سوريا قبل أقل من عامني.
م ـث ــل ي ـح ـي ــى ك ـث ــر فـ ــي عــرب ـصــال ـيــم
وقرى إقليم التفاح .هؤالء ما ّ
همهم
تـسـمـيــة ح ــرك ــات امل ـق ــاوم ــة ب ـقــدر ما
هـ ّـم ـهــم نــوعـيـتـهــا ون ـصــاع ـت ـهــا .لــذا
ت ـجــد صـ ــور ش ـهــدائ ـهــم ب ــن ال ـقــوى
الـفـلـسـطـيـنـيــة واألحـ ـ ـ ــزاب الــوطـنـيــة
وجبهة املقاومة الوطنية حتى حزب
الله وحــركــة أمــل واملـقــاومــة املؤمنة.
عـبــد الـكــريــم جــزيـنــي ( 80عــامــا) من
جـ ـب ــاع ح ــط ف ــي ح ــرك ــة امل ـح ــروم ــن
«أمل» بعدما أسس حركة القوميني
العرب في املنطقة بداية الستينيات.
مثاله الــرئـيــس جـمــال عبد الناصر
ح ـم ـل ــه م ـع ــه إل ـ ــى غ ــرب ـت ــه فـ ــي س ــاو
باولو البرازيلية حيث كــان يشارك
فــي الـتـظــاهــرات الــداعـمــة ملصر ضد
العدوان الثالثي وإسرائيل والغرب،
وي ـ ـج ـ ـمـ ــع ال ـ ـت ـ ـبـ ــرعـ ــات لـ ـ ـه ـ ــا« .قـ ـل ــب
أب ـن ــاء إقـلـيــم ال ـت ـفــاح أك ـبــر م ــن جبل
صافي يسع كل املقاومات الشريفة
وال ـق ـضــايــا امل ـح ـقــة» ي ـقــول جــزيـنــي.
قلب اإلقليم كبير جدًا .كيف ال وهو
يـحـمــل مـعـلــم مـلـيـتــا؟ وق ـلــب الـجـبــل
الرفيع أكبر .كيف ال وقــد أنجب أبا
محمود نذر املعروف بالحاج عيتا
ال ــذي ظـهــر ف ــي شــريــط بـعــد ع ــدوان
تموز وارتــوى من دماء هادي نصر
الله وشهداء مواجهة الجبل الرفيع
من املقاومة والجيش؟

ّ
تحكم محتلو
التلة بيوميات
أهالي البلدة
(هيثم
الموسوي)
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االسم الثالثي علي حسن ابراهيم
تاريخها بأصحاب األسماء
الثالثية من هادي حسن نصر
إلى علي حسان اللقيس،
الله ً
وصوال إلى جهاد عماد
مغنية وعلي حسن ابراهيم،
وأسماء أخرى كثيرة ،منها
ما نعرفه ومنها ما سنفاجأ
به الحقًا
روان ديب
كان ال ـش ـه ـيــد ح ـس ــن اب ــراهـ ـي ــم فــي
ال ـثــان ـيــة ع ـش ــرة م ــن عـ ـم ــره ،عـنــدمــا
اج ـتــاحــت إســرائ ـيــل لـبـنــان فــي عــام
ً
 .1982انتظر طويال مع عائلته ،عند
معبر باتر الذي أقامه اإلسرائيليون
فــي منطقة جــزيــن ،لـكــي يـصــل إلــى
بـ ـي ــروت .ف ــي ذلـ ــك الـ ـي ــوم ت ـج ــاوزت
مالحظات الفتى لجرائم االحتالل،
ال ـحــزن إل ــى الـفـعــل .وج ــد مجموعة
مــن مـفــاتـيــح اآلل ـي ــات اإلســرائـيـلـيــة،
تـنــاولـهــا وأخ ـفــى ي ــده خـلــف ظـهــره.

يقول ّ
الجد إلسرائيل نحن أقوى
منك وحرب  2006تشهد
ارتبكت أخته الصغيرة ،فهمس لها:
ّ
«بدي أعمل شي يعطل اإلسرائيلي».
أم ــا ّأمـ ــه ال ـت ــي خ ــاف ــت وح ــاول ــت أن
تـقـنـعــه ب ــأن ال يـثـيــر امل ـش ــاك ــل ،فقد
تأخرت في توجيه نصائحها ،كان
قــد أنـجــز مهمته األول ــى فــي العمل
فأجابها ضاحكًا« :املفاتيح
املقاوم،
ّ
صاروا بالخلة (الوادي)».
ال تـ ـخـ ـتـ ـل ــف طـ ـ ـف ـ ــول ـ ــة حـ ـ ـس ـ ــن ع ــن
ط ـفــولــة الـجـنــوبـيــن ال ــذي ــن عــاشــوا
م ــرارة االح ـت ــال اإلســرائ ـي ـلــي .وفــي
يـحـمــر الـشـقـيــف ،أو ّ
«أم ال ـش ـهــداء»
كـ ـم ــا ت ـ ـع ـ ــرف ،ال يـ ـمـ ـك ــن ل ـل ـ ّع ـب ــارة
ال ـج ـنــوب ـيــة ال ـت ــي ت ـت ـك ـ ّـرر «قــضـيـنــا
مــن اإلســرائـيـلـيــي» أن ال تثمر فعل
مقاومة .هذه كانت حال البلدة التي
(هيثم الموسوي)

ّ
تـقـ ّـدم الـشـهــداء عند كــل استحقاق.
مـ ــن ال ـ ـثـ ــورة ضـ ــد ال ـع ـث ـم ــان ـي ــن ثــم
ال ـف ــرن ـس ـي ــن ،م ـ ـ ــرورًا بـ ـث ــورة 1958
ضد الرئيس كميل شمعون ،وليس
ّ
انـتـهــاء بــاملـشــاركــة فــي مــواجـهـ ّـة كــل
االعـتــداءات والـحــروب التي شنتها
إس ــرائـ ـي ــل ع ـل ــى ل ـب ـن ــان .عـ ـق ــود مــن
املـ ـق ــاوم ــة ّ
رسـ ـخ ــت لـ ــدى الـكـثـيــريــن
اقتناعًا بضرورة محاربة إسرائيل
إلى النهاية« .هذا هو طريق الحق»
ي ـق ــول أبـ ــو ح ـس ــن اب ــراهـ ـي ــم .وألن ــه
يـ ـع ــرف ذلـ ـ ــك ،ال ي ـم ـلــك إال ال ـص ـبــر،
ب ـعــدمــا قـ ـ ّـدم شـهـيــديــن خــدمــة لـهــذا
الطريق :ابنه حسن وحفيده علي.
أول م ــن أم ـ ــس ،وارى الـ ـج ـ ّـد جسد
حفيده في قبر مالصق لقبر والده،
وجلس ّ
يتقبل العزاء .يدخل الرجال،
ّ
لونه مباركني أو مواسني ،فيقول
يقب ّ
لنا «كلهم آباء شهداء» .طبعًا «األلم
ال يوجع إال صاحبه» يقول معترفًا
بـحــزنــه ،لـكــن تماسكه وفـخــره لــدى
ال ـحــديــث ع ــن الـشـهـيــديــن يعكسان
اق ـت ـنــاعــا ب ـخ ـيــار ال ـش ـه ـيــديــن .قصة
ً
هــذا الـجــد قــد تختصر قليال قصة
املقاومة مع أبنائها .األب الجنوبي،
الذي ّ
هجره اإلسرائيليون من بلدته
ل ـس ـن ــوات ،ف ـســافــر إلـ ــى ال ـس ـعــوديــة
بحثًا عــن رزق ــه ،فــوجــئ ب ـقــرار ابنه
ال ـب ـكــر االل ـت ـح ــاق بــال ـع ـمــل املـ ـق ــاوم.
«ح ــاول ــت إغ ـ ــراءه بــالــدن ـيــا» ،يـقــول.
أعطاه مفتاح السيارة وقال له «هي
ل ـ ــك» .عـ ــرض ع ـل ـيــه أن يـ ـق ـ ّـدم ل ــه مــا
يشاء .لكن الشاب لم يوافق« :أنا ما
بنغر بالدنيا» أجابهّ .
ّ
زوجــه باكرًا،
فــي الـحــاديــة والعشرين مــن العمر،
لكن الزواج لم يمنعه من االستمرار
فــي الطريق التي اخـتــارهــا .وكانت
الخاتمة فــي حديث دار بينهما ،ال
يــزال الوالد يحفظه جيدًا« .قــال لي:
منذ اآلن أقــول لك ،اعتبرني شهيدًا
ح ـي ــا .أج ـب ـت ــه :أنـ ــا ك ـب ــرت يـتـيـمــا يا
حـســن ،فـقــدت أبــي وأن ــا فــي الثالثة
من عمري .هل تريد أن يكبر أوالدك
أيتامًا؟ هل تريدني أن أربي أيتامًا؟
ّ
رد عليه :أريــدك أن تتحلى بالصبر
وتجد في أئمتنا أسوة لك».
ب ـع ــد هـ ــذا الـ ـح ــدي ــث ،ع ــاه ــد ال ــوال ــد
نـفـســه أن ال يـفــاجــأ ف ــي ح ــال تلقى
خ ـب ــر اس ـت ـش ـه ــاد حـ ـس ــن ،ال ـ ــذي لــم
ً
ي ـت ــأخ ــر طـ ــويـ ــا .كـ ــان ق ــد عـ ــاد إل ــى
لـبـنــان ،والـتـحــق بالعمل فــي شركة
ً
كهرباء لبنان ،عندما تلقى اتصاال

