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سياسة
على الغالف

وادي القديسين برسم االستثمار!
قداسة وادي قاديشا ال تحول دون التعديات عليه .الوادي الذي هجره معظم أبنائهُ ،
والمدرج على الئحة التراث العالمي،
واقع بين سندان تهديدات منظمة اليونيسكو بسحبه من الالئحة ،ومطرقة «الطموحات االستثمارية» التي تحظى بدعم
ال يستهان به من البطريركية المارونية
ليا القزي
«شــو جايينا مــن إدراج وادي قنوبني
على الئحة التراث العاملي؟» .يسأل رجل
دي ــن م ــارون ــي م ــن م ــؤي ــدي االسـتـثـمــار
السياحي في الــوادي الواقع في قضاء
ّ
البطريركية املارونية
بشري ،الذي تملك َ َ
جــزءًا كبيرًا منه! «الــنــفــس الرأسمالي»
لـ ـ «األب ــون ــا» ي ـه ـ ّـدد بـتـحــويــل «ال ـ ــوادي
املقدس» لدى املوارنة وإرثهم الروحي
وال ـتــاري ـخــي إل ــى قـبـلــة لـ ـ ـ ّ
ـرواد املـطــاعــم
ومــدخـنــي «األراكـ ـي ــل» ونـ ــزالء الـفـنــادق
في هذه البقعة الساحرة ،بدل أن يبقى
ّ
محجة للمؤمنني .عـيــون املستثمرين
مفتوحة على الوادي املدرج على الئحة
ال ـت ــراث ال ـعــاملــي ،وامل ـشــاريــع بالجملة:
«تـيـلـيـفــريــك» ،سلسلة مـطــاعــم ،فـنــادق
وغـ ـي ــره ــا ،م ـم ــا لـ ــم ت ـك ــن ل ـت ـط ــرح ل ــوال
«الريق الحلو» من بعض رجــال الدين،
واق ـت ـصــار مـنـظـمــة «ال ـيــون ـس ـكــو» على

أمين سر اللجنة البطريركية
للعناية بالوادي :ليتهم يشطبونه
من الئحة التراث العالمي
تجد األطراف السياسية نفسها
محرجة من رفع الصوت ،لكون
بكركي هي المعني األول باألمر
الـتـحــذيــرات اللفظية مــن إزال ــة ال ــوادي
عن الالئحة .وتؤكد مسؤولة في إحدى
ال ـج ـم ـع ـيــات امل ـع ـن ـيــة بــامل ـحــاف ـظــة على
الــوادي أن كل املشاريع السياحية التي
يجري الحديث عنها «تجد رعاية من
البطريركية املارونية».
م ـل ـك ـي ــة أراضـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ــوادي ت ـ ـعـ ــود ال ــى
الرهبانية اللبنانية املارونية ،وتحديدًا
الرهبانية املريمية ،إلى جانب عقارات
خـ ــاصـ ــة ذات م ـل ـك ـي ــة خـ ــاصـ ــة ي ـع ــود
معظمها الى سكان من منطقة حدشيت.
«قداسة» الوادي ّ
تتعرض لالنتهاك على
أيدي بعض من يفترض أن يكونوا من
ّ
حراسه ،فيما تجد األطــراف السياسية
نفسها محرجة من رفع الصوت ،لكون
بكركي هي املعني األول باألمر .رئيس
دير مار انطونيوس قزحيا ،في قضاء

ّ
مشاريع ّ
تهدد بتحويل «الوادي المقدس» لدى الموارنة إلى قبلة لرواد المطاعم ومدخني «األراكيل»! (مروان بوحيدر)

عشرة أشخاص في الوادي
وادي قاديشاُ ،يعرف بالوادي املقدس نسبة الى جذور الكلمة السريانية .يبدأ من بلدة
بشري ويتألف من واديني موازيني .في بلدة طورزا ،ينقسم الوادي الى قسمني ،األول
ُ
وادي قزحيا ،الذي يمتد من بلدة اهدن الى وادي النهر ،وتشرف عليه ثالث قرى .أما
ُ
الثاني ،فيمتد من بشري الى وادي النهرُ ،ويعرف باسم وادي قنوبني ،وتطل عليه ست
قرى .يجمع الوادي جغرافيًا بني قضاءي زغرتا وبشري ،ومنه يسيل نهر قاديشا،
الذي ينبع من مغارة تقع في منطقة األرز ،ويصل الى طرابلس ليتحول اسمه الى نهر
أبو علي .في الوادي سكن البطاركة املوارنة منذ  400سنة .يبلغ عدد الناخبني في
قنوبني  1011شخصًا 189 ،شخصًا فقط يقترعون .املقيمون ال يتعدون العشرة
بعد نزوح أو هجرة الباقني ،وال سيما إلى أستراليا وكندا.

ً
زغــرتــا ،مـثــا ،أمــر أخـيـرًا بقطع ثمانني
ش ـجــرة مـعـمــرة ف ــي الـ ـ ــوادي للحصول
على  40طنًا من الحطب ،من دون إذن
مــن وزارة ال ــزراع ــة .وتـشـيــر املعلومات
الى أن املسؤولني عن أمالك البطريركية
أعطوا إذنًا ألحد شركائهم ببناء منزل
ّ
مطل على ال ــوادي فــي العقار الــرقــم 38
التابع عقاريًا للديمان ،مخالفني بذلك
أبرز بنود املحافظة على الوادي بحسب
ت ـص ـن ـيــف م ـن ـظ ـمــة ال ـي ــون ـس ـك ــو ،ال ــذي
يقضي بتأمني محيط الحماية له .وفي
العقار الرقم  45التابع عقاريًا لقنوبني،
الذي تملكه البطريركية املارونية ،سمح
املـســؤولــون أيضًا لشريك آخــر بالبناء
وبتوسعة منزله( .نشرت «األخبار» في
الـعــدد  ،١١٣٣الجمعة  ٤حــزيــران ٢٠١٠
تحقيقًا عن مخالفات في الوادي تجري
بحماية من بعض اإلكليروس).
ف ــي عـ ــام  ،2013ت ـقــدمــت الـبـطــريــركـيــة

املارونية بدراسة الى اليونسكو تطلب
فيها توسعة الطريق الى أربعة أمتار،
وإضافة رصيفني للمشاة على جانبيها
وتعبيدها بالباطون .أرسلت املنظمة
املـهـنــدس الفرنسي بـيــار م ــاري تريكو
للتثبت م ــن ال ــدراس ــة مـيــدانـيــا ،فوجد
ّ
أن ال حــاجــة لـلـتــوسـعــة ،ل ـكــن املنظمة
ال ــدول ـي ــة تــراج ـعــت ع ــن رف ـض ـهــا ،فيما
بعد ،عبر ممثلها جاد تابت ،الذي قال
في اجتماع في الديمان ( 13آب )2014
خ ـصــص لـب ـحــث م ـلــف ال ـ ـ ــوادي ،إن ما
وصل الى اليونسكو من خالل الدراسة
هو «اجتزاء غير دقيق يركز على اقتراح
اقــامــة تيليفريك فــي ال ـ ــوادي» ،بحسب
محضر االجتماع .وتوافق املجتمعون
على «تبليط الطريق الترابية القائمة
بــالـحـجــارة الصخرية املحلية بعرض
ال يـتـجــاوز ثــاثــة أم ـتــار وتــأهـيــل طــرق
املشاة وإقامة الطرق الزراعية وترميم

بيوت وكنائس ومعالم وادي قنوبني
وإن ـ ـشـ ــاء م ــراك ــز االس ـت ـق ـب ــال واالع ـ ــام
وال ـت ــوج ـي ــه وم ـح ـط ــات ل ــاس ـت ــراح ــة...
لتوفير الـحــد األدنـ ــى مــن حـقــوق قرية
وادي قنوبني» ،علمًا بأن إدراج الوادي
على الالئحة يلحظ واقــع وجــود حياة
بشرية فيه.
أمــن ســر اللجنة البطريركية للعناية
بـ ــالـ ــوادي جـ ـ ــورج عـ ــرب يـتـسـلــح بـهــذا
الـبـيــان ،مـشـيـرًا ال ــى «أطـ ــراف سياسية
(الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوات الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة) ت ـخ ـت ـل ــق ه ــذه
ال ـع ـنــاويــن لـلـتـهــويــل» ،ج ــازم ــا ب ــأن «ال
أح ـ ــد ي ــري ــد ازالـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ــوادي عـ ــن الئ ـحــة
الـ ـت ــراث» .وي ـس ــأل« :ملـ ــاذا يـحــق لـهــم أن
يـشـقــوا أوت ــوس ـت ــرادًا عـلــى طــريــق االرز
ويستفيدوا مــن املحمية سياحيًا ،وال
يحق لغيرهم القيام بــاألمــر نفسه في
ال ـ ــوادي؟» ،خالصًا الــى ال ـقــول« :ليتهم
يشطبون الــوادي عن هــذه الالئحة .كل
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المشهد السياسي

عودة قطرية تربك المفاوضين
ال ـخ ــراب ج ــرى بـعــد ع ــام ُ .1998وض ــع
ال ــوادي على الالئحة مــن دون متابعة
من الــدولــة :ال حمامات وال مواقف وال
دليل سياحيًا» .يؤكد عرب أن البطريرك
بشارة الراعي «هو الوحيد الــذي اهتم
بــوضــع ال ـنــاس فــي الـ ــوادي ال ــذي يكاد
يهجره أهله .وأبسط واجباته أن ُيعنى
بالبشر قبل الحجر» ،فيما يقول أحد
فعاليات الــديـمــان ،إن «مشكلة الــراعــي
أنــه أدار أذنــه لعرب وآلخــريــن من أبناء
ّ
املادي».
املنطقة ،ممن يبغون الربح
الـنــائــب الـبـطــريــركــي ال ـعــام فــي منطقة
الجبة املطران مارون عمار يوافق عرب
على أن «غياب الحياة من وادي قنوبني
يـعـنــي غ ـي ــاب الـ ـت ــراث ألن ه ــذا ال ـت ــراث
م ــن عـمــل االنـ ـس ــان» .ي ـقــول إن األهــالــي
ُ ّ
«وجـ ــل مــا طلبوه كان
ق ـصــدوا بكركي
شــق طــريــق زراعـ ـي ــة» .ي ـت ـســاءل« :كيف
نريد أن يهتم العالم بنا اذا لم نؤمن لهم
الوسائل الالزمة؟» .يغمز عمار من قناة
البطريرك السابق نصرالله صفير« :في
عهده لم يكن هناك حــوار بني املعنيني
كـمــا يحصل ال ـي ــوم» .يــؤكــد امل ـطــران أن
«قـنــوبــن ال ـيــوم يـمــر فــي أحـســن ظــرف،
ُ
لكن اليونيسكو تهدد بسبب املشاكل
الناجمة عــن الـصــرف الـصـحــي» ،الفتًا
ّ
الــى أن العمل جــار على حــل هــذا امللف
«بالتعاون مع الـقــوات اللبنانية ،التي
تسعى الى تأمني مركز لتنقية الصرف
ال ـص ـحــي ع ـبــر ال ـق ـصــب سـ ُـيـكـلــف أكـثــر
مــن  40مـلـيــون دوالر .ه ــذا هــو الخطر
الحقيقي» .أما قطع ثمانني شجرة في
قــزح ـيــا« ،ف ـمــا أهـمـيـتـهــا ب ــوج ــود آالف
األشجار املزروعة .بيئيًا ،يجب كل فترة
قطع االشجار البرية؟» يتساءل .صحيح
أن رئيس الدير مخايل فنيانوس عوقب
ألنه لم يتبع االجــراءات القانونية« ،اال
أنه لم ُيخطئ» .أما املطعم املخالف في
ال ــوادي ،فيرفض املـطــران ازالـتــه «ألننا
في أمس الحاجة اليه .نصف الزوار لن
يأتوا لوال وجوده».
رئ ـيــس بـلــديــة حــدشـيــت ايـلــي حمصي
ي ـق ــول إنـ ــه «لـ ــو كـ ــان امل ـط ـع ــم امل ـخــالــف
ضـمــن نـطــاق بلديتي مــا كـنــت ألسمح
له بالعمل» ،الفتًا الى أن «هناك أناسا
يــريــدون بناء زعامتهم على الخدمات
امل ـخــال ـفــة لـلـمـصـلـحــة ال ـع ــام ــة» ،غــامــزا
مــن قناة النائب السابق جـبــران طــوق.
يــرى أن «وجهة نظر الــراعــي باالعتناء
ّ
بــالـبـشــر قـبــل الـحـجــر صــائ ـبــة» ،مــذك ـرًا
ب ـحــادثــة س ـقــوط إحـ ــدى ال ــراه ـب ــات في
الوادي ،التي لم يتمكن الصليب االحمر
من الوصول اليها إال بعد أربع ساعات.
ّ
األونيسكو ،فــي رأي ــه« ،يجب أل تكون
متشددة .بالنتيجة هناك قرية اسمها
قنوبني .نحن محتارون بــن املصلحة
ال ـع ــام ــة وم ـ ــراع ـ ــاة م ـص ـل ـحــة الـ ـن ــاس».
أم ــا امل ـشــاريــع الـسـيــاحـيــة ال ـتــي ُيحكى
عـنـهــا« ،فـغـيــر قــابـلــة لـلـتـنـفـيــذ» ،ملقيًا
ّ
بــالـلــوم عـلــى «الـلـجـنــة الـتــي تــألـفــت في
عـهــد صـفـيــر ،وتــرأسـهــا امل ـطــران سمير
م ـظ ـلــوم ،ألن ـهــا ل ــم تـتـمـكــن م ــن تحقيق
شيء للوادي» .أما املطران عمار« ،فهو
حريص جدا على الوادي».
رئ ـي ــس ب ـلــديــة ب ـش ــري أنـ ـط ــوان ط ــوق،
يــرى أن التحدي يكون بالتوفيق بني
«الـ ـ ـ ــوادي ك ـج ــزء م ــن الـ ـت ــراث ال ـعــاملــي،
وح ـي ــاة ال ـن ــاس الـقـلـيـلــن ه ـن ــا» .وعـمــا
يشاع عــن خــاف بــن الــراعــي والـقــوات
الـلـبـنــانـيــة ح ــول امل ـل ــف ،ي ــرى ط ــوق أن
«م ــن حـســن حــظ الـ ــوادي وج ــود نــواب
كستريدا طــوق وايلي كـيــروز» ،مؤكدًا
ان ــه ال يـمـكـنــه «ت ـخـ ّـيــل وجـ ــود مـطــاعــم
وموسيقى فــي محج ديـنــي ،أو زيــارة
صــومـعــة ديـنـيــة بـسـيــارتــه .هـنــاك فــرق
ّ
بــن املتنزه واملـحـجــة» .ويضيف« :في
الوادي تاريخ ديني وثقافي .والبعض،
كــالـبـطــريــركـيــة امل ــارون ـي ــة ،لــديــه أحــام
ب ــاق ــام ــة ق ــرى ن ـمــوذج ـيــة ،ال يـمـكــن أن
نقبلها».

يزور وزير الداخلية نهاد
المنشوق الواليات المتحدة
في سياق التنسيق في
ملفي «مكافحة اإلرهاب»
والمساعدات العسكرية
األميركية إلى لبنان ،في
وقت عادت فيه قطر إلى
ّ
خط المفاوضات في شأن
العسكريين المخطوفين عبر
المفاوض الجديد المعروف
باسم «أبو أنس»
بـ ـع ــد ع ـ ـ ــودة الـ ـحـ ـك ــوم ــة إلـ ـ ــى ال ـع ـم ــل،
واسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرار مـ ـ ـج ـ ــري ـ ــات الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــوارات
ال ـث ـن ــائ ـي ــة ،ت ـع ـي ــش ال ـ ـبـ ــاد ج ـ ـ ـ ّـوًا ّمــن
ّ
الـهــدوء الـحــذر ،فــي ظــل حــالــة ّالترقب
األم ـ ـن ـ ــي ال ـ ـتـ ــي تـ ـف ــرضـ ـه ــا تـ ــوقـ ـع ــات
املعارك على الحدود الشرقية .صفحة
ال ـس ـجــاالت الـسـيــاسـيــة ال ـتــي عصفت
األس ـب ــوع امل ــاض ــي ،وج ــرى تـجــاوزهــا
ف ــي جـلـســة ال ـح ــوار األخ ـي ــرة وجـلـســة
الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،ت ـش ـي ــر إل ـ ــى أن ال ـح ـي ــاة
السياسية ستنتظم مطلع األسـبــوع
ّ
وستوجه
املقبل تحت عنوان مطلبي،
األن ـ ـظـ ــار إل ـ ــى ع ــن ال ـت ـن ـي ــة وم ـج ـلــس
الـ ـن ــواب ،حـيــث م ــن املـنـتـظــر أن يــدعــو
الــرئـيــس نبيه ب ـ ّـري إل ــى جلسة عامة
مل ـنــاق ـشــة ع ــدد م ــن امل ـش ــاري ــع ،ومـنـهــا
املوازنة التي حــددت الحكومة جلسة
خ ــاص ــة ل ـهــا ف ــي  16ال ـش ـهــر ال ـج ــاري،
على أن يحيلها فيما بعد الوزير علي
حسن خليل إلى مجلس النواب.

املصادر بأنه «محاولة لسلب التقدم
الذي وصل إليه املفاوضان الحجيري
والـ ـفـ ـلـ ـيـ ـط ــي» .وتـ ـ ـق ـ ــول امل ـ ـ ـصـ ـ ــادر إن
«الـ ـنـ ـص ــرة ت ــرس ــل رسـ ــائـ ــل إي ـجــاب ـيــة
عــن جــديــة فــي املـفــاوضــات ،فــي سياق
تلميع صورتها لبنانيًا ،وخصوصًا
ّ
في ظل الحديث عن عدم نية النصرة
فتح معركة مع الجيش اللبناني ،بل
حصر معاركها مع الجيش السوري
وح ــزب ال ـلــه ف ــي ق ــرى ال ـق ـل ـمــون ،الـتــي
سيطروا عليها خــال الـعــام املاضي،
ال باتجاه لبنان».

المشنوق إلى واشنطن

وفـ ــي س ـي ــاق آخ ـ ــرُ ،ي ـق ـ ِـف ــل األس ـب ــوع
ال ـح ــال ــي ع ـل ــى الـ ــزيـ ــارة ال ـت ــي ي ـقــوم
بـهــا وزي ــر الــداخـلـيــة نـهــاد املشنوق
إل ــى ال ــوالي ــات املـتـحــدة بـعــد عــودتــه
من الرياض ،يرافقه عدد من القادة
األمـنـيــن ،وعضو كتلة «املستقبل»
الـ ـنـ ـي ــابـ ـي ــة ال ـ ـنـ ــائـ ــب بـ ــاسـ ــم الـ ـش ــاب
ب ـص ـف ـتــه عـ ـضـ ـوًا ف ــي ل ـج ـنــة ال ــدف ــاع
النيابية.
وتـقــول مـصــادر املشنوق إن «الــزيــارة
سـ ـتـ ـك ــون مـ ـه ـ ّـم ــة ج ـ ـ ـ ـ ّـدًا ف ـ ــي الـ ـشـ ـق ـ ّـن
الـسـيــاســي واألم ـن ــي» ،وتـلـفــت إل ــى أن
ج ــدول األع ـم ــال يـتـضـ ّـمــن ل ـق ــاء ات مع
شخصيات أميركية سياسية وأمنية
وع ـس ـك ــري ــة ،و«س ـن ـب ـح ــث ف ــي كـيـفـيــة
تفعيل التعاون األمـنــي بــن البلدين،
وتحديدًا في مجال مكافحة اإلرهاب».
كذلك يبحث املشنوق مع األميركيني
مـ ـ ـس ـ ــأل ـ ــة امل ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــدات الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة

األميركية للبنان ،وإمكانية زيادتها
وفقًا ملتطلبات املرحلة وتزايد الخطر
عـلــى ال ـح ــدود الـلـبـنــانـيــة – الـســوريــة،
واس ـت ـعــراض مـجـمــل ال ـت ـطــورات على
ال ـس ــاح ـت ــن ال ـل ـب ـنــان ـيــة واإلق ـل ـي ـم ـي ــة.
وقــالــت امل ـص ــادر إن «ال ــوف ــد سيبحث
حاجة لبنان للدعم في ملف النازحني
السوريني» ،وسيؤكد وزيــر الداخلية
أن «لبنان لن يرفض أي مساعدة من
أي جـهــة كــانــت ف ــي سـبـيــل االنـتـصــار
ف ــي حــربــه ع ـلــى اإلره ـ ـ ــاب» .وسـيـلـقــي
امل ـش ـنــوق كـلـمــة ي ــوم األربـ ـع ــاء املـقـبــل
ض ـ ـمـ ــن نـ ـ ـ ـ ــدوة ل ـ ـ ـ «ب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج ال ـ ـشـ ــرق
األوسـ ـ ــط» ف ــي م ــرك ــز «وي ـل ـس ــون» في
واشـ ـنـ ـط ــن ،ت ـح ــت عـ ـن ــوان« :م ــواج ـه ــة
اإلرهاب :وجهة نظر لبنانية».

العتر عاد إلى طرابلس
فـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،ش ــوه ــد فـ ــي ط ــراب ـل ــس
امل ـط ـلــوب مـحـمــد ال ـع ـتــر ،شـقـيــق بــال
ال ـ ـع ـ ـتـ ــر ،وهـ ـ ـ ــو أحـ ـ ـ ــد ق ـ ـ ـ ــادة املـ ـ ـح ـ ــاور

مشاهدة العتر
تحيي المخاوف من
موجة اغتياالت تطال
شخصيات طرابلسية

المشنوق محاضرًا في واشنطن« :مواجهة اإلرهاب :وجهة نظر لبنانية» (هيثم الموسوي)

«النصرة جدية في المفاوضات»

ّ
وف ـ ـ ــي م ـ ــا خ ـ ـ ـ ّـص م ـ ـلـ ــف ال ـع ـس ـك ــري ــن
املـخـطــوفــن ،أش ــارت مـصــادر متابعة
ّ
أن الدخول القطري الجديد على خط
ّ
متعمد في الفترة
الوساطة بعد غياب
املاضية ،عبر مـفــاوض ســوري جديد
معروف باسم أبو أنس ،أثار ّ
جوًا من
البلبلة في خطوط التواصل القديمة
بــن بـعــض ال ـ ــوزراء والــوس ـي ـطــن ،أي
أحمد الفليطي مع «داعش» ،والشيخ
مصطفى الحجيري (أبــو طاقية) مع
«جبهة النصرة».
وعـ ــادت قـطــر لـلـتـفــاوض امل ـبــاشــر مع
َ َ
مجموعت ْي الخاطفني ،في ما وصفته

املطلوبني لألجهزة األمنية اللبنانية،
بـعــد اخـت ـفــاء طــويــل دام مـنــذ املـعــركــة
األخ ـيــرة بــن الـجـيــش واملـسـلـحــن في
امل ــدي ـن ــة ،ال ـت ــي دخ ــل ب ـعــدهــا الـجـيــش
إلى األسواق القديمة .يذكر أن العتر،
كان قد بايع «داعش» في وقت سابق،
وت ـ ـ ـ ّ
ـردد أنـ ــه ان ـت ـقــل إلـ ــى س ــوري ــا بـعــد
اخ ـت ـف ــائ ــه إث ـ ــر امل ـع ــرك ــة م ــع ال ـج ـيــش،
ل ـ ـي ـ ـشـ ــارك فـ ـ ــي ال ـ ـق ـ ـتـ ــال فـ ـ ــي صـ ـف ــوف
التنظيم ،لكن ظـهــوره املـفــاجــئُ ،ربــط
بـ ـم ــا ت ـ ـسـ ـ ّـرب أخ ـ ـي ـ ـرًا عـ ــن احـ ـتـ ـم ــاالت
وجـ ـ ـ ـ ــود م ـ ــوج ـ ــة اغـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــاالت جـ ــديـ ــدة
تـ ـط ــاول ش ـخ ـص ـيــات ط ــراب ـل ـس ـي ــة مــن
ضمن الئحة ُوضعت إلشعال الساحة
الشمالية اللبنانية .وأثارت املعطيات
عـ ــن عـ ـ ــودة ال ـع ـت ــر األج ـ ـهـ ــزة األم ـن ـي ــة
لتفعيل بحثها عنه.

الحاج ّ
يرد على يوسف

إلى ذلكّ ،
رد املدير العام السابق لقوى
األمن الداخلي اللواء علي الحاج على
م ــا أورده ال ـن ــائ ــب غـ ــازي ي ــوس ــف في
شـهــادتــه أمــس أم ــام املحكمة الــدولـيــة
الخاصة بلبنان ،مشيرًا إلــى أن « كل
مــا أتــى على ذكــره الشاهد الـيــوم غير
صحيح على اإلطالق» .وذكر الحاج أن
«مسألة خفض عديد الحماية األمنية
الرسمية التي كانت تعمل إلى جانب
نـحــو مـئــة عنصر مــن وح ــدة الحماية
الـ ـخ ــاص ــة ل ـل ــرئ ـي ــس ال ـش ـه ـي ــد (رف ـي ــق
ال ـ ـحـ ــريـ ــري)» ،والـ ـت ــي ذك ــره ــا يــوســف
في شهادته ،هي «معزوفة ممجوجة
لدى البعض ،وقد جرى جالؤها على
نحو يدحض كل املزاعم التي ال تراعي
األصـ ـ ـ ــول واإلج ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات امل ــرع ـ ـي ــة ،فــي
التحقيقني اللبناني والدولي».
ونـفــى الـحــاج أن يـكــون قــد «ص ــدر من
قبلنا أي تعميم ،ولم يجر أي اتصال
بأي من الضباط ملنعهم من التواصل
مع الرئيس الشهيد ،باستثناء الطلب
م ــن الـ ـل ــواء ال ـش ـه ـيــد وس ـ ــام ال ـح ـســن،
الـ ــذي ك ــان آم ـ ـرًا لـلـمـجـمــوعــة األم ـن ـيــة
الـ ـ ـت ـ ــي ك ـ ــان ـ ــت م ـ ــوض ـ ــوع ـ ــة ب ـت ـص ــرف
الرئيس الحريري ،كي يكف عن تقديم
الهدايا واملساعدات لبعض الضباط
امل ـن ـت ـف ـع ــن مـ ــن ق ـب ـل ــه ،وآلخـ ــريـ ــن فــي
ق ـط ــاع ــات أخـ ـ ــرى ،أم ـت ـنــع ع ــن ذكــرهــم
اآلن .وقـ ــد اع ـل ـمــت ال ــرئ ـي ــس الـشـهـيــد
بـهــذا األم ــر بــاعـتـبــاره يــؤثــر سلبا في
م ـع ـن ــوي ــات الـ ـضـ ـب ــاط وس ـم ـع ــة ق ــوى
األم ــن الــداخ ـلــي وس ـيــر عـمـلـهــا ،وكــان
مـتـفـهـمــا م ــؤك ـدًا أن ــه ال ي ــرض ــى بـهــذه
التصرفات».

علم
و خبر
بين الحزب والجماعة
زار وف ــد م ــن ح ــزب ال ـل ــه ،ف ــي مـنـطـقــة ب ــرج ال ـب ــراج ـن ــة ،م ــرك ــز الـجـمــاعــة
االســامـيــة فــي حــي الــروضــة فــي الـبــرج .وج ــاءت الــزيــارة للتأكيد على
«حسن الجوار» بني الطرفني .وأكــد وفد الحزب حرصه على عدم قطع
العالقة مع الجماعةّ .
ورد وفد من الجماعة الزيارة للحزب.

المجلس الوطني يباشر أعماله
ُّ
عقدت اللجنة التي كلفت متابعة األعـمــال الخاصة باملجلس الوطني لـ
 14آذار ،بعيدًا عن اإلعــام ،اجتماعها األول أمــس ،في األمانة العامة في
األشرفية .وعلمت «األخبار» أن العملني اإلداري والتقني بدأ البحث فيهما
لصياغة النظام الداخلي للمجلس ،ودوره واألعضاء املشاركني فيه.

ترايسي غائبة
ّ
ُي ّ
سجل في قضاء بعبدا غياب تام لترايسي داني شمعون ،التي ترشحت
َ
عــن أح ــد املـقــاعــد املــارون ـيــة فــي ال ـق ـضــاء ،اذ ال تـشــاهــد فــي الـنـشــاطــات

االجتماعية املختلفة ،وتقتصر إطــاالتـهــا على البيانات األسبوعية
لحزب الديمقراطيني األحرار ،الذي تترأس اجتماعاته في منزلها.

أيتام طرابلس في صراعات اللئام
أثــار جلب أطفال ميتم الشعراني ،أمــس ،إلى ساحة التل في طرابلس،
للمشاركة في اعتصام ضد مشروع املرأب املنوي تنفيذه فيها ،استياء
كبيرًا في طرابلس ،إذ جمع املنظمون األيتام تحت األمطار بال مظالت،
وأبقوهم بعض الوقت ،ما جعل كثيرين ّ
يعبرون عن شجبهم لـ»استغالل
األطفال األيتام بهذا الشكل املعيب في صراعات السياسيني».