من صديق له يطلب منه الحضور
لـ ـلـ ـض ــرورة .ل ــم يـنـتـظــر ل ـي ـعــرف ما
ح ـصــل ،ق ــال مل ـحـ ّـدثــه ع ـبــر ال ـهــاتــف:
«اسـتـشـهــد ح ـســن؟» .يــومـهــا تحلى
بـ ــربـ ــاطـ ــة ج ـ ـ ـ ــأش ،وق ـ ـ ـ ــاد الـ ـسـ ـي ــارة
بنفسه ،في حني كان الشخص الذي
أبلغه الخبر يضرب رأســه منهارًا.
وان ـت ـظــرت الـعــائـلــة عــامــن ونـصــف
ق ـبــل أن ت ـس ـتــرد ج ـث ـمــان اب ـن ـهــا في
عملية ال ـت ـبــادل ال ـتــي حـصـلــت عــام
.1996
ويــوم األحــد الـفــائــت ،عندما انتشر
ال ـخ ـب ــر ع ــن اسـ ـتـ ـه ــداف م ــوك ــب فــي
القنيطرة ،الحــظ أبــو حسن أن ابنه
يتلقى الكثير من االتصاالت .سأله:
«هـ ــل هـ ـن ــاك شـ ـه ــداء م ــن ي ـح ـم ــر؟».
أج ــاب ــه« :ال ،لـكـنـهــم يـشـكــون ف ــي أن
يكون هناك شاب نعرفه استشهد».
ب ـع ــده ــا ،ات ـص ــل م ـص ـط ـفــى ،شـقـيــق
الـشـهـيــد ع ـلــي ،وط ـلــب م ــن ج ــده أن
يــأتــي إل ــى ب ـيــروت ألن عـلــي أصيب
إصــابــة خ ـطــرة .أجــابــه« :ب ــل قــل إنــه
استشهد» .هذه املرة لم يكن هو من
قاد السيارة ،بل ابنه.
ع ـن ــدم ــا اس ـت ـش ـهــد ح ـس ــن ،كـ ــان فــي
ال ـس ــاب ـع ــة والـ ـعـ ـش ــري ــن مـ ــن ع ـم ــره،
والـ ـدًا لثالثة أطـفــال أصـغــرهــم علي
ال ــذي لــم يـكــن قــد أك ـمــل عــامــه األول
بـعــد .لــم تـعــرف الـعــائـلــة الكثير عن
طـبـيـعــة ع ـمــل الـشـهـيــد ح ـس ــن .لكن
السرية التي أحاطت بالعملية التي
استشهد فيها تجعلهم على يقني
بأنه كان يقوم بعمل ّ
مميز .وهذا ما
ّ
علمته العائلة ألطفال حسن ،الذين
ك ـبــروا فــي كـنــف جــدهــم ووالــدت ـهــم.
وعـنــدمــا عــاد الـجــد إلــى يحمر بعد
التحرير «بقي علي يزورنا ،وغالبًا
م ــا كـ ــان ي ـت ـصــل ب ـجــدتــه لـيـخـبــرهــا
أن ــه سـيـنــام هـنــا فـتـتــرك ل ــه املـفـتــاح
فــي م ـكــان يـعــرفــه فــي ح ــال وصــولــه
متأخرًا».
على الرغم من هذه العالقة الوطيدة،
لم يعرف أحد شيئًا عن طبيعة عمل
الشاب ابــن الحادية والعشرين من
العمر «كــان مثل أبيه ،هو دم أبيه،
وك ـ ــام أبـ ـي ــه ،وس ــري ــة أبـ ـي ــه» يـقــول
جـ ّـده .لكن ،قبل شهر تقريبًا ،عرف
ال ـج ـم ـيــع أنـ ــه ي ــذه ــب إلـ ــى س ــوري ــا.
فقد أحضر معه كيسًا من الزيتون
وطلب مــن جـ ّـدتــه أن «تكبسه» لكي
يــأكــل مـنــه مــع رفــاقــه .تـقــول ال ـجـ ّـدة:
«ك ـ ــان ـ ــت الـ ـحـ ـب ــة كـ ـبـ ـي ــرة ،وع ـن ــدم ــا

كبستها وفق الطريقة التي أعرفها
ش ـ ـعـ ــرت ب ــأنـ ـه ــا سـ ـت ــذب ــل س ــري ـع ــا.
أخبرت جارتي بأن هذا الزيتون لم
ينجح معي فقالت لي عندما رأتــه:
هذا زيتون سوري ،ويكبس بطريقة
مـخـتـلـفــة» .هـكــذا عــرفــت ال ـجــدة أيــن
يـغـيـ ّـب ع ـل ــي ،لـكـنـهــا كـتـمــت قـلـقـهــا،
وتـعــلـمــت الـطــريـقــة األف ـضــل لكبس
الزيتون السوري «ولم أعرف إن كان
قد أكل منه أو ال».
أم ّ حسن أيضًا رابطة الجأش .هكذا
عــل ـم ـهــا اب ـن ـ ّه ــا ،ال ـ ــذي كـ ــان يــرفــض
ت ــودي ـع ـه ــا كــل ـمــا ت ـ ّ
ـوج ــه ف ــي مـهـمــة
ّ
ّ
م ــا« .أم ــا عـلــي ،فكنت أشــمــه شــمــا».
ت ـض ـحــك وهـ ــي ت ـتــذكــر ك ـيــف كــانــت
تـطـلــب م ـنــه أن يـنـحـنــي لتستطيع
ت ـق ـب ـي ـل ــه «بـ ـ ـم ـ ــا أنـ ـ ـ ــه ط ـ ــوي ـ ــل وأنـ ـ ــا
قـ ـصـ ـي ــرة» .ت ـت ــذك ــر ع ـ ــدد ال ـق ـب ــات،
ّ
تخصه بها قائلة
وتلك التي كانت
له «هذه من والــدك» .ال تبكي ،وهي

التي تفقد مجددًا أحــد أوالد حسن
«الــذيــن كـبــروا وص ــاروا يزورونني
وأف ــرح بـهــم» .يــوم استشهد حسن،
صرخت صرختني فقط ،ثم خرجت
ملــاقــاة الـنــاس .يومها ،زار الشهيد
أخته في املنام وقال لها «أنا سعيد
ّ
تصرفت بهذه الطريقة».
ألن أمي
ّ
عــرفــت األم أن ابنها يــراهــا ،فـقــررت
أن ال تفعل إال مــا يــرضـيــه .عيناها
ً
الـ ـحـ ـم ــراوان تـكـشـفــان ّب ـك ــاء طــويــا
بـعـيـدًا ع ــن أن ـظ ــار امل ـع ــزي ــن ،وكــذلــك
حــركــة يــديـهــا امل ـتــوتــرة عـلــى حــافــة
ال ـك ـن ـب ــة« .ل ـك ـن ــه ق ـ ــدرن ـ ــا .ه ـ ــذه هــي
إســرائ ـيــل ،وه ــي لــم تـغـ ّـيــر عــاداتـهــا،
ف ـل ــن ن ـغ ـ ّـي ــر ع ــاداتـ ـن ــا» ت ـق ــول وه ــي
تــدعــو لـلـمـقــاومــن «يـحـمـيـهــم ربــي
كيف ما راحوا».
أمـ ـ ــا ال ـ ـج ـ ـ ّـد فـ ـيـ ـخـ ـت ــم« :ش ـ ـهـ ــداؤنـ ــا
عـظـمــاؤنــا ،ون ـقــول إلســرائ ـيــل نحن
أقوى منك وحرب  2006تشهد».
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جهاد المشتاق
إلى عناق أبيه
منهال األمين
بـ ـ ــوجـ ـ ــه ل ـ ـ ــم ت ـ ـك ـ ـمـ ــل خ ـ ـ ـطـ ـ ــوط ذقـ ـن ــه
اكتمالهاّ ،
يمم االبــن األصغر لعماد
مغنية وجـهــه بــاكـرًا صــوب الطريق
ّ
ال ــذي خــطــه وال ــده مـنــذ ثــاثــن عامًا
ّ
ـزدر الفتى الحياة ،لكنه
ونــيــف .لم يـ ِ
لـ ــم يـ ـت ــرك ت ـف ــاص ـي ـل ـه ــا ت ـ ـ ـ ــزدري ب ــه.
م ـس ــاف ــة ال ـب ـح ــث عـ ــن عـ ـم ــاد مـغـنـيــة
ك ــان ــت ق ـص ـيــرة جـ ـ ـدًا ،س ـبــع س ـنــوات
تقريبًا ،لكنها كانت كافية ليجد فيه
امل ـق ــاوم ــون مــامــح «حـ ــاج رضـ ــوان»
آخر.
إن ــه نـسـخــة عــن والـ ــده ،ي ـقــول مـقــاوم
عايش جهاد في السنوات األخيرة،
وال س ـي ـم ــا ال ـح ـق ـب ــة ال ـ ـسـ ــوريـ ــة مــن
تــاريــخ «املـقــاومــة اإلســامـيــة» .أليس
هناك مبالغة فــي ذلــك؟ يـ ّ
ـرد املـقــاوم:

ّ
توج سليماني معرفته
بجهاد بأن قال له :أريدك معي
نحن ال نقول إنــه عماد مغنية آخر،
ل ـكــن الـفـطـنــة وال ــذك ــاء والـشـخـصـيــة
القيادية واإلب ـ ــداع ...هــي مواصفات
رضوانية بامتياز .كان جهاد ،برأي
املـقــاوم الصديق ،فــي طــور التجهيز
املقاومةُ ،بدأ ذلك
وإعداد شخصيته
ِ
قبل استشهاد والده ،وبعده أتيحت
لــه فــرص القــت مقوماته الشخصية
ال ــواع ــدة .تلقف الـفـتــى صـنــو وال ــده،
ال ـ ـ ـصـ ـ ــديـ ـ ــق ال ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــدوق ،الـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــرال
قـ ــاسـ ــم س ـل ـي ـم ــان ــي« .عـ ـ ـم ـ ــو» .ه ـك ــذا
كــانــا يـتـخــاطـبــان ،ج ـهــاد وال ـج ـنــرال
س ـل ـي ـمــانــي ،ق ــائ ــد فـيـلــق ال ـق ــدس في
الحرس الثوري اإليراني.
م ــاذا رأى ال ــرج ــل ف ــي الـفـتــى جـهــاد؟
يـ ـق ــول املـ ـ ـق ـ ــاوم :ك ـ ــان م ــن الـطـبـيـعــي
أن يـهـتــم سـلـيـمــانــي بـعــائـلــة تــوأمــه
ال ــروح ــي ،ع ـمــاد مـغـنـيــة ،ول ـكــن كــان
ي ـم ـكــن لـ ـه ــذا االهـ ـتـ ـم ــام أن يـقـتـصــر
على الرعاية األبــويــة ،لــوال أنــه وجد
فــي ج ـهــاد مـمـيــزات مــن امل ـع ــروف أن
سليماني يبحث عنها .ولــذا حــاول
جاهدًا أن ّ
يطورها لــدى جهاد ،لكي
يعطي شخصيته أبعادها الحقيقية
ّ
والواقعية ،كل ذلك كان يجري بتمهل
وت ـ ـ ــؤدة .ت ـع ــرف ــون ال ـع ـقــل اإلي ــران ــي،
يردف صديق جهاد .فتح سليماني
أم ــام جـهــاد آفــاقــا واس ـعــة ،شخصية
وم ـعــرف ـيــة .ع ـ ّـرف ــه إل ــى ك ــل ال ـق ـيــادات
في الجمهورية اإلسالمية ،بــدءًا من
امل ــرش ــد األعـ ـل ــى ،آي ــة ال ـل ــه خــامـنـئــي.
ّ
وتوج معرفته به وأمله فيه بأن قال
له :أريد أن تعمل معي ،فسأله جهاد
ف ــي أي م ـج ــال بــال ـت ـحــديــد؟ فــأجــابــه
ّ
س ـل ـي ـمــانــي :س ـن ـشــكــل م ـق ــاوم ــة ضد
أميركا في العالم.
كــان سليماني حريصًا على تقريب
جهاد إليه .هكذا أجلسه في تعازي
وال ــدت ــه قــري ـبــا م ـن ــه .ب ـعــدهــا بقليل
ب ـ ــدأ اإلعـ ـ ـ ــام اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ي ـت ـحــدث
عـ ــن جـ ـه ــاد ب ـ ـكـ ــام ،ل ـي ــس مـ ــن نـســج
الـخـيــال ،إنما بمبالغة فــي كثير من
التفاصيل ،يقول املـقــاوم ،وال سيما
الحديث عن دوره في جبهة الجوالن.
يـضـيــف م ـحــدث ـنــا :مـســاهـمــة مـحــور