نهاية هدنة الحوار
ش ــن ال ـش ـيــخ خــالــد ال ـع ــارف ــي ،خ ــال خـطـبــة الـجـمـعــة أم ــس ف ــي مسجد
املـ ـج ــذوب ف ــي ص ـي ــدا ،ه ـجــومــا عـنـيـفــا ع ـلــى ح ــزب ال ـل ــه ،ب ـعــد ف ـتــرة من
ال ـهــدوء ،ال ــذي التزمه خطباء املـســاجــد ،وذل ــك بعد الـحــوار بــن الحزب
وتيار املستقبل .وقد سخر العارفي ،القيادي في الجماعة االسالمية،
مــن تـقــريــراالسـتـخـبــارات األمـيــركـيــة ،ال ــذي لــم يــذكــر إي ــران وح ــزب الله
كمصدرين للتهديد اإلرهابي.
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سياسة

رسائل
إلى المحرر
معن هالل...
الغائب الحاضر
أنـ ــا ال أك ـت ــب هـ ــذه ال ـك ـل ـمــات
رثـ ً
ـاء للمأسوف على شبابه
اب ـ ـ ــن الـ ـث ــامـ ـن ــة والـ ـعـ ـش ــري ــن
رب ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــا ،بـ ـ ـ ـ ــل أك ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــب ألن
شـ ـخـ ـص ــا كـ ــالـ ــدك ـ ـتـ ــور م ـعــن
هـ ـ ـ ـ ـ ــال ،املـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــروف بـ ـم ــاي ــك
هـ ــال ،يـسـتـحــق أن يـتـصــدر
صفحاتنا الـتــي تخاصمها
نجاحات أبـنــاء هــذا الــوطــن.
ُ
أكـ ـت ــب ألس ـ ـهـ ــم ب ـن ـش ــر قـصــة
مــواطــن صالح أتـ ّـم واجباته
عـلــى أكـمــل وج ــه تـجــاه بلده
لـبـنــان ،وك ــان خير سفير له
في الخارج.
إنـ ــه م ـع ــن هـ ــال ال ـ ــذي ن ـعــاه
دي ـف ـي ــد ف ـي ـن ــي ف ــي ال ـب ــرمل ــان
األوس ـت ــرال ــي مـنــذ أيـ ــام ،ولــم
ت ـ ــذك ـ ــره أي وسـ ـيـ ـل ــة إع ـ ــام
لبنانية ليتحدث فيني عن
دور م ـع ــن ال ـ ــرائ ـ ــد وامل ـم ـي ــز
فـ ـ ــي عـ ـ ـ ــدد مـ ـ ــن املـ ــؤس ـ ـسـ ــات
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة الـ ـت ــي ل ـطــاملــا
عــززت الثقافة اللبنانية في
أوستراليا.
ف ــال ــدك ـت ــور م ـع ــن هـ ــال ك ــان
ق ــد ت ــوج ــه إل ـ ــى أوس ـت ــرال ـي ــا
سـ ـن ــة  2004بـ ـع ــد ت ـخ ــرج ــه
م ـ ـ ــن م ـ ـ ــدرس ـ ـ ــة ال ـ ـشـ ــوي ـ ـفـ ــات
ال ــدول ـي ــة ف ــي ل ـب ـنــان إلك ـمــال
دراس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــه ال ـ ـجـ ــام ـ ـع ـ ـيـ ــة ف ــي
جامعة ملبورن ،أوستراليا.
اسـتـطــاع الــدكـتــور ه ــال من
خ ــال أب ـحــاثــه االسـتـشــاريــة
أن يؤثر في السياسة العامة
ل ـل ـم ـن ــاه ــج ال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة فــي
أوس ـت ــرال ـي ــا .ف ـم ـعــن كـ ــان قــد
حاز ثالث شهادات جامعية
من جامعة ميلبورن ،اثنتان
منهما كانتا بــدرجــة تفوق،
ُ
حيث أدرج اسمه على الئحة
ال ـشــرف .كــذلــك كــان الدكتور
هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ق ـ ـ ـ ـ ــد حـ ـ ـ ـص ـ ـ ــل ع ـ ـلـ ــى
الــدك ـتــوراه فــي اقـتـصــاديــات
التعليم من الجامعة نفسها.
يذكر أن العديد من املقاالت
وال ــدراس ــات فــي أوسـتــرالـيــا
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي تـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــى بـ ـ ـمـ ـ ـج ـ ــاالت
التعليم كانت قد استعانت
بــأجــزاء مــن أطــروحــة دكتور
ه ــال أك ـثــر مــن م ــرة .إضــافــة
إلـ ــى أنـ ــه كـ ــان ق ــد أسـ ــس مــع
زوجته ملا عنداري مؤسسة
خ ـي ــري ــة ت ـح ــت اسـ ــم Aspire
 Fundملـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدة ال ـ ـطـ ــاب
اللبنانيني ذوي اإلمـكــانــات
املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ــدودة فـ ـ ـ ـ ــي تـ ـكـ ـمـ ـل ــة
دراستهم الجامعية ،وبذلك
ي ـكــون ق ــد أس ـهــم ف ــي تغيير
حياتهم إلى األبد.
ف ـ ـ ـ ــارق م ـ ـعـ ــن ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة ب ـعــد
صراعه مع مرض السرطان،
إال أن ب ـص ـم ـتــه امل ـض ـي ـئــة ال
تزال مزروعة في قلب كل من
عرفه أو قابله.
تـحـيــة إل ــى روح م ـعــن هــال
ال ـط ــاه ــرة ،وإلـ ــى ابـتـســامـتــه
ال ـت ــي ل ـطــاملــا راف ـق ـت ــه ،وإل ــى
نـ ـجـ ـم ــه امل ـ ـ ـضـ ـ ــيء ال ـ ـ ـ ــذي لــن
ينطفئ.
ياسمني طبوش

في الواجهة

التسريح:
تأجيل
ّ
الضرب بالخل والحامض
بعد التأجيل الثالث لتسريح
مدير المخابرات العميد
ادمون فاضل ،التالي
للتأجيل االول لتسريح
االمين العام للمجلس
االعلى للدفاع اللواء محمد
خير ،تشق تتمة السلسلة
طريقها كي تستقر عند
قائد الجيش العماد جان
قهوجي
نقوال ناصيف
م ــن بـ ــاب ل ـ ــزوم م ــا ال ي ـل ــزم الـ ـق ــول ان
تـمــديــد اس ـت ـمــرار امل ــدي ــر ال ـع ــام لـقــوى
االمن الداخلي ،ومن بعده قائد الدرك
ثم الداخل حديثا في سلسلة تأجيل
التسريح قائد شرطة بيروت ،وصوال
الـ ــى رئ ـي ــس االرك ـ ـ ــان ف ــي مـنــاصـبـهــم،
ينتهي حكما ـ وربما ليست ملرة اخيرة
ما لم ينتخب رئيس للجمهورية ـ عند
قائد الجيش العماد جان قهوجي.
بذريعة املواءمة السياسية والتسلح
بالنص القانوني ،مستفيدا من املادة
 55في قانون الدفاع ،واملــادة  161في
قانون قوى األمن الداخلي ،ما يجعل
هــذا التدبير قانونيا مـقــدار مــا يبدو
غير مألوف ،ومضرا وسابقة مكلفة،
ي ـس ـت ـمــر ال ـض ـب ــاط ال ـك ـب ــار ح ـي ــث هــم
ّ
بالحجة نفسها :تكليف الجيش حفظ
االمن في البالد.
وبـ ــرغـ ــم ان الـ ـضـ ـب ــاط الـ ـكـ ـب ــار هـ ــؤالء
ي ـت ـس ــاوون ف ــي ت ـبــريــر االج ـ ـ ــراء ،على
تفاوت اهمية مواقعهم وتداخل الشق
ال ـع ـس ـكــري فـيـهــا بــال ـشــق الـسـيــاســي،
يبقى قائد الجيش وحــده تقريبا في
واجـهــة االشـتـبــاك .حتى اآلن يقتصر
الرفض العلني على تأجيل التسريح
على الرئيس ميشال عــون بتصويبه
ع ـل ــى ال ـض ـب ــاط امل ــرش ـح ــن لـلـتـمــديــد
جـمـيـعــا ال ق ـهــوجــي ف ـح ـســب ،بينما
ّ
االفرقاء اآلخرون موزعون على مؤيد

او متريث او متكتم.
بعض الحجج املتداولة:
ـ ـ انتظار انتخاب رئيس الجمهورية
نظرا الى اهمية دوره في اختيار قائد
الجيش ومدير املخابرات ،وان امست
هذه حجة واهية.
ـ ـ تـعــذر تــوافــق ثلثي مجلس ال ــوزراء
منذ حكومة الرئيس نجيب ميقاتي
ع ـل ــى ت ـع ـي ــن ق ــائ ــد ج ــدي ــد ل ـل ـج ـيــش،
وفــي الــوقــت نفسه تـفــادي شغور هذا
املنصب الحساس.
ـ ـ ـ ـ اسـ ـتـ ـعـ ـص ــاء الـ ـتـ ـف ــاه ــم ال ـس ـي ــاس ــي
ع ـل ــى ص ـف ـق ــة م ـت ـكــام ـلــة لـلـتـعـيـيـنــات
العسكرية واالمـنـيــة تشمل املناصب
التي يمألها راهنا تأجيل التسريح،
ف ـض ــا ع ــن ت ـع ـيــن أعـ ـض ــاء جـ ــدد فــي
امل ـج ـلــس ال ـع ـس ـكــري ال ـش ــاغ ــر نـصـفــه.
تفاهم كهذا يقتضي ان يكون جزءا ال
يتجزأ من تسوية داخلية على تقاسم
ال ـت ـع ـي ـي ـنــات ت ـل ــك ف ــي م ــرح ـل ــة تــال ـيــة
النتخاب الرئيس .بيد انها تكون في
صلب صفقة الـتــوافــق على الحكومة
االولى للعهد الجديد.
ـ خـطــر االرهـ ــاب ال ــذي يـتـهــدد ال ـبــاد،
مــا يقتضي ابـقــاء الـقــديــم على قدمه،
وت ـ ـ ـحـ ـ ــديـ ـ ــدا ع ـ ـلـ ــى رأس املـ ــؤس ـ ـسـ ــة
ال ـع ـسـكــريــة ،بـغـيــة اب ـق ــاء الـجـيــش في
جهوز تام للمواجهة املفتوحة.
سواء صحت الحجج تلك ام الُ ،ي ّ
حمل
تبرير تأجيل التسريح احـيــانــا اكثر
مما يحمل ،وخصوصا لــدى اقترانه
باولوية انتخاب الرئيس.
خ ــاف ــا لـ ــواقـ ــع سـ ـ ــاد ع ـ ـقـ ــودا طــوي ـلــة
حـتــى ات ـفــاق ال ـطــائــف ،لــم يـعــد رئيس

بين المواءمة
السياسية والنص
القانوني تستقر
السابقة

ال ـج ـم ـهــوريــة مــرجـعـيــة اخ ـت ـيــار قــائــد
الجيش ،برغم ان تعيينه في مجلس
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ال يـ ـ ـ ــزال ايـ ـ ـ ـ ــاه ،ل ـ ــم ت ـش ـم ـلــه
اصالحات اتفاق الطائف .اسوة بسائر
موظفي الفئة االول ــىُ ،يـعــن بغالبية
الـثـلـثــن ،وه ــو فــي الــدس ـتــور املنبثق
من ذلك االتفاق يخضع الحكام املادة
 ،65بالنصاب املــوصــوف نفسه ،على
ان ــه اح ــد املــواض ـيــع االســاس ـيــةّ .
تغير
دور الرئيس ولم ّ
تتبدل آلية التعيني،
وبات اختيار قائد الجيش في صلب
املـعــادلــة السياسية وم ــوازي ــن الـقــوى
الداخلية ّ
تكرسها املادة الدستورية.
واق ـ ــع هـ ــذه امل ـع ــادل ــة ان ع ـلــى ال ـقــائــد
الشيعية
امل ــارون ــي ح ـمــايــة امل ـق ــاوم ــة ّ
والـ ــدفـ ــاع ع ــن ص ــاح ـي ــات ال ـس ــن ــة في
نـ ـظ ــام ال ـح ـك ــم .ص ـ ــار هـ ـ ــؤالء جـمـيـعــا
معنيني بــالـتــوافــق عـلـيــه .االحـ ــرى ان
ّ
يتحسبوا سلفا الحتمال ترئيسه في
ما بعد.
في ظل الحقبة السورية كما بعدها،
لم يختر اي من رؤســاء ما بعد اتفاق
الطائف قائد الجيش .الرئيس الياس
هـ ـ ـ ــراوي ك ـ ــان ي ــري ــد ال ـع ـم ـي ــد جـ ــورج
حــروق ثم العميد فهيم الحاج قائدا،
اال ان دم ـش ــق ف ــرض ــت عـلـيــه الـعـمـيــد
اميل لحود ،والرئيس اميل لحود كان
يفضل العميد اسعد غانم ثم العميد
سليم ليون اال ان دمشق فرضت عليه
ـان ،والــرئـيــس
الـعـمـيــد مـيـشــال سـلـيـمـ ُ
م ـي ـش ــال س ـل ـي ـمــان اخـ ـي ــرا أرغ ـ ـ ــم عـلــى
الـعـمـيــد ج ــان ق ـهــوجــي .خ ــاف لحود
م ــع ال ـع ـمــاد م ـي ـشــال ع ــون ع ــام 1989
زك ــاه عـنــد دم ـش ــق ،ووجـ ــود سليمان
على رأس لوائه في البقاع ومعرفته
الــوثـيـقــة بــال ـلــواء غ ــازي كـنـعــان زك ــاه،
كــذلــك ح ــال قـهــوجــي عـلــى رأس لــوائــه
في الجنوب اتاح لحزب الله ـ كما من
قبله دمشق لسلفيه ـ ان يضربه بالخل
وال ـح ــام ــض ،ويـخـتـبــر م ـ ــرارا عــاقـتــه
باملقاومة كــي يزكيه .ثــم كــان اول َمن
ســارع الــى دعــم تأجيل تسريحه عام
 2013ابـ ـ ــان ح ـك ــوم ــة م ـي ـقــاتــي بــرغــم
معارضة حليفه عون هذا الخيار وال
يزال.
ومع ان قــادة الجيش املتعاقبني على
مـ ّـر العهود كــانــوا ُي ّ
عينون باالجماع

ال بــال ـت ـصــويــت ،ق ـبــل ات ـف ــاق الـطــائــف
وبـ ـع ــده ،ف ــإن تـعـيــن ق ـهــوجــي ف ــي 28
آب ّ 2008
دون السابقة .للمرة االولــى
ُي ـصـ ّـوت مجلس الـ ــوزراء عـلــى تعيني
ق ــائ ــد ل ـل ـج ـي ــش مـ ــا عـ ـك ــس ان ـق ـس ــام ــا
على الشخص :ثالثة وزراء عارضوا
واثنان امتنعا وثالثة آخرون غابوا.
الــذري ـعــة نفسها ت ـســاق بـ ــازاء تعيني
م ــدي ــر امل ـ ـخـ ــابـ ــرات الـ ـ ــذي ال يـتـطـلــب
م ــرس ــوم ــا فـ ــي م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،بــل
يكتفى بمذكرة يصدرها وزير الدفاع

ّ
سركيس سركيس يرد ...فيؤكد
رد

ص ـ ــدر عـ ــن امل ـك ـت ــب اإلع ـ ــام ـ ــي لــرجــل
األعـ ـم ــال ســرك ـيــس ســرك ـيــس ال ـب ـيــان
اآلتي:
إن مـ ـ ــا ورد (أم ـ ـ ـ ـ ــس) فـ ـ ــي ص ـح ـي ـفــة
«األخبار» التي نحترمها كغيرها من
مـســاحــات الـحــريــة فــي لـبـنــان تشوبه
مـغــالـطــات كـثـيــرة يـهـ ّـمـنــا توضيحها
حتى ال يعلق في ذهن ّقراء الصحيفة
ٌ
تأويل أو تحريف.
ـ ـ إن ســركـيــس ســركـيــس هــو أح ــد أهــم
ت ـج ــار الـ ــدخـ ــان ف ــي الـ ـش ــرق األوسـ ــط
وال ـع ــال ــم ،وه ــو يـمـثــل أك ـبــر الـشــركــات
العاملية في لبنان وحــول العالم .وما
وص ـ ــل الـ ـي ــه أت ـ ــى نـ ـت ــاج جـ ـه ـ ٍـد ف ـ ـ ّ
ـردي
وتوفيق من الله.
ـ ـ إن م ــا ذكـ ــره كــاتــب امل ـق ــال ع ــن نـظــام
ال ــوص ــاي ــة ال ـس ــوري ــة ال يـنـطـبــق على

سركيس سركيس الــذي كان ولم يزل
م ـن ـضــويــا ف ــي خ ــط ب ـكــركــي الــوط ـنـ ّـي
ولن تنهيه بعض األكاذيب عن تغيير
نهجهّ .
ـ أما في ترشحه لالنتخابات وتعاطي
اآلخرين معه بالطريقة التي وصفها
كاتب املقال ،ففي قوله إدانة لحلفائنا
وليس لنا.
ّ
ـ ـ ـ ـ وف ـ ـ ــي ال ـ ـشـ ــق املـ ـتـ ـع ــل ــق ب ـم ـس ــاع ــدة
ال ـ ـك ـ ـنـ ــائـ ــس وال ـ ـج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــات ،ال ي ـجــد
سركيس سركيس حــرجــا فــي فعلته،
بل يدعو اآلخرين الى اتباع نهجه في
سبيل مساعدة من يستحق املساعدة.
ـ وفي الشق القضائي ،فلندع القضاء
يـعـمــل مــن دون الـتــدخــل فــي شــؤونــه،
وسـ ـيـ ـك ــون ل ـل ـق ـض ــاء ق ــري ـب ــا رأي فــي
اتهامات كاذبة ملــآرب باتت مكشوفة
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عامر محسن

لم يختر اي
من رؤساء ما
بعد اتفاق
الطائف قائد
الجيش
(هيثم
الموسوي)

ُبناء على اقتراح قائد الجيش .مع ذلك
ن ِظر باستمرار الى ان مدير املخابرات
ـ ـ ـ ـ كـ ـم ــا ف ـ ــي م ـ ــا مـ ـض ــى امل ـ ــدي ـ ــر الـ ـع ــام
لــامــن ال ـع ــام ـ ـ ع ـلــى ان ــه رج ــل رئـيــس
الـجـمـهــوريــة ال ــذي يـخـتــاره بالتوافق
مع قائد الجيش ،الذي يكون الرئيس
بــدوره قد اختاره قبال ،بغية تنسيق
التواصل بني الرئيس والقائد .درجت
ه ــذه ال ـق ــاع ــدة ط ــوي ــا ح ـتــى اطــاحـهــا
اتفاق الطائف مرتني على التوالي :في
ظل وجــود سوريا في لبنان ،ثم بعد

ج ــاء جيشها .لــم يـعــد الــرجــان حقا
رجلي الرئيس ،بل املعادلة السياسية.
ل ــم ي ـعــد ق ــائ ــد ال ـج ـيــش ب ــال ــذات رجــل
الرئيس .كشفت ذلك في عقد ونصف
عـقــد مــن الــزمــن الـعــاقــة املـتــوتــرة بني
ال ـهــراوي ولـحــود ،ولـحــود وسليمان،
وسليمان وقهوجي.
االحـ ـ ـ ــرى ان يـ ـك ــون االم ـ ـ ــر ك ــذل ــك بــن
رئ ـيــس يــوشــك ع ـلــى ان ـت ـهــاء ال ــوالي ــة،
وقـ ــائـ ــد ل ـل ـج ـي ــش ي ــرش ــح ن ـف ـس ــه كــي
يخلفه .فكيف اذا كان يسابق الشغور؟

ورخيصة.
وأخيرًا ّ
يهم املكتب اإلعالمي التأكيد
أن سركيس سركيس يساعد جمعيات
وكنائس ونوادي ومحتاجني ومن كل
الـطــوائــف ،غير أنــه يرفض االستفزاز
وسيكون للقضاء الكلمة الفصل.

تأكيده كل ما أورده التقرير ،سواء عن
«تعاطي اآلخرين االنتخابي معه» أو
سعيه ملساعدة «من يستحق املساعدة
س ــواء فــي الـكـنــائــس أو الـجـمـعـيــات».
أمـ ــا ف ــي امل ــوض ــوع ال ـق ـض ــائ ــي ،فـيـهـ ّـم
«األخـبــار» التأكيد أن التقرير تحدث
ع ــن اث ـنــن م ــن ع ــدة دعـ ــاوى قضائية
تتعلق بسركيس وشقيقه ،وال عالقة
ل ــ»األخ ـبــار» مــن قــريــب أو بعيد بقول
ســركـيــس إن هـنــاك مــن «يـتـهـمــه كذبًا
ملـ ـ ــآرب ب ــات ــت م ـك ـشــوفــة ورخ ـي ـص ــة»،
ف ـ ــ»األخ ـ ـبـ ــار» لـ ــم ت ـت ـه ـمــه ب ـ ـشـ ــيء ،بــل
امل ــدع ــي الـ ـع ــام امل ــال ــي ال ـق ــاض ــي عـلــي
إبراهيم.
وت ـن ـشــر «األخ ـ ـبـ ــار» الـ ـي ــوم الـصـفـحــة
األولـ ـ ـ ـ ــى ف ـ ــي ك ـ ــل واح ـ ـ ـ ــد م ـ ــن امل ـل ـف ــن
القضائيني اللذين ذكرتهما أمس.

رد املحرر:

ت ــأس ــف «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» إلشـ ـ ـ ــارة امل ـك ـتــب
اإلع ــام ــي للسيد ســركـيــس سركيس
إلـ ــى وج ـ ــود «م ـغ ــال ـط ــات ك ـث ـي ــرة» في
املقال الذي نشرته على غالفها أمس،
مــن دون أن يـحــدد مــاهـيــة املغالطات
ويصححها .وتؤكد «األخبار» كل ما
يقوله «املكتب اإلعالمي» بشأن نفوذ
سركيس في تجارة الدخان ووصوله
إل ــى ه ــذا املــوقــع نتيجة «جـهــد فــردي
وت ــوفـ ـي ــق مـ ــن الـ ـ ـل ـ ــه» ،ك ــذل ــك ي ـســرهــا

بنيت الكثير من التحليالت مؤخرًا على دخــول حلفاء
أميركيني لصقاء (بريطانيا ،ثم تبعتها أملانيا وفرنسا
وإيطاليا) كأعضاء ّ
مصرف دولي جديد
مؤسسني في
ٍ
ت ـقــوده ال ـصــن« ،الـبـنــك اآلس ـيــوي لالستثمار فــي البنى
ّ
ّ
تنضم كوريا الجنوبية وأوستراليا
التحتية» .ويتوقع أن
ودول أخرى أيضًا الى املصرف الذي يبلغ رأسماله 100
مليار دوالر ـ ّ
تقدم الصني نصفها ـ قبل نهاية الشهر
وانقضاء املدة املحددة الستقبال شركاء جدد.
ّ
املعلقنيّ ،
فإن هذا املصرف ليس
وكما أوضح العديد من
ّ
ّأول أو آخ ــر تــدخــل للصني فــي ال ـســوق املــالـيــة الـعــاملـيــة؛
فالصني تخطط ملـصــارف استثمار إقليمية ودولـيــة ال
تقل أهمية عن «البنك اآلسيوي» ،وهي صــارت ،بالفعل،
مـصــدرًا إلق ــراض الحكومات التي ال تتوافق مــع النظام
املالي العاملي (فنزويال كانت ،بالتأكيد ،ستواجه اإلفالس
لــوال أكـثــر مــن  50مليار دوالر مــن الـقــروض الصينية،
زادت خمسة في األسابيع املاضية ،واألمــر ذاتــه ينطبق
على األرجنتني).
مـصــدر ه ــذه ال ـقــوة لـيــس ق ــرارًا سياسيًا مــن بـكــن ،وال
ّ
خطة عشرية لتحدي الـنـفــوذ األمـيــركــي ،بــل هــو يتعلق
بطبيعة الـســوق الــرأسـمــالـيــة وانــدمــاج الـصــن فيها .كل
ه ــذه االس ـت ـث ـمــارات الـصـيـنـيــة ف ــي ال ـخ ــارج ه ــي ،فعليًا،
منافذ لتوظيف احتياطات العملة التي ّ
يكدسها املصرف
امل ــرك ــزي .يــراكــم «امل ـصــرف الشعبي الـصـيـنــي» كميات
هــائـلــة مــن الـ ـ ــدوالرات ،وه ــذا االحـتـيــاطــي هــو ـ ـ بتبسيط
ـ ـ م ـكـ ّـون مــن ال ـف ــارق بــن كـمـيــة الـ ـ ــدوالرات الـتــي يبيعها
األج ــان ــب لـلـمـصــرف امل ــرك ــزي م ــن أج ــل شـ ــراء بـضــائــع
ص ـي ـن ـيــة مـ ـسـ ـت ــوردة أواالسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ف ــي ال ـب ـل ــد ،وكـمـيــة
ال ـ ــدوالرات الـتــي يطلبها الـتـجــار وال ـشــركــات فــي الصني
لشراء بضائع أجنبية واالستثمار في أسواق خارجية.
الفائض التجاري الصيني الكبير في العقود األخيرة ّأدى
رصيد بالعمالت األجنبية يقارب اليوم أربعة
الــى بناء
ٍ
تريليونات دوالر (أربعة آالف مليار دوالر).
ً
ّ
أمر ّ
وجود فائض مالي هو ٌ
جيد ،لكنه يطرح سؤاال حول
ّ
ّ
كيفية استثماره حني يزيد حجمه عن حــد معي؛ فهو
أرص ــدة بعمالت أجنبية ،ويـجــب أن يبقى أكـثــره خــارج
االقتصاد ،فاستثماره في الداخل ـ أي تحويله الى العملة
املحلية ـ سيؤدي الى اهـتــزازات في قيمة العملة ومعدل
التضخم ،وقــد يــؤذي تنافسية الصناعات واالقتصاد
الوطني (يـ ّـدعــي األميركيون أن الصني تتقصد االبقاء
على الـ»ريمينبي» دون قيمته الفعلية بمثل هذه الوسائل).
ف ـمــاذا تـفـعــل ب ـهــذه األرصـ ــدة الـضـخـمــة ،وأي ــن تــودعـهــا،
وكيف تضمن أن تحافظ على قيمتها؟
ّ
حتى أوائ ــل األلـفـيــة الـثــالـثــة ،كــانــت الـصــن تحتفظ بجل
احتياطاتها املالية على شكل سندات خزينة أميركية،
كما تفعل الكثير من الــدول التي ّ
تحول احتياطاتها الى
ّ
ق ــروض لـلــدولــة األمـيــركـيــة ،وه ــي تعتبر وسـيـلــة ادخ ــار

مضمونة وآمنة لالحتفاظ بالدوالر على املــدى الطويل.
ول ـكــن ،فــي ال ـس ـنــوات الـعـشــر املــاض ـيــة ،قـ ـ ّـررت بـكــن أال
تقصر اعتمادها على السندات الحكومية التي تصدرها
واشـنـطــن ،وب ــدأت بتنويع مـنــافــذ اسـتـثـمــاراتـهــا .لــم تقم
ال ـصــن بـبـيــع وتـقـلـيــص حـصـتـهــا م ــن ال ـس ـن ــدات ـ ـ كما
فعلت روسيا ـ وهي ال تزال أكبر زبون لسندات الخزانة
ّ
األميركيةّ ،
توقفت عن ّ
التوسع.
ولكن هذه الحصة قد
بني عامي  2010و ،2011وصل االستثمار الصيني في
الــديــن الحكومي األمـيــركــي الــى مــا يـقــارب  1.3تريليون
دوالر ،وهي قمة لم ّ
يتم تجاوزها منذ ذلك الحني ،بينما
ارتفعت الفوائض املالية الصينية ـ في الفترة نفسها ـ
من  3الــى  4تريليونات دوالر .االستثمار الصيني في
الـسـنــدات األميركية ثــابــت إذًا ،فيما االحـتـيــاطــات املالية
تتزايد ،فماذا تفعل الصني بهذه الدوالرات املتراكمة؟
ّ
في املبدأ ،هناك وسائل لتنويع االحتياطات ،كأن تحول
ج ــزءًا منها الــى سبائك ذهـبـيــة ،وهــو مــا فعلته الصني،
إذ رفـعــت احتياطاتها الــرسـمـيــة مــن أق ــل مــن  500طن
عــام  2001الــى آالف األطنان اليوم .وبإمكانك أيضًا أن
تشتري سندات بعمالت غير الدوالر ،كاليورو والني ،وهو
ما تفعله الصني أيضًا بكثافة ،أو أن ّ
تحول هذه األرصدة
الــى شــركــات وصـنــاديــق «سـيــاديــة» تـقــوم باستثمارات
واستمالكات في األســواق العاملية ،والصني أنشأت عدة
شــركــات لهذا الـغــرض (كشركة االستثمارات الصينية
وشركة  SAFEلالستثمار) ،وهي مؤسسات ال نسمع
عنها كثيرًا في االعالم ،إال أن قيمة محافظها االستثمارية
أكبر بكثير من أي صندوق سيادي خليجي.
غير أن هــذه األدوات ،مجتمعة ،ال تكفي إال الستثمار
قسط متواضع من االحتياطات الصينية املتزايدة ،ومن
ٍ
هنا جــاءت فكرة إنشاء مصارف االستثمار .إن كانت
ال ـصــن تـمـلــك اح ـت ـيــاطــات أجـنـبـيــة ك ـب ـيــرة ،وتـبـحــث عن
منفذ الستثمارها ،فلماذا ال ّ
تؤسس مصرفًا؟ وإن كان
ٍ
ّ
النظام املالي العاملي ،بهندسته التي أقرتها أميركا إثر
ّ
الحرب العاملية الثانية ،ال يعطي بكني مكانها املستحق
في مؤسساته ،كالبنك الدولي وصندوق النقد ،فلماذا ال
تنشئ الصني نظامًا موازيًا؟
دخـ ــول ال ـصــن ال ــى س ــوق الـتـمــويــل الــدول ـيــة ه ــو نتيجة
طبيعية الستحواذها على نسب ٍة متزايدة من رأس املال
دول غربية الــى هــذه املــؤسـســات هو
الـعــاملــي .وانـضـمــام ٍ
اعتراف منها بهذه القدرة الصينية التي لن تزول قريبًا،
بل ستتعاظمّ .أما خيبة أميركا من خيار حلفائها ،فهو
ال يعكس ّ
مجرد هزيمة دبلوماسية كما تقول التقارير،
ّ
شعور بالتخلي و»الخيانة» ،بل ألن هذه
وال هو نتيجة
ٍ
ّ
التغييرات قد تمس األساس الجوهري للقوة األميركية،
وقد تكون لها مضاعفات قاتلة على االقتصاد الوطني
وأسلوب الحياة األميركي ،إذ إنها تهدد هيمنة الــدوالر
في العالم والطلب غير املحدود عليه ـ وهذه ّ
قصة أخرى.
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مجتمع وإقتصاد
بلديات
منذ نحو ثمانية أشهر ،تسلمت النيابة العامة المالية في بيروت ملفات تشتبه بحصول عمليات تزوير واختالس في بلدية
ّ
الحدث .تقدر بعض المصادر قيمة االختالسات بنحو  %10من الموازنة السنوية للبلدية .حاليًا يجرى التدقيق في حسابات البلدية
منذ تسلم المجلس البلدي مهماته ،ويخضع رئيس البلدية وعدد من الموظفين للتحقيقات .اال ان رئيس البلدية ّرد انه «ال يخضع
للمساءلة ...القضية منتهية»

«فساد» بلدية الحدث بيد القضاء
هديل فرفور
فــي  ،2014/7/7تـقـ ّـدم عضو مجلس
ب ـلــديــة ال ـح ــدث روج ـي ــه مل ــع بـشـكــوى
لدى النيابة العامة املالية التمييزية
فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت ،ض ـ ـ ّـد رئـ ـي ــس ال ـب ـلــديــة
ج ــورج ع ــون بتهمة اخ ـتــاس أم ــوال
عامة وتزوير .لم ُيكشف عن طبيعة
املـ ـلـ ـف ــات املـ ـق ـ ّـدم ــة ضـ ــد عـ ـ ــون .ي ـقــول
ملـ ــع إنـ ـه ــا «ف ـ ــي عـ ـه ــدة الـ ـقـ ـض ــاء وال
يمكن البحث في تفاصيلها» ،اال ان
م ـصــادر مطلعة اوض ـحــت أن هناك
س ـت ــة م ـل ـف ــات ت ـن ـط ــوي ع ـل ــى ال ـه ــدر
والسرقة والـتــزويــر تــم تقديمها الى
ّ
النيابة العامة ،التي كلفت بدورها
خ ـب ـي ـرًا مــال ـيــا ك ــي ي ـق ــوم بــالـتــدقـيــق
فـ ــي سـ ـج ــات وح ـ ـسـ ــابـ ــات ال ـب ـل ــدي ــة
مـنــذ تسلم املـجـلــس الـبـلــدي الحالي
مـ ـهـ ـم ــات ــه .ت ـش ـي ــر امل ـ ـصـ ــادر ال ـ ــى ان
ّ
الـخـبـيــر امل ــال ــي امل ـكــلــف دانـ ــي شبلي
طـلــب االس ـت ـمــاع ال ــى ع ــدد كـبـيــر من
املوظفني والـشـهــود «الــذيــن هــم على
عالقة باألعمال املنسوبة الى عون»
أسماؤهم في الوثائق املرفقة
(وردت
ً
بالدعوى) ،الفتة الى أن شبلي أنهى
دراسـ ــة مـلـفــن وه ــو ب ـصــدد توسيع
نطاق التدقيق في بقية امللفات «التي
ستستغرق وقتًا» .وتضيف املصادر
أن عــون خضع للتحقيق مــرات عدة
مــن قـبــل شـبـلــي .وقــالــت امل ـص ــادر ان
قيمة االخـتــاس تـقـ ّـدر بحوالى 600
مليون ليرة» ،اي ما يقارب  %10من
قيمة املوازنة السنوية للبلدية.
ينفي عون في حديث إلى «األخبار»
ً
مسألة خضوعه للتحقيق قائال« :أنا
رئيس بلدية وال أخضع للمساءلة»،
ويضيف« :لن تستغرق هذه القضية
اكثر من  10ايام وباتت شبه منتهية،
ذلك اننا سلمنا اجوبتنا على امللفات
كافة ونحن على ثقة بنزاهتنا»ّ .
يرد
عـ ــون م ـســألــة ال ـش ـك ــوى الـ ــى «أب ـع ــاد
سياسية» ،علمًا أن ملــع وعــون جــاءا
معًا الى املجلس البلدي على الئحة
تـكـتــل التغيير واإلصـ ــاح وكــاهـمــا
«محسوبان على الجنرال» .يؤكد ملع
لـ»االخبار» أن الدافع األوحد إلقدامه
ع ـلــى هـ ــذه ال ـش ـك ــوى ه ــو «م ـمــارســة
دوره كعضو مجلس بلدي منتخب
ليراقب السلطة التنفيذية بعيدًا عن
اية اهداف شخصية او سياسية».
م ـ ـصـ ــادر فـ ــي ب ـل ــدي ــة ال ـ ـحـ ــدثّ ،
ردت
ال ـ ـخـ ــاف الـ ـح ــاص ــل بـ ــن ملـ ــع وعـ ــون