امل ـقــاومــة ف ــي ال ـج ــوالن مـخـتـلـفــة عن
الوضع في سوريا والعراق .للجبهة
ّ
تتظهر
هناك خصوصيتها التي لم
بعد معاملها بشكل واضح ،وإن كان
البعد األمني لها ساخنًا بني العسكر
على األرض .هل هناك اختراق أمني
أدى إل ــى عـمـلـيــة االغ ـت ـي ــال؟ ال أبـ ـدًا،
فــي النهاية الـشـبــاب هــم ذهـبــوا إلى
َ
يسع اإلسرائيلي وراءهم
هناك ،ولم
الغتيالهم .هذه جبهة مفتوحة على
كل االحتماالت.
هذا كان حلم جهاد ،الشهادة .الفتى
ال ــذي كــانــت كــل اإلم ـكــان ـيــات متاحة
يبال
له ،مادية ومعنوية وعلمية ،لم
ِ
ّ
ب ـك ــل هـ ــذا .رس ــم لـنـفـســه شخصيته
الخاصة ،أدرك ربما بــاكـرًا أن اإلرث
ّ
ّ
يتبدد إن لم يكن حملته
الوالدي قد
على قدره .شخصية محببة ينجذب
إل ـي ـه ــا ك ــل م ــن تـ ـع ـ ّـرف إلـ ـي ــه .يـتــابــع
املقاوم :صقلت مرحلة ما بعد والده
شخصيته في كثير من جوانبها .لم
تكن الحياة على هامش اهتماماته.
أح ـ ّـب وارت ـب ــط م ــرة ،ول ـكــن لــم يكتب
النجاح للتجربة ،وكان يعد الرتباط
آخ ــر ،ومنكبًا عـلــى متابعة دراسـتــه
الـجــامـعـيــة .لـعـلــه اخ ـت ــار اإلدارة ،ملا
ت ـع ـن ـيــه ه ـ ــذه امل ـ ـفـ ــردة م ــن ع ـم ــق فــي
عمل املقاومة .كان والده واحدًا ممن
أرســوا مفاهيم اإلدارة الناجحة في
العمل العسكري.
م ـ ــن ج ـ ــوان ـ ــب ال ـ ـش ـ ـبـ ــه م ـ ــع وال ـ ـ ـ ـ ــده،
وال ـت ــي وج ـ ــدت م ــع ج ـه ــاد بـعـفــويــة،
أو فــرضـتـهــا الـ ـظ ــروف ،وخـصــوصــا
بـعــدمــا ب ــدأ اإلع ــام امل ـعــادي يـتــداول
باسمه ،أنه لجأ إلى األساليب التي
ات ـب ـع ـه ــا والـ ـ ـ ــده م ـن ــذ ث ــاث ــن ع ــام ــا.
لــم يـعــد يـحـمــل هــات ـفــا ،وب ــات يتخذ
احتياطات فــي تنقالته .إنــه كــوالــده
ً
ال يــريــد أن يـكــون هــدفــا سـهــا ،لكنه
في الوقت نفسه يتمنى االستشهاد
تتويجًا لعمله .
ك ــان ج ـهــاد مهتمًا أي ـضــا بالشأنني
الـفـنــي واإلع ــام ــي .أن ـجــز فـيـلـمــا عن
حـ ـي ــاة وال ـ ـ ـ ــده ،م ـت ــاب ـع ــا كـ ــل م ــراح ــل
التنفيذ .ملمًا بالتصوير واإلخــراج
والـكـتــابــة وإجـ ــراء امل ـقــابــات .يصفه
مـ ـص ــدر م ـ ـقـ ـ ّـرب ،ك ـ ــان م ــواكـ ـب ــا ل ـهــذا
ال ـع ـم ــل ،ب ــأن ــه نـ ـم ــوذج الب ـ ــن شـهـيــد
قــائــد .ك ــان جـهــاد نسخة عــن شباب
ّ
مطورة وفق تقنيات مطلوبة،
اليوم
في القدرة على التواصل مع اآلخــر،
وقــدرة على تقديم رؤية حديثة جدًا
للمقاومة .بــرز ذلــك عبر نشاطه في
«ال ـج ــام ـع ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة األم ـي ــرك ـي ــة»،
حيث عمل على التواصل مع شرائح
مــن كــل املـنــاطــق اللبنانية .متوخيًا
ال ـل ـغ ــة ال ـس ـه ـل ــة وال ـع ـم ـي ـق ــة فـ ــي آن،
عـبــر الـفـيـلــم الـقـصـيــر والــوثــائـقـيــات
ولـ ـغ ــة املـ ـ ـ ّ
ـدونـ ـ ــات .إنـ ـه ــا بــاخ ـت ـصــار
لغة عصرية للمقاومة ،عمل جهاد
ومجموعة من رفاقه على التخاطب
بها مع اآلخر في مثل أعمارهم أو من
هم أكبر من ذلك.
بـنـظــر ال ـصــديــق املـ ـق ــرب ،إن ج ـهــاد،
ومجموعة كبيرة من زمالئه تتابع
م ــا بـ ـ ــدأوه م ـع ــا ،ي ـم ـث ـلــون ال ـن ـمــوذج
الـلـبـنــانــي ،امل ــرح املـقـبــل عـلــى الدنيا
ال ــذي يعرفه الـعــرب واملـسـلـمــون عن
الشباب اللبناني ،طبعًا فــي حــدود
ال ـن ـمــوذج اإلس ــام ــي ال ـخــاص بهذه
التجربة ،هذا النموذج يستطيع أن

(األخبار)

يكون هكذا من الخارج ،وفي الوقت
نفسه ،يحمل في داخله همًا بحجم
الوطن وبحجم األمة.
هكذا ،فإن جهاد عماد مغنية ،الفتى
الـ ـ ــذي ول ـ ــد وف ـ ــي ف ـم ــه م ـل ـع ـقــة ع ـمــاد
مغنية ،كان يستطيع أن يعيش على
م ـجــد أب ـي ــه ،يـعـمــل ح ـيــث ي ـش ــاء ومــا
ي ـشــاء ،إال أن ــه وض ــع الـقـضـيــة نصب

ً
عينيه ،وجعلها هــدفــا أوال وأخـيـرًا.
ينقل عنه صديق طفولة حسرة ظلت
تــاح ـقــه م ـنــذ ن ـعــومــة أظـ ـف ــاره حتى
استشهاد والــده .يقول الصديق ،عن
ّ
أتحسر دائمًا ألنني
لسان جهاد :كنت
كنت أرى والدي في أماكن عامة ،وقد
أكون لم أره منذ أشهر ،فال أجرؤ على
االقتراب منه ومعانقته مثل أي ولد

ووالــده ،حتى ال يكون ذلك سببًا في
كشفه أمام املتربصني به.
لـ ـع ــل أمـ ـنـ ـي ــة ج ـ ـهـ ــاد ظـ ـل ــت ت ــاح ـق ــه
ب ـع ــد اس ـت ـش ـه ــاد والـ ـ ـ ــده ،ف ـل ــم يـمـكــث
ً
ـا ولـ ــم يـكـتـمــل ح ـلــم امل ـتـ ّ
ـأم ـلــن
ط ــوي ـ
بــه واملتوسمني بــه مقاومًا مــن طــراز
وال ــده ،فترك ّالفتى كل شــيء وأســرع
ً
إلى عناق تمناه طويال.
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بلدي

«لهم في الموت فلسفة» ،يقول الشاعر .يبدو
الشهادة.
أن حزب الله أبدع في ّهذه الفلسفة -
الناس ،أماّ
سابقًا كانت لديه مهمة استقطاب
اليوم ،فيبدو أن هذه القاعدة انقلبت تمامًا.
الناس على أبوابه يزدحمون بانتظار دورهم،
فرصتهم ،لاللتحاق بمن سبق .الضاحية
الجنوبية لبيروت ،هذه األيام ،بركان من عاطفة
وشراسة وتسليم وغضب
ّ
محمد نزال
ذات لـيـلــة ،مــن ّأيـ ــار قـبــل عــامــن ،كــان
ح ـســن يــرت ـشــف ق ـهــوتــه امل ـع ـت ــادة في
م ـق ـهــى «ال ـ ـجـ ــزيـ ــرة» .م ـق ـهــى شع ـب ــي،
صـ ـغـ ـي ــر ،فـ ــي الـ ـض ــاحـ ـي ــة ال ـج ـنــوب ـيــة
لبيروت .فجأة ّ
تغيرت مالمح الشاب
ّ
نصية
الـعـشــريـنــي ،وهــو يـقــرأ رســالــة
ّ
الخلوي .رسالة من
وصلته على هاتفه
صديق عن صديق ،بكلمات مقتضبة:

لو أراد حزب الله قبول
الجميع لتضاعف عديده
في ليلة واحدة
ّ
«عــظــم ال ـلــه أج ــرك اسـتـشـهــد (فـ ــان)».
رسالة أخــرى تصله ،من صديق آخر،
ع ــن الئ ـح ــة ب ــأس ـم ــاء ال ـش ـه ــداء الــذيــن
ارتـ ـفـ ـع ــوا ق ـب ــل سـ ــاعـ ــات ق ـل ـي ـل ــة .ك ــان
ه ــؤالء ضمن مجموعة لــ«حــزب الله»
وقعت في كمني وسط مدينة القصير
ّ
السورية .راحت الرسالة ذاتها تنتقل
م ــن ش ـخــص إل ــى آخـ ــر ،داخـ ــل املـقـهــى
وفي الخارج ،تطير من هاتف إلى آخر

على مساحة الضاحية بني مئات آالف
القاطننيّ .
جو من الرهبة سيطر على
وج ــوه ال ـن ــاس .تـلــك لـيـلــة كـثـيــرون لن
ينسوها.
تـ ـ ـ ــرك حـ ـس ــن املـ ـقـ ـه ــى وأس ـ ـ ـ ـ ــرع ن ـحــو
م ـس ـت ـش ـفــى «ال ـ ــرس ـ ــول األع ـ ـظـ ــم» عـنــد
ُ
طــريــق امل ـطــار .إل ــى هـنــاك كــانــت تنقل
بـعــض جـثــامــن ال ـش ـهــداء وال ـجــرحــى.
لحسن صديق جريحُ ،يريد أن يراه ،أن
ّ
يتبرع له بالدم ،لو احتاج .لم ُيسمح
له بالدخول .هاج الشاب في الخارج،
ّ
لـ ــم ي ـس ـت ـطــع الـ ـجـ ـل ــوس ،فـ ـظ ــل واق ـف ــا
ع ـلــى ج ــان ــب عـ ـش ــرات ال ـش ـ ّـب ــان الــذيــن
بـعــد نـحــو ســاعــة ،أص ـب ـحــوا بــاملـئــات.
حـســن لـيــس حــزبـ ّـيــا .ه ــو ضـمــن بيئة
حــزب الله ،وابــن الضاحية ،لكنه غير
م ـن ـخــرط ف ــي الـتـنـظـيــم .أك ـثــر ال ـشـ ّـبــان
الــذيــن كــانــوا واقـفــن ،تلك الليلة ،عند
باب املستشفى ،ونار الحماسة تقدح
في عيونهم ،كانوا مثل حسنّ ...
مجرد
مـ ّ
ـؤي ــدي ــن .ك ـث ـي ــرون م ـن ـهــم أص ـب ـحــوا
ال ـي ــوم ضـمــن ص ـفــوف «الـتـعـبـئــة» في
حـ ــزب الـ ـل ــه .ج ـي ــل ب ـح ــال ــه ان ـض ــم إل ــى
الحزب خالل األعوام القليلة املاضية،
ومنهم من سقطوا شهداء.
يـجـلــس حـســن ه ــذه األي ــام فــي املقهى
وص ــورة وح ـيــد ،ال ـشــاب ال ــذي التحق

مـتــأخ ـرًا بــالـحــزب واسـتـشـهــد ،معلقة
قبالته .الشهيد كــان مــن ّ
رو ّاد املقهى
أيضًاّ .
ثمة حالة وجدانية يبثها هؤالء
ال ـش ـهــداء ال ـجــدد ،فــي ذاك املـقـهــى ،في
أكـثــر مــن مقهى ،فــي كــل منطقة وحي
وشــارع على مــدى الضاحية الكبيرة.
ّ
الكل يريد «أن ُيـشــارك في القتال ،في
الدفاع عن الحزب ،عن الخط والنهج،
عــن األه ــل وال ـعــرض وال ـن ـفــس» .هكذا
ّ
يتحدث جــواد .الشاب ،الــذي لم يكمل
العشرين بعد ،وال ــذي ال يــزال ينتظر
اإلج ـ ــراءات املـعـقــدة عـنــد «ح ــزب الـلــه»

لقبوله .يقول هؤالء ّ
الشبان إن الحزب،
لو أراد قبول الجميع ،لتضاعف عديده
ف ــي ل ـي ـلــة واحـ ـ ـ ــدة ،ولـ ـك ــن االجـ ـ ـ ــراءات
العقائدية  -األمنية  -السلوكية تعيق
قـبــول كــل مــن يـطــرق ال ـب ــاب .ال بــد من
دورات ثقافية وتربوية يخضعون لها
قبل التحاقهم بـ«العسكر».
ال ـ ـ ــذي ـ ـ ــن ي ـ ـع ـ ـي ـ ـشـ ــون ف ـ ـ ــي الـ ـض ــاحـ ـي ــة
سيلحظون أن املـســاجــد ،هــذه األي ــام،
أص ـب ـحــت ع ــام ــرة بــال ـشـ ّـبــان أك ـث ــر من
ذي قـبــل .تسمع هـنــاك عــن شـ ّـبــان كثر
ّ
يردهم الحزب ،يمنعهم من االلتحاق

به عسكريًا ،العتبارات عائلية أحيانًا
(الوحيد ّ
ألمه وأبيه) أو لصغر السن،
املسؤولني املحليني
أو غير ذلك .ألحد ّ
في الحزب كلمة تلخص هذه املسألة:
«ه ـ ـنـ ــاك ت ـخ ـم ــة ل ــديـ ـن ــا فـ ــي الـ ـع ــدي ــد.
ال ــواف ــدون ال ـجــدد أك ـثــر مـمــا تـتـصــور.
أحيانًا يأتي األب لينضم مصطحبًا
معه ابـنــه ال ـشــاب»ُ .يـحـ ّـدثـنــا املـســؤول
عــن مـصـطـفــى ،ال ــوال ــد ال ـجــريــح ،الــذي
يــازم فــراشــه منذ أشـهــر ،بعد إصابة
ّ
تعرض لها في سوريا ،بينما ابنه اآلن
على جبهات القتال وال يراه في الشهر

الدماء األولى كالشتوة األولى
منذ البدايات ،شكلت
مراسم تشييع
الشهداء اللحظة التي
يتخذ فيها الشباب
ّ
بالتحول إلى
قرارهم
العمل المقاوم.
الشهداء األوائل الذين
«قاوموا المخرز» ّ
عبدوا
الطريق ،ولم يموتوا
في ذاكرة أجيال تسير
على خطاهم

داني األمين
ال شـ ـ ـ ــيء يـ ـمـ ـك ــن أن يـ ـطـ ـغ ــى ع ـلــى
اإلحـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاس ب ــال ـت ـق ـص ـي ــر أم ـ ـ ـ ــام مــا
ّ
يقدمه الشهداء من أعمال يحلم في
تحقيقها السائرون خلف نعوشهم.
وكــأنـهــم يـشــاهــدون فيلمًا أميركيًا،
أبـطــالــه حقيقيون مــن أع ــداء أميركا
ن ـف ـس ـه ــا ،ي ــرفـ ـع ــون ش ـ ـعـ ــار «امل ـ ــوت
ألم ـيــركــا ،واملـ ــوت الســرائ ـيــل» .يقول
م ـح ـمــد ( 37س ـن ــة) «كـ ــم ه ــي مـفـيــدة
ه ــذه األف ـ ــام ألن ـهــا تـجـعـلـنــا نسخر
من أبطالها وأمامنا مشاهد مماثلة
وحـقـيـقـيــة تـحـصــل ع ـلــى أراض ـي ـن ــا،
ب ــأي ــادي رفــاق ـنــا وأق ــرب ــائ ـن ــا» .يــؤكــد
محمد أن أول لحظة شجعته على
التفرغ للعمل العسكري املقاوم ،قبل
عشرين سنة كــانــت «لحظة تشييع
ش ـه ـي ــد ع ــزي ــز فـ ــي بـ ـل ــدت ــي ،شـهـيــد