الــى جلسة  6حــزيــران  ،2011عندما
عــرض عــون البند الثاني من جدول
ّ
األعـمــال املتعلق بتحويل العقارين
رق ـ ـ ــم  3760و 499م ـ ــن ال ـت ـص ـن ـيــف
الـصـنــاعــي ال ــى التصنيف السكني،
مقابل هبة مـقــدرة ب ــ 200الــف دوالر.
حينها ،عــارض هذا االقتراح كل من
مل ــع وال ـع ـضــو ال ـب ـلــدي ص ــاح اسـمــر
وس ـجــا اعـتــراضـهـمــا بـكـتــاب خطي
استندا فيه الــى حجج عــدة ،أبرزها
العودة الى قرار رفض اللجنة املكلفة
في املجلس البلدي عام  2001لطلب
مـ ـم ــاث ــل (ت ـ ـحـ ــويـ ــل ت ـص ـن ـي ــف ع ـق ــار
ص ـنــاعــي الـ ــى س ـك ـنــي) «ألن ال ـب ـلــدة
تفتقر ملساحات صناعية ( )...وألن
اسـتــراتـيـجـيــة امل ـج ـلــس ال ـب ـلــدي هي
باستحداث تصنيف بحسب املناطق
كمساحات صناعية بناء على دراسة
املخطط التوجيهي العام» .الالفت ان
نص االعتراض يشير الى ان «الهبة»
امل ـعــروضــة عـلــى املـجـلــس ال ـب ـلــدي ال
تبلغ مئتي الف دوالر إنما مليوني
دوالر ،تم عرضها من قبل الوسيط
بني شركة تكنولوجي لبنان ،مالكة
العقار  ،3760والبلدية ،أي ان العرض
ال ـب ــال ــغ ق ـي ـم ـتــه م ـل ـيــونــي دوالر هــو
للعقار  3760فقط.
ّ
يقدر سعر املتر في االرض الصناعية
ف ــي امل ـن ـط ـقــة بـ ـ ـ ــ $600ف ــي ح ــن يـقــدر
سـعــر امل ـتــر الـسـكـنــي بـ ـ ــ ،$3000تبلغ
مساحة العقارين حــوالــى ال ــ 16الف
متر ،ما يعني أن تحويل التصنيف
مــن صناعي الــى سكني يــدر ارباحًا
ملالكيها بحوالى  35مليون دوالر.
تـ ـ ـج ـ ــدر اإلش ـ ـ ـ ـ ـ ــارة الـ ـ ـ ــى ان م ــوافـ ـق ــة
مجلس ال ـ ــوزراء وتــرخـيـصــه لشركة
ت ـك ـنــولــوجــي ل ـب ـن ــان ب ـت ـم ـلــك ال ـع ـقــار
 )1980/3/26( 3760اشـ ـت ــرط ــت
«أن تـخـصــص ال ـشــركــة ه ــذا الـعـقــار
للغاية التي أعـ ّـد لها والتي من أجل
تـحـقـيـقـهــا م ـن ـحــت ال ـت ــرخ ـي ــص وأن
تنجز مشروعها خــال مهلة خمس
سـ ـن ــوات م ــن ت ــاري ــخ ال ـت ـس ـج ـيــل فــي
السجل العقاري تحت طائلة تطبيق
اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات املـ ـنـ ـص ــوص ع ـن ـه ــا فــي
م ـشــروع ال ـقــانــون امل ــوض ــوع موضع
التنفيذ بموجب املرسوم رقم 11614
ت ــاري ــخ  .1969/1/4وح ـم ــل األخ ـيــر
اس ـ ـ ــم «ت ـ ـحـ ــديـ ــد م ـن ـط ـق ــة ص ـن ــاع ـي ــة
لـ ـلـ ـم ــؤسـ ـس ــات امل ـص ـن ـف ــة م ـ ــن ال ـف ـئــة
الثانية في الحدث» .وورد في املادة
األول ــى « :يسمح بإنشاء مؤسسات

هناك ستة ملفات متعلقة بالهدر والتزوير واالختالس ّ
تقدر االختالسات فيها بنحو  600مليون ليرة (مروان بوحيدر)

مصنفة من الفئة الثانية في املنطقة
امل ـحــددة مــن األرقـ ــام ( )1ال ــى (،»)10
(العقاران  3760و 499كانا من ضمن
العقارات العشرة).
من يملك شركة تكنولوجيا لبنان؟
قبل آب  ،2011كــانــت ملكية الشركة
تـ ـت ــوزع ع ـل ــى ك ــل م ــن مـ ـ ــارك ج ــورج
دو ش ــاداروفـ ـي ــان (ش ـق ـيــق امل ـس ــؤول
عــن الـعــاقــات الـخــارجـيــة فــي التيار
الــوط ـنــي ال ـح ــر) بـنـسـبــة  %1ورب ـيــع
عقيقي بنسبة  %1وكارال جرمانوس
ب ـن ـس ـبــة  ،%1ام ـ ــا ال %97املـتـبـقـيــة
فكانت تملكها شــركــة «اوفيرسيس
هولدينغ كور» التي يملك  %13منها
دو شاداروفيان.
ف ـ ـ ــي  ،2011/8/2ب ـ ـي ـ ـعـ ــت ش ــرك ــة
تـ ـكـ ـن ــول ــوج ــي ل ـ ـي ـ ـبـ ــان الـ ـ ـ ــى ح ـب ـيــب

ك ـس ــروان ــي ،الـ ــذي ب ــات مــالــك الـعـقــار
 .3760تفيد املعلومات أن كسرواني
هـ ــو ش ــري ــك رئـ ـي ــس ال ـب ـل ــدي ــة عـ ــون،
كذلك هو شريك ما سمي بـ»الحلقة

عون :أنا رئيس
بلدية وال أخضع
للمساءلة والقضية
باتت منتهية

النافذة في املنطقة» واملقصود بها
ال ـنــائ ـبــان حـكـمــت دي ــب وآالن ع ــون.
من هنا ،تلفت بعض املصادر الى أن
رفض ملع هذا البند ،الذي يقف عائقًا
امـ ـ ــام م ـص ـل ـحــة ع ـ ــون وم ـ ــن يــدع ـمــه،
ه ــو ال ـس ـب ــب ال ــرئ ـي ــس ل ــ»االن ـش ـق ــاق
السياسي» بينهما.
بـخــاف قــانــون الـبـلــديــات ،لـ ّـم ينشر
قـ ـ ــرار امل ـج ـل ــس الـ ـبـ ـل ــدي املـ ـت ــخ ــذ فــي
ج ـل ـس ــة االثـ ـ ـن ـ ــن  6حـ ـ ــزيـ ـ ــران 2011
ّ
املـ ـتـ ـع ــل ــق ب ـت ـح ــوي ــل الـ ـعـ ـق ــاري ــن مــن
التصنيف الصناعي الى التصنيف
الـسـكـنــي .فــي س ـجــات قـلــم الـبـلــديــة،
يظهر ان ملع سجل طلبًا رقمه 2592
ب ـتــاريــخ  ،2011/6/29مـ ّ
ـوج ـهــا الــى
ّ
رئيس البلدية ،لالطالع على نسخة
عن قرار املجلس البلدي املتخذ خالل

متابعة

أزمة الرواتب تحوم فوق مستشفى بيروت الجامعي
موظفو مستشفى بيروت الجامعي
ق ـل ـق ــون ب ـع ــدم ــا أش ـي ــع أن روات ـب ـه ــم
ل ـل ـش ـهــر ال ـ ـجـ ــاري لـ ــن ت ــأت ــي ق ــري ـب ــا.
أزمـ ــة ال ــروات ــب خـ ّـيـمــت م ـج ــددًا فــوق
رؤوسـ ـه ــم .قـلـقـهــم نــاجــم ع ــن تــزامــن
ح ــدث ــن يـعـنـيـهـمــا مـ ـب ــاش ــرة :األول
يتعلق بقرار وزير الصحة وائل أبو
ف ــاع ــور ،ال ـقــاضــي بــإل ـغــاء ال ــزي ــادات
وال ـت ــرق ـي ــات الـ ـص ــادرة ع ــن الــرئـيــس
ال ـس ــاب ــق مل ـج ـلــس إدارة املـسـتـشـفــى
ف ـي ـصــل ش ــاتـ ـي ــا .والـ ـث ــان ــي يـتـعـلــق
بما تناهى إلى مسامعهم بالتواتر
عــن ع ــدم وج ــود مـخـصـصــات مالية
ّ
ستحول إلى املستشفى قريبًا.
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ـ ــار اجـ ـتـ ـمـ ـع ــت ل ـج ـنــة
موظفي مستشفى بيروت الجامعي

أمـ ــس م ــع م ـس ـت ـشــار وزي ـ ــر الـصـحــة
الـعــامــة يــاســر ذبـيــان .اللجنة ّ
عبرت
ع ـ ــن ه ـ ــواج ـ ــس املـ ــوظ ـ ـفـ ــن وق ـل ـق ـه ــم
م ــن الـ ـع ــودة إل ــى ت ـك ــرار أزمـ ــة تــأخــر
س ــداد ال ــروات ــب الـتــي حصلت خــال
الـ ـسـ ـن ــوات امل ــاضـ ـي ــة ،وال س ـي ـمــا أن
قـ ـ ــرار أبـ ــو ف ــاع ــور ال ـق ــاض ــي بــإل ـغــاء
قرارات شاتيال قد يفهم منه تمهيدًا
لحصول أزمة رواتب.
ذبـ ـي ــان أوض ـ ــح أن ق ـ ـ ــرارات شــاتـيــا
ألغيت ألنها ال تستند إلى أي معيار،
وأن اإلل ـ ـغـ ــاء ال ي ـت ـض ـمــن ال ـ ـقـ ــرارات
التي ّ
أقرها مجلس إدارة املستشفى
بـخـصــوص مـطــالــب املــوظ ـفــن ،التي
اع ـت ـص ـمــوا ألج ـل ـهــا م ــؤخ ـرًا (الـشـهــر
امل ــاض ــي) ،ال بــل «إن وزارة الصحة

س ـت ـحـ ّـول ه ــذه املـ ـق ــررات ال ــى سلطة
الوصاية الثانية املتمثلة في وزارة
املــال ـيــة» ،كـمــا نـقــل أم ــن ســر اللجنة
سامر نزال عن ذبيان.
وع ــد ذب ـي ــان ل ــم يـكــن كــافـيــا لطمأنة
امل ــوظـ ـف ــن ب ـع ــدم ــا عـ ــانـ ــوا ع ـل ــى م ـ ّـر
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـنـ ـ ــوات امل ـ ـن ـ ـصـ ــرمـ ــة م ـ ـ ــن أزم ـ ـ ــة
متواصلة في العجز املالي والتأخر
في سداد الرواتب.
فـ ــي رأي ـ ـهـ ــم إن إقـ ـ ـ ــرار م ـط ــال ـب ـه ــم ال
يضمن لهم «أن رواتبهم ستكون في
جيبهم آخر الشهر .ال شيء مؤكدًا»،
يقول نزال.
وفـ ــي اتـ ـص ــال م ــع «األخـ ـ ـب ـ ــار» ،رب ــط
ذبيان بني الخطة اإلنقاذية واملدير
ال ـج ــدي ــد لـلـمـسـتـشـفــى؛ «امل ــدي ــر هــو

ّ
وقف التدخ ّل
السياسي يقلص العجز
ويزيل عن الموظفين
هاجس

رأس الهرم ،فــور تعيني مدير جديد
سنباشر في الخطة اإلنـقــاذيــة» .لذا
ت ـس ــأل مـ ـص ــادر مـطـلـعــة ع ـلــى املـلــف

ع ـ ّـم ــا إذا ك ــان ــت امل ـش ـك ـلــة الـحـقـيـقـيــة
محصورة باملدير الجديد« :ماذا عن
املستشارين الــذيــن رافـقــوا املديرين
الــذيــن تـعــاقـبــوا عـلــى م ـ ّـر الـسـنــوات؟
ومــاذا عن إدارة املشتريات والدائرة
املــالـيــة واإلداريـ ـ ـ ــة؟» .ت ـقــول امل ـصــادر
ُ
إن ف ــي ه ـ ــذه ال ـ ــدوائ ـ ــر تـ ـج ــرى أك ـبــر
ال ـص ـف ـق ــات ب ـش ـكــل ع ـش ــوائ ــي وع ـلــى
قواعد ً املحسوبيات واملحاصصات،
الفـ ـ ـ ـت ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ــى أن املـ ـ ـطـ ـ ـل ـ ــوب «خـ ـط ــة
إصالحية ّ
تفعل الرقابة والتفتيش
وت ـم ـن ــع امل ـح ــاص ـص ــات ال ـس ـيــاس ـيــة
وغيرها من إدارة الفساد».
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،يــؤكــد ذب ـي ــان أن هـنــاك
إرادة جــديــة ف ــي الـ ـ ــوزارة للنهوض
باملستشفى ،وأن الـ ــوزارة تتواصل
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مجتمع وإقتصاد

جامعات

أخبار

إقفال «إدارة األعمال ـ طرابلس» مجددًا
عادت أزمة كلية إدارة
األعمال في الجامعة
اللبنانية ـ الفرع الثالث
في الشمال إلى النقطة
الصفر .قرار رئيس
الجامعة اللبنانية عدنان
السيد حسين بتعيين
يمين مديرة
جميلة ً
للكلية بدال من أنطوان
طنوس أثار اعتراضات
سياسية ّأدت إلى إغالق
أبواب الكلية  38يومًا
أمام الطالب
عبد الكافي الصمد

الجلسة .يؤكد ملع أنــه لم يتمكن من
الـحـصــول على نسخة ،حتى الـيــوم،
ولم يتمكن من االطالع على «مصير»
هــذا البند ،وهــو «مــا يشكل مخالفة
للقانون الــذي يفرض نشره وإطالع
أعضاء املجلس البلدي عليه».
ت ـقــول امل ـص ــادر نـفـسـهــا ف ــي الـبـلــديــة
إن م ـل ــف ت ـح ــوي ــل ال ـت ـص ـن ـي ــف ،هــو
الــذي «فـ ّـجــر الـخــاف» بــن ملــع وعــون
قائلة« :هــذا االمــر دفــع ملع الــى كشف
املمارسات الخاطئة وامللتوية التي
ي ـق ــوم ب ـهــا رئ ـي ــس ال ـب ـلــديــة بـتــواطــؤ
البلدية» ،وتختم
مع بعض موظفي ّ
املـ ـص ــادر« :ي ـش ـكــل م ـل ــف الـتـصـنـيــف
هذا نموذجًا من املمارسات امللتوية
املـ ـنـ ـتـ ـهـ ـج ــة فـ ـ ــي ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــة ل ـص ــال ــح
تنفيعات ومصالح سياسية».

مع وزارة املال وستحرص على دفع
رواتب املوظفني في موعدها.
الـ ـ ــافـ ـ ــت أن مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ل ــم
ي ـ ــواف ـ ــق بـ ـع ــد عـ ـل ــى قـ ـ ـ ــرار اس ـت ـق ــال ــة
ش ـ ــاتـ ـ ـي ـ ــا ،إال أن ب ـ ـعـ ــض امل ـ ـصـ ــار
املـطـلـعــة تـفـيــد ب ــأن مـجـلــس الـخــدمــة
املــدنـيــة يعمد ال ــى اسـتـقـبــال طلبات
لتعيني املــديــر الـجــديــد ،مـشـيــرة الــى
«ت ـس ــوي ــة س ـيــاس ـيــة م ـح ـب ـكــة قـضــت
بــإق ـصــاء شــات ـيــا بـحـجــة الـنـهــوض
باملستشفى».
وت ـخ ـتــم املـ ـص ــادر :إن وق ــف الـفـســاد
ّ
والـتــدخــل الـسـيــاســي ،وح ــده يقلص
العجز ويــزيــل عــن املوظفني هاجس
تأخر رواتبهم.
هديل...

م ــا إن أصـ ـ ــدرت رئ ــاس ــة الـجــامـعــة
أول مــن أم ــس ق ــرار تعيني جميلة
يـمــن مــديــرة لكلية إدارة االعـمــال
في طرابلس ،حتى استعاد تياري
العزم واملستقبل أجــواء التصعيد
اح ـت ـج ــاج ــا ع ـل ــى ال ـت ـع ـي ــن ،الـ ــذي
ً
ّ
شكل ،برأيهما« ،إخالال بالتوازنات
الــوط ـن ـيــة ّوامل ـي ـث ــاق ـي ــة» .ال ـت ـي ــاران
كــانــا قــد نــفــذا سلسلة اعتصامات
أوقـ ـف ــت الـ ــدراسـ ــة ف ـ ّـي ال ـك ـل ـيــة ملــدة
 38ي ــوم ــا ،ولـ ــم ي ـف ــض االع ـت ـص ــام
إال ب ـعــد ت ــراج ــع رئ ـي ــس الـجــامـعــة
اللبنانية عدنان السيد حسني عن
قــرار تعيني طنوس مديرًا للكلية،
والطلب إلى العميد غسان شلوق
اإلشـ ـ ـ ــراف ع ـل ـي ـهــا .ح ـي ـن ـهــا ب ــردت
األزمة وأفسحت املجال أمام عودة
األم ـ ــور ف ــي الـكـلـيــة إل ــى طبيعتها
تمهيدًا إلج ــراء امتحانات الفصل
األول يوم الجمعة (أمس).
وم ــع تـعـيــن جـمـيـلــة ي ـمــن ،ع ــادت
لـ ـغ ــة االعـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــام إل ـ ـ ــى ال ـ ـش ـ ــوارع
امل ـح ـي ـطــة بــال ـجــام ـعــة .وق ــد ش ــارك
النائب محمد كبارة في االعتصام،
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ولـ ــم يـتـمـكــن سـ ــوى  20طــال ـبــا من
أص ــل طــابـهــا الـ ـ ــ 120م ــن الــدخــول
إل ــى الـكـلـيــة الج ـ ــراء االم ـت ـحــانــات.
وبـحـســب شـهــود ع ـيــان ،عـمــد عــدد
م ــن املـعـتـصـمــن ،م ــن ط ــاب داخ ــل
الجامعة وأشخاص من خارجها،
إل ـ ــى الـ ــدخـ ــول ال ـ ــى الـ ـق ــاع ــات ملـنــع
ال ـط ــاب م ــن ت ـقــديــم امـتـحــانــاتـهــم،
فحصل إشكال بينهم وبني حرس
الكلية جرى احتواؤه.
تـعـلـيـقــا ع ـلــى م ــا ح ـصــل ،أوض ـحــت
ي ـ ـمـ ــن أن «م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة أش ـ ـخـ ــاص
ت ـع ــرض ــوا ل ـل ـطــاب وم ـن ـعــوهــم من
ال ـ ــدخ ـ ــول إلـ ـ ــى املـ ـبـ ـن ــى ،وأن عـ ــددًا
م ــن أس ــات ــذة الـجــامـعــة ومـســؤولــن
تربويني تابعني لتيارات سياسية
دخلوا إلى قاعات االمتحان وحاولوا
س ـح ــب املـ ـس ــابـ ـق ــات مـ ــن ال ـ ـطـ ــاب».
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت أن ع ـ ـ ـ ــددًا م ـ ــن الـ ـط ــاب
واألسـ ـ ــاتـ ـ ــذة تـ ـع ـ ّـرض ــوا ل ـل ـض ـغــوط
لتعطيل األعمال الجامعية« ،وهذا
الشيء مناف للقانون» ،وأوضحت
أن «االتـصــاالت جارية مع املعنيني
الستكمال االمتحانات املتبقية في
موعدها».
غـيــر أن مـصـيــر ه ــذه االمـتـحــانــات
ً
يـبـقــى م ـج ـه ــوال ،ن ـظ ـرًا إل ــى غـيــاب
ال ـق ـس ــم األكـ ـب ــر م ــن الـ ـط ــاب أم ــس
ع ــن االم ـت ـح ــان ــات ،إم ــا ق ـس ـرًا وإم ــا
تـضــامـنــا م ــع املـحـتـجــن ،ف ــي حني
ت ـش ـيــر مـ ـص ــادر م ــن داخ ـ ــل الـكـلـيــة
إل ــى إم ـكــان تأجيلها حــرصــا على
سالمة األساتذة والطالب ،خاصة
أن رئـ ــاسـ ــة ال ـج ــام ـع ــة ط ـل ـب ــت مــن
الجيش اللبناني والـقــوى األمنية
فــرز عناصر تــؤمــن حماية املبنى
والـطــاب وفــق مـصــادر معنية ،إال
أنه حتى األن ال يوجد تجاوب من
قبل الـقـيــادات العسكرية مــع طلب
الجامعة.
رئاسة الجامعة اللبنانية متمسكة
بقرار تعيني يمني الصادر «بحسب
االص ــول القانونية واألكاديمية»،
ورأى املكتب االعالمي في الجامعة
أن رئ ـيــس الـجــامـعــة «ل ــن يـتــراجــع
عــن ق ــراره وسيعمل مــا فــي وسعه

ل ـي ـح ـم ــي اسـ ـتـ ـق ــالـ ـي ــة ال ـج ــام ـع ــة
الـلـبـنــانـيــة ال ـت ــي ي ـف ـتــرض ب ـهــا أن
تـلـعــب دورًا فــي زرع املــواط ـنــة في
النفوس وليس عكس ذلك».
امل ـ ـ ــدي ـ ـ ــر األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــق لـ ـلـ ـكـ ـلـ ـي ــة بـ ــال
شـحـيـطــة أوض ـ ــح ل ـ ــ»األخ ـ ـبـ ــار» أن
«قرار رئيس الجامعة تعيني يمني
هــو اسـتـفــزازي ،ويـطــرح تـســاؤالت
حول توقيته ،إذ جاء عشية تقديم
ً
الـ ـط ــاب ام ـت ـحــانــات ـهــم .فـ ـب ــدال من
تــدارك األزمــة أسهم في تأجيجها،
وإال ملاذا لم تنتظر رئاسة الجامعة
تقديم الطالب االمتحانات وتقدم
على خطوتها؟».
وأكــد شحيطة أن «ما حصل ليس
موجهًا ضد يمني التي نحترم ،وال
تيارها السياسي (يمني محسوبة
ع ـلــى ت ـي ــار امل ـ ـ ــردة) ،ول ـك ـنــه مــوجــه
ضد رئاسة الجامعة ،التي ترفض
االسـتـمــاع إل ــى هــواجـسـنــا بالغنب
واإلقصاء» ،معتبرًا أن «ما يحصل
يزعج جميع األطراف بال استثناء،
وي ـ ـضـ ــع ب ـع ـض ـه ــم ف ـ ــي م ــواجـ ـه ــة
طائفية مع البعض اآلخر».
تــداعـيــات األزم ــة لــم تقف عند هذا
ال ـح ــد ،ب ــل ت ـط ــورت وب ـل ـغــت سقفًا
مــر ّتـفـعــا ،بـعــدمــا ص ــدر أم ــس بيان
موقع من الرئيس نجيب ميقاتي
وال ـ ـنـ ــواب م ـح ـمــد كـ ـب ــارة وسـمـيــر
الـجـســر وأح ـم ــد ك ــرام ــي ،رأوا فيه
أن «الجامعة اللبنانية قد وصلت
إلى ما وصلت إليه نتيجة سياسة
خرقاء اتبعتها رئاسة الجامعة»،
ورأوا أن «اإلص ـ ـ ـ ــرار ع ـلــى تـعـيــن
مدير للفرع بالطريقة الذي تم به،
يحمل عـلــى االع ـت ـقــاد ب ــأن القصد
مــن التعيني إنـمــا ك ــان يـهــدف إلــى
إثارة فتنة بني أبناء املنطقة».
وإذ رأى البيان أن رئيس الجامعة
«ي ـع ـت ـب ــر ن ـف ـس ــه ف ـ ــوق الـ ـق ــان ــون»،
وأنــه «أغفل في التعيينات ّ
مكونًا
أساسيًا في مجالس كليات إدارة
األع ـمــال واإلع ــام والـتــربـيــة» ،فقد
طالبوا مجلس الوزراء بأن «يعمل
ع ـلــى تـطـبـيــق ال ـق ــان ــون ب ـحــق هــذا
الرئيس».

استرداد نحو  4مليارات ليرة
من المستشفيات
أعـلـنــت وزارة الـصـحــة الـعــامــة اسـتــردادهــا
مبلغ  3,773,907,000ليرة من مستشفى
السيدة ـ زغرتا بعدما تبني للوزارة وجود
تزوير في طريقة الفوترة فيها ،عن فواتير
الفئة الثانية ،من قبل الطبيب املعالج عمر
الصبلوح عن عام  ،2013ومن املستشفى
االسالمي الخيري في طرابلس ،وذلك عن
فــواتـيــر ملــرضــى وهميني ُسـ ّـجـلــوا مــن قبل
الصبلوح على حساب الــوزارة في قسمي
الغيبوبة وإعادة التأهيل بموجب االتفاقية
امل ـع ـقــودة بـيـنــه وب ــن املـسـتـشـفــى عــن عــام
 2013ـ .2014
وتقوم الــوزارة بإعادة النظر في كل عقود
الفئة الثانية ،وستستكمل استرداد أموال
إضافية من جمعية الخدمات ودار الزهراء
فــي طــرابـلــس ،ومــؤسـســات أخ ــرى ال تــزال
قيد التدقيق .وخالفًا ملا ورد في عدد من
وسائل االعــام ،فــإن سرقة بعض امللفات
ّ
لم يعطل عمل الوزارة في استعادة االموال
التي أخذتها بعض املؤسسات بشكل غير
مشروع.
موظفو الدولة يرفضون
تعطيل اللجان المشتركة
قالت الهيئة اإلدارية لرابطة موظفي االدارة
الـعــامــة إن أس ـبــاب تعطيل جلسة اللجان
الـنـيــابـيــة املـشـتــركــة ليست واحـ ــدة ،فهناك
ً
أسباب دستورية وأخرى إدارية فضال عن
عودة معزوفة تمويل إقرار السلسلة ،وذلك
رغم االتفاق السياسي على هذا املوضوع
ق ـب ـيــل ج ـل ـســة  .2014/10/1وأم ـ ـ ــام ه ــذا
ّ
يتحمل النواب
الــواقــع ،تطالب الرابطة بــأن
مـســؤولـيــاتـهــم وح ـضــور جـلـســات اللجان
املـشـتــركــة ل ــإس ــراع فــي ب ـ ّـت ه ــذه القضية
الوطنية بما ّ
يؤمن حقوق كافة القطاعات
ومـ ـ ــراعـ ـ ــاة خ ـص ــوص ـي ــة قـ ـط ــاع امل ــوظ ـف ــن
االداريني.
وأع ـل ـن ــت ال ــرابـ ـط ــة رف ـض ـه ــا ل ـك ــل أش ـك ــال
املناورات ،سياسية كانت أو غير سياسية،
مشيرة إلى «أنه ال يجوز بعد اآلن االستهتار
ب ـق ـضــايــا ال ـ ـنـ ــاس ،وال س ـي ـمــا ق ـضــايــاهــم
املعيشية والحياتية» .وطالبت «بـضــرورة
إعطاء املوظف االداري حقه بالترفيع ،وملء
املراكز الشاغرة من داخل االدارة مع مراعاة
مبدأ االقدمية ووقف بدعة التعاقد الوظيفي
واالنتداب من أسالك أخرى وحجز مراكز
إداري ــة لبعض املتقاعدين ،ف ــاالدارة تزخر
بكفاءات عالية مميزة».
ّ
التوسع في تحقيقات
قزي يطلب
انتحار عاملة بنغالدشية
ط ـلــب وزيـ ــر ال ـع ـمــل س ـج ـعــان ق ــزي إج ــراء
التحقيقات الـقـصــوى فــي قضية انتحار
ال ـعــام ـلــة ال ـب ـن ـغــادش ـيــة ش ـن ـقــا ف ــي مـنــزل
كفيلها في طرابلس .وقد تبني للوزارة من
خــال تحقيقات الـقــوى االمـنـيــة والقضاء
أن «العاملة كانت تطالب في املــدة األخيرة
بالعودة إلى بلدها وأوالده ــا ،وقد امتنعت
عن تناول الطعام ،وإذ بها تنتحر شنقًا».
وطلب قزي «التوسع في التحقيق ألنه كان
يـفـتــرض بــأص ـحــاب امل ـن ــزل أن يـتـصــرفــوا
بشكل إنساني ،إذ ال يجوز احتجاز عاملة
وهــي أم مــن دون إعــام مكتب االستقدام
أو وزارة العمل لكي يتم اتخاذ االج ــراءات
ال ــازم ــة» .وأش ــار الــى أن «اعـتـبــار الـحــادث
ع ـم ـل ـيــة انـ ـتـ ـح ــار ال ي ـك ـف ــي إلغ ـ ــاق مـلــف
التحقيق ،وسيعقد اجتماعًا خاصًا االثنني
املقبل لــدرس كيفية مواجهة هــذه الحاالت
في ضوء تكرار عمليات االنتحار».
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حركة  14آذار في عيدها من التراجيديا إلى الكـ
أسعد أبو خليل*