لــم أك ــن أت ـص ـ ّـور مــا يفعله فــي غفلة
مــن أقــربــائــه ومـحـبـيــه عـلــى الجبهة
مـ ــع اسـ ــرائ ـ ـيـ ــل» .أخ ـ ـبـ ــار ال ـب ـط ــوالت
هـ ــذه ك ــان ــت «ت ــدخ ــل ص ـم ـيــم الـقـلـ ّـب
وتنبض مع نبضاته وكأنها تضخ
ف ــي أج ـس ــادن ــا دمـ ـ ـ ً
ـاء ج ــدي ــدة تـغـ ّـيــر
طريقة تفكيرنا وتجعلنا أكثر جرأة
وشجاعة ،وتوجهنا طوعًا لاللتحاق
بـ ـ ــأول دورة ع ـس ـك ــري ــة ،س ــرع ــان مــا
تحولنا الى أبطال بدورنا».
يعي محمد والعديد من رفاقه أن ما
وصلت إليه املقاومة من انتصارات
خ ـ ــال أكـ ـث ــر مـ ــن ع ـش ــري ــن س ـن ــة مــن
الـعـمــل سـ ّـهــل عليهم كـثـيـرًا متابعة
املسيرة« ،فلم يعد العمل العسكري
ص ـع ـبــا ج ـ ـدًا ع ـلــى ال ـش ـب ــاب ال ـج ــدد،
بـعــدمــا ج ــرى تــأمــن وس ــائ ــل كثيرة
ت ـم ـهــد ل ـل ـع ـمــل ال ـع ـس ـك ــري ،عـ ــدا عــن
الــدعــم املـعـنــوي ال ــذي يـحـصــل عليه

املقاومون من محيطهم االجتماعي».
في املاضي القريب كان العمل املقاوم
ألم ـ ـثـ ــال ش ـه ـيــد ال ـق ـن ـي ـط ــرة ،مـحـمــد
عيسى (أبــو عيسى) ،أم ـرًا محظورًا
حـ ـت ــى فـ ــي م ـج ـت ـم ـعــه ال ـص ـغ ـي ــر فــي
ب ــداي ــة ال ـث ـمــان ـي ـن ـيــات ،ف ــي زم ــن آمــن
فيه الناس أن العني ال تقاوم املخرز،
«وكــان سقوط الشهداء األوائــل مثل
الشتوة األولى».
لــم تتغير دم ــاء ال ـش ـهــداء ،بــل ازداد
حـجـمـهــا .ول ــم يـتـغـ ّـيــر الـتـشـيـيــع بل
ازداد عــدد املشيعني ،ومعهم تــزداد
أعداد املقاتلني املقاومني ،لكن للقديم
عنفوانه املختلف وآث ــاره املختلفة.
يـ ـف ـ ّـس ــر امل ـ ـق ـ ــاوم املـ ـخـ ـض ــرم الـ ـح ــاج
ي ــوس ــف كـ ــام م ـح ـم ــد« :مـ ـن ــذ ب ــداي ــة
العمل املقاوم كان لتشييع الشهداء
وق ـعــا مختلفًا ف ــي ن ـفــوس األه ــال ــي،
الــذيــن كــانــوا ال ي ــزال ــون نــائـمــن في

سـبــات الـهــزائــم الـعــربـيــة املـتـتــالـيــة».
ً
يذكر كيف كــان شقيقه يتسلل ليال
من نافذة املنزل ويعود فجرًا ،كي ال
يعلم أهله بعمله املقاوم ،ألنهم حتمًا
سـيــواجـهــونــه ويـحــاولــون منعه من
حمل السالح ،خوفًا عليه ،واقتناعًا
م ـن ـه ــم ب ـ ــأن فـ ــي األم ـ ـ ــر مـ ـج ــازف ــة قــد
تحرق البلدة بكاملها ،وقتها «كان
عـلــى األخ أن ي ـ ّ
ـؤم ــن ق ــوت أخ ـيــه من
عمل آخ ــر ،كما عليه أن يخفي ســرًاّ
كبيرًا وإال حصلت كارثة».
وي ـ ــذك ـ ــر أح ـ ـمـ ــد (  45س ـ ـنـ ــة) كـيــف
خــرق جــدار الهزيمة ،نبأ استشهاد
ال ـش ـه ـيــد أمـ ـث ــل ح ـك ـيــم ب ـع ــد عـمـلـيــة
ن ـف ــذه ــا مـ ــع رفـ ــاقـ ــه فـ ــي ص ـي ــف ع ــام
 1985فــي مـحـيــط بـلــدتــه ش ـقــرا ّأدت
ال ـ ــى م ـق ـتــل  13ج ـن ــدي ــا اســرائ ـي ـل ـيــا.
يومها ّ
تغير املشهد عند األهالي ،أو
بدأ يتغير على األقــل« ،هناك أبطال
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(هيثم
الموسوي)

مرة أو ّ
إال ّ
مرتني .نذهب إلى مصطفى،
الذي تحيط األجهزة املعدنية برجليه.
طريح الـفــراش لكن لديه رغبة عارمة
فــي ال ـك ــام ،إن ـمــا عــن اب ـنــه ،فيختصر
باآلتي« :ال شيء يواسيني ،اآلن ،رغم
إصابتي ،والتي يمكن أن تصبح عاهة
سوى وجود ابني في الجبهة...
دائمةّ ،
ه ــو ي ـمــث ـل ـنــي هـ ـن ــاك ،وإن اسـتـشـهــد،
ف ـس ــأرف ــع رأسـ ــي عــال ـيــا وال ح ــول وال
قوة إال بالله» .مصطفى وولــده ليسا
ً
حالة ن ــادرة فــي الضاحية ،فضال عن
األريـ ـ ــاف ،ف ــي ال ـج ـنــوب وال ـب ـقــاع على

ح ــد سـ ـ ــواء ،ح ـي ــث ال ـب ـي ـئ ــة الـلـصـيـقــة
بحزب الـلــه .كثيرة هــي األسـمــاء التي
ستسمعها عن حاالت مشابهة.
ه ـ ــذه هـ ــي أجـ ـ ـ ــواء ال ـض ــاح ـي ــة الـ ـي ــوم.
ربما تكون هــذه الحالة «عــاديــة» عند
أب ـنــاء تـلــك الـبـيـئــة ،بـكــل مــا تحمل من
مفردات االستعداد للتضحية ،ولكنها
حـتـمــا ه ــي لـيـســت كــذلــك عـنــد م ــن هم
خــارجـهــا .سيكون مــن الطبيعي جـ ّـدًا
أال ي ـس ـتــوعــب ال ـب ـع ــض وجـ ـ ــود نـمــط
ك ـهــذا م ــن االج ـت ـمــاعـ ّـيــات اإلن ـســانـ ّـيــة.
ق ـبــل س ـن ــوات ط ـ ــوال ،ك ــان ل ــدى حــزب

ال ـلــه أفـ ــراد يـعـمـلــون فــي االسـتـقـطــاب.
مـهـمـتـهــم تـقــريــب ال ـن ــاس م ــن ال ـحــزب.
أصـبــح هــذا مــن املــاضــي .يمكن القول
إن اآلي ـ ــة ق ــد ان ـق ـل ـبــت ت ـم ــام ــا .أص ـبــح
الحزب يحاول التخفيف من حماسة
ال ـنــاس بــاالنـضـمــام إل ـيــه .ربـمــا يكون
أعـ ـ ـ ــداء ال ـ ـحـ ــزب قـ ــد أف ـ ـ ـ ــادوه فـ ــي ه ــذه
املـســألــة ،بـعــدمــا جـعـلــوا بيئته تشعر
أنـهــا «م ـهــددة بــوجــودهــا ...خصوصًا
خــال السنوات العشر األخـيــرة» .هذا
ّ
حرفيًا .ليس غريبًا
ما قاله مصطفى
أن تسمع بـعــض ال ـش ـعــارات الدينية،

ت ـج ــرأوا وقــات ـلــوا وق ـت ـلــوا الـعـشــرات
مــن االسرائيليني ،فــي زمــن كــان فيه
األهــالــي يحاولون إخـفــاء أي اثــر قد
يوحي بأنهم من رحم املقاومة ،حتى
أن بعضهم ّ
غير أسماء أوالده التي
توحي بالثورة قناعة بأن االحتالل
ب ــاق ،وهــو الــزمــن عينه ال ــذي اغتيل
فيه شـهـيــدان مــن الـبـلــدة عينها ألن
مواقفهما كانت ضد االحتالل وهما
السيد عبد اللطيف األمــن ومحمد
خليل حب الله».
ت ـحـ ّـدث أب ـنــاء الـبـلــدة حينها كثيرًا،
ولو بصوت منخفض داخل بيوتهم
امل ـغ ـل ـقــة جـ ـيـ ـدًا ،ع ــن أن ع ـ ــددًا كـبـيـرًا
م ــن ال ـج ـن ــود االس ــرائ ـي ـل ـي ــن قـتـلــوا
ف ــي الـعـمـلـيــة ال ـت ــي ن ـفــذهــا الـشـهـيــد
أم ـثــل ورف ــاق ــه« ،سـ ـع ــادة ال تــوصــف
وقتها ،مع دموع سخية جدًا ذرفها
أب ـنــاء الـبـلــدة عـلــى شـهـيــدهــم األول،

ولتشييعه قصة أخــرى ،تروي كيف
انتصر شهيد بكسره قاعدة الخوف
ال ـ ــذي ص ـن ـعــه االح ـ ـتـ ــال ع ـل ــى م ــدى
س ـن ــوات ،وك ــأن ه ــذه ال ــدم ــاء غسلت
ً
جـ ـب ــا مـ ــن ال ـ ــذن ـ ــوب الـ ـت ــي ب ــذرت ـه ــا
الهزائم العربية».
السـتـشـهــاد أمـثــل حـكــايــة أخ ــرى في
قــريــة م ـج ــاورة« :عـنــدمــا نـقــل جنود
العمالء جثته الــى القرية وحــاولــوا
دوس ـ ـه ـ ــا ب ــأرجـ ـلـ ـه ــم أم ـ ـ ـ ــام ض ــاب ــط
اسرائيلي ،لعلهم يحظون برضاه،
فـمــا ك ــان مــن األخ ـيــر اال أن أبـعــدهــم
وت ـ ـق ـ ـ ّـدم وألـ ـ ـق ـ ــى ال ـت ـح ـي ــة ل ـج ـث ـمــان
ً
الـشـهـيــد ،ق ــائ ــا ه ــذه الـتـحـيــة لـلــذي
يدافع عن أرضه وبلده».
ك ـ ــان دخ ـ ـ ــول ال ـج ـي ــش االس ــرائ ـي ـل ــي
ً
الـ ــى الـ ـق ــرى ال ـج ـنــوب ـيــة س ـه ــا جـ ـدًا،
فـ ــاألمـ ــر ي ـح ـت ــاج ال ـ ــى الـ ــوقـ ــت الـ ــذي
س ـت ـس ـلــك ف ـي ــه ال ــدب ــاب ــات امل ـج ـن ــزرة

يتذكر كثيرون عملية
الشهيد أمثل حكيم التي أودت
بـ 13إسرائيليًا

الـشـيـعـيــة ،م ـثــل «ل ـبـ ّـيــك ي ــا زي ـن ــب» أو
«دفاعًا عن املقدسات» .الوالد الجريح
يـعـلــم أن ــه «مـ ـه ــدور الـ ــدم سـ ــواء قــاتــل
ف ــي س ــوري ــا أم ال ،س ـ ــواء كـ ــان ه ـنــاك
حـ ــزب ال ـل ــه أم ل ــم يـ ـك ــن» .هـ ــذه األيـ ــام
تعيش الضاحية الجنوبية لبيروت
موجة حماسة جــديــدة تجاه الحزب.
ّ
تأججت املشاعر ،مجددًاُ ،بعيد اغتيال
 6مــن ك ـ ــوادره وع ـنــاصــره فــي منطقة
القنيطرة السورية .فعلتها هذه ّ
املرة
م ــروح ـ ّـي ــة إســرائ ـي ـل ـيــة .طــال ـبــو «رأس
الـحــزب وبيئته» أصبحوا كـثـرًا ،وفي

طـ ـ ــرق وأوديـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـقـ ــرى ال ـج ـن ــوب ـي ــة.
بـعــد «عملية األس ـيــريــن» ع ــام 1986
ف ــي ب ـل ــدة ك ــون ــن ،دخ ـل ــت الــدبــابــات
امل ـج ـن ــزرة ب ـســرعــة ال ــى ال ـق ــرى الـتــي
كانت قد انسحبت منها في قضائي
بنت جبيل ومرجعيون ،والطائرات
ّ
امل ـ ــروحـ ـ ـي ـ ــة تـ ـح ــل ــق عـ ـل ــى م ـس ـت ــوى
ّ
منخفض جدًا ،يومها سلم العشرات
مــن ش ـبــان املـنـطـقــة أنـفـسـهــم ،ملـجــرد
أن الـ ـع ــدو ط ـلــب ذل ـ ــك ،كـ ــان ال ـخــوف
سيد املوقف« ،كنا انهزاميني نفسيًا
وم ـع ـنــويــن ،ح ــواج ــز نـفـسـيــة بيننا

أك ـثــر مــن ات ـج ــاه ،ول ـه ــذا ،سـيـكــون من
املــألــوف أن تجد جموعًا إضــافـ ّـيــة من
ّ
الشبان ،طالبة االنتساب ،عند أبواب
املساجد ومــراكــز الـحــزب فــي مختلف
املناطق.
ق ـب ــل دخ ـ ــول الـ ـح ــزب سـ ــوريـ ــا ،كــانــت
مــوجــة انـتـســاب هــائـلــة قــد تـضــاء لــت
نسبيًا ،ام ـتــدت مــن بـعــد ح ــرب تموز
 2006إلى سنوات الحقة عـ ّـدة .حصل
األمر عينه بعد تحرير جنوب لبنان
عـ ــام  .2000ق ـب ــل ذلـ ــك ش ـه ــد ال ـح ــزب
«ه ـ ّـب ــة» مـمــاثـلــة إث ــر اسـتـشـهــاد نجل
األمـ ــن ال ـع ــام لـ ــ«ح ــزب ال ـل ــه» الـسـ ّـيــد
حسن نصر الـلــه (ه ــادي) عــام .1997
هـكــذا ،لقد ّ
«أج ــج» الـحــزب ثقافة بني
الناس قوامها أن مفردة «اإلنجازات»
ال تـقـتـصــر ع ـلــى ال ـت ـحــريــر وال ـن ـصــر
العيني املباشر ،بل إن التضحية هي
بحد ذاتها إنجاز .ربما هذا ما ُي ّ
فسر
موجات حماسة االنضمام إليه ُبعيد
كل نصر (تحرير) أو استشهاد (قادة
وأفـ ــراد) .أكـثــر مــا يلفت االنـتـبــاه ،في
الضاحية تـحــديـدًا ،أن تلك الظاهرة
(حـ ـم ــاس ــة االن ـ ـض ـ ـمـ ــام لـ ـلـ ـح ــزب) قــد
طــاولــت أولـئــك الـشـ ّـبــان الــذيــن كــانــوا،
ل ـس ـن ــوات خ ـل ــت ،ال ي ـج ـي ــدون س ــوى
ّ
التسكع على الـطــرقــات .هــؤالء الذين
ك ــان يـصـفـهــم ال ـب ـعــض بـ ــ«ال ــزع ــران».
شريحة تجدها في كل بيئة ومجتمع.
بعض هــؤالء كــانــوا ال يشعرون بـ ّ
ـود
ً
تجاه الحزب أصال .الحزب ،بالنسبة
إليهم ،عائق أمام «تلطيش» الفتيات
أو ت ـعــاطــي امل ـم ـن ــوع ــات .ع ـل ــي ،ال ــذي
أص ـب ــح ي ـح ـمــل اآلن اس ـم ــا ج ـه ـ ّ
ـادي ــا،
هــو سـ ــراج ،أح ــد هـ ــؤالءُ .ي ـحـ ّـدثــك عن
رف ـ ــاق ل ــه ف ـع ـلــوا م ــا ف ـع ـلــه .أصـبـحــوا
ي ــرت ــادون امل ـس ـجــد ،ت ـغـ ّـيــر سـلــوكـهــم،
ُ
وكل ما يريدونه «أن تقبل طلباتهم».
رأى عـلــي ،وم ــن مـثـلــه ،خ ــال األع ــوام
املــاض ـيــة ،ص ــور الـكـثـيــر مــن الـشـهــداء
تزداد يومًا بعد آخر .يعرفون الكثير
منهم عندما كانوا بينهم ،وبالتالي:
«ونحن مش أحسن منهم».
من أدبيات حزب الله ،التي أصبحت
بمثابة القول الخالد في إعالمه ،كلمة
لـلـشـيــخ راغـ ــب حـ ــرب ،الـ ــذي اغـتــالـتــه
«إس ــرائـ ـي ــل» ف ــي ث ـمــان ـي ـن ـيــات ال ـقــرن
املاضي ...يقولُ :
«دم الشهيد إذا سقط
فبيد الله يسقط ،وإذا سقط بيد الله
فــإنــه يـنـمــو ،ولــذلــك نـجــد أن ــه يستمر
حـيــا ،يصبح شــاه ـدًا ،يكبر وينتشر
في األرض».