ال يـحـتــاج امل ــرء إل ــى ســاعــة ُم ـنـ ّـبــه للنهوض
م ــن الـ ـف ــراش ف ــي ّيـ ــوم  14آذار ُف ــي ك ــل ع ــام.
ف ــارس سعيد يتكفل بــاملـهـ ّـمــة .خـ ّـصــص منذ
عــام  2005بــ«اسـتـنـهــاض» جـمـهــور  14آذار،
وجـمـهــور بــاقــي امل ـس ــارح ال ـعــاملـ ّـيــة .والــرجــل
ـ الـحــق ُي ـقــال ـ يستنهض كـمــا ال يستنهض
غـ ـي ــره .واالس ـت ـن ـه ــاض واحـ ـ ــدة م ــن امل ـه ـمــات
ال ـثـ ّ
ـوريــة لـحــركــة  14آذار وثــورت ـهــا (امل ـســخ).
ّ
وال ـحــركــة الـسـيــاســيــة امل ــذك ــورة تـحـتــاج إلــى
ستنهض ،خصوصًا أن الرجل يعاني ،على
ُم
ِ
م ــا ي ـب ــدو ،م ــن املـ ــرض الـ ــذي يـعــانـيــه مـيـشــال
سـلـيـمــان ،أال وه ــو الـشـقــاء مــن غـيــاب ال ــدور.
هــا هــو ميشال سليمان يجمع حــول طاولة
ّ
فينيقية
زجــاجـ ّـيــة تعتليها لُـعـبـ ّـة شـطــرنــج
مجلس مستشاريه املصغر (ويضم خيرة من
ّ
املفكرين من وزرائه الذين يحرص عليهم مثل
بؤبؤ العني) .وسليمان هو اآلخر يبحث في
إنشاء مجلس وطني تابع له ،كما أن سعيد
س ـعــى ع ـلــى م ـ ــدار ع ـقــد م ــن ال ــزم ــن لتجميع
مجلس وطني .طبعًا ،كان يمكن توفير جهد
السليماني تطابق مع
مزدوج لو أن املجلس ّ
مجلس فــارس سعيد املــوقــر .وفــارس سعيد
في موقع حرج :كان يمكن له أن يكون صادحًا
في مجلس ّ
النواب اللبناني ،لكن رحيل رستم
غزالة وغازي كنعان عن لبنان أفقده منصبًا
وازن ــا لــه .لقد ح ــاول سعيد أكـثــر مــن م ـ ّـرة أن
يستنهض الناخبني في جبيل ،لكن محاولته
في االستنهاض هناك باءت بالفشل بالرغم
من نجاحاته في االستنهاض خارج جبيل.
أما عن سبب تشكيل «املجلس الوطني» ،أو
ّ
التحضيرية له ،فيعود إلى ضرورات
اللجنة
االخـ ـت ــزال .س ـ ّ
ـردي ــة  14آذار عــن ي ــوم  14آذار
 2005بسيطة للغاية :إن كل الشعب اللبناني
ّ
ّ
واملكون في لبنان هو كلمة مهذبة
(بمكوناته ـ
ل ـع ـبــارة «ال ـطــائ ـفــة ال ـكــري ـمــة» ال ـت ــي تلحقها
ع ـ ــادة إه ــان ــة م ــن ق ــائ ـل ـه ــا) نـ ــزل إلـ ــى ســاحــة
الـحـ ّ
ـريــة و«الـكـ ّـبــة الـنـ ّـيــة» باستثناء الغوغاء
وال ــزع ــران الشيعة .وتـقــديــر أرق ــام التظاهرة
ت ـل ــك ي ـ ـتـ ــراوح ف ــي الـ ـس ـ ّ
ـردي ــة ال ــرس ـم ـ ّـي ــة بــن
ْ
ومليوني ،أي إن كل الشعب اللبناني،
مليون
الخليج وأوروبا
دول
في
العاملني
باستثناء
ّ
ّ
وأميركا وباستثناء الرضع واملسنني ،نزلوا
وتـ ـظ ــاه ــروا ـ وبـ ـه ــذا ت ـك ــون ت ـل ــك ال ـت ـظــاهــرة
ّ
الوحيدة التي شهدت نــزول كل سكان البلد
إلــى ساحة واحــدة اتسعت ملليوني شخص.
وكما أن تظاهرة  14آذار يبالغ فيها في كل
ّ
ي ــوم ،ف ــإن تـظــاهــرة  8آذار تتقلص فــي نفس
ّ
الـسـ ّ
الرسمية .وفــي حــوار على برنامج
ـرديــة
«نهاركم تعيس» على محطة «إل.بــي.ســي».
(ح ـيــث ي ـقــوم امل ـح ــاور بــإل ـقــاء مــونــولــوج إذا
كان الضيف من  8آذار ،وحيث يقوم الضيف
بإلقاء مــونــولــوج دعــائــي إذا كــان هــو مــن ّ14
آذار)ّ ،
قدر سعيد حجم تظاهرة  8آذار بدقة،
ّ
قال إنها لم تتعدى  350ألف نسمة فقط .كاد
أن يقول :زائــد أربعة أشخاص أتــوا من قرية
«ع ـلــي ال ـن ـه ــري» ،إذ إن لـغــة األرق ـ ــام شــديــدة
ّ
العلمية في خيال الجماعة.
لـكــن جـمـهــور  14آذار ال ــذي يـبــدع سعيد في
استنهاضه مــا عــاد ّ
يلبي ا ُلـنــداء بالرغم من
ّ
شـ ّـدة وح ـ ّـدة االستنهاض املـتـكــرر .لـهــذا ،فإن
ُ
ال ـش ـعــب ال ـل ـب ـنــانــي ال ـ ــذي اخ ــت ــزل بـتـظــاهــرة
ّ
 14آذار ،ث ــم اخـ ـت ــزل ب ــاألم ــان ــة ال ـع ــام ــة لـ ــ14
آذارُ ،ي ـخ ـت ــزل الـ ـي ــوم ع ــن ج ــدي ــد ب ــ«ال ـل ـج ـنــة
ّ
التحضري ُة» التي تختزل الـ«مجلس وطني»
ل ـ ــ 14آذار امل ــزم ــع إنـ ـش ــاؤه .ط ـب ـعــا ،ال ينسى
سعيد أن يضيف أنــه سيكون هـنــاك تمثيل
لـ«املجتمع املدني» .وعبارة «املجتمع املدني»
فــي لـبـنــان ،خـصــوصــا فــي اسـتـعـمــال خطاب
 14آذار ،بــاتــت ت ـقــارب اسـتـعـمــال «ال ـش ــارع»
ف ــي خ ـط ــاب س ــاس ــة ل ـب ـنــان ف ــي الـسـتـيـنـيــات.
وال ـش ــارع مـ ّـيــال حـيــث يميل الــزعـيــم ،كـمــا أن
ّ
«املجتمع املــدنــي» ّ
ويلبي الـنــداء ،حتى
ميال
ّ
إن «املـجـتـمــع املــدنــي» يـتـفــوق عـلــى «داع ــش»
فــي تـطـ ّـرفــه أحـيــانــا ،ويــوالــي خـطــاب  14آذار
ً
أكـثــر مـ ّـمــا يــوالـيـهــا مـثــا الـكــارديـنــال صفير.
ّ
اللبنانية أوضـحــت التعريف
لكن الصحف
خــاص بــ«املـجـتـمــع امل ــدن ــي» ،فـكــانــت صــور
ال ـ ّ
ّ
تضم في ما تضم
ممثلي «املجتمع املــدنــي»
تــوف ـيــق ال ـه ـنــدي وس ـي ــرج داغ ـ ــر .ووفـ ــق هــذا
ال ـت ـعــريــف ال ـح ـص ــري ،ف ــإن عــائ ـلــة ال ـحــريــري
ّ
وتشكل ّ
ّ
مكونًا
برمتها هــي «عائلة مــدنـ ّـيــة»
أساس في نسيج «املجتمع املدني» هذا.
والذي (أو التي) حار في أمر تشكيل «املجلس
الــوط ـنــي» ،ت ـبـ ّـددت حـيــرتــه فــي املـقــابـلــة التي
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أجرتها دوللي غانم (مــا ّ
قصة دوللي غانم؟
ظ ــريـ ـف ــة وق ــريـ ـب ــة عـ ـل ــى الـ ـقـ ـل ــب ب ــال ــرغ ــم مــن
انـحـيــازهــا الـسـيــاســي والـطــائـفــي إل ــى فــريــق
 14آذار ،حـتــى ك ــاد ظــرفـهــا يـنـسـيــك ثـقــل دم
ّ
البشيرية
باقي محاورات ومحاوري املحطة
اإلن ـش ــاء وال ـت ـ ّ
ـوجــه) مــع سـعـيــد .سـعـيــد ّ
فسر
ّ
األس ـب ــاب الـحـقـيـقــيــة لـلـمـقـصــد .ق ــال :لــو أننا
ّ
األوروبية،
نريد أن نقابل أوباما أو املجموعة
فــإن «األمــانــة الـعـ ّ
ـامــة» ال تفي بــالـغــرض ،وإن
ّ
اللقاء مع أوباما ـ ركز سعيد كثيرًا على اللقاء
مع أوباما في هذه املقابلة الصريحة ـ يصبح
أكـثــر أهـلـ ّـيــة وسـهــولــة لــو أن ــه ّ(ه ــو وصحبه،
ً
ع ـل ــى مـ ــا ف ـه ـم ـن ــا) ذه ـ ــب مـ ـم ــث ــا ل ــ«م ـج ـلــس
ّ
ّ
و«مكونات» الشعب
يضم كل طوائف
وطني»
ّ
ال ـل ـب ـّنــانــي م ــع ـ ال تـنـســى ـ م ـمــثـلــن (وح ـتــى
م ـم ــث ــات إذ إن االج ـت ـم ــاع األخـ ـي ــر لــأمــانــة
ّ
العامة لـ 14آذار ّ
ضم ّ
للمرة األولى رأس امرأة،
ّ
لـكــن ســرعــان مــا تـبــن أنـهــا كــاتـبــة فــي نشرة
عــائـلــة ال ـحــريــري« ،املـسـتـقـبــل» ،لكنها عــادت
واختفت ـ أي امل ــرأة ـ مــن االجـتـمــاع الــاحــق)،
عن الشعب اللبناني .واللقاء مع أوباما يبدو
ملحاحًا عند فارس سعيد .لكن دوللي (التي
تساءلت قبل أسابيع بظرف عــن سبب عدم
إطـ ــاق اس ـم ـهــا ع ـلــى واح ـ ــدة م ــن ال ـعــواصــف
واألعــاص ـيــر الـتــي اجـتــاحــت لـبـنــان) عاجلته
بــال ـســؤال عــن إمـكــانـ ّـيــة اسـتـضــافــة حكومات
الغرب لهم بعد أن ّ
خيبوا لهم آمالهم .أجابها
ّ
سعيد :حققنا لهم (أي أوبــامــا وصحبه من
حـكــومــات ال ـغــرب) نـصـرًا كـبـيـرًا فــي  14آذار،
ثــم اسـتــدرك أن النصر كــان لهم (أي للشعب
ّ
بمكوناته طبعًا ،أيضًا).
اللبناني،
وب ــدأ سـعـيــد ل ـقــاءه الـحــزيــن بــاالع ـتــراف بــأن
ّ
أهمية عند حكومات الغرب،
لبنان لم يعد ذا
وب ــأن لبنان ال يعني عند الـغــرب إال مسألة
ح ــزب الـلــه ومـســألــة الــاجـئــن ال ـسـ ّ
ـوريــن .لم
ت ـعــد «ث ـ ــورة (ح ـ ـ ـ ّـراس) األرز» ف ــي الــواج ـهــة.
ّ
وتحدث سعيد بحنني عن ّأيام بوش الخوالي
وعــن الحديث شبه اليومي عن لبنان ،ال بل
ّ
الطائفية
إنــه زعــم أن اسـتـعــراض الهمروجة
في  14آذار  2005هو الذي ألهم بوش حروبه،
ال الـعـكــس .وعـ ـ ّـدد سـعـيــد إن ـج ــازات الـحــركــة،
ومنها انسحاب الجيش الـســوري من لبنان
ّ
الدولية ،أي إن فارس سعيد
وإنشاء املحكمة
ّ
ورف ـيــق ســاحــه الــاعـنـفــي ،سـمـيــر فــرنـجــيــة،
هما اللذان فرضا إنشاء املحكمة على مجلس
ّ
األمــن الــدولــي .مــن ي ــدري ،لـعــل مجلس األمــن
ي ـس ـتــرشــد أي ـض ــا ف ــي عـمـلــه ب ـم ـق ــاالت ش ــارل
ج ـ ّـب ــور ال ـح ــازم ــة وال ـص ــارم ــة .ول ـكــن ملـ ــاذا لم
يستجب «املجتمع الــدولــي» (االســم الحركي
ّ
ل ـل ـتــدخــل األم ـي ــرك ــي ال ـع ـس ـكــري ف ــي ب ــادن ــا)
ّ
لطلبات األمانة العامة لقلب النظام السوري؟
ومل ــاذا لــم يستجب لهم بالقضاء على حزب
الله بالكامل؟
ُ
«امل ّ
نسق
لكن سعيد يريد لقاء أوباما ،ولقب

ّ
العامة» لم يعد محرزًا ،وهو
العام» لـ«األمانة
ال يفتح أبوابًا .ولقب النيابة والوزارة عصيّ
عليه فــي زم ــن مــا بـعــد امل ـخــابــرات الـسـ ّ
ـوريــة.
ف ـق ــد س ـع ـيــد األم ـ ــل فـ ــي الـ ــوصـ ــول إل ـ ــى لـقــب
نيابي ،وجهد كي ُينشئ مجلس ظل ،نيابيًا،
للمجلس األص ـل ــي ،ألن االن ـت ـقــاء فـيــه يـكــون
بالتعيني ال باإلنتخاب .ولــو نــدرت الوجوه
ّ
النسائية ،ن ــادوا على الـحـضــور ،كما فعلوا
قبل أسبوع :نحتاج إلى وجه نسائي رمزي
أو اث ـن ـ ْـن ،رجـ ـ ً
ـاء .أو كـمــا ي ـن ــادون :هــل هناك
ـن ال ـح ـض ــور؟ ن ـح ـتــاج إل ــى تمثيل
شـيـعــي ب ـ ّ
رمـ ــزي تـجــنـبــا ل ــإح ــراج أمـ ــام ّ ال ـط ــوائ ــف ،يا
ّ
الثورية املــوقــر .ولــم ينس
مجلس الطوائف
املـجـلــس الـعــابــر لـلـطــوائــف أن يــأتــي بـعـلــويّ
إمعانًا في العبور إلى الدولة.
وس ـع ـيــد رش ـي ــق ف ــي ح ــدي ـث ــه ،إذ يـنـتـقــل من
ال ـح ــدي ــث ع ــن ال ـع ـب ــور إل ـ ــى الـ ــدولـ ــة وع ـب ــور
الطوائف (على ّ
ّ
طائفية ومصونة
عبارات غير
مــن قبل الـنـظــام الـسـعــودي الــراعــي ـ والعابر
للطوائف واألدي ــان) ومــن تحميل حــزب الله
م ـس ــؤول ـ ّـي ــة «دفـ ـ ــع» الـ ـن ــاس ف ــي  14آذار إلــى
طــوائ ـف ـهــم ،إل ــى ال ـحــديــث الـطــائـفــي الـصــريــح
مــن نــوع« :نحن املــوارنــة» أو «أنــا كماروني»
أو االعتداد الطائفي املعهود في لبنان على

جمهور  14آذار الذي يبدع
سعيد في استنهاضه ما
عاد ّ
يلبي النداء

طريقة ّ
رد فــارس سعيد على وليد جنبالط
ُ
بالقول إن األخير «محق في أن هناك منحى
ان ـت ـحـ ّ
ـاريــا ل ــدى امل ــوارن ــة ،إن ـمــا أي ـضــا هّـنــاك
ج ــوان ــب أخـ ــرى ل ــدى امل ــوارن ــة بــأن ـهــم عــشــاق
ّ
حرية وتجاوزوا حتى انتسابهم إلى لبنان،
ّ
مقابل انتسابهم إلــى الـحــريــة» .بكالم آخــر،
يــريــد سعيد أن ّيـقــول إن املــوارنــة هــم ليسوا
مثل املسلمني عــشــاق عـبـ ّ
ـوديــة( .مــن الطريف
ّ
ّ
لبنان وعــن الطوائف
أن سـ ّـرديــة خيالية عن ُ
ّ
ستعمر وصدقها
املحظية فيه اخترعها امل
ِ
واع ـت ـن ـق ـهــا ب ـعــض امل ـح ـل ـ ّـي ــن ،ومـ ــن دون أي
اعتبار للعلم أو التاريخ ،ومن ُالطريف أيضًا
أن الكل يغفر لوليد جنبالط ،امللهم ّ
األول في
ُحــركــة  14آذار ـ قـبــل «عـلـقــة ّ 7أي ــار ـ إهــانــاتــه
املـت ـكـ ّـررة لـلـمــوارنــة ،هــذا ال ــذي كــان يـقــول في
حضرةّ حسن نصرالله وغيره إن املوارنة ال
يستحقون إال الدوس «تحت الصرماية»).

لـكــن سـعـيــد فـشــل فــي مـسـعــاه الـحـثـيــث ،ولــم
ي ـس ـت ـطــع إعـ ـ ــان امل ـج ـل ــس ال ــوط ـن ــي وإع ـ ــان
ّ
التحضيرية
رئيسه ،بل اكتفى بإعالن اللجنة
لـلـمـجـلــس الــوط ـنــي ،أو الـلـجـنــة الـتـحـضـ ّ
ـريــة
ّ
ّ
التحضرية للمجلس
العامة للجنة
لألمانة
الــوط ـنــي ل ـ ــ 14آذار (ع ـلــى وزن مـســاعــد ولــي
العهد لــولــي العهد لــولــي الـعـهــد ،فــي مملكة
ّ
الـقـهــر الــوهــابـ ّـيــة) .وق ــد يبصر ه ــذا املجلس
ْ
عقدين من الــزمــن ،عندما
النور بعد عقد أو
تـكــون قائمة الـشـهــود فــي محكمة الحريري
على وشك النفاد.
لكن املشكلة فــي سـ ّ
ـرديــة  14آذار أنـهــا كانت
مـبـنـ ّـيــة عـلــى أك ــاذي ــب حـتــى قـبــل أن تنطلق،
وح ـت ــى ق ـبــل أن ت ـنـشــأ األم ــان ــة ال ـع ـ ّ
ـام ــة لـهــا.
واألس ــاط ـي ــر امل ـن ـت ـشــرة (ب ــامل ــال) ع ــن الـحــركــة
ب ــات ــت ت ـح ـتــاج إل ــى تـفـنـيــد أو إل ــى أط ــروح ــة
ّ
جامعية.
ً
أوال ّ ،لـيــس صحيحًا أن حــركــة  14آذار ومــا
ت ـم ــث ــل ه ــي ب ـن ــت س ــاع ـت ـه ــا .ه ــي ول ـ ــدت قـبــل
اغتيال الحريري وليس بعده .كان الحريري،
خــافــا ألكــاذي ـبــه ومل ــزاع ــم  14آذار مــن بـعــده،
ْ
األذني في مؤامرة القرار ،1559
ضالغًا حتى
ّ
وهذا هو اإلعالن املؤسس الحقيقي لـ 14آذار،
ّ
املؤسس
كما أن «إع ــان بعبدا» هــو اإلع ــان
ل ـل ـح ــزب ال ـج ـم ــاه ـي ــري ال ـ ــذي ي ـع ـمــل مـيـشــال
س ـل ـي ـم ــان ع ـل ــى إن ـش ــائ ــه ع ـل ــى نـ ـط ــاق ال ـك ــرة
ّ
األرضية بسبب انتشار فكره السياسي حول
العالم .فجأة ،قبل أسابيع فقط ،أعلن جوني
عـبــده رفــع الـحـظــرُ ،
وسـمــح «لـشـهــود» عائلة
الحريري باإلدالء بالحقيقة عن ضلوع رفيق
ّ
الحريري الكلي في صياغة وإعداد والترويج
لـلـقــرار  ،1559مــع أنــه كــان ُي ـكـ ّـرر الـقــول حتى
آخ ــر ّأيــامــه (أو قـبــل ســاعــات فــي املـقــابـلــة مع
«ال ـس ـف ـيــر») إن ــه ضــد ال ـق ـ ّـرار وم ــع «الـطــائــف»
كبديل مــن الـقـ ّـرار .إن تبني الـحــريــري للقرار
كان إيذانًا بتلقف عقيدة بوش في لبنان من
قبل كل الفريق الحريري ،وذلك من أجل فرض
ّ
اإلسرائيلية
أجندة واضحة بفرض الهيمنة
ع ـل ــى ال ـ ـقـ ــرار ال ـس ـي ــاس ــي ال ـل ـب ـن ــان ــي ،ك ـم ــا أن
الحريري نفسه كــان هو قد شــارك في فرض
هيمنة النظام السوري على القرار السياسي
اللبناني.
ولـقــد حصلنا صــدفــة عـلــى رواي ــة أق ــرب إلــى
الحقيقة عــن والدة وعمل حركة  14آذار من
جان لوي قطريب ،في حديثه مع الزميل أحمد
محسن في هذه الجريدة قبل ّأيام .والقطريب
(القيادي السابق في حركة «لبناننا» التابعة
ل ـســامــي ال ـج ـمـ ّـيــل وال ـب ــاح ــث ال ــزائ ــر الـســابــق
ف ــي «مـ ّ
ـؤس ـســة واش ـن ـطــن لـسـيــاســات الـشــرق
األدنــى» ـ الــذراع البحثية للوبي اإلسرائيلي
في واشنطن) استفاض في الحديث عن دور
«كوانتم» ،وهي ذراع سياسية ناشطة لشركة
«ساتشي وساتشي» التي ساهمت في تلميع
صـ ــورة االح ـت ــال األم ـيــركــي ل ـل ـعــراق باللغة
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«األمانة» واألمانة!

ـوميديا

ال ـعــربـ ّـيــة ،ف ــي أذهـ ــان ال ـع ــرب .لـكــن الـقـطــريــب
ّ
ّ
ّ
يسميه
السياسية» ومــا
يميز بني «الدعاية
«الرسالة» .كل ما يتوافق مع عقيدة بوش هو
ّ
ّ
سماوية ُمنزلة ال تستحق إال العبادة،
رسالة
أما ما ّ
يروج لحق مقاومة االحتالل والعدوان
فـيــدخــل حـكـمــا فــي ب ــاب الــدعــايــة الـسـيــاسـ ّـيــة
الصفيقة.
ثانيًا ،لم تكن عالقة الحريري مع املخابرات
ّ
السورية على ما ُروي بعد اغتيال الحريري.
إن ت ـس ــري ــب ش ــري ــط ال ـت ـس ـج ـي ــل بـ ــن رف ـيــق
ال ـ ـحـ ــريـ ــري وصـ ــدي ـ ـقـ ــه ،رس ـ ـتـ ــم غ ـ ــزال ـ ــة ،ك ــان
ص ــري ـح ــا ف ــي م ـض ـم ــون ــه ،وأرب ـ ـ ــك ف ــي ال ـي ــوم
الـتــالــي نـشــرة عائلة الـحــريــري« ،املستقبل»،
ال ـت ــي ط ـف ـقــت ت ـخـتـلــق األعـ ـ ـ ــذار وال ـت ـب ــري ــرات
ملـضـمــون التسجيل .إن التسجيل يظهر أن
وم ّ
غزالة كان يتعامل مع صديقه ُ
موله رفيق
ال ـح ــري ــري بـغـيــر م ــا أوحـ ــي ل ـن ــا ،م ــن تـهــديــد
ووع ـي ــد وش ـت ــم .كــانــت ه ـنــاك عــاقــة صــداقــة
ْ
الرجلي ،ولم يبدر عن الحريري
حميمة بني
ُ
ّ
ما يوحي بأنه كان مكرهًا .ثم خبرية اإلكراه:
ّ
تستمر على مدى أكثر من عشر سنوات
هل
ع ــاش ـه ــا الـ ـح ــري ــري ف ــي غـ ـي ــاه ــب ...الـ ـس ــراي
الـحـكــومــي والـسـلـطــة (ال ـتــي أراده ــا مطلقة)؟
لقد كشفت التسجيالت القصيرة واملبتسرة،
بأمر من عائلة الحريري ،أن الرجل كان على
ّ
السورية في عهد
وفــاق مع طاقم املخابرات
غازي كنعان وفي عهد رستم غزالة ،ولم تكن
ّ
ال ـخــافــات إال عـلــى مـنــاصــب وع ـلــى السلطة
واملغانم .لم يكن يزعج الحريري إال املسؤول
اللبناني الذي لم يكن يرضخ لرشاويه ،وهذا
كان في صلب الخالف املزمن بينه وبني إميل
َ
ّ
اختلفت معه أو اتفقت .الـهــراوي كان
لحود،
ّ
ّ
رئيس جمهورية بــدرجــة مــوظــف عند رفيق
الـ ـح ــري ــري .وسـ ـ ّ
ـرديـ ــة ن ـض ــال ال ـح ــري ــري هي
حكاية  14آذار.
أساس في
ّ
ثالثًا ،حكاية تدخل حزب الله في سوريا .لم
تعد ّ
القصة تنطلي على أح ــد .إن معارضة
فــريــق ال ـحــريــري وحـلـفــائــه ضــد س ـ ُـاح حــزب
ّ
الله سبقت االنسحاب اإلسرائيلي املذل له في
عام  .2000كان الحريري على نسق السنيورة
ف ــي ع ــام  2006وم ــا ب ـعــد :م ــن دع ــاة الـنـضــال
الديبلوماسي الذي ال ّ
يحرر شبرًا من األرض
ّ
ّ
أميركيًا وموافقة
العربية لكنه يجلب رضى
ّ
إسرائيلية .كانت خطب رفيق الحريري في
ّ
ّ
تنصب ضد
االنتخابية في عام 1996
الحملة
ّ
فريق املقاومة في لبنان (وشبع خطابه آنذاك
ّ
إضافية من التحريض املذهبي ضد
بجرعات
سليم الـحـ ّـص بسبب مناصرته للمقاومة).
حاول فريق  14آذار أن يزعم أنه كان مع سالح
ّ
السر
املـقــاومــة حتى التحرير ،لكنه كــان فــي
ّ
ضده .وبعد عام  ،2000حاول هذا الفريق أن
يقول إنه كان مع املقاومة لكن قبل التحرير
ّ
الوطنية
فـقــط .هــو بـكــام آخــر يـقــول إنــه مــن
ّ
العدو اإلسرائيلي ما يختاره من أراض
منح

رأي

9

ّ
لبنانية .وبعد ّ 7أي ــار ،حــاول هــذا الفريق أن
ّ
يــزعــم أن ــه غــيــر مــوقـفــه ضــد امل ـقــاومــة بسبب
اس ـت ـع ـمــال الـ ـس ــاح ،كـ ــأن ص ــواري ــخ ال ـحــزب
استعملت يــومــا فــي ال ــداخ ــل الـلـبـنــانــي .لكن
ّ
التدخل في سوريا مسألة أخرى .إن فريق 14
آذار على حق في أمر ّواحــد :إن الفريق الذي
سبق الجميع في التدخل في سوريا هو الذي
ّ
ورط لبنان في حرب ضروس ّ
ّ
وأدى إلى تسلل
الخراب والدمار والتفجير إلى داخل الحدود
اللبنانية .كذلك فإن هذا الفريق ّ
ّ
أجج الصراع
ّ
ّ
السوري ويتحمل مسؤولية عن دماء أبرياء
فــي س ــوري ــا ،وع ــن ص ـعــود حــر ُكــات إرهــابـ ّـيــة
ّ
فــي صـفــوف ال ـفــرق املـعــارضــة املـســلـحــة .هــذا
كـلــه ّصـحـيــحّ ،وال ـفــريــق ه ــذا ال ــذي ب ــادر إلــى
ال ـت ــدخ ــل يـتـمــثــل ف ــي وسـ ــام ال ـح ـســن و«ف ــرع
املعلومات» ،ال في حزب الله كما يروون .لقد
ّ
صـ ّـرحــت مـجــلــة «إيـكــونــومـيـســت» (املـنـحــازة
إلى فريق  14آذار مثل معظم اإلعالم الغربي
الصهيوني) بــذلــك ،كما صـ ّـرحــت «نيويورك
ّ
تايمز» ،ثم تأكد دور الحسن في التقرير الذي
ّ ّ
ّ
محمد بلوط في «السفير» قبل أيام ،مع
كتبه
أن الجريدة اخـتــارت أن تخفي اســم الحسن،
رغم أن التورية لم كن خافية ،أي إن فريق 14
آذار هو الذي أقحم لبنان في الشأن السوري،
قبل معركة القصير بكثير.
ّ
رابعًاّ .
العربية» .أخطأ
قصة إلهام «الثورات
ف ــارس سعيد ال ـع ـنــوان .ب ــوش زع ــم أن غــزوه
لـلـعــراق ،ال «ث ــورة (ح ـ ّـراس) األرز» ،هــي التي
ألهمت أصدقاءه في لبنان ،ال العكس .وليس
هناك من عربي واحد زعم أن فارس سعيد أو
ّ
فرنجية أو سعد الحريري ألهمه في
سمير
ثورته أو في انتفاضته .والطريف أن حركة
ّ
 14آذار أثنت على محمد مرسي وتملقته في
ّ
حقبة حكمه ،ثم اعتنقت السيسي بمجرد أن
انقلب على مرسي ،أي إنها ال تلهم بقدر ما
ّ
هــي تتبع سياسات آل سعود وتتملق على
أساسها.
ق ـب ــل أش ـه ــر ف ـق ــط م ــن ع ـ ـ ــدوان إس ــرائـ ـي ــل فــي
ح ــزي ـ ّـران  ،1967وم ــن دون إن ـ ــذار مـسـبــق أو
متحضراتّ ،
تقدم ّ
النواب (عن حزب الكتائب)
ّ
راش ـ ــد الـ ـخ ــوري وبـ ـي ــار ال ـج ـمــيــل وم ــوري ــس
ّ
الجميل وجوزيف شادر بسؤال إلى الحكومة
ع ــن جـ ــدوى االس ـت ـم ــرار ف ــي مـقــاطـعــة ال ـعــدوّ
اإلسرائيلي (راجع جريدة «العمل» 7 ،كانون
ال ـثــانــي  ،)1967مـطــالـبــن بــإل ـغــاء املـقــاطـعــة
ال ـتــي كــانــت آنـ ــذاك مـحــل إج ـمــاع مــن قـبــل كل
ال ـح ـك ــوم ــات ال ـع ــرب ـ ّـي ــة ،ب ـمــا ف ـي ـهــا ت ـلــك الـتــي
كــانــت تـنـ ّـســق س ـ ّـرًا مــع ال ـع ـ ّ
ـدو .ك ــان جـلـ ّـيــا أن
الـســؤال كــان دفعة على حساب مسبق تجاه
دولــة ّ
ّ
االنتخابية منذ
مولت حمالت الحزب
الخمسينيات ،كما ثبت في وثائق األرشيف
ّ
وليس فريق  14آذار إال استمرارًا
الصهيونيّ .
ّ
للفريق الــذي مثل املصالح اإلسرائيلية في
ل ـب ـنــان ،وال ـن ـطــق بــاسـمـهــا .ل ــم يـفـتـقــر ال ـعـ ّ
ـدو
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ي ــوم ــا م ـن ــذ عـ ــام  1948ـ ال بــل
منذ الثالثينيات ـ إلــى فــريــق لبناني مــؤازر
ومساند له ،في مقابل املال والسالح والدعم
الخارجي (من جيب أميركا).
ّ
تراجيديًا (مصطنعًا
لكن فريق  14آذار بــدأ
ودرام ـ ّـي ــا وسـيـنـمــائـ ّـيــا ب ــإع ــداد دعــائـ ّـيــن من
ّ
تضر
درجة خامسة وسادسة ،لكن الدرجة ال
ف ــي وجـ ــود ال ـخ ـطــاب الـتـحــريـضــي الـطــائـفــي
املذهبي ،الصريح واملضمر ،بصريح العبارة
أو ب ــاإلش ــارة) وه ــو يحتضر لـكــن كــومـيـ ّ
ـديــا.
يـنـتـظــر ف ـ ــارس س ـع ـيــد ال ـل ـح ـظــة ال ـت ــي ُيـعـلــن
ّ
ّ
سيقدمه
فيها إنشاء مجلس وطني يظن أنه
على عجل إلــى أوبــامــا .لكن فــي انتظار ذلــك،
ّ
ّ
يـسـتـطـيــع سـعـيــد أن يـتـســلــى وأن يـســلـيـنــا،
خصوصًا أنه معروف بتحليالته الفريدة في
ّ
الدولية ،والتي يربط فيها بني عراك
العالقات
ْ
في شارع بني رجلي تصادما في سيارتهما،
وتخصيب الـيــورانـيــوم فــي إيـ ــران .ال نفاجأ
ّ
بنظرية قريبًا مفادها
لو أن سعيد هذا طلع
أن م ـح ــل «ح ـ ـ ـ ــدادة وبـ ــويـ ــا» فـ ــي ال ـضــاح ـيــة
ال ـج ـن ــوب ـ ّـي ــة يـ ـق ــوم ب ـت ـخ ـص ـيــب ال ـي ــوران ـي ــوم
ّ
العامة يمكن ان
اإليراني .واجتماعات األمانة
تبقى مفتوحة ،وأن يأتزر أعضاؤها بلباس
ال ـفــو ّل ـك ـلــور ال ـل ـب ـنــانــي ،ب ــال ـش ــروال وال ـل ـ ّـب ــادة
والزنار ّ
امللون .ويمكن لفارس سعيد ُعندها
ّ
فقط تمثيل لبنان بحاضره وماضيه (املشوه
ُ
وامل ّ
تخيل) أمام أوباما في املكتب البيضاوي.
ّ
ه ــو ف ــي ان ـت ـظ ــارك ع ـلــى أحـ ــر م ــن ال ـج ـمــر ،يا
فارس .اهرع.
ً* كاتب عربي (موقعه على اإلنترنت:
)angryarab.blogspot.com

سعدالله مزرعاني *
املراجعة وتنقية الذاكرة وإجراء جردة بالنجاحات
واإلخفاقات واملواقف الصائبة أو غير الصائبة،
هـ ــي أم ـ ـ ــور جـ ـي ــدة وض ـ ــروري ـ ــة مـ ــن ح ـي ــث املـ ـب ــدأ.
وهــي تصبح جــديــة وفعلية ،إذا مــا جــرى تجاوز
ال ـج ــزئ ـي ــات إلـ ــى األس ــاسـ ـي ــات ،وب ـم ــا ي ـ ــؤدي إل ــى
كشف األخطاء وأسبابها وتحديد سبل التخلص
مـنـهــا .حـتـمــا ،فــي ح ــال وج ــود أو وق ــوع األزم ــات
ت ـص ـبــح امل ـحـ ّـص ـلــة م ـخـ ِّـي ـبــة إذا أف ـض ــت املــراج ـعــة
والتدقيق والـجــردة ...إلى إبقاء القديم على قدمه
لجهة املقاربات والشعارات واملمارسات .ال يغير
فــي ذل ــك تـعــديــل فــي بـعــض أش ـكــال الـعـمــل (إنـشــاء
«م ـج ـلــس وطـ ـن ــي» مـ ـث ــا!) ال ـت ــي ي ـب ـقــى نـجــاحـهــا،
واقعيا ،محفوفًا بالكثير من املصاعب والتباينات
والتنافس والفئويات.
يــدور الـكــام حــول تحالف  14آذار بالطبع ،وهو
تـ ـح ــال ــف ك ـب ـي ــر ومـ ــؤثـ ــر فـ ــي املـ ـشـ ـه ــد ال ـس ـي ــاس ــي
اللبناني .انــه يتقاسم السلطة (وامل ـعــارضــة!) مع
فريق الثامن من آذار على تفاهم وتجاذب وتناوب
وتباين .التحالفان املذكوران يتحاصصان النفوذ
واالدارة واملـيــزانـيــة فــي نـطــاق الـنـظــام السياسي،
الذي يتوسل الطائفية واملذهبية أداة الستقطاب
م ـق ــرون دائ ـم ــا بــاالن ـق ـســام وم ـش ـ ّـرع عـلــى ال ـخــارج
ل ــاس ـت ـق ــواء ب ــه ح ـفــاظــا ع ـلــى تـ ـ ــوازن م ــا أو طلبًا
لتعديله.
ال مشكلة فــي لـبـنــان بـسـبــب طبيعة نـظــامــه .هــذا
مــا تجمع عليه مـكــونــات تـحــالــف  14آذار أحــزابــا
ومستقلني (والحقًا منظمات مجتمع مدني وفق
صيغة املجلس الوطني العتيد؟!).
إن ك ــل م ــا يـعـيـشــه الـبـلــد م ــن ان ـق ـســامــات وأزمـ ــات
وتعطيل مــؤسـســات ،ومــن تـمــديــد وف ــراغ رئــاســي
ودس ـتــوري ،ومــا تعانيه اإلدارة مــن ترهل وعجز

ُي َّ
سجل على فريق  14آذار أنه
ارتضى نقل الوصاية من «عنجر
الى عوكر»

وفـســاد ،ومــا كــابــده اللبنانيون مــن حــروب أهلية
وت ـشــرذم ووصــايــة واح ـتــال  ...هــذه وســواهــا من
امل ـس ــائ ــل ال ـخ ـط ـي ــرة ،أم ـ ــور م ـع ــزول ــة ع ــن نـظــامـنــا
ُالسياسي ،وعــن طبيعة وآلـيــات عمله .إنـهــا ،مرة
أولــى ،مسؤولية «اليسار الدولي» ،وثانية بسبب
التدخل «الشقيق» ،وثالثة بسبب «حروب اآلخرين
على أرضنا»...
ُ
ال ت ـخ ـض ــع أطـ ـ ـ ــراف ت ـح ــال ــف  14آذار ،ب ـم ــن فــي
ذل ــك ي ـس ــاري ــون س ــاب ـق ــون ال ـت ـح ـقــوا ب ـه ــا ،الـنـظــام
ال ـس ـيــاســي ألي مــراج ـعــة أو م ـس ــاء ل ــة .ه ــي ،فـقــط،
ّ
تــرك ــز عـلــى ال ـجــوانــب الـسـيــاسـيــة ال ــراه ـنــة :ال ــدور
السوري .الصراع في سوريا .سالح «حــزب الله».
الخطر اإليــرانــي .املـشــاركــة فــي السلطة .تــوازنــات
املحاصصة وتعميم مفاعيلها...
اسـ ـتـ ـن ــادًا إل ـ ــى ه ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق فـ ــي ال ـت ــرك ـي ــز عـلــى
ال ـس ـل ـط ــة والـ ـحـ ـص ــص ،ت ـج ـت ـهــد وث ــائ ــق  14آذار
لتأكيد أنـهــا تمثل أكـثــريــة اللبنانيني ،مــن ضمن
تـشـكـلـهــم ال ـطــائ ـفــي وامل ــذه ـب ــي الـ ــراهـ ــن .وب ـم ــا أن
ال ـن ــواة امل ـحــركــة «ف ـكــريــا» لـلـتـحــالــف امل ــذك ــور ذات
«سوابق» يسارية ،تتكرر دائمًا ،ومن أجل إضفاء
طــابــع وطـنــي عـلــى الـتـحــالــف امل ــذك ــور ،ع ـبــارة ،أنــه
تحالف «عابر للطوائف» .ببساطة ،ثمة من يريد
إيـهــام الـنــاس بــأن تجمع ممثلي (أو ممثلني عن)
طائفتني او ثالث طوائف يتحول الى حالة وطنية
! لــو ك ــان األم ــر كــذلــك ل ـكــان الـنـظــام التحاصصي
الـ ـط ــائـ ـف ــي الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي ه ـ ــو ال ـ ـن ـ ـظـ ــام األمـ ـ ـث ـ ــل فــي
العالم!
قيل في عدد قليل من األحزاب اللبنانية إنه «عابر
ل ـل ـطــوائــف» ،ل ـيــس ف ـقــط بـسـبــب ت ـنــوع عـضــويـتــه،
بــل ،بالدرجة األولــى أيضًا ،بسبب برنامجه غير
الـطــائـفــي واملــوجــه ،فــي جــزء اســاســي مـنــه ،إللـغــاء
امل ـح ــاص ـص ــة ال ـط ــائ ـف ـي ــة وامل ــذه ـب ـي ــة م ــن ال ـن ـظــام
ال ـس ـيــاســي ال ـل ـب ـنــانــي .ال يـنـطـبــق ه ــذا األمـ ــر على
ً
تحالف  14آذار ،وهو ال يريده أصــا! (كذلك على
معظم تحالف  8آذار).
يالمس بيان  14آذار األخير ،أيضا ،مسألة العالقة
مع الخارج ،وهي مسألة خطيرة ايضًا ،على نحو
فئوي كالعادة« :نريد صناعة املستقبل بأيدينا،
ال ان يـصـبــح ه ــذا املـسـتـقـبــل رهـيـنــة امـبــراطــوريــة

مـ ــن هـ ـن ــا او ديـ ـكـ ـت ــات ــوري ــة مـ ــن ه ـ ـنـ ــاك أو ورقـ ــة
ت ـف ــاوض ب ــن اآلخ ــري ــن» .امل ـق ـصــود «ام ـبــراطــوريــة
ال ـفــرس ودي ـك ـتــاتــوريــة ب ـش ــار» ،وال ـت ـفــاوض حــول
امل ـلــف ال ـن ــووي االي ــران ــي .أم ــا الـعــاقــة مــع اململكة
السعودية ،وطبيعة النظام امللكي املطلق القائم
فيها ،فال تعنيان املؤتمرين بشيء! املشكلة ليست
إذًا في التبعية لخارج ما ،أو في االستقواء به ضد
«الـشــريــك» فــي الــوطــن ،بــل فــي ذلــك الـخــارج نفسه،
وفــي سياساته وتـحــالـفــاتــه ...وعبثًا يـحــاول هنا
«منظرو» األمانة العامة ادعــاء موقف مستقل إذا
جــرى اسـتـمــرار التعامي عــن الخلل فــي العالقات
الداخلية والـخــارجـيــة ،أو تحميل مسؤولية ذلك
لـطــرف واح ــد دون س ــواه .هنا ايـضــا ،يفتقر نهج
«األمــانــة العامة» إلــى األمــانــة فــي كشف األخـطــاء،
وبــال ـتــالــي إل ــى ال ـق ــدرة عـلــى مـعــالـجـتـهــا ملصلحة
الوحدة الوطنية والسيادة واالستقالل.
على قــاعــدة هــذيــن االخـتــالــن تكر سبحة البيان
ال ـخ ـتــامــي بــوص ـفــه ت ـع ـب ـي ـرًا س ـيــاس ـيــا ع ــن وجـهــة
نظر طــرف من اطــراف الـصــراع السياسي ،املحلي
واالق ـل ـي ـمــي ،ال ــذي تـقــف عـلــى رأس أح ــد مـحــوريــه
قيادة اململكة السعودية بكل ارتباطاتها القديمة
وال ـج ــدي ــدة (ب ــال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة وح ـل ـفــائ ـهــا ،أي
بــال ـقــوى ال ـتــي اسـتـعـمــرت ب ــادن ــا ف ـت ــرات طــويـلــة،
ث ــم واص ـل ــت م ـحــاولــة الـهـيـمـنــة عـلـيـهــا بــأســالـيــب
سياسية واقتصادية وعسكرية ،منذ ما يزيد على
قرن حتى اليوم).
فقط ان ـعــدام املــوضــوعـيــة هــو ال ــذي يجعل البيان
ال ـخ ـت ــام ــي يـ ــرى أن «أص ـ ــل االرهـ ـ ـ ــاب ه ــو ال ـن ـظــام
ال ـس ــوري» ال الـصـهـيــونـيــة أو امل ــذاه ــب التكفيرية
أو س ـي ــاس ــات االغـ ـتـ ـي ــاالت والـ ـغ ــزو الـصـهـيــونـيــة
واالستعمارية...واستخدام ذلك من قبل واشنطن
خصوصًا ،فــي صــراعــات تعود الــى أواســط القرن
املــاضــي (ح ــروب كــوريــا وفيتنام ودع ــم اغتصاب
فلسطني وتجنيد املـتـطــرفــن التكفيرين مرتزقة
ً
في حرب افغانستان )...وصوال إلى تدمير غزة في
الصيف املاضي...
ذل ــك ال يـعـنــي أبـ ـدًا اع ـف ــاء اآلخ ــري ــن م ــن أخـطــائـهــم
وارت ـك ــاب ــات ـه ــم ،ل ـك ــن ،ع ـلــى االقـ ـ ــل ،ال ي ـج ــوز جعل
الحقائق واملعطيات املوضوعية رهينة فئويات
مغرضة أو حسابات ال تقيم وزنــا لعقول الناس
ولقدرتهم على تقييم األمور.
ُي َّ
سجل لفريق  14آذار دور شبه حصري في عملية
احتجاج شعبي كبير بعد اغتيال الرئيس رفيق
الـحــريــري قبل  10س ـنــوات ،لكن ُيـسـ َّـجــل عليه أنه
ارت ـضــى نـقــل الــوصــايــة مــن «عـنـجــر ال ــى عــوكــر»،
ف ــي ت ـنــاغــم م ــع أه ـ ــداف ال ـغ ــزو االم ـي ــرك ــي لـلـعــراق
ع ــام  ،2003وف ــي اطـ ــار «م ـش ــروع ال ـش ــرق الــوســط
وي َّ
الكبير»ُ .
سجل على هــذا الفريق أنــه لم يتردد،
في املواقف والعالقات واإلعالم ،في تكرار مطالب
العدو االسرائيلي (وخصوصًا عام  )2006لجهة
القضاء على املقاومة ونزع سالحها وعزلها ...إن
إلـحــاق لبنان بالسياسات واملـشــاريــع األميركية
والــرجـعـيــة الـعــربـيــة ال ينسجم أبـ ـدًا مــع شـعــارات
السيادة واالستقالل .ال ينسجم معها أيضًا إعفاء
ال ـع ــدو الـصـهـيــونــي م ــن ك ــل اس ـت ـهــدافــاتــه لـلـبـنــان
واع ـ ـتـ ــداءاتـ ــه ع ـل ـي ــه ،واع ـت ـب ــاره ــا م ـج ــرد ح ــروب
«مفتعلة» من قبل «حــزب الله» لغايات محلية أو
خارجية.
لـيـســت م ـقــاربــة ب ـيــان  14آذار ل ـل ـصــراع الـسـنــي –
الشيعي ولــدورهــا هي فيه محليًا ،اكثر صوابية
أو أقــل فئوية! جميع املوبقات واالرتـكــابــات ،هنا
أيضا ،تلقى على الخصم حصريا!
ُ
في مثل هذه األجــواء ،لم يكن مستغربًا أال تطرح
اسئلة من نوع :ملاذا غادر صفوف  14آذار العبون
ك ـبــار (وم ـم ـث ـلــو ط ــوائ ــف) كــال ـع ـمــاد م ـي ـشــال عــون
ورئـيــس اللقاء الديمقراطي ولـيــد جنبالط؟ ملــاذا
تتراجع ،باستمرار ،وحدة هذا التحالف ويتراجع
معها نفوذه ودوره؟
ليس غريبًا ،بعد كل ذلك ،أن يتعامل فريق «االمانة
الـعــامــة» مــع ردود الـفـعــل الطبيعية عـلــى الـبـيــان،
وما ورد فيه من احكام واتهامات ومواقف ،على
طــريـقــة «ضــربـنــي وب ـك ــى .»..فــي جــانــب ،يــريــد هــذا
الفريق تعزيز فرص استعادة موقع ودور ...وفي
جــانــب آخ ــر يــريــد تـكـبـيــر حـجــم وأه ـم ـيــة مـشــروع
إنشاء «املجلس الوطني» ،الذي ُيراد منه معالجة
تجاهل وتهميش املستقلني واألحزاب الصغيرة.
ليس غريبا أن يكون الرئيس فؤاد السنيورة هو
من قــرأ البيان .إنها محاولة واضحة لالعتراض
على حوارات تجري في هذه املرحلة ،ولم يذكرها
بـيــان الـسـنـيــورة إال ضمنا :مــن بــاب إط ــاق النار
عليها تحديدًا!
ح ـبــذا ل ــو كــانــت تـلــك الـ ـح ــوارات ع ـنــوانــا ملــراجـعــة
تتوسع لتشمل كل املشاركني فيها وكل املواضيع،
وبما يتيح ،الحـقــا ،االنتقال إلــى حــوار واســع من
أجل إنقاذ لبنان!
* كاتب وسياسي لبناني
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سوريا

العاصمة التي
تحقيق مع دخول أزمة البالد عامها
الخامس ،تبدو الحياة في دمشق أكثر تصالحًا مع الحربً .
ّ
كانت مرات ّ
عدة محورًا لرهانات كثيرة على أن «العد العكسي لسقوطها قد بدأ» ،ما زالت مضبوطة على إيقاع
السلطات السورية ،رغم األحداث الساخنة الكثيرة التي عاشتها في مراحل ّ
عدة

الحرب
بتوقيت
الخامسة
ُ
ّ
ُ
هنا دمشق ..الحياة مستمرة
صهيب عنجريني
ال ــوص ــول إلـ ــى دم ـش ــق ع ـلــى م ـشــارف
ال ـ ـعـ ــام الـ ـخ ــام ــس لـ ـب ــدء م ـس ـي ــل الـ ــدم
ً
ال ـ ـسـ ــوري لـ ــم ي ـك ــن س ـ ـهـ ــا .إجـ ـ ـ ــراءات
الحواجز املنتشرة على طول الطريق
ـى عــاصـمــة األم ــوي ــن بـ َـدت
املــوصــل إل ـ ً
أش ـ ّـد صــرامــة مــن املـعـتــاد ،مــن دون أن
ُ
تـغـيــب االس ـت ـث ـن ــاءات ال ـح ــاض ــرة في
سوريا دائمًا ،وفــي كل الـظــروف .عند
حــاجــز الـقـطـيـفــة (ن ـحــو  40كــم شـمــال
شــرق العاصمة ،وآخــر الحواجز قبل
م ــدخ ــل دمـ ـش ــق اإلداري ـ ـ ـ ـ ــة) ت ـس ـت ـغــرق
اإلج ـ ـ ـ ــراءات ق ــراب ــة س ــاع ــة م ــن ال ــزم ــن،
ينتظر امل ـســافــرون انـقـضـ َ
ُ
ـاء هــا داخــل
َ
ال ـ ـ ـبـ ـ ــاصـ ـ ــات ،أو قـ ــرب ـ ـهـ ــا ي ـح ـت ـس ــون
ُ
تبيعها
ـاردة
مـشــروبـ ٌ
ـات ســاخـنــة ٌ و ب ـ َ
اسـ ـت ــراح ــة ب ـس ـي ـطــة أن ـش ــئ ــت بـفـضــل
وجـ ـ ــود الـ ـح ــاج ــز .ح ــرك ــة ال ـس ـف ــر إل ــى
العاصمة نشطة ،سبعة عشر باصًا
فــي انـتـظــار انـتـهــاء اإلج ـ ــراءات (يــزيـ ُـد
ّ
الـ ـع ــدد أو ي ـن ـقــص ب ـم ـعــدل بـ ــاص كــل
ع ـشــر دق ــائ ــق تـبـعــا ل ـحــركــة ال ــوص ــول
َ
وامل ـ ـغـ ــادرة) .ح ــن أحـصـيـنــاهــا كــانــت
عشرة منها قادمة من املدن الساحلية
(ال ـ ـ ـ ــاذقـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة ،جـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــة ،طـ ـ ـ ــرطـ ـ ـ ــوس)،
والـبــاقــي مــن حلب وحـمــاه والسلمية
وال ـ ــرق ـ ــة وديـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـ ــزور .عـ ـل ــى مـعـظــم
ُ
يصعد
الحواجز يتكرر املشهد ذاتــه:
ـري إلــى ال ـبــاص ،يتفقد هـ ّ
عـسـكـ ٌّ
ـويــات
ُ
ٌ
ُ
ّ
املـســافــريــن .ت ـعــاد بـطــاقــات شخصية
ُ
إل ــى أص ـحــاب ـهــا ،ويـحـتـفــظ ببعضها
تمهيدًا لـ«تفييشها» .ينفي مسؤول
أمني أن يكون االنتماء الطائفي هو
ّ
الـسـبـ ُـب ،يـقــول ل ــ«األخ ـبــار» إن «األم ــر
يتعلق بــاملـنــاطــق الـتــي يـنـحـ ُ
منها
ـدر
ُ
امل ــواط ـن ــون ،وم ــن الطبيعي الـتــدقـيــق
فـ ــي ه ـ ـ ّ
ـوي ـ ــات امل ـن ـت ـم ــن إل ـ ــى م ـنــاطــق
شـ ـه ـ َـدت أو م ــا زالـ ـ ــت ت ـش ـهــد أح ــداث ــا
أمنية .هناك قوائم بأسماء مطلوبني
مــن تـلــك امل ـنــاطــق» .يـضـحـ ُـك امل ـســؤول
ُ
َ
ح ـ ـ ــن ن ـ ـت ـ ـسـ ــاءل« :وملـ ـ ـ ـ ـ ــاذا ال ت ـج ـم ــع
هـ ّ
ـويــات جميع املسافرين ،على األقــل
ُ
منعًا من أن يخلف اإلج ــراء إحساسًا
بالتمييز؟» ،ثم ُيجيب باقتضاب« :في
الحروب ال أهمية لهذا الكالم ،األهمية

انخفاض عدد الزبائن في األيام األخيرة متصل بالمخاوف من انتشار فيروس التهاب الكبد (أرشيف)

واستتبابه فحسب».
لألمن
َ
ُ
نــدخــل دمـشــق م ــرورًا بــأطــال حرستا
وال ـ ـق ـ ــاب ـ ــونُ .عـ ـل ــى الـ ـج ــانـ ـب ــن دم ـ ـ ـ ٌـار
ك ـ ـب ـ ـيـ ـ ٌـر ،بـ ـع ــض ــه نـ ــاجـ ــم ع ـ ــن الـ ـح ــرب
وال ـ ـق ـ ـصـ ــف ،وبـ ـعـ ـض ــه عـ ــن إج ـ ـ ـ ــراءات
ُ
الهدم «التنظيمية» .االزدحـ ُ
ـام الهائل
فــي معظم ش ــوارع دمشق كــان السمة
األبـ ـ ـ ــرز ل ـي ــوم ــي  18وُ 19م ــن ال ـش ـهــر
الجاري ،األمر الذي ينطبق على األيام
التي سبقتهما بدءًا من تاريخ  14وفقًا
ملا أفادنا به عدد من سكان العاصمة.
وه ــو ازدحـ ـ ـ ٌ
ـام ن ــاج ـ ٌـم بـطـبـيـعــة الـحــال
ع ــن ت ـش ــدي ــد أمـ ـن ــي ،ت ـحـ ّـس ـبــا ل ــوق ــوع
أحداث أمنية في «ذكرى الثورة» ،التي

ُ
الحرائق ّ
عمت سوريا ..و«الحريقة» هادئ!
َ
شهد سوق
شرارة األزمة بشهر،
في شباط  ،2011وقبل اندالع
ّ
«الحريقة» في دمشق َ
حدثًا بارزًا ،تمثل في تجمهر مئات السوريني
ُّ
احتجاجًا على قيام ُش ّ
رطيني اثنني بضرب أحد تجار السوق .هتف
املتجمهرون« :الشعب السوري ما بينذل»،
ٌ
هتاف بات مثارًا لأللم والسخرية اليوم ،بعد
ّ
حقيقية ال تبدو
أن عاش السوريون تغريبة
َ
مالمح نهاية لهاَ .
يومها وفد سريعًا وزير
ّ
الداخلية األسبق (اللواء سعيد سمور) إلى
املكان وخاطب املحتشدين« :عيب يا شباب ،هي
اسمها مظاهرة»ُ ،
ليرد بعضهم سريعًا« :أل ..أل..
إلخ» .بعد قرابة شهر ،حاول العشرات التظاهر
في املنطقة ذاتها بنحو منظمّ ،
َ
بضع
ورددوا
شعارات كان من بينها «بالروح بالدم نفديك
َ َ
يومها في
أكبر هتفت
سوريا» ،لكن جموعًا
ّ
املكان نفسه« :بالروح بالدم نفديك يا بشار».
للمفارقة ،كان الدم حاضرًا في الهتافني ،وقد بات بعد هذه السنوات
َ
امللمح األوضح في البالد.

حافظت أطياف املعارضة والناشطني
َ
عـلــى االخ ـت ــاف ح ــول مــوعــدهــا حتى
اليوم.

األسواق القديمة :حركة بال بركة

ُ
ن ـ ـ ـجـ ـ ــول فـ ـ ــي األس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواق ال ـ ـقـ ــدي ـ ـمـ ــة:
الـحـمـيــديــة ،الـحـ ٌـريـقــة ،مــدحــت بــاشــا...
ّ
إلــخ .كلها مكتظة ،والناس ينهمكون
في عمليات البيع والشراء رغم الواقع
ّ
للبالد ،فكما تسن
االقتصادي املتردي ُ
َ
اقتصادها
الحرب قوانينها ،تفرض
أيضًا .أمام إحدى «بسطات» األلبسة
ال ـ ـجـ ــاهـ ــزة ن ـص ـغ ــي إلـ ـ ــى م ـف ــاوض ــات
ّ
استمرت
حول سعر بيجاما نسائية
أكثر من خمس دقائق ،لتفلح السيدة
ّ
الخمسينية في إقناع البائع بخفض
ال ـس ـع ــر  150ل ـي ــرة (أكـ ـث ــر م ــن نـصــف
دوالر بقليل) وتذهب ظافرة.
ٌ
فــي س ــوق ال ـبــزوريــة ال ــروائ ــح عابقة
ك ــامل ـع ـت ــاد ،غ ـي ــر آبـ ـه ــة ل ـل ـح ــرب .أب ــو
عـمــر ،بــائــع امل ــواد الـغــذائـيــة يـقــول إن
«ال ـح ــرك ــة ال بـ ــأس بـ ـه ــا» .وي ـض ـيــف:
«ص ـح ـيـ ٌـح أن ال ـع ــام ّ
األول لــأحــداث
ّ
شهد جمودًا كبيرًا ،لكن العجلة دارت
ً
ق ـل ـيــا ب ـعــدهــا .رغ ــم ذل ــك انـخـفـضــت
الجدوى .ما عاد في بركة لك عمي».
ُ
يختلف األم ــر بالنسبة إل ــى بائعي
ّ
ال ـف ـضــيــات و«األن ـت ـي ـك ــا» املـنـتـشــريــن
في محاذاة الجامع األمــوي ،الحركة
شـبـ ُـه مـعــدومــة هـنــا ،وال أح ـ َـد يرغب
ف ــي ال ـحــديــث« .أخ ــي ال تــزعــل مـنــي..
ما خرب بيتنا غير الصحافة» يقول
أح ـ ـ ـ ُـد أص ـ ـحـ ــاب امل ـ ـحـ ــال بــاب ـت ـســامــة
لطيفة .يكرر الــرجــل مــا ي ـ ّ
ـردده كثير
من السوريني حول مسؤولية اإلعالم
عـ ــن ت ـف ـج ــر األزم ـ ـ ـ ــة وتـ ـف ــاقـ ـمـ ـه ــا ،ثــم
يختصر توصيف النشاط التجاري
تعيش ،مشان
بالقول« :الناس بدها ّ
ه ـي ــك ب ـ ّي ـش ـت ــروا أكـ ـ ــل ،ع ــن ــا ال ــوض ــع
غ ـيــر .كــنــا نـعـتـمــد ع ـلــى ال ـس ـيــاح في

ال ــدرج ــة األول ـ ــى ،سـيــاحــة وح ــرب ما
بيجتمعوا».

بين «الثورة» و«الرئيس»..
يركض الجميع
ب ــن شـ ــارع الـ ـث ــورة ،وج ـســر الــرئـيــس
قــواسـ ُـم مشتركة ع ـ ّـدة .ال ـبـ ُ
ـؤس والـهـ ّـم
َ
يتقاسمان الوجوه ،ال فــرق بني شاب
وع ـجــوز ،أو أنـثــى وذك ــر .فــي املكانني
ازدحـ ٌ
ـام بشري كبير بانتظار وسيلة
َ
ّ
َ
نـ ـق ــل ع ـ ــام ـ ــة .ال أحـ ـ ـ ــد يـ ـع ــب ــأ ب ـص ــوت
الطائرة املتواتر بــن وقــت وآخ ــر ،وال
أحــد ُيفكر فــي ُمـحــاولــة معرفة املكان
الـ ــذي تـسـتـهــدفــه قــذائ ـف ـهــاّ .
رب ـم ــا ّألن
ُ ّ
يعلم أن الطيران الحربي كثف
الجميع
ضرباته على معاقل املسلحني في حي
جوبر خالل اليومني املاضينيّ .
وربما
ّ
ألن االهتمام ً بـ«امليكروباصات» يبدو
َ
أكـثــر أولــويــة ،إذ يكفي وص ــول واحـ ٍـد
ً
مـنـهــا ل ـي ـتــراكــض ال ـع ـش ـ ُ
ـرات أمـ ــا في
اقتناص فرصة للركوب.

… والميدان مكتظ
حــي امل ـي ــدان الــدمـشـقــي الـشـهـيــر الــذي
ّ
سبق له أن شهد تظاهرات ّ
عدة ،يكتظ
َ
اليوم بقاطنيه .ومثل كل أحياء دمشق
ً
ـوافــر الشقق
يـُشـهــد ال ـحــي نـ ــدرة فــي تـ ً
املـ ـع ــدة ل ــإي ـج ــار ،م ـف ــروش ــة ك ــان ــت أو
ً
وارتفاعًا هائال في أسعارها إن
فارغة،
ُ ّ
ُوجــدت .املفارقة أن أبو حاتم سمسار
ً
ال ـع ـقــارات اعـتـبــر ه ــذا «دل ـي ــا عـلــى أن
ً
ال ـح ــي ت ـعــافــى فـ ـع ــا» .إلـ ــى ح ــد كبير
يـبــدو كــام الــرجــل صحيحًا ،مــن دون
َ
تغيب مظاهر التشديد األمني بني
أن
فترة وأخ ــرى عــن بعض أج ــزاء الحي.
وعلى سبيل املثالَ ،
شهد محيط جامع
الحسن انتشارًا أمنيًا قبل أيــام ،األمر
ّ
«الجزماتية»،
الذي انطبق على مدخل
الـشــارع الــذي يشتهر ببيع املــأكــوالت
الــدمـشـقـ ّـيــة .أب ــو ح ــات ــم ،امل ـحــاســب في

أحد مطاعم الشارع يؤكد لـ«األخبار»
ّ
أن «االرت ـ ـفـ ــاع ال ـج ـنــونــي ف ــي أس ـعــار
ٌ
امل ــأك ــوالت خ ــارج عــن إرادت ـن ــا ،فــاألمــر
مرتبط بغالء املواد» .ووفقًا للرجل ،إن
ُ
يمنع الـنــاس مــن االستمرار
الـغــاء ال
ّ
في ارتـيــاد هــذه املطاعم ،ألن «لقمتها
طيبة» .يبرر أبو حاتم انخفاض عدد
الزبائن في األيــام األخـيــرة باملخاوف
م ــن ان ـت ـشــار ف ـي ــروس ال ـت ـهــاب الـكـبــد،
ويـ ـشـ ـي ــر ف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت ن ـف ـس ــه إل ـ ـ ــى أن
«نــوع ـيــة ال ــزب ــائ ــن اخـتـلـفــت ن ــوع ــا مــا،
باتوا ينتمون إلى شريحة معينة».

«الموالت»ٌ ..
عالم آخر

إذا كــان التناقض واح ــدة مــن السمات
ّ
الدائمة للعواصم ،فإن مالمحه تتجلى
بلد
فــي أوض ــح صــورهــا فــي عــاصـمــة ٍ ٌ
مشتعل بالحرب وانعكاساتها .جولة
داخ ــل أح ــد أكـبــر املـ ًـراكــز الـتـجــاريــة في
ُ
دمشق ستكون كفيلة بعقد مقارنات ال
َ
ّبد منها ،وال طائل أيضًا .هنا سيكون
طبيعيًا أن ي ــراوح سـعــر الــ«بـيـجــامــا»
الرياضية بني  ،20و 25ألف ليرة (نحو
 100دوالر) .وبالعموم ،يبلغ متوسط
األس ـع ــار هـنــا ع ـشــرة أض ـعــاف نظيره
َ
ف ــي األسـ ـ ـ ــواق ال ـش ـع ـب ـيــة ،ولـ ــن تـلـحــظ
مفاوضات بني الباعة والشارين .ثمة
ازدح ــام وضجيج أيـضــا ،وبالتضافر
مـ ــع أسـ ـ ـ ــواق األغـ ـنـ ـي ــات امل ـن ـب ـع ـثــة مــن
امل ـط ــاع ــم و«ال ـك ــاف ـت ـي ــري ــات» امل ـتــوزعــة
بــن ال ـطــوابــق ي ـكـ ُـاد ص ــوت ال ـحــرب أن
يختفي .غـيــاب التفتيش على مداخل
«املـ ـ ـ ــول» ي ـب ــدو أم ـ ـرًا غ ــري ـب ــا ،رغـ ــم أن ــه
ٌ
تقليد معمول به حتى في أيام السلم.
ّ
ّ
لـكــن مــرتــدي ا ًملــابــس املـمــوهــة (الــذيــن
ُيشكلون نسبة ال بأس بها من الزبائن
امل ـن ـت ـش ــري ــن بـ ــن ال ـ ـطـ ــوابـ ــق) يـ ـب ــدون
قاسمًا مشتركًا بني هــذه البقعة وبني
العاصمة ،وهم كفيلون
معظم شوارع
ُ
ّ
بتذكيرك بأن البالد تعيش حالة حرب.
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ٌ
مصطلحات جديدة تدخل التداول...
«سوريا بتتكلم حربي»
كما ّلونت مختلف
جوانب حياة السوريين،
تركت الحرب بصمتها على
منطوقهم .وفي ما يأتي
بعض المصطلحات التي
راجت في السنوات
الماضية
كـثـيــرة هــي املـصـطـلـحـ ُ
ـات الـتــي ُول ــدت
ُ
ونشأت في كنف الحرب .جمل وعبارات
ق ـص ـيــرة اع ـت ــاد ال ـن ــاس اسـتـخــدامـهــا
فــي مقامات ّ
معينة ،وأخ ــذت طريقها
الحـقــا إل ــى قــامــوس ال ـت ــداول الـيــومــي.
ً
م ـن ـهــا م ــا يــرت ـبــط ب ــال ـح ــرب م ـبــاشــرة
(ب ـم ـع ـن ــاه ــا الـ ـعـ ـسـ ـك ــري) ،وم ـن ـه ــا مــا
ُ
يــرت ـبــط بــانـعـكــاســاتـهــا االق ـت ـصــاديــة
واالج ـت ـم ــاع ـي ــة .ف ــي م ــا ي ــأت ــي بـعــض
املـصـطـلـحــات ال ـتــي راج ــت «ف ــي ظــال
السيوف».