وبني فكرة االنتصار خلقتها هزائم
الـ ـع ــرب م ـن ــذ عـ ــام  1948خـصــوصــا
فــي املنطقة الـحــدوديــة مــع فلسطني
املحتلة ،كــان من املستحيل التفكير
بــالـنـصــر ،وك ــان ال ـعــدو االســرائـيـلــي
ّ
يدوس بأقدامه كل القرى من دون أن
تطلق رصــاصــة واح ــدة ،حتى بــدأت
دم ــاء ال ـش ـهــداء تـسـقــي ت ــراب الـقــرى،
كنا نــرى الــدمــوع فــي عـيــون النساء
واألطفال والرجال الذين لم يحملوا
ال ـس ــاح ي ــوم ــا ،وال ــذي ــن ك ــان ــوا ،قبل
هــذه الــدمــوع ،يطالبوننا باالمتناع
عن املجازفة» يقولها أحد املقاومني،
الفـتــا الــى أن «الــدمــاء األول ــى خرقت
ج ــدار الهزيمة ،ومــن خاللها عرفنا
أن العدو يمكن أن ينهزم ،لذلك كان
مشهد التشييع أمرًا مختلفًا زرع في
نفوسنا أمل النصر في زمن الهزائم،
وهو نفسه اليوم يؤكد لنا أن املجد

لبلدنا ال ك ــان ول ــن يـكــون اال بــدمــاء
هؤالء».
األم ــر نـفـســه ت ـكـ ّـرر مــع بــدايــة دخــول
رجــال املقاومة الــى ســوريــا ملواجهة
خطر اإلرهــاب التكفيري اآلتي الينا
«شعرنا بــأن بعض أبـنــاء منطقتنا
ّ
ال ي ـت ـق ـب ـلــون األمـ ـ ـ ــر ،وي ـ ـعـ ــز عـلـيـهــم
استشهاد أوالده ــم في ســوريــا ،لكن
سرعان ما ّ
تبدل ذلك .فقد بدأ األهالي
يقدمون كــل شبابهم للمشاركة في
القتال ،وبعد تشييع كل شهيد يزداد
عــدد املتطوعني للمشاركة ،حتى أن
أحد أبناء املنطقة ،وهو وحيد ألهله،
أصـ ّـر على املشاركة فــي القتال ،لكن
حــزب الـلــه رفــض ذلــك بـشــدة ،الــى أن
حـضــر وال ـ ــداه وطـلـبــا بــإل ـحــاح عــدم
مـنــع ولــده ـمــا م ــن امل ـش ــارك ــة ،وقــدمــا
ّ
يصران على
تعهدًا شخصيًا بأنهما
ذلك».
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بلدي

(هيثم الموسوي)

ّ
ك ــال ـع ــادة ،شــكـلــت م ــواق ــع ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي مساحة
للتعبير عــن اآلراء فــي قضية اسـتـهــداف ق ــوات االحـتــال
االسرائيلي ملوكب ّ
يضم عددًا من كوادر املقاومة في منطقة
القنيطرة السورية .الغضب كان عارمًا ،ما برز من خالل
املطالبة بالثأر .حتى إن كثيرين راحوا ّ
يروجون لشائعات
مبالغ فيها ،قد يكون أبرزها نقلهم لكالم عن لسان السيدّ
ّ
حـســن نـصــرالـلــه عــن أن ــه سـيـطــل ليطلب مــن املستوطنني
التزام املالجئ.
لكن الالفت في معظم التعليقات ،املتضامنة مع املقاومة
وش ـهــدائ ـهــا ،أن ـهــا سـبـقــت ال ـش ـعــار الــرس ـمــي ال ــذي رفعته
املقاومة في بيانات النعي (على طريق القدس) إلى اإلعالن
عن الوجهة املقبلة :فلسطني .لم يشك املناصرون لحظة في
وجهة املقاومة التي قادتهم من نصر إلى آخر على مدى
أكثر من ثالثني عامًا.
الصدمة التي ّ
خيمت على جمهور املقاومة جــرى تلقفها
سريعًا ،وكتب كثيرون عن حلم التحرير الذي صار أقرب
بعدما صــار رجــال املقاومة على أبــواب الـجــوالن السوري
املحتل.
ل ـكــن م ـفــاجــأة «ال ـف ــاي ـس ـبــوك» ك ــان ــت الـشـهـيــد مـحـمــد أبــو
ال ـح ـســن ،الـ ــذي شـ ّـيــع أم ــس ف ــي بـلــدتــه ع ــن ق ــان ــا .عـنــدمــا
انتشرت صــور شهداء القنيطرة الستة ،ســارع أصدقاؤه
إلى اإلعــان عن هويته الحقيقة ،وربطها بتلك التي يعرفه
بها كثيرون :إيليا غرافيكا .هذا الشاب املــرح ،الــذي يعمل
في التصميم «الغرافيك ديزاين» ملصلحة عدد من شركات
اإلنتاج ،وساهم في أفالم مرتبطة باملقاومة ضد االحتالل
اإلسرائيلي ،هــو نفسه املـقــاوم الــذي سقط ضمن شهداء
املوكب في القنيطرة.
معلومات كثيرة عرفها االصدقاء عن الشاب اللطيف ،الذي
يستعد الستقبال خطيبته يوم االثنني املاضيّ ،
ّ
ويعد
كان
لزواجه في فصل الصيف .وذكــر آخــرون أنهم التقوه في
صفوف اللغة العبرية ،من دون أن يكتشفوا شيئًا عن عمله.
وظهرت صــوره بـ«القميص االســود» ،الــذي قيل إنه ارتــداه
بوصفه من أفراد القوة الخاصة التي نشرها حزب الله في
الضاحية الجنوبية ،يوم العاشر من محرم.
ون ـقــل ع ــدد م ــن «ال ـف ـســاب ـكــة» ن ـصــا ك ــان الـشـهـيــد «إيـلـيــا
غرافيكا» قد كتبه على صفحته:

أقوال من التاريخ
:1982-1985
هأل «إنتو» رح تحرروا بيروت؟!
«إنتو» رح تحرروا الجنوب؟!
«إنتو» رح تربحوا عإسرائيل؟!
«إنتو» رح تحرروا فلسطين؟!
:1985-2000
«أنتو» رح تحرروا الجنوب؟!
«انتو» رح تربحوا عاسرائيل؟!
«أنتو» رح تحرروا فلسطين؟!
:2000-2006
«انتو» رح تربحوا عاسرائيل؟!
«أنتو» رح تحرروا فلسطين؟!
:... -2006
«انتو» رح تحرروا فلسطين؟!
لــم يبق إال الـســؤال األخـيــر للتاريخ يــا مـحـمــد ...لــن ننتظر
ً
طويال لنجد له إجابة عساها تكون شافية.