امل ـ ـ ــدن (وخ ـ ــاص ـ ــة حـ ـل ــب) اس ـت ـخ ــدام
ّ
املصطلح للداللة على أن من يحظى
ٌ
بمعونات من هذا النوع هو شخص
ً
«مدعوم»ُ ،يقال مثال« :فالن كرتونتو
بيضا» .ويؤكد أحد املتابعني للملف
ّ
اإلغــاثــي فــي حلب أن تــوزيــع املعونة
ّ
امل ـ ــذك ـ ــورة ي ـخ ـضــع مل ـعــاي ـيــر عـ ـ ــدة ال
تتعلق بمدى حاجة الشخص إليها
ّ
بقدر ما تتعلق بـ«الواسطة».
«افـ ـ ـتـ ـ ـحـ ـ ـل ـ ــي الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاك ـ ـ ــاج (ص ـ ـ ـنـ ـ ــدوق
ّ
السيارة)» :راج للداللة على أن عملية
رشـ ــوة ت ــوش ــك أن ت ـح ــدث .ويــوضــح
ّ
املـصــدر ذاتــه أن أحــد املتربعني على
قـ ـم ــة الـ ـ ـه ـ ــرم «اإلغ ـ ـ ــاث ـ ـ ــي» ف ـ ــي ح ـلــب
دأب عـلــى اس ـت ـخــدام ه ــذا املصطلح
ق ـبــل «ت ــزب ـي ــط» أش ـخ ــاص ف ــي مــوقــع
املسؤولية واملحاسبة.

ّ
«خدمية»
مصطلحات

«إذا م ـ ــا ع ـج ـب ــك شـ ـي ــل ش ــريـ ـط ــك»:
مـ ـصـ ـطـ ـل ـ ٌـح ي ـ ـك ـ ــاد اسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام ـ ــه أن
ي ـق ـت ـصــر ع ـل ــى م ــدي ـن ــة حـ ـل ــب .وه ــو

ّ
«عسكرية»
مصطلحات

«وج ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــك مـ ـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ـ ـ ّـوي» :مـ ـصـ ـطـ ـل ـ ٌـح
«ج ـهـ ّ
ـادي» دأب «أم ــراء» التنظيمات
ع ـل ــى اس ـت ـخ ــدام ــه ب ــوص ـف ــه إش ـع ــارًا
ُ
سماع ٍّ
أي من
بتأهب «االنتحاريني».
هؤالء للجملة ،يعني أن ّ
«جهز نفسك،
اقترب موعد التفجير» .يرتبط بهذا
ٌ
مصطلح آخرُ ،يعد بمثابة
املصطلح
ّ
«أمر عمليات» ،فجملة «سلم لي على
سيدنا النبي» هي ُ
آخر جملة يقولها
ّ
«األمير» ملنفذ التفجير الوشيك.
«ح ــرب ــي ف ــي األج ـ ـ ـ ــواء» :م ــن امل ـع ـتــاد
سماعها خالل االتصاالت الالسلكية
ّ
بـ ــن امل ـس ــل ـح ــن ع ـب ــر «ال ـق ـب ـض ــات»،
للداللة على اقتراب طائرة عسكرية
م ـ ــن املـ ـنـ ـطـ ـق ــة .ف ـ ــي املـ ـ ُـق ـ ــاب ـ ــل ،دأب ـ ــت
الـ ـصـ ـفـ ـح ـ ُ
ـات املـ ــوال ـ ـيـ ــة عـ ـب ــر م ــواق ــع
التواصل االجتماعي على استخدام
مـصـطـلــح «أبـ ــو ال ـع ــز ف ــي األجـ ـ ــواء»،
كمقدمة ألخـبــار تتعلق باستهداف
الطيران السوري لبعض املناطق.

ج ــزء م ــن م ـعــانــاة أب ـن ــاء املــدي ـنــة مع
ّ
تجار «األمبيرات» الذين يبيعونهم
ّ
الـ ـ ـكـ ـ ـه ـ ــرب ـ ــاء امل ـ ـ ـ ــول ـ ـ ـ ــدة بـ ــاس ـ ـت ـ ـخـ ــدام
«ال ــدي ــزل» .ب ــدأ اس ـت ـخــدام املصطلح
ّ
كـ ّ
يتقدم
ـرد نهائي على أي احتجاج
به أي من املشتركني لدى أحد أولئك
ّ
التجار ،ويعني التخيير بني القبول
بــاألمــر الــواقــع (س ــواء كــان رفــع سعر
االشتراك ،أو خفض ساعات الخدمة،
أو س ــوئـ ـه ــا) أو إل ـ ـغـ ــاء االشـ ـ ـت ـ ــراك.
راج امل ـص ـط ـل ــح ب ـع ـ َـده ــا إل ـ ــى درج ــة
استخدامه في معظم تفاصيل الحياة
ّ
اليومية ،يقول فراس لـ«األخبار» إن
«زوجتي صارت تستخدم املصطلح
ّ
ّ
كلما أبديت مالحظة تتعلق بالطبخ
ً
ً
م ـثــا ،ق ــاص ــدة تـخـيـيــري بــن تـنــاول
الطعام املــوجــود أو الـخــروج لتناول
طعام في السوق».
«أقلعت» :مصطلح من كلمة واحدة،
ُ
ويقصد به التبشير باحتمال تحسن
وض ــع الـتـيــار الـكـهــربــائــي فــي حلب،
ّ
الحرارية َ
ّ
أقلعت» ،وهي
ألن «املحطة
ال ـت ــي خ ــرج ــت م ــن ال ـخ ــدم ــة وعـ ــادت
إليها مرات كثيرة.

ّ
«اقتصادية»
مصطلحات

«إذا ما عجبك شيل
ٌ
شريطك» :مصطلح يكاد
يقتصر على حلب

«كيف البحر اليوم؟» :في ظل مخاوف
ّ
تجار العملة في السوق السوداء من
املالحقة راج استخدام هذا املصطلح
للسؤال عبر الهاتف عن سعر الدوالر.
وي ـ ـ ــراوح الـ ـج ــواب ع ـ ــادة ب ــن «املـ ــوج
عــالــي» لـلــداللــة عـلــى ارت ـف ــاع الـسـعــر،
و«هادي» للداللة على نزوله ،أو «متل
ما هو» .كذلك يكون الجواب أحيانًا:
«م ـض ـب ـض ـب ــة» ،ب ـم ـع ـنــى «ال ـض ـب ــاب
يسود» للداللة على اضطراب السوق
وعدم استقرار السعر.

مصطلحات ّ
«أمنية»

ّ
ّ
«كلو غوتا» مصطلح اقتصادي في
ظ ــاه ــره« ،أمـ ـن ــي» ف ــي حـقـيـقـتــه .راجَ
استخدامه عند الحواجز العسكرية
على طرقات السفرُ ،
ويستخدم فقط
بــن عـنــاصــر الـحــاجــز وب ــن سائقي
«الـفــانــات» الــذيــن يعملون بــن املــدن
ال ـس ــاح ـل ـي ــة ،أو ب ـي ـن ـهــا وب ـ ــن بــاقــي
ً
املـ ـح ــافـ ـظ ــات .وي ـ ـكـ ــون ه ـ ــؤالء ع ـ ــادة
م ــن «امل ــوث ــوق ــن أمـ ـنـ ـي ــا»ّ .أم ـ ــا دالل ــة
املـصـطـلــح فـطــائـفـ ّـيــة ،وتـعـنــي أن كل
ّ
الركاب ينتمون إلى طائفة مضمونة
الوالء.
صهيب...

ّ
«إغاثية»
مصطلحات

«الـكــرتــونــة الـبـيـضــا» :راج ــت للداللة
على صناديق املعونات التي توزعها
مـنـظـمــة ال ـص ـل ـيــب األحـ ـم ــر ،وتـمـتــاز
بــوفــرة محتواها قياسًا بما توزعه
باقي املنظمات .واعتاد سكان بعض

«اإلندبندنت» :هكذا يحمي
اإلسرائيليون السوريين ويرسلون
لهم لعبًا!
بني مجموعة املقاالت التي أحيت ذكــرى بدء األزمــة السورية في اإلعالم
ّ
الغربي أخيرًا ،ذكرت صحيفة «ذي إندبندنت» البريطانية بموضوع توافد
الجرحى الـســوريــن ـ ـ مدنيني ومقاتلني ـ ـ إلــى املستشفيات اإلسرائيلية
لـلـعــاج .ظــاهــرة تـنــاولـتـهــا م ـقــاالت غــربـيــة عــديــدة فــي ال ـس ـنــوات األخـيــرة
املاضية ،واستعادتها الصحيفة البريطانية قبل يومني بمقال من إحدى
ّ
املستشفيات اإلسرائيلية في الجوالن املحتل .مراسل «إندبندنت» كيم
َ
ّ
وتحدث مع عدد من السوريني املعالجني فيه
سينغوبتا ،زار املستشفى
ومع طاقمه ّ
الطبي.
ف ــي املـ ـق ــال ،م ـحــاولــة واض ـح ــة لـلـتـســويــق ل ـل ــدور اإلي ـج ــاب ــي «اإلن ـس ــان ــي»
إلسرائيل «التي تطبب ضحايا نظام بشار األســد ومقاتلي حــزب الله».
ّ
املمرضون اإلسرائيليون ،الذين يتكلمون العربية بمعظمهم« ،يشعرون
بالغبطة عند اسـتـعــادة املـصــابــن عافيتهم» ُويـسـعــدون «ألن السوريني
ّ
يعبرون لهم عن امتنانهم الكبير» ،يروي املقال« .امرأتان من نفس البلدة
ّ
في القنيطرة ،تعارفتا في املستشفى ومصابون آخرون ما زالوا يتلقون
ّ
العناية والعالج داخلها منذ شهر ،األطفال السوريون يتلقون األلعاب من
ّ
السكان اإلسرائيليني الذين يرسلون أمتعة وثيابًا أيضًا» ...هكذا أراد املقال
أن ّ
يبي ّ
جو األلفة الناشئ داخل غرف املستشفى بني املعالجني واملرضى
ومدى «إنسانية» اإلسرائيليني ّ
أطباء و»مدنيني» ،مع «أعدائهم املفترضني».
سينغوبتاّ ،
ّ
تحدث مع «أحد مقاتلي الجيش الحر» الذي «كان يشبه مقاتلي
النصرة عندما دخل الى املستشفى بلحية طويلة وشعر كثيف كما ّ
تبي
صورة التقطتها ممرضة إسرائيلية له قبل شهر».
َ
ّ
«كــل املعالجني فــي املستشفيات اإلسرائيلية هــم مــن املـتـمــرديــن» يؤكد
سينغوبتا ،من دون أن يحدد إن كان من بني هؤالء ،إضافة الى عناصر
«الجيش ّ
الحر» ،آخــرون من جبهة «النصرة» .وحول هذه النقطة ،يكتفي
املقال بنقل ما يقوله األطباء واملمرضون اإلسرائيليون بأنهم «ال يسألون
املصابني عن انتمائهم» بل «يكتفون بتطبيبهم».
من جهة أخــرى ،يشير سينغوبتا إلــى أن «للجيش اإلسرائيلي سياسة
ّ
رسمية تقضي بالتكتم على طريقة نقل الجرحى من سوريا وإليها».
«القصة بدأت عندما نقلت سيارة إسعاف تابعة للجيش اإلسرائيلي فجأة
استمر األمــر حتى الـيــوم» ،قــال أحــد ّ
ّ
أطباء
مرضى من ســوريــا ...وهكذا
املستشفى .الطبيب أضاف أن «هؤالء (املصابني السوريني) كانوا يظنون
أن اإلسرائيليني لديهم قرونًا وأذنابًا ويشربون دم األطفال ،وبعضهم كان
سيقطع أعناقنا في ظروف مختلفة ،لكنهم يأتون إلى هنا ويرون الطريقة
التي نعاملهم بها».
املقال يشير إلى وجود  ٤مستشفيات في الجوالن املحتل استقبلت أكثر
من ألــف مصاب في املـعــارك على الـحــدود حتى اآلن« .جندي إسرائيلي
مسترخ»،
يـحــرس غــرفــة فيها نحو ستة مقاتلني ســوريــن ...لكن الـجـ ّـو
ٍ
يصف مراسل «إندبندنت» وينقل عن مصاب «الجيش ّ
الحر» قوله إنه «لن
يكون هناك سالم إال مع سقوط األسد».
(األخبار)

مشهد ميداني

مجزرة في الحسكة ...و«داعش» يقترب من طريق خناصر ــ حلب
ليث الخطيب
تـ ـح ــول احـ ـتـ ـف ــال م ــدنـ ـي ــن كـ ـ ــرد بـعـيــد
ال ـن ـي ــروز ف ــي ح ــي امل ـف ـتــي ف ــي الحسكة
(شـمــال شــرق ســوريــا) أم ــس ،إلــى مأتم
كبير؛ فقد انفجرت مساء أمس سيارتان
مفخختان يقودهما انتحاريان وسط
ح ـش ــود املـحـتـفـلــن ف ــي ش ـ ــوارع الـحــي
الشمالية ،ما أدى إلى استشهاد وجرح
أكـثــر مــن  100مــدنــي ،فــي حصيلة غير
نهائية.
وأشـ ـ ـ ــارت امل ـع ـل ــوم ــات األول ـ ـيـ ــة إلـ ــى ان
االنتحاريني انتحال صفة عناصر في
«وحدات الحماية» الكردية .وفور وقوع
التفجيرين طـ ّـوقــت «وح ــدات الحماية»
املـ ـك ــان ،خـشـيــة وج ـ ــود اخـ ـت ــراق ثــالــث،
فيما نقلت سيارات اإلسعاف الجرحى
إل ــى مستشفيات املــديـنــة الـتــي لــم تعد
ق ــادرة عـلــى اسـتـيـعــاب أع ــداد الجرحى

الكبيرة ،ليجري نقل قسم من الجرحى
إل ـ ــى م ـس ـت ـش ـف ـيــات م ــدي ـن ــة ال ـقــام ـش ـلــي
(نحو  90كم شمالي شرقي الحسكة).
يقول مصدر محلي لــ«األخـبــار»« :كــان
األس ــاي ــش (ع ـن ــاص ــر ال ـش ــرط ــة واألمـ ــن
األكــراد) قد أطلقوا تحذيرات في مدينة
الحسكة مــن ّ
تجمع املدنيني قبل أيــام،
خوفًا من التفجيرات .إال أن الكثير من
الـشـبــان تـجــاهـلــوا الـتـحــذيــرات وب ــدأوا
باالحتفال في الـشــوارع بمناسبة عيد
النيروز» .وإثر وقوع التفجيرين فرض
عناصر «الــوحــدات الـكــرديــة» إج ــراءات
أم ـن ـيــة م ـ ـشـ ـ ّـددة ،ع ـلــى أط ـ ـ ــراف املــدي ـنــة
وفــي داخلها ،وســط مخاوف من تكرار
ال ـ ـخـ ــروق األمـ ـنـ ـي ــة ،إذ «م ـ ــن امل ـف ـتــرض
أن ي ـش ـهــد ي ـ ــوم غـ ــد ت ـش ـي ـيــع ج ـثــامــن
الشهداء ،إضافة إلى نية فعاليات أهلية
واجتماعية كردية مواصلة إحياء ذكرى
العيد القومي لألكراد» ،يضيف املصدر.

وفي مــوازاة ذلك ،شن «داعــش» هجومًا
على حــواجــز للجيش فــي محيط بلدة
ال ـش ـي ــخ ه ـ ــال وح ـن ـي ـط ــة ع ـل ــى طــريــق
خناصر ـ حلب ،في ريف حماة الشرقي،
وتمكن من السيطرة على تلك املنطقة.
وأدت تلك االشتباكات التي دامت ألكثر
م ــن  5س ــاع ــات إل ــى اس ـت ـش ـهــاد وج ــرح
الـعـشــرات مــن جـنــود الجيش الـســوري.
مصدر ميداني قال لـ«األخبار»« :يسعى
ّ
مسلحو داعش إلى فصل شمال البالد
(حلب) عن املنطقة الوسطى والجنوبية
عبر قطع ذلــك الـطــريــق .ومــن أجــل ذلك
شنوا هجومًا كبيرًا من جهة محافظة
ال ـ ــرق ـ ــة إل ـ ـ ــى م ـن ـط ـق ــة شـ ـم ــال ــي ش ــرق ــي
الـسـلـمـيــة» .وأك ــد امل ـصــدر أن «الـجـيــش
يحشد فــي املـقــابــل السـتـعــادة املنطقة،
مـمـهـدًا لـهـجــوم مـعــاكــس عـبــر القصف
الـ ـج ــوي وامل ــدفـ ـع ــي املـ ـكـ ـث ــف» .وط ــري ــق
خـنــاصــر ـ ـ حـلــب ه ــو ال ـطــريــق الــوحـيــد

ال ــذي ال ي ــزال يــربــط امل ـنــاطــق الحلبية
ال ـخــاض ـعــة لـسـلـطــة ال ــدول ــة بمحافظة
ح ـم ــاه وم ـن ـهــا إلـ ــى ح ـمــص وال ـســاحــل
ودمشق.
وف ــي ال ـغــوطــة الـشــرقـيــة (ري ــف دمـشــق
ال ـ ـ ـشـ ـ ــرقـ ـ ــي) ،ن ـ ـفـ ــذ ال ـ ـج ـ ـيـ ــش س ـل ـس ـلــة
اس ـ ـت ـ ـهـ ــدافـ ــات عـ ـل ــى ن ـ ـقـ ــاط وم ـ ـحـ ــاور
ّ
ت ـح ــرك ــات امل ـس ــل ـح ــن .ف ـفــي ع ــن تــرمــا
ّ
قـ ـت ــل  15م ـس ــل ـح ــا وجـ ـ ــرح الـ ـعـ ـش ــرات
منهم ،نتيجة لتلك االستهدافات .فيما
ّ
ق ـتــل  3م ـســل ـحــن آخ ــري ــن ف ــي منطقة
م ــرج ال ـس ـل ـطــان ،ف ــي قــريــة أوت ــاي ــا ،في
الـ ـغ ــوط ــة الـ ـش ــرقـ ـي ــة ،إثـ ـ ــر اسـ ـتـ ـه ــداف
الـجـيــش ملــواق ـع ـهــم .وق ـتــل ال ـعــديــد من
ّ
مسلحي «جبهة النصرة» في املنطقة
امل ـم ـتــدة مــن ب ـلــدة م ـســرابــا -دومـ ــا ،من
بينهم ليبي ويمني الجنسية .أما في
مخيم الـيــرمــوك ،جنوبي دمـشــق ،فقد
ت ـج ــددت حـ ــاالت ال ـق ـنــص بــال ـقــرب من

مبنى البلدية ،وقضت باألمس سيدة
نتيجة ذلــك ،األمــر الــذي عـ ّـده متابعون
لـشــأن اتـفــاق تشكيل «اللجنة األمنية
الثالثية املشتركة» ،املسند إليها تنفيذ
بنود «تحييد اليرموك» عن الصراع،
«محاولة لوأد االتفاق قبل أن يوقع».
أم ــا ف ــي ري ــف الــاذق ـيــة ال ـش ـمــالــي ،فقد
ش ــن ال ـج ـي ــش س ـل ـس ـلــة ه ـج ـم ــات عـلــى
بـلــدات مــرج خــوخــة وكنسبا وترتياح
وك ـتــف ال ــرم ــان وج ـبــل ال ـتــوبــة وزوي ــك،
مــوقـعــا الـعــديــد مــن الـقـتـلــى والـجــرحــى
ّ
ف ــي ص ـفــوف امل ـســل ـحــن ،مـعـظـمـهــم من
جنسيات شيشانية وعربية.
وفــي حلب ،سيطر الجيش على مــزارع
الحلبي بالقرب مــن تلة املضافة التي
سيطر عليها أمس األول ،لينهي بذلك
ّ
املعركة التي أطلقها املسلحون املعروفة
بـ«معركة تحرير حندرات» في شمالي
حلب.
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«داعش» يسيل الدماء في مساجد صنعاء ...و«أنصار الله» يـ ـ

 5هجمات انتحارية استهدفت مسجدين في صنعاء ومجمعًا في
منسوب إليه ،تكفي لنقل
بيان
صعدة تبناها تنظيم «داعش» في ٍ
ٍ
ٌ
الصراع مع الحوثيين إلى مستوى جديد ،ظاهره إرهاب مذهبي،
وباطنه مكاسب سياسية يجنيها مناوئو «أنصار الله» على المدى
الطويل ،بعد فشلهم في استرداد السلطة بشتى الوسائل ،وذلك في
تطورات سارعت «أنصار الله» بالرد عليها عبر دخول تعز ،بوابة الجنوب
والمدخل إلى باب المندب
تحاول القوى املناوئة لجماعة «أنصار
الـ ـل ــه» (ال ـح ــوث ـي ــن) ن ـقــل ص ــراع ـه ــا مع
ال ـج ـمــاعــة إل ــى مــرح ـلــةٍ ج ــدي ــدة ،يـكــون
اإلره ـ ـ ـ ــاب ع ـن ــوان ـه ــا ال ــرئ ـي ـس ــي .م ــا لــم
تتمكن تلك القوى من أخذه بالسياسة،
ت ـحــاول جنيه ب ــاإلره ــاب «الــوظـيـفــي».
م ـجــزرة مفجعة نتجت مــن  5هجمات
انتحارية على مسجدين فــي صنعاء،
ال ت ــزال حصيلتها غـيــر نـهــائـيــة حتى
ال ـس ــاع ــة ،ب ــن أنـ ـب ــاء ع ــن وص ـ ــول عــدد
ال ـش ـه ــداء إل ــى  80وأخ ـ ــرى ع ــن ت ـجــاوز
ـت تتضح
ال ـع ــدد مـئــة شـهـيــد .وف ــي وق ـ ٍ
فـيــه املـســاعــي الحثيثة لـلــدفــع باليمن
إلــى أت ــون اإلره ــاب تحت راي ــةٍ مذهبية
ظــاهــريــة ،خصوصًا بعد تبني تنظيم
«الدولة االسالمية» (داعش) للهجمات
األخـيــرة ،تمكن الحوثيون مــن تحقيق
ـاز جــديــد ُي ـضــاف إل ــى حساباتهم
إن ـجـ ٍ
امل ـي ــدان ـي ــة وال ـس ـي ــاس ـي ــة ،ح ـيــث وردت
أنـ ـب ــاء مـ ـس ــاء أم ـ ــس ع ــن دخ ـ ــول ق ــوات
تابعة للجماعة إلى مدينة تعز ،بوابة
ال ـج ـنــوب ،وامل ـشــرفــة عـلــى مضيق بــاب
املندب.
ويبدو واضحًا أن املسارات السياسية

«أنصار الله» :منفذو الهجمات
هم أدوات لالستخبارات األميركية
والمحلية
واألمنية تتداخل بصور ٍة ال لبس فيها،
وال سيما أن الدعم املالي واللوجستي
لـ ـعـ ـن ــاص ــر «الـ ـ ـق ـ ــاع ـ ــدة» وت ـغ ـط ـي ـت ـهــم
السياسية مــن قبل الــرئـيــس املستقيل
عـ ـب ــد رب ـ ـ ــه مـ ـنـ ـص ــور ه ـ ـ ـ ــادي وال ـ ـقـ ــوى
اإلق ـل ـي ـم ـيــة ال ــداع ـم ــه لـ ــه ،ت ـحــت مسمى
«القبائل» في الوسط والجنوب ،لم تعد
خافية ،حيث تتداول الدوائر السياسية
ً
أنباء عن
واإلعالمية في اليمن منذ مدة
األمــوال السعودية املتدفقة للمسلحني
الـجـنــوبـيــن ل ـعـ ّـدهــم لـقـتــال الـحــوثـيــن.
ويـ ـب ــدو أن ه ـن ــاك ت ــوج ـه ــا ،ب ـع ــد فشل
اس ـ ـتـ ــرداد الـسـلـطــة م ــن «أنـ ـص ــار ال ـلــه»
بشتى الوسائل ،لتظهير «القاعدة» أو
«داع ـ ــش» واق ـع ــا وح ـي ـدًا عـلــى الـســاحــة
ّ
اليمنية ،في ظل تفاقم األزمة السياسية،
ثــم استثمار هــذا الــواقــع عبر لـ ّـي ذراع
الحوثيني ،ومقايضتهم على «البديل»
ال ـس ـي ــاس ــي املـ ـن ــاس ــب ،وال ـ ـ ـعـ ـ ــودة إل ــى
الـسـلـطــة م ـ ـجـ ــددًا ...ل ـكــن ه ــذه املـ ــرة من
باب «اإلرهــاب» .وتبنى تنظيم «الدولة
ـان موقع
اإلس ــام ـي ــة» (داع ـ ــش) ف ــي ب ـي ـ ٍ
باسم «املكتب اإلعالمي لوالية صنعاء»
هجمات يــوم أمــس على مسجدي بدر
والـ ـحـ ـش ــوش ف ــي ال ـعــاص ـمــة الـيـمـنـيــة.
وبــرغــم أن ه ــذا الـتـبـنــي هــو األول بعد
إعالن تنظيم «أنصار الشريعة» نقض
الـبـيـعــة لـتـنـظـيــم «ال ـق ــاع ــدة» ومـبــايـعــة
«الـ ـ ــدولـ ـ ــة االس ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة» ،إال أن ه ـنــاك
محاوالت منذ أشهر ،تحديدًا بعد حراك
ال ـحــوث ـيــن الـ ــذي غ ـيــر م ــوازي ــن ال ـقــوى
فــي الـبــاد ،السـتــدراج «مـلــف» التنظيم
ّ
املتطرف إلى اليمن ،خصوصًا الجنوب،
في ما يمكن اعتباره أنه يأتي في سياق
ربط الساحة اليمنية بقضية التنظيم
في دول عربية أخرى ،مع كل ما تحمله
هذه القضية من خلفيات وتداعيات.
وقال البيان املنسوب إلى التنظيم إن «5
من فرسان الشهادة ملتحفني أحزمتهم
الـنــاسـفــة فــي عملية مـبــاركــة يـســر الله

لـهــا أس ـب ــاب الـتـنـفـيــذ لينغمس أربـعــة
منهم وسط أوكار الرافضة الحوثة في
والي ــة صنعاء ويـفـجــروا مـقـ ّـار شركهم
فــي ب ــدر وح ـش ــوش» .وأضـ ــاف الـبـيــان:
«كما انطلق خامس إلــى وكــر آخــر لهم
فـ ــي صـ ـع ــدة ح ــاص ــدي ــن رؤوس أئ ـمــة
الشرك ومقطعني أوصــال قرابة ثمانني
حوثيًا» ،متوعدًا بالقول« :ليعلم الحوثة
املشركون أن جنود الدولة اإلسالمية لن
يقر لهم ق ــرار ولــن يهنأ لهم بــال حتى
يـسـتــأصـلــوا شــأفـتـهــم ويـقـطـعــوا ذراع
املشروع الصفوي في اليمن».
ـف الف ــت ،قللت واشـنـطــن من
وفــي مــوقـ ٍ
أهـمـيــة إع ــان «داعـ ــش» تبني العملية
يوم أمس ،إذ قال املتحدث باسم البيت
األبـيــض جــوش إيــرنـســت إنــه ال توجد
عــاقــة واض ـحــة بــن األش ـخــاص الــذيــن
نفذوا الهجمات وبني متشددي الدولة
اإلسالمية في العراق وسوريا.
ال ـه ـج ــوم ــان االن ـت ـح ــاري ــان ت ــزام ـن ــا مع
ـوم آخ ــر عـلــى مـجـمــع حـكــومــي في
ه ـج ـ ٍ
محافظة صعدة ،معقل الحوثيني ،أدى
إلــى مقتل اثنني .الهجمات االنتحارية
الخمس ،أدت إلى مقتل  80شخصًا على
األقل وجرح أكثر من  ،200بحسب وكالة
«رويـ ـ ـت ـ ــرز» ،ومـ ــن ب ــن ه ـ ــؤالء الــداع ـيــة
املرتضى بــن زيــد املـحـطــوري الحسني
امل ـن ـت ـم ــي إل ـ ـ ــى الـ ـجـ ـم ــاع ــة واملـ ـ ـع ـ ــروف
بـمــواقـفــه ض ــد ن ـظــام الــرئ ـيــس الـســابــق
علي عبدالله صالح وضــد رمــوز حزب
«اإلصـ ـ ـ ــاح» م ـثــل الـ ـل ــواء ع ـلــي محسن
األح ـمــر وال ـق ـيــادي حميد األح ـمــر ،كما
كـ ــان ق ــد تـ ـع ـ ّـرض الع ـت ـق ــاالت ع ـ ــدة ،في
مــا وصـفــه الـحــوثـيــون بـمـحــاوالت عدة
إلسكاته وقمعه.
جـمــاعــة «أنـ ـص ــار الـ ـل ــه» ،أكـ ــدت بلسان

ُ
 80شخصًا على األقل قتلوا في الهجمات أمس فيما جرح نحو  200آخرون (أ ف ب)

املتحدث باسمها محمد عبد السالم،
أنـ ــه مـ ـع ــروف م ــن ي ـقــف وراء هـجـمــات
ي ـ ـ ـ ــوم أم ـ ـ ـ ـ ــس ،وم ـ ـ ـ ــن ي ـ ـح ـ ــرض ع ـل ـي ـهــا
ويمولها ،مــؤكـدًا أنها جــزء مــن معركة
شاملة تقودها أطــراف تتبادل األدوار
ال ـس ـيــاس ـيــة واإلع ــامـ ـي ــة وال ـع ـس ـكــريــة
واألمنية .وأضاف عبد السالم ،في بيان،
أن العناصر اإلجرامية التابعة لتنظيم
ّ
«القاعدة» تحركت في ظل نشاط ودعم
األجـهــزة األمنية والعسكرية املدعومة
أم ـيــرك ـيــا ،راب ـط ــا م ــا شـهــدتــه ع ــدن أول
من أمــس بالهجمات األخـيــرة .وقــال إن
ّ
تحرك هادي ثم تهريب عناصر القاعدة

مــن الـسـجــن ،يكشف أن هــذه العناصر
ه ــي أدوات ل ــأج ـه ــزة االس ـت ـخ ـبــاريــة
األميركية واملحلية .وفيما أكــد البيان
اسـتـكـمــال الـخـطــوات الـثــوريــة للحفاظ
على الشعب ،شدد عبد السالم على أن
الجماعة اعتادت مواجهة العدوان بكل
ً
ش ــرف وش ـجــاعــة ،ق ــائ ــا« :نـحــن نعرف
كيف نــدافــع عــن أنفسنا ومتى نتحرك
وكـيــف نــواجــه هــذه األعـمــال اإلجرامية
البشعة».
ومساء أمس ،نقلت وكالة «األناضول»
عــن شـهــود عـيــان دخ ــول ق ــوات موالية
لجماعة «أنصار الله» إلى محافظة تعز

(وسط) من دون مقاومة ،حيث استقرت
في معسكر القوات الخاصة شرقي تعز.
وأوضحت مصادر أمنية أن تلك القوة
تتألف مــن  20عربة عسكرية وناقالت
جند باإلضافة الــى سيارتني تحمالن
مسلحني دخلت مقر القوات الخاصة».
ويأتي دخــول الحشود العسكرية بعد
وقــت قليل من بيان للجنة األمنية في
امل ـحــاف ـظــة أقـ ــرت ف ـيــه «م ـنــع دخـ ــول أي
تـعــزيــزات عسكرية أو أمنية أو مدنية
إلى املحافظة من أي جهة».
إلى ذلك ،قالت مصادر ّ
مقربة من هادي
إن قصر املعاشيق الذي ّفر منه الرئيس

تقرير

تفاؤل أممي بنجاح الحوار الليبي
انـطـلـقــت ال ـجــولــة الـثــانـيــة م ــن ال ـحــوار
الـلـيـبــي أم ــس ف ــي مــديـنــة الـصـخـيــرات
امل ـغــرب ـيــة ،وس ــط ت ـف ــاؤل أم ـمــي كبير،
وت ـ ـشـ ــاؤم م ــن وف ـ ــد الـ ـب ــرمل ــان املـنـعـقــد
ف ــي ط ـب ــرق ،شــرقــي لـيـبـيــا .يــأتــي ذلــك
ب ــال ـت ــزام ــن م ــع اش ـت ـب ــاك ــات تـ ـ ــدور في
غربي ليبيا بني الجيش الليبي بقيادة
خليفة حفتر وقوات «فجر ليبيا».
وانـطـلــق ال ـح ــوار ،أم ــس ،بعدما تأجل
املاضي
انعقاده للمرة األولى األسبوع ُ
بسبب تغيب وفد برملان طبرق ،ثم أجل
للمرة الثانية الخميس بسبب هجوم
ع ـلــى م ـط ــار مـعـيـتـيـقــة ف ــي طــراب ـلــس،
أسهم في تأخير وصــول وفــد املؤتمر
الوطني الليبي العام إلى املغرب.
وجمع اللقاء األول في جولة يوم أمس،
املبعوث األممي إلى ليبيا ،برناردينو
لـيــون ،ووف ــد بــرملــان طـبــرق ،ثــم اجتمع
ليون مــع وفــد املؤتمر الوطني العام،
ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى مـمـثـلــن ع ــن املجتمع
امل ــدن ــي .ول ــم يـعـقــد ل ـحــد اآلن ل ـق ــاءات
م ـبــاشــرة ب ــن األط ـ ــراف الـلـيـبـيــة .ومــن
املقرر ،أن تستمر املفاوضات  ٣أيام مع
إمكانية تمديدها لألسبوع املقبل في
حالة التوافق على الوثائق املقترحة
حـ ــول «ح ـك ــوم ــة وحـ ـ ــدة ،وال ـتــرت ـي ـبــات
األمنية ،وتعزيز بناء الثقة».

وفيما أعرب املبعوث األممي إلى ليبيا،
بــرنــارديـنــو لـيــون ،عــن تـفــاؤلــه بنجاح
ال ـ ـحـ ــوار ،خ ـيــم ال ـت ـش ــاؤم ع ـلــى بعض
أطراف الحوار الليبي.
ليون أوضح أنه يتوقع توصل أطراف
ال ـ ـحـ ــوار يـ ــوم غ ــد األحـ ـ ــد إلـ ــى «ات ـف ــاق
على الــوثــائــق املقترحة حــول حكومة
وح ــدة والـتــرتـيـبــات األم ـن ـيــة ،وتعزيز
ب ـن ــاء ال ـث ـق ــة» .ورأى ،ف ــي تـصــريـحــات
قبيل انطالق جولة الحوار الثانية ،أن
الـتــوصــل إلــى اتـفــاق سيمهد االنتقال
إل ــى الـتـفــاوض عـلــى التفاصيل خــال
األسبوع املقبل ،موضحًا أن املفاوضات

ستستمر ثالثة أي ــام ،وستتركز على:
الترتيبات األمـنـيــة والـحــد مــن إطــاق
ال ـس ــاح واالسـ ـتـ ـق ــرار ،وم ــراق ـب ــة وقــف
إطالق النار ،اضافة إلى التوافق حول
حكومة وحدة وطنية.
ودع ــا األطـ ــراف املـشــاركــة إل ــى «تحمل
مسؤوليتها التاريخية» للتوصل إلى
ات ـف ــاق ،الف ـتــا إل ــى أن بـعــض مــؤشــرات
اإلرهـ ــاب ب ــدأت تـهــدد ليبيا واملنطقة،
معربًا عن أمله في التوصل إلى حل.
في املقابل ،شــدد رئيس لجنة الحوار
فــي مجلس ال ـن ــواب ،أب ــو بـكــر بعيرة،
على أن «الصراع حول شرعية املجلس

استمرت االشتباكات بين قوات حفتر و«فجر ليبيا» في طرابلس (أ ف ب)

يمكن أن يؤدي لفشل الحوار املنعقد»،
مضيفًا أنــه ال يتوقع الخروج بنتائج
خالل جولة املفاوضات الحالية.
وك ـش ــف ب ـع ـيــرة ف ــي ت ـصــريــح لــوكــالــة
«األناضول» أن «املفاوضات لن تناقش
الشرعية التشريعية ،لكنها تظل عقبة
كبيرة في سبيل تقدم الحوار».
وعــن الصعوبات التي تكتنف عملية
ال ـ ـح ـ ــوار ،أوض ـ ـ ــح أن «ال ـ ـخـ ــاف عـلــى
ال ـش ــرع ـي ــة ال يـ ـ ــزال ي ـخ ـل ــق م ـصــاعــب
كبيرة» ،فيما أكد النائب الثاني لرئيس
املؤتمر الوطني ،ورئيس وفده للحوار
فــي املـغــرب ،صالح املـخــزوم« ،ضــرورة
املـ ـف ــاوض ــات املـ ـب ــاش ــرة م ــع األط ـ ــراف
األخـ ــرى ،مــن أج ــل الــوصــول إل ــى رؤيــة
شاملة للخروج من األزمة الليبية».
بـ ـ ــدوره ،ش ــدد ال ـنــاطــق بــاســم املــؤتـمــر
الوطني الـعــام ،عمر حميدان ،على أن
«الـ ــوصـ ــول إلـ ــى ح ــل س ـيــاســي شــامــل
ف ــي ه ــذه ال ـجــولــة م ــن الـ ـح ــوار الليبي
ف ــي املـ ـغ ــرب ،سـيـجـنــب ال ـعــالــم تـســرب
املجموعات اإلرهابية وانتشارها إلى
النطاق اإلقليمي والدولي».
وب ـي ـن ـمــا بـ ــدأ ال ـ ـحـ ــوار ال ـس ـي ــاس ــي في
امل ـغ ــرب ب ــن األطـ ـ ــراف الـلـيـبـيــة ،كــانــت
ت ــدور اشتباكات فــي املنطقة الغربية
مــن ليبيا .وكـشــف آم ــر غــرفــة عمليات
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ـدخلون تعز

تونس

خطاب «االستقالل» :مدماك أول في «ما بعد باردو»
واضح حجم التهديدات
التي تواجهها تونس،
لكن إلى جانب ذلك ،ليست
واضحة بعد أطر المشهد
السياسي القائم على
تداعيات «هجوم باردو».
أسئلة كثيرة تطرح في هذا
الشأن ،في وقت تتراكم
فيه المؤشرات

املستقيل ،أول من أمسّ ،
لقصف
تعرض
ٍ
جوي للمرة الثانية خالل يومني ،حيث
«أسقطت طائرات مجهولة قنابل على
ً
القصر» ،مــؤكــدة أن هــادي لم يكن فيه.
وكان شهود ومساعد للرئيس قد قالوا
إن امل ــداف ــع امل ـض ــادة لـلـطــائــرات فتحت
الـنــار على طــائــرات كــانــت تحلق عاليًا
فــوق املجمع الــرئــاســي فــي ع ــدن ،وذلــك
غ ــداة امل ـعــارك الـتــي شهدتها ع ــدن بني
ألوية الجيش واملجموعات العسكرية
املــوالـيــة لـهــادي وبــن ال ـقــوات الخاصة
الرافضة االعتراف بشرعيته.
(األخبار ،رويترز ،األناضول ،أ ف ب)
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دخ ـلــت ت ــون ــس ،أمـ ــس ،عــام ـهــا الـسـتــن
«دول ـ ــة حـ ــرة ،مـسـتـقـلــة ،ذات س ـي ــادة»،
محيية ذك ــرى استقاللها على خلفية
أح ــداث متحف بـ ــاردو ،الـتــي قــد تكون
األهم واألخطر على الصعيدين األمني
والـ ـسـ ـي ــاس ــي مـ ـن ــذ ع ـم ـل ـي ـت ــي اغ ـت ـي ــال
ال ـق ـيــاديــن ال ـي ـســاريــن ش ـك ــري بلعيد
ومحمد البراهمي عام .2013
أيام مفصلية في مسيرة الديموقراطية
ال ـت ــون ـس ـي ــة ه ـ ــي ال ـ ـتـ ــي تـ ـل ــت «هـ ـج ــوم
ب ـ ـ ـ ـ ـ ــاردو» ،إذ بـ ـ ـ ــدأت ف ـي ـه ــا م ـ ـحـ ــاوالت
اإلجابة عن أسئلة عديدة تضع تونس
أمام اختبار حقيقي لكل من منظومتها
األمـنـيــة وبــرنــامــج قيادتها السياسية
وقــابـلـيــة عـيــش ال ـنـمــوذج الـفــريــد الــذي
كـ ّـونــت مالمحه فــي العالم العربي ،في
ظــل ازمتها االقتصادية واالجتماعية
امل ـت ـنــام ـيــة والـ ـتـ ـه ــدي ــدات ال ـق ــائ ـم ــة مــن
التنظيمات اإلرهابية.
ووس ــط اجـمــاع شبه تــام على ضــرورة
«الوحدة الوطنية» سياسيًا ومجتمعيًا
فــي مــواجـهــة االره ـ ــاب ،ب ــدأ مشهد «مــا
بعد باردو» يتبلور ،فيما وجد الرئيس
الباجي قائد السبسي في هذا الخطاب
جسرًا ـ مفترضًا ـ قد ّ
يؤمن لحكمه قدرًا
كافيًا من القبول وااللتفاف حوله.
وفـ ــي خ ـط ــاب ألـ ـق ــاه ف ــي ق ـصــر قــرطــاج
خالل االحتفال بذكرى االستقالل ،قال
السبسي« :تــواجــه بــادنــا الـيــوم ،حربًا
ّ
حقيقية على اإلرهــاب( ....الــذي أصبح)
ّ
ّ
ي ــداه ــم امل ــؤس ـس ــات ال ـح ـيــويــة م ــن أجــل
ضرب اقتصاد البالد وتضييق الخناق
بأسره» ،مضيفًا أنه «من
على املجتمع ّ
هذا املنطلق بالذات ،بات من الضروري

ّ
بكل ما أوتينا من
مقاومته (اإلره ـ ّـاب) ّ
جهد ،وهــذا يتطلب منا جميعا وحدة
ّ
وط ـنـ ّـيــة وج ـ ّـدي ــة ف ــي الــت ـعــامــل م ــع هــذا
ال ـخ ـط ــر ومـ ــزيـ ــدا م ــن ال ـي ـق ـظــة م ــن قـبــل
جميع األط ــراف أمنا وجيشا وأحــزابــا
ّ
سياسية ومجتمعًا مدنيًا».
وف ـ ــي مـ ـ ـ ــوازاة ال ـح ــدي ــث ع ــن «ال ــوح ــدة
الــوطـنـيــة» ،أش ــار السبسي ،كــذلــك ،إلى
ضرورة املصالحة ،ذاكرًا في هذا املجال،
بـشـكــل الفـ ــت ،رجـ ــال االع ـم ــال املعنيني
بـ ـقـ ـض ــاي ــا ف ـ ـسـ ــاد ف ـ ــي عـ ـه ــد ال ــرئـ ـي ــس
املخلوع ،زيــن العابدين بن علي .وقال
الرئيس التونسي ،الذي يهوى محبوه
املـمــاثـلــة بينه وب ــن بــانــي الجمهورية
الـتــونـسـيــة ال ـحــدي ـثــة الــزع ـيــم الحبيب
ّ
ب ــورق ـي ـب ــة ،إن «األم ـ ـ ــن شـ ــرط أس ــاس ـ ّـي
ّ
لـلـخــروج مــن األزم ــة االقـتـصــاديــة الـتــي
تعيشها تونس منذ سنوات( ...و)أدعو
م ــن جــديــد وم ـ ُـن مـنـطـلــق مـسـُـؤولـ ّـيــاتــي
إلـ ــى أن ن ـس ـيــر ق ــدم ــا ن ـحــو امل ـصــال ـحــة
الــوط ـن ـيــة ،ال ـت ــي تـضـمــن ح ــق الـجـمـيــع
ّ
وتـفـتــح الــطــريــق لــإس ـهــام ال ـج ــدي في
البناء بفضل رفع جميع القيود وتذليل
ّ
املعنيني،
العقبات أمــام رجــال األعـمــال
ل ـكــي يـسـتـعـيــدوا نـشــاطـهــم ب ـعــد إب ــرام
االتفاقيات الضرورية وصــدور أحكام
ال ـق ـضــاء فــي شــأن ـهــم» .وتــابــع بــالـقــول:
ّ
«عـلـيـنــا الــتـعـجـيــل بــرفــع ك ــل الـحــواجــز
ّ
بعد إيجاد إطــار ّقانوني لهذا الصلح
ّ
وإغـ ــاق ه ــذه امل ـلــفــات نـهــائـيــا ،ذل ــك أن
امل ـص ــال ـح ــة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة هـ ــي م ـك ـ ّـون
ّ
حيوي من املصالحة الوطنية الشاملة».

ويثير الحديث عن أهمية «املصالحة»
مع فئة من رجال األعمال ـ وهو من بني
ملفات كانت مطروحة سابقًا وقد القت
م ـعــارضــة عـلــى تـفــاصـيــل ع ــديــدة فيها
ـ ـ ـ م ـخ ــاوف لـنــاحـيــة اح ـت ـمــال اس ـت ـفــادة
الـعـهــد الــرئــاســي ال ـجــديــد مــن مختلف
الـتـطــورات لـتـجــاوز املـعــارضــة وتمرير
ملفات عالقة.
وإل ـ ــى ج ــان ــب الـ ـح ــدي ــث عـ ــن «ال ـح ــرك ــة
الــوطـنـيــة» الـتــي بنت دول ــة االسـتـقــال،
وعن «الربيع التونسي» ،كان الفتًا في
خطاب األمس ،إعالن الرئيس التونسي
ّ
أن ــه «عـلـيـنــا الــتـعـجـيــل ب ــإص ــدار قــانــون
ّ
مكافحة اإلره ــاب دون ت ــردد ،وتطبيق
ّ
ّ
الـ ـق ــان ــون ب ـك ــل صـ ــرامـ ــة ،ح ــت ــى نـحـمــي
أمننا وجيشنا وقضاءنا ومجتمعنا
ّ
ومـ ّ
ـؤسـســاتـنــا واق ـت ـصــادنــا ،وبــالــتــالــي
كــامــل ب ــادن ــا م ــن ه ــذا الـخـطــر ال ـ ّـداه ــم،
ونضرب بيد من حديد ّكل من ّ
تخول له
نفسه رفع ّ
السالح في وجه مواطناتنا
ومواطنينا».

شدد السبسي على ضرورة
المصالحة الوطنية ...مع
رجال األعمال

السبسي يستعرض حرس الشرف في قرطاج أمس (أ ف ب)

وك ــان ــت ل ـج ـنــة ب ــرمل ــان ـي ــة ت ـن ــاق ــش ي ــوم
األربـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاء امل ـ ــاض ـ ــي ق ـ ــان ـ ــون م ـكــاف ـحــة
اإلرهاب لحظة وقع الهجوم في متحف
بــاردو املحاذي للبرملان ،فيما يتخوف
ال ـي ــوم ،أي ـض ــا ،م ــن تــداع ـيــات امل ـس ــارات
األم ـن ـيــة ال ـت ــي سـتـتـخــذ خ ــال املــرحـلــة
املقبلة فــي ال ـبــاد عـلــى مجمل الحياة
السياسية .وكان السبسي قد أجاب ،في
وقــت ســابــق ،عــن س ــؤال بـشــأن احتمال
ع ــودة النظام االسـتـبــدادي إلــى تونس
بعد الهجوم الدامي على املتحف ،بأن
«إق ــام ــة ال ـن ـظ ــام ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي جــرت
وأنها متجذرة جيدًا ...ولن تكون هناك
أبدًا عودة إلى الوراء».
وكان السبسي قد استقبل أمس ،وزير
الــداخ ـل ـيــة ال ـفــرن ـســي ،ب ــرن ــار ك ــازن ــوف،
الـ ــذي ي ـق ــوم ب ــزي ــارة ل ـل ـبــاد .وق ــد عبر
الــوزيــر الـفــرنـســي عــن تـضــامــن بــاريــس
فــي «املعركة ضــد كــل اشـكــال الوحشية
واالرهاب».
وف ــي مــؤتـمــر صـحــافــي ع ـقــده فــي وقــت
الحـ ــق ،ق ــال ال ــوزي ــر ال ـفــرن ـســي «ع ـبــرت
ع ــن اس ـت ـع ــدادن ــا ل ـل ـت ـع ــاون ،م ــن خ ــال
كـ ـ ـف ـ ــاءات وخـ ـ ـب ـ ــرات وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة
والـ ـش ــرط ــة والـ ـش ــرط ــة ال ـف ـن ـي ــة ،وفـ ــرق
ال ـب ـح ــث واالسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات وال ـت ـح ـق ـيــق،
وم ــن خ ــال امل ـع ــدات ال ـتــي ن ـم ـلــك» ،كما
ع ـ ّـب ــر ع ــن إم ـك ــان ـي ــة تـ ـع ــاون بـ ـ ــاده مــع
ت ــون ــس ف ــي م ـج ــال «م ـق ــاوم ــة (ت ــزوي ــر)
الوثائق وتــزويــر ج ــوازات السفر ،التي
يمكن لشخص لــه أه ــداف إرهــاب ـيــة أن
يستعملها للتنقل مــن بلد إلــى آخــر»،
داعـيــا فــي الــوقــت ذات ــه الفرنسيني إلى
«مواصلة زيــارة كل ما تريدون زيارته
في تونس».
وتأتي زيارة الوزير الفرنسي بالتوازي
م ــع ت ــواص ــل م ـح ــاوالت ت ـحــويــل الــدعــم
ال ــدول ــي ال ـس ـيــاســي ل ـتــونــس الـ ــى دعــم
اقـ ـتـ ـص ــادي وأم ـ ـنـ ــي ،ف ــي حـ ـ ــراك تــرمــي
ال ـح ـكــومــة ال ـتــون ـس ـيــة م ــن خ ــال ــه لحل
عدد من القضايا العالقة ،التي كان قد
واجه رئيس الحكومة ،الحبيب الصيد،
معارضة في شأنها .وفي السياق ،أكدت
كـبـيــرة مـســؤولــي الـعـمـلـيــات فــي البنك
ال ــدول ــي ،س ــري مــول ـيــانــي إنـ ــدراواتـ ــي،
خالل زيارة إلى تونس ،مساندة البنك
الستقرار وتنمية تونس وخاصة عقب
الهجوم على متحف باردو.
(األخبار ،أ ف ب ،األناضول)

العراق

السيستاني :التحرير يتطلب راية واحدة
امل ـن ـط ـقــة ال ـغ ــرب ـي ــة ال ـت ــاب ـع ــة لـلـمــؤتـمــر
الوطني ،حسني بــوديــة ،أن نفيرًا عامًا
أعلنته رئاسة األركان (التابعة للمؤتمر
الوطني) عقب اجتماع موسع أمس بني
مكونات «فجر ليبيا» .وأوضــح بودية
أن حالة النفير جاءت عقب تسلل مفارز
مــن ق ــوات الـصــواعــق والقعقاع املوالية
لحفتر إلى منطقة العزيزية والساعدية
ج ـ ـنـ ــوب ط ــرابـ ـل ــس وورشـ ـ ـف ـ ــان ـ ــة غ ــرب
طرابلس واشتبكت منذ مساء الخميس
مـ ــع ق ـ ـ ــوات «فـ ـج ــر ل ـي ـب ـي ــا» .وع ـ ــن آخ ــر
التطورات امليدانية ،قال« :ال تزال قواتنا
تتعامل مع هذه املفارز وال نعتقد أنها
تشكل خطرًا كبيرًا».
إل ــى ذلـ ــك ،أكـ ــدت املـمـثـلــة الـعـلـيــا لــأمــن
وال ـس ـي ــاس ــة ال ـخ ــارج ـي ــة فـ ــي االتـ ـح ــاد
األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،ف ـي ــدي ــري ـك ــا م ــوغ ـي ــري ـن ــي،
أن االت ـ ـح ـ ــاد «ال ي ـخ ـط ــط ألي ت ــدخ ــل
عسكري أوروبي أو خارجي في ليبيا».
وأضافت ،في تصريحات للصحافيني،
ف ــور وصــول ـهــا إل ــى مـقــر ان ـع ـقــاد القمة
األوروبية في يومها الثاني ببروكسل:
«ن ـ ـحـ ــن ال ن ـخ ـط ــط لـ ـت ــدخ ــل ع ـس ـكــري
أوروب ــي (فــي ليبيا) ،ولكننا نفكر في
تقديم كافة سبل الدعم املمكنة ،بما فيها
تلك الخاصة بمجال األمن».
(األناضول ،أ ف ب)

دع ــا ممثل املــرجـعـيــة الــديـنـيــة العليا في
ال ـع ــراق ،أم ــس ،إل ــى الـتــوحــد تـحــت «راي ــة
ال ـع ــراق» وع ــدم رف ــع «ال ــراي ــات الـخــاصــة»
وص ـ ـ ــور الـ ـس ـ ّـي ــد ع ـل ــي ال ـس ـي ـس ـتــانــي فــي
مناطق القتال واملناطق املحررة ،مجددة
مطالبتها بمشاركة أكبر وأوس ــع ألبناء
املـنــاطــق الـتــي تشهد عـمـلـيــات عسكرية،
فــي وق ــت دم ــر فـيــه تنظيم «داعـ ــش» دي ـرًا
تاريخيًا في املوصل.
وقــال ممثل املرجعية فــي كــربــاء ،الشيخ
ع ـب ــد املـ ـه ــدي الـ ـك ــرب ــائ ــي ،خ ـ ــال خـطـبــة
ّ
«صالة الجمعة» ،إن «املدة األخيرة شهدت
تحقق انتصارات مهمة للقوات املسلحة
ومــن يساندهم من املتطوعني والعشائر
العراقية األصيلة فــي محافظتي صالح
الدين واألنبار» ،داعيًا إلى «مواصلة هذه
االنتصارات بمشاركة أوسع وأكبر ألبناء
هاتني املحافظتني ألنهم األكثر تضررًا».
وشــدد الكربالئي على «عــدم رفــع صــورة
املـ ــرجـ ــع ال ــديـ ـن ــي الـ ـسـ ـي ــد ال ـس ـي ـس ـتــانــي
وال ــراي ــات الـخــاصــة فــي املـنــاطــق املـحــررة
لـتـسـبـبـهــا بـ ــإثـ ــارة ال ـ ـهـ ــواجـ ــس» ،م ــؤك ـدًا
ضرورة أن «تتوحد كافة االطراف املشاركة
ب ـق ـتــال اإلره ــاب ـي ــن ت ـحــت رايـ ــة الـ ـع ــراق».
وأشار الكربالئي إلى أن «بعض الجهات
تحاول اضعاف معنويات املقاتلني وزرع
الـقـلــق وال ـتــوجــس ف ــي نـفــوسـهــم وصـحــة

إجراءاتهم وخططهم وإعطاء صورة غير
واقعية ومبالغ فيها عن قــدرة اعدائهم»،
مشددًا على ضــرورة «عدم االعتناء بهذه
املـحــاوالت مع توخي القيادات املزيد من
املهنية والتخطيط العسكري الصحيح
لتحرير ما بقي من املناطق».
في هــذا الــوقــت ،ال تــزال قضية مقتل عدد
من الجنود العراقيني بطريقة «ملتبسة»
في األنـبــار تثير الكثير من الـجــدال .وفي
الـ ـسـ ـي ــاق ،ات ـه ـم ــت ال ـن ــائ ـب ــة ف ــي ال ـب ــرمل ــان
ال ـع ــراق ــي ،عــالـيــة نـصـيــف ،وزيـ ــر ال ــدف ــاع،
خــالــد العبيدي ،بـ«التغاضي عــن قصف
ط ـ ــائ ـ ــرات الـ ـتـ ـح ــال ــف ال ـ ــدول ـ ــي ق ـط ــاع ــات
الجيش فــي األن ـبــار» .ويــأتــي ذلــك بعدما
أعـلـنــت وزارة ال ــدف ــاع ،ف ــي ب ـيــان أول من
أمــس ،مقتل  14جنديًا إثر تفجير تنظيم
«داعش» لنفق تحت أحد ّ
مقار الجيش في
مدينة الــرمــادي ،نافية أن يكون التفجير
سببه قصف «التحالف الدولي» للقطعات
العسكرية بالخطأ.
وقالت نصيف ،في تصريح صحافي ،إن
«حــادثــة قصف طيران التحالف للجيش
ليست األول ــى ،وتـكــررت عــدة م ــرات ،وفي
أكـ ـث ــر م ــن م ــوق ــع ت ــاب ــع ل ـل ـق ــوات األم ـن ـيــة
أو ل ـل ـم ـت ـطــوعــن ،وك ـ ـ ــان ه ـ ــذا ب ــاع ـت ــراف
الـجــانــب األمـيــركــي نـفـســه» ،واصـفــة بيان
وزارة الــدفــاع الـعــراقـيــة بــ«الـغــريــب وغير

ال تزال قضية مقتل عدد
من الجنود العراقيين في
األنبار تثير الكثير من الجدال

الـ ــواضـ ــح» .وأض ــاف ــت أن «وزارة الــدفــاع
وض ـعــت نـفـسـهــا ف ــي مــوقــع املـتـهــم ألنـهــا
تقاعست عن حماية منتسبيها والقوات
املـ ـس ــان ــدة ل ـه ــا ،وات ـ ـخـ ــذت دور امل ـحــامــي
عــن الـجــانــب األم ـي ــرك ــي» ،مـشـيــرة إل ــى أن
«األج ـ ـنـ ــدة ال ـس ـيــاس ـيــة ه ــي ال ـت ــي تـحـكــم
ال ـ ــوزارة ومـســؤولـيـهــا ولـيـســت املـهـنـيــة».
وكانت النائبة في البرملان العراقي ،حنان
الفتالوي ،قد أعلنت في  12آذار الجاري،
مـقـتــل  50جـنــديــا وإص ــاب ــة ال ـع ـشــرات في
ق ـصــف ل ــ«ال ـت ـحــالــف ال ــدول ــي» اسـتـهــدف
قطعات الجيش وقوات «الحشد الشعبي»
في منطقة أبو ذياب شمال الرمادي.
فــي غضون ذلــك ،قــال ناشطون عراقيون
إن «ت ـن ـظ ـي ــم داعـ ـ ــش فـ ـج ــر مـ ـس ــاء أم ــس
(ال ـخ ـم ـيــس) ،دي ــر م ــار ب ـه ـنــام ف ــي قـضــاء

الحمدانية ،شرقي مدينة املــوصــل ،الــذي
ـرن ال ـ ــراب ـ ـ َـع ع ـشـ َـر
يـ ـع ــود بـ ـن ــاؤه إل ـ ــى ال ـ ـقـ ـ ِ
امليالدي».
فـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،أعـ ـلـ ـن ــت وزارة الـ ـخ ــزان ــة
األميركية ،أمس ،أن مسؤولني من الواليات
املتحدة وإيطاليا والسعودية اجتمعوا
ف ـ ــي رومـ ـ ـ ــا خ ـ ــال الـ ـي ــوم ــن امل ــاض ـي ـي ــن
لتنسيق خطط محاربة األنشطة املالية
ملقاتلي تنظيم «داعش» .وعقد املسؤولون
اج ـت ـمــاعــا افـتـتــاحـيــا لـلـمـجـمــوعــة املــالـيــة
ملــواج ـهــة «داع ـ ــش» ال ـتــي سـتـعـمــل ال ــدول
الثالث من خاللها على تبادل املعلومات
وت ـط ــوي ــر اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات امل ـ ـضـ ــادة .وذكـ ــرت
ال ــوزارة األميركية فــي بيان أن مــن املقرر
عقد االجتماع املقبل للمجموعة في شهر
أيار املقبل في السعودية.
ف ــي هـ ــذا ال ــوق ــت ،ن ـشــر تـنـظـيــم «داع ـ ــش»
ش ــري ـط ــا ي ـظ ـهــر ق ـي ــام ــه ب ــذب ــح ث ــاث ــة مــن
عـنــاصــر ق ــوات «الـبـشـمــركــة» الـكــرديــة في
ش ـمــال ال ـع ــراق سـبــق لـهــم ان ظ ـه ــروا في
شريط آخر ،ضمن مجموعة من األسرى.
وتوعد التنظيم في الشريط الذي تداولته
حسابات مؤيدة له على مواقع التواصل
االجتماعي ليل الخميس الجمعة ،بإعدام
امل ــزي ــد م ــن األس ـ ــرى األك ـ ــراد إذا واص ـلــت
البشمركة قصف مناطق يسيطر عليها.
(األخبار ،وكاالت)
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فلسطين
برزت إلى العلن اتهامات للسلطة الفلسطينية و«حماس» على حد
سواء في وجود إشكاليات تتعلق بتمليك األراضي ،لمصلحة أشخاص
وشخصيات محسوبة على كل منها ومنعها عن األفراد غير المحسوبين
على الفريقين

تخصيص األراضي في غزة

بين المحسوبية
وغياب القانون
غزة ـ أمجد ياغي
رغم السنوات التي تلت غياب السلطة
الفلسطينية عن إدارة قطاع غــزة ،إال
أن مــا ورثــه القطاع مــن قضايا دارت
ُ
حــول ـهــا ش ـب ـهــات ال ـف ـس ــاد ،ل ــم ت ـخــرج
«ال ـس ـل ـطــة» م ــن مـسـتـنـقــع االت ـهــامــات
التي غرقت فيها منذ تأسيسها عام
 ،1996وفــي مقدمتها قضايا تتعلق
أراض ملــؤس ـســات
ب ـ ـ ـ ــإدارة وت ـم ـل ـي ــك
ٍ
وشــركــات خــاصــة ،دون ـمــا أي مسوغ
قانوني يدعمها.
القانون الفلسطيني يـخـ ّـول الرئيس
بـ ـتـ ـخـ ـصـ ـي ــص األراض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي لـ ـجـ ـه ــات
وهيئات ربحية أو غير ربحية ،كشكل
مــن أشـكــال الـهـبــة .والتخصيص هو
مصطلح اسـتـخــدم فــي عهد السلطة
الفلسطينية ،ويقصد بــه تخصيص
مساحة من أرض حكومية ملؤسسات
وجمعيات ربحية أو غير ربحية أو
ألش ـخ ــاص ،وق ــد ت ـكــون لـلـسـكــن وبــا
مـقــابــل كشكل مــن أش ـكــال الـهـبــة لقاء
املصلحة العامة.
وبعد سيطرتها على قطاع غزة عام
ّ ،2007
عدلت «حماس» هــذا القانون،

بـحـيــث أص ـب ــح الـتـخـصـيــص مـقــابــل
بدل مادي أشبه باإليجار.
م ــدي ــر م ـك ـت ــب «الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة امل ـس ـت ـق ـلــة»
ف ـ ــي غ ـ ـ ـ ـ ــزة ،املـ ـ ـح ـ ــام ـ ــي ص ـ ـ ـ ــاح ع ـبــد
الـ ـ ـع ـ ــاط ـ ــي ،أك ـ ـ ــد وج ـ ـ ـ ــود م ـخ ــال ـف ــات
بـ ـ ـش ـ ــأن تـ ـخـ ـصـ ـي ــص األراضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي فــي
عهدي «السلطة» و«ح ـمــاس» ،حيث
خصص كل فريق أراضي لجمعيات
ومؤسسات محسوبة عليه.
واشـ ـت ــرط ع ـبــد ال ـع ــاط ــي ف ــي حــديــث
لـ ـ ــ«األخـ ـ ـب ـ ــار» أن يـ ـك ــون تـخـصـيــص
األراضــي لقاء املنفعة العامة ،مشيرًا
إل ـ ــى خ ـ ـطـ ــورة ال ـت ـخ ـص ـي ــص ألف ـ ــراد
بعينهم دون أي منفعة عــامــة« ،ملــا
يترتب عليها من تناقص لألراضي
الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة فـ ـ ــي الـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع امل ـك ـت ــظ
بالسكان».
وما يثير انتباه عبد العاطي ،تملك
بعض املــؤسـســات األجنبية أراضــي
ف ــي غـ ــزة ،وه ــو م ــا ي ـخــالــف ال ـقــانــون
الذي يحظر تملك هذه املؤسسات أي
أراض فــي القطاع ،خشية تسريبها
ٍ
لالحتالل.
وفـ ـ ـ ــي الـ ـ ــوقـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ــذي تـ ـمـ ـلـ ـك ــت ف ـيــه
شـخـصـيــات وم ــؤس ـس ــات مـحـســوبــة

عـلــى «الـسـلـطــة» و«ح ـم ــاس» أراض ــي،
أراض أخـ ــرى م ــن مــواطـنــن
ُس ـح ـبــت
ٍ
عاديني ،بحسب ما رصدت مؤسسات
حقوقية.
وانتقد عبد العاطي تملك مؤسسات
ألراض ب ــدع ــوى االسـتـصــاح
دول ـي ــة
ٍ
الـ ــزراعـ ــي ف ــي ع ـهــد «ح ـ ـمـ ــاس» ،وق ــال
«إن األصــل فــي ذلــك أن ُتـ َ
ـراجــع َقواعد
االتفاق التجاري» ،وبرأيه إن األولــى

ّ
عدلت «حماس» قانون تخصيص
األراضي ،بحيث أصبح التخصيص
مقابل بدل مادي
أن تخصص هذه األراضي ملشروعات
فردية تدعم الشباب.
ودع ـ ــا إلـ ــى «ضـ ـ ـ ــرورة ت ـش ـك ـيــل لـجـنــة
ملــراج ـعــة األراض ـ ــي امل ـخ ـص ـصــة ،ومــا
يثبت أنها خصصت لغير املصلحة
الـعــامــة ُيـ َ
ـرجــع إلــى الــدولــة ،لحاجتها
أراض تـ ـخـ ـصـ ـصـ ـه ــا الح ـ ـقـ ــا
إلـ ـ ـ ـ ــى
ٍ
ملـشــروعــات عــامــة كــاملــدارس واملــرافــق
الصحية واآلبار».

لم يتم منذ  2010تخصيص أراضي على أسماء أشخاص إال عبر مؤسسات وجمعيات محلية (آي بي ايه)

شبهات فساد «السلطة»
ومن أبرز القضايا التي تدور حولها
شبهات التملك غير الشرعي ،تقنني
أراض لشخصيات ،مقابل مشروعات
ٍ
إسكانية ،كما جرى عام  1996مع عدد
من أصحاب األراضي.
وإزاء هذه الشبهات القانونية ،يدور
ال ـحــديــث يـ ــدور ح ــول م ــدى قــانــونـيــة
تمليك «السلطة» هذه األراضــي التي
بـنـيــت عـلـيـهــا م ــراف ــق مـهـمــة وف ـنــادق
مثل فندق «االركميد» في مدينة غزة،
حيث لم يعرف مدى قانونيته بعد.
وأوضـ ـ ــح ع ـبــد ال ـع ــاط ــي أن «ال ـف ـنــدق
ُبـ ـن ــي ع ـل ــى أرض اشـ ـت ــراه ــا شـخــص
عملت السلطة على تقنني تملكه لهذه
األرض مقابل مشروعات إسكانية».
وقـ ــد ت ـم ـلــك هـ ــذه املـ ـش ــروع ــات ج ـهــاز
املـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــرات ال ـ ـعـ ــامـ ــة ،قـ ـب ــل س ـي ـطــرة
«حماس» على القطاع.
وم ــن ب ــن ق ـضــايــا الـتـمـلــك ل ــأراض ــي
العامة التي جرت في عهد «السلطة»،

كانت ما تسمى "أرض الواحة" شمال
قـ ـط ــاع غـ ـ ــزة ،الـ ـت ــي ت ـب ـلــغ مـســاحـتـهــا
 53دونـ ـم ــا ،والـ ـت ــي تـمـلـكـتـهــا شــركــة
اس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــاريـ ــة ب ـ ـ ـقـ ـ ــرار مـ ـ ــن ال ـس ـل ـط ــة
ُ
الفلسطينية ،قبل أن تستعاد العام
املاضي.
مـنـطـقــة «ال ــواح ــة» ال ـتــي أنـشـئــت عــام
االستثمارية
 ،1998تملكتها الشركة ِّ
ب ـنـ ً
ـاء عـلــى مــذكــرة تـفــاهــم ُوق ـعــت عــام
 2005بني سلطة األراضي واملستثمر،
تقضي بمبادلة ملكية  18دونمًا من
أرض الواحة ملصلحة صاحب الشركة
مقابل  19دونمًا يملكها األخير تقع
في محررة «دوغيت» ملصلحة الدولة،
مع تأجير الساحل املحاذي للمنتجع
ملدة  49عامًا لتصبح ما مساحته 52
دونمًا تحت تصرف املستثمر.
وطـ ـبـ ـق ــا لـ ـبـ ـي ــان ــات ح ـص ـل ــت ع ـل ـيَـهــا
ُ
«األخـبــار» من سلطة األراض ــي ،تق َّدر
قـيـمــة األرض ال ـت ــي س ـي ـطــرت عليها
الشركة املستثمرة بماليني الدوالرات،
مقابل أراضي املحررات التي اشتريت

تقرير

نتنياهو يبرر الءاته :أبو مازن ال يعترف بالدولة اليهودية!
علي حيدر
نفى رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني
ن ـت ـن ـيــاهــو أمـ ــس أن ي ـك ــون ق ــد تــراجــع
عن خطاب بــار ايــان« ،الــذي أيــدت فيه
اقامة دولة فلسطينية منزوعة السالح
ت ـع ـت ــرف ب ـي ـه ــودي ــة الـ ـ ــدولـ ـ ــة» ،م ـش ـي ـرًا
الـ ــى أن ال ـ ــذي تـغـيــر ه ــو الـ ــواقـ ــع« ،ألن
أب ــو مـ ــازن (الــرئ ـيــس مـحـمــود عـبــاس)
يــرفــض االع ـت ــراف بــالــدولــة الـيـهــوديــة،
لقد اتفق مع حركة حماس التي تنادي
بـتــدمـيــر إس ــرائ ـي ــل» .واضـ ـ ــاف« :أنـ ــا ال
أري ـ ــد ح ــل ال ــدول ــة الـ ــواحـ ــدة لـشـعـبــن،
ً
بــل أري ــد حــا دائـمــا حيث يـكــون هناك
دولـ ـت ــان ل ـش ـع ـبــن ،ول ـك ــن م ــن أجـ ــل أن
ي ـح ــدث ذل ــك ف ــإن الـ ـش ــروط وال ـظ ــروف
يجب أن تتغير» .ومعروف أن الــاءات
ال ـتــي أعـلـنـهــا نـتـنـيــاهــو خ ــال الحملة
االنتخابية ،ال انسحاب وال تنازل وال
تقسيم للقدس ،لم تكن سوى التعبير
الـلـفـظــي ع ــن ال ـس ـيــاســة الـفـعـلـيــة الـتــي
اتبعها خالل السنوات الست املاضية.
ول ـ ــم ي ـك ــن ال ـت ـع ـب ـيــر الـ ـ ــذي اس ـت ـخــدمــه
نتنياهو في السياق االنتخابي نفسه،
بأنه في حــال انتخابه لن تكون هناك

دولة فلسطينية ،سوى تشديد على أن
ما كان خالل توليه رئاسة الحكومتني
السابقتني ،هو ما سيكون خالل توليه
ال ـح ـك ــوم ــة امل ـق ـب ـل ــة .ووفـ ـ ــق س ـي ـنــاريــو
الـحــد االقـصــى ،فــإن مــا سيجري خالل
أي مـفــاوضــات مفترضة ،هــو نفس ما
جــرى خــال املـفــاوضــات السابقة التي
ادارتها الواليات املتحدة ورام الله ،منذ
عــام  .2009واذا مــا تجاهلنا خلفياته
االيديولوجية وموقع الضفة الغربية
في رؤيته االمنية ،فإن من كان يرى أن
الظروف وعدم تلبية السلطة لشروطه،
قـبــل ب ــدء االحـ ــداث فــي الـعــالــم الـعــربــي،
يـبــرران عــدم التوصل الــى اتـفــاق حول
اق ــام ــة دول ـ ــة فـلـسـطـيـنـيــة ،ع ـنــدهــا من
الطبيعي أن تكون التحوالتَ التي تمر
بـهــا املنطقة الـعــربـيــة سببًا أولـ ــى ،من
منظور نتنياهو ،يحول دون التوصل
الى مثل هذا االتفاق.
لـكــن مــا يـصــح قــولــه ،أن نتنياهو كــان
يعتمد في حينه سياسة «نعم ولكن».
من جهة يضع العراقيل والشروط بما
يحول دون التوصل الى اتفاق نهائي
يـنـطــوي عـلــى اقــامــة دول ــة فلسطينية،
وفـ ــي ال ــوق ــت نـفـســه ي ــرف ــع ش ـع ــار نعم

ل ــات ـف ــاق .ل ـكــن ال ـ ــذي جـ ــرى أخـ ـيـ ـرًا أنــه
اضـطــر خ ــال الـحـمـلــة االنـتـخــابـيــة الــى
الجهر اللفظي ببعض مكنوناته ،كي
يكسب املزيد من الجمهور اليميني.
وف ـ ــي ض ـ ــوء الـ ـتـ ـق ــاري ــر الـ ـت ــي ت ـحــدثــت
عــن امكانية اعـتـمــاد االدارة االميركية
خ ـيــارات جــديــدة ،عـلــى خلفية املــواقــف
التي اعلنها خالل الحملة االنتخابية،
وج ـ ــد ن ـت ـن ـيــاهــو ن ـف ـس ــه م ـض ـط ـرًا ال ــى
التعبير عن أنــه ما زال متمسكًا بمبدأ
الدولتني ،مشيرًا الى ان الواقع هو الذي
تـغـيــر ول ـيــس مــوقـفــه مــن اقــامــة الــدولــة
الفلسطينية.
للوهلة االولــى ،يوحي موقف نتنياهو
كما لــو أنــه عــاد وتــراجــع عــن شعاراته
والءات ـ ـ ـ ــه .ل ـكــن م ــع ق ـل ـيــل م ــن الـتــدقـيــق
ي ـت ـب ــن أن مـ ــا يـ ـق ــوم بـ ــه ل ـي ــس تـمـســك
بموقفه الــرافــض للدولة الفلسطينية،
لـكــن عــن طــريــق تـبــريــر واس ـت ــدالل على
عدم واقعية هذا الطرح في ظل الظروف
الـتــي تـمــر بـهــا املـنـطـقــة .وه ــو نـفــس ما
قــالــه خ ــال الحملة االنـتـخــابـيــة ،بــل ان
حملة حــزب الـلـيـكــود ،علقت فــي حينه
على موقف نتنياهو بالقول إن «رئيس
الحكومة يــؤكــد أنــه بـنـ ً
ـاء على الوضع

الــذي نشأ في الشرق األوســط ـ املتمثل
باستيالء تنظيمات إسالمية متطرفة
وتنظيمات مدعومة من إيــران على كل
منطقة يجري إخالؤها ـ لن يحصل أي
انسحاب أو تـنــازل ،املــوضــوع ببساطة
لم يعد ذا صلة».
ول ـج ـهــة م ــا ُع ـ ـ َّـد تـعـقـيـبــا ع ـلــى املــوقــف
األميركي ،ذهب نتنياهو إلى حد القول
إنه «ال يمكن إرغام الشعب اإلسرائيلي،
الذي انتخبني للتو بأغلبية كبيرة ،من
اجل تحقيق السالم واالمن للدولة ،على
ق ـبــول ش ــروط تـضــع م ـجــرد ب ـقــاء دولــة
اسرائيل في خطر» وهو تأكيد اضافي
لـقـيــامــه بــالـتــأصـيــل لـلـمــوقــف الــرافــض
إلقامة دولة فلسطينية في هذه املرحلة.
مع ذلــك ،بالرغم مما قيل عن أن البيت
االبـيــض يجري تقويمًا بشأن التحرك
املستقبلي بـعــد تـصــريـحــات نتنياهو
ع ــن الـ ـت ــراج ــع ع ــن ح ــل ال ــدولـ ـت ــن ،هــل
كانت تحتاج الواليات املتحدة الى هذه
املــواقــف املعلنة كــي ت ــدرك أن نتنياهو
ل ـي ــس ف ــي وارد الـ ـت ــوص ــل ال ـ ــى ات ـف ــاق
نهائي فــي هــذه املــرحـلــة ،ينطوي على
انسحابات واقامة دولة فلسطينية في
الضفة الغربية؟
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بـ ــزمـ ــن زه ـ ـيـ ــد وعـ ـمـ ـل ــت «الـ ـسـ ـلـ ـط ــة»
ع ـل ــى م ـب ــادل ـت ـه ــا مـ ــع ع ـ ــدم مــوق ـع ـهــا
االستراتيجي مقارنة بموقع الواحة!
وقــال «صــاحــب امل ـشــروع» إن «عملية

املـبــادلــة تمت بـنـ ً
ـاء على رغـبــة سلطة
األراض ـ ـ ـ ـ ــي ،ب ـح ـي ــث تـ ـج ــري امل ـب ــادل ــة
ع ـ ـلـ ــى ن ـ ـحـ ــو  18دون ـ ـ ـمـ ـ ــا مـ ـ ــن أرض
ال ــواح ــة م ـقــابــل إع ـط ــاء ال ـح ـكــومــة 19

دون ـم ــا ف ــي مـنـطـقــة امل ـ ـحـ ــررات ،وذل ــك
بموافقة الــوزارات املتخصصة ممثلة
باإلسكان ثم سلطة األراضي والحكم
املـحـلــي وبـلــديــة بـيــت اله ـيــا فــي زمــن
السلطة السابقة قبل .»2006
أراض لــ«األخـبــار» أن
وأكــد مستثمر
ٍ
قيمة األراض ــي الـتــي جــرت مبادلتها
مع الواحة هي أقــل بكثير من ناحية
ال ـق ـي ـمــة وال ـ ـفـ ــائـ ــدة ،وه ـ ــو م ــا ي ـ ّ
ـرج ــح
ف ــرض ـي ــة وجـ ـ ــود ش ـب ـه ــات فـ ـس ــاد فــي
عملية املبادلة.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح م ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــدر مـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــؤول ف ــي
«السلطة» ،رفــض الكشف عــن اسمه،
أن عـمـلـيــة امل ـبــادلــة ج ــاءت ب ـق ــرار من
رئيس «سلطة األراضــي» آنذاك فريح
أبــو مــديــن ،دون الـعــودة إلــى الرئيس
محمود عباس ،على عكس ما يخوله
القانون ويضبطه بشأن التصرف في
األراضي الحكومية للرئيس فقط.
ومن بني القضايا التي لم يعثر على
أوراق ثـبــوتـيــة بـشــأنـهــا ،بـحـســب ما
علمت «األخـبــار» ،تبرز قضية شركة
«ال ـ ـسـ ــاحـ ــل» ال ـ ـتـ ــي ت ـم ـل ـك ـت ـهــا سـهــى
عــرفــات أرمـلــة الــرئـيــس الــراحــل ياسر
عــرفــات ومحمد رشـيــد رجــل األعـمــال
املـ ـطـ ـل ــوب لـ ــ«الـ ـسـ ـلـ ـط ــة» فـ ــي ق ـضــايــا
فساد ،الــذي تولى منصب املستشار
االقتصادي لعرفات.
مصادر أمنية في غــزة أكــدت اختفاء
الكثير مــن األوراق التي تعنى بهذه
القضية ،والتي أغلقت «السلطة» ملف
التحقيق في شأنها ،برغم الشبهات
التي دارت حولها.
ومـ ــن ال ـق ـضــايــا ال ـت ــي رف ـع ـت ـهــا هيئة
«مكافحة الـفـســاد» ضــد رشـيــد كانت
مـعــامــات لــه تتعلق ب ــإدارة صندوق
االس ـت ـث ـمــار ،حـيــث ك ــان م ــن ب ــن هــذه

«حماس» ...والكيل بمكيالين
يؤخذ على حركة حماس عدم قبولها بتمليك وتخصيص
أراض لشخصيات وهيئات محسوبة على فصائل أخرى على
ٍ
غرار ما فعلته بمؤسساتها واألشخاص المحسوبين عليها.
أراض
ومن بين المؤسسات التي رفضت «حماس» تخصيص ٍ
لهابرغم وعودرئيس الوزراء السابق إسماعيل هنية المتكررة
بإعطائه أرضًا مخصصة له ،كان نادي «السالم الرياضي» في
بيت الهيا الذي دمر االحتالل ملعبه عام  ،2011كما يقول
مسؤوله جميل لبد لـ«األخبار» .وأوضح لبد أن «السلطة قررت
تخصيص أرض للنادي ،وسرعان ما سحبته بدعوى ميول

النادي السياسية لحركة الجهاد دون قرار قانوني ،وبقيت
األرض مسحوبة حتى هذه اللحظة» .وعملت السلطة على
سحب ترخيص تخصيص األرض للنادي عــام  ،1996ورغم
وجود محاوالت من إدارة النادي لتخصيص أرض لها ،إال أنها
تصطدم دائمًا بجهات أمنية تارة وأخرى بالبلدية فتفشلها،
يقول لبد .ويتساءل صاحب ال ـنــادي« :هــل بعد كــل هذه
المعاناة التي تلقيناها في عهد سلطة أوسلو بسبب هويتنا
اإلسالمية ،أن نواجه بذات السياسة من الحكومة التي ينبغي
أن تحمي المقاومة؟!».

القضايا في قطاع غزة ،دون اإلشارة
إلــى شــركــة «الـســاحــل» الـتــي سيطرت
«ح ـمــاس» عـلــى مـقــرهــا وحــولـتــه إلــى
مقر للنيابة العامة حاليًا.
وبالعودة إلــى دائــرة اإلسـكــان ،كشف
وكيل وزارة األشغال ناجي سرحان،
أن «السلطة» عملت على تقنني بعض
املـشــروعــات مقابل خــدمــات إسكانية
في عهد الرئيس ياسر عرفات.
وأك ــد ســرحــان ل ــ«األخ ـب ــار» أن «هــذا
األم ــر ك ــان س ــاري ــا ف ــي عـهــد الــرئـيــس
ي ــاس ــر عـ ــرفـ ــات ،وه ـ ــو م ـت ـف ــق ع ـل ـيــه،
خ ــاص ــة ف ــي ظ ــل شـ ـ ّـح امل ـ ـ ــوارد بــدايــة
تأسيس السلطة الفلسطينية».
م ــدي ــر «دائـ ـ ـ ــرة ال ـت ـش ــري ــع» ف ــي غ ــزة،
يعقوب الغندور ،قال إن التخصيص
ف ــي ع ـهــد ح ـكــومــة «حـ ـم ــاس» أصـبــح
بمقابل ،على عكس ما كــان في عهد
الرئيس الــراحــل ياسر عــرفــات ،حيث
كان أشبه بهبة دون أي مقابل وكأنه
مـ ـنـ ـح ــة ،م ـن ـط ـل ـقــا مـ ــن ال ـص ــاح ـي ــات
املخولة للرئيس.
ّأمـ ــا ف ــي م ــا يـتـعـلــق ب ـ ــإدارة األراضـ ــي

شركة «الساحل» التي تملكتها
سهى عرفات بين القضايا التي لم
يعثر على مستند قانوني بشأنها
فــي عـهــد «ح ـم ــاس» ،فتتهم مـصــادر
حـقــوقـيــة وقــانــون ـيــة الـحـكــومــة الـتــي
أدارتـ ـه ــا «حـ ـم ــاس» ،بــاالن ـح ـيــاز إلــى
مصالح مؤسسات وجمعيات تابعة
لشخصيات محسوبة على الحركة،
م ـث ــل مـ ـش ــروع ــات أصـ ـ ـ ــداء وب ـي ـس ــان
أراض حكومية.
اللتني أقيمتا على
ٍ
وفــي مـعــرض رده ــا على كــل مــا يثار
حــول مــوضــوع األراض ــي الحكومية،
أط ـل ـعــت م ـســؤولــة ال ـع ــاق ــات الـعــامــة
في «سلطة األراضي» في قطاع غزة،
أمــل شمالي «األخـبــار» على املعايير
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي تـ ـعـ ـتـ ـم ــد خ ـ ـ ـ ــال ت ـخ ـص ـي ــص
األراضــي الحكومة ،وهي تخصيص
املؤسسات والجمعيات املحلية خالل
ت ـقــديــم امل ــؤس ـس ــة لـطـلــب تخصيص
أرض مــا بـنـ ً
ـاء على أوراق وإثباتات
ألعمالها فــي غــزة وسيرتها ،وخطة
للمشروع الذي تنوي تنفيذه.
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت ش ـ ـمـ ــالـ ــي« :ي ـ ــرف ـ ــع ك ـت ــاب
للجنة مـكــونــة مــن بـعــض ال ـ ــوزارات،
ويــرحــل الـطـلــب ل ـعــدة وزارات ،وهــي
وزارة الحكم املحلي ووزارة اإلسكان
ووزارة الداخلية ووزارة العدل ،وإذا
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أقـ ّـرت باالقتناع باملشروع ،ترفع إلى
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء ل ـل ـمــواف ـقــة أو عــدم
املوافقة».
وشـ ــددت شـمــالــي عـلــى أن ــه مـنــذ عــام
ُ
أراض ع ـلــى
 2010ل ـ ــم ت ـ ـخـ ـ َّـصـ ــص
ٍ
أسـمــاء أشـخــاص إال عبر مؤسسات
وجمعيات محلية.
وخ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـحـ ــديـ ــث عـ ـ ــن ت ـخ ـص ـيــص
أراض ل ـل ـف ـص ــائ ــل ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة،
ٍ
أكـ ــدت ش ـمــالــي أن «ال ـت ـعــامــل يـجــري
م ــع ك ــل الـفـلـسـطـيـنــن وك ــل مـنـهــم له
فـ ـصـ ـي ــل ،وأن غ ــالـ ـبـ ـي ــة امل ــؤسـ ـس ــات
ف ــي غ ــزة تـعـمــل تـحــت إط ــار حــزبــي».
وأش ــارت إلــى أن املجلس التشريعي
أص ــدر قــانــون حـمــايــة املـقــاومــة الــذي
ُ
م ــن خــالــه ت ـخـ َّـصــص األراض ـ ــي لـهــا،
لكنها رفضت الحديث عن إجراءاته
ومعاييره ،ونصحت «األخبار» بعدم
الخوض في هذا امللف.
وفي ما يتعلق بأراضي مدينة بيسان
الترفيهية ومدينة أصداء التي تضم
عشرات الدونمات ،أوضحت شمالي
أراض تتبع ملؤسسات ،وال
أن «هــذه
ٍ
يعنيني حزبها ،حتى لو كانت تتبع
ألشخاص ذوي نفوذ سياسية ،طاملا
كــانــت إج ــراءات ــه فــي أوراق الـ ــوزارات
سلمية ومتكاملة».
ّ
وبينت أن عمليات التخصيص هي
طويلة األمد للمؤسسة،
عملية
إيجار َ
ُ
مــن خاللها تــدفــع قيمة ال تقل عــن 1
في املئة من قيمة األرض للمؤسسات
الــرب ـح ـيــة ،ون ـص ــف بــامل ـئــة م ــن قيمة
امل ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات غ ـ ـيـ ــر الـ ــرب ـ ـح ـ ـيـ ــة ،ق ـبــل
إجــراء العملية ُت َ
حسب قيمة األرض
لتخصيص نسبة اإليجار.
وط ــرح ــت «األخ ـ ـب ـ ــار» ع ـل ــى ش ـمــالــي
ق ـض ـي ــة أرض م ـج ـم ــع أبـ ـ ــو خ ـض ــرة
الـتــي ُمـنـحــت ملستشفى الــوفــاء التي
قصفت خــال آخــر ع ــدوان على غــزة،
ّ
فـبــررت ذلــك بــالـقــول إن «األرض هي
أرض وقـ ــف ت ـت ـبــع لـ ـ ـ ــوزارة األوق ـ ــاف
وم َ
الدينيةُ ،
نحت األرض من جهتها
للمستشفى لعمل خيري».
وأك ــدت شــامــي وج ــود ملف تعديات
عـلــى األراضـ ــي الـحـكــومـيــة فــي داخــل
«سـلـطــة األراض ـ ـ ــي» ،ووص ـف ــت املـلــف
بأنه شائك جـدًا ،وتتعامل الحكومة
معه في اإلزالة الفورية ،وفق املادة 5
من قانون عام  1960إلدارة األراضي،
ال ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـخ ـ ــول م ـ ـ ــن خ ـ ــال ـ ــه رئـ ـي ــس
«سـلـطــة األراضـ ـ ــي» إزال ـ ــة الـتـعــديــات
عـلــى األراض ـ ــي الـحـكــومــة بــالـتـعــاون
م ــع قـ ــوات ال ـش ــرط ــة ،ويــوم ـيــا يـجــري
ال ـت ـف ـت ـيــش عـ ــن األراض ـ ـ ـ ــي الـ ـت ــي هــي
عرضة لالستغالل.

تقرير

أوروبا نحو تشديد العقوبات على إسرائيل
ن ـ ـشـ ــرت ص ـح ـي ـف ــة «ذا غـ ـ ــارديـ ـ ــان»
ّ
مسربًا
البريطانية تقريرًا أوروبـيــا
ّ
يـ ـ ـ ـح ـ ـ ــذر م ـ ـ ــن أن الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدس امل ـح ـت ـل ــة
أص ـ ـب ـ ـحـ ــت ع ـ ـلـ ــى صـ ـفـ ـي ــح سـ ــاخـ ــن،
ب ـس ـب ــب «االس ـ ـت ـ ـق ـ ـطـ ــاب والـ ـعـ ـن ــف»،
الـ ـل ــذي ــن وص ـ ــا إل ـ ــى ن ـق ـط ــة الـ ـ ــذروة
التي لم تشهدها املدينة ،منذ نهاية
االنتفاضة الثانية في عام .2005
وب ـح ـس ــب ال ـت ـق ــري ــر األوروب ـ ـ ـ ــي ،ف ــإن
ال ـ ـ ـقـ ـ ــدس «ت ـ ـش ـ ـهـ ــد أكـ ـ ـث ـ ــر ال ـ ـف ـ ـتـ ــرات
انـ ـق ـ ـسـ ــامـ ــا ،مـ ـن ــذ ع ـ ـ ــام  ،1967حــن
قامت الـقــوات اإلسرائيلية باحتالل
الـ ـج ــزء ال ـش ــرق ــي م ــن امل ــديـ ـن ــة» .وقــد
دعــا التقرير إلــى تشديد العقوبات
األوروبـيــة على الكيان الصهيوني،
بسبب مواصلته بناء املستوطنات
فـ ــي املـ ــدي ـ ـنـ ــة ،حـ ـي ــث ربـ ـ ــط ال ـن ـش ــاط
االستيطاني بتأجيج الصراع.
وي ـصــف الـتـقــريــر ظ ـهــور «دورة من
ال ـ ـع ـ ـنـ ــف ...ت ـ ـهـ ـ ّـدد ب ـش ـك ــل م ـت ـصــاعــد
ّ
قــاب ـل ـيــة اسـ ـتـ ـم ــرار حـ ــل ال ــدولـ ـت ــن»،
ال ـت ــي ذكـ ــر أن ـه ــا ت ــأث ــرت ب ـمــواص ـلــة
إسرائيل سياسة «ممنهجة» لبناء
املستوطنات في «مناطق حساسة»
في القدس.

كذلك ،تحدث التقرير األوروب ــي عن
أسباب أخــرى وراء تصاعد العنف،
وم ـن ـهــا «ع ـم ـل ـيــات اق ـت ـح ــام ال ـي ـهــود
للحرم القدسي الشريف ،إضافة إلى
السياسة املـتـشــددة الـتــي ينتهجها
األمن اإلسرائيلي مع الفلسطينيني،
واإلجراءات العقابية التي تمارسها
إســرائ ـيــل ف ــي حـقـهــم ،وم ــن ضمنها
إخالء املنازل وتدميرها».
ونـقـلــت «ذا غ ــاردي ــان» عــن مـصــادر
أوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة ج ـ ـيـ ــدة االط ـ ـ ـ ــاع ق ــول ـه ــا
إن ال ـت ـق ــري ــر ،ال ـ ــذي ي ـخ ـضــع حــالـيــا
للنقاش في بروكسل ،يعكس رغبة
ق ــوي ــة لـ ــدى ال ـح ـك ــوم ــات األوروبـ ـي ــة
ف ـ ــي اتـ ـ ـخ ـ ــاذ امل ـ ــزي ـ ــد م ـ ــن الـ ـت ــدابـ ـي ــر
ض ــد إس ــرائ ـي ــل ،ردًا ع ـلــى مــواص ـلــة
األنـشـطــة االستيطانية ،ويــأتــي في
وقـ ــت ت ــواج ــه ف ـي ــه أوروبـ ـ ـ ــا «واقـ ـع ــا
ج ـ ــدي ـ ـدًا» ي ـت ـم ـث ــل بـ ـ ـب ـ ــروز ح ـك ــوم ــة
جـ ــديـ ــدة ل ـب ـن ـي ــام ــن ن ـت ـن ـي ــاه ــو ،قــد
تكون أكثر يمينية.
إضــافــة إلــى ذل ــك ،ربـطــت الصحيفة
التقرير األوروب ــي بـمــؤشــرات قوية
صادرة عن اإلدارة األميركية ،تشي
بأنها تعيد النظر في نهجها نحو

إسرائيل وعملية السالم في الشرق
األوس ــط ،فــي أعـقــاب إمكانية إعــادة
انـتـخــاب بـنـيــامــن نتنياهو رئيسًا
لوزراء إسرائيل.
وف ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،ف ـق ــد ذك ـ ـ ــرت مـجـلــة
ً
«فــوريــن بوليسي» األميركية ،نقال
عــن دبلوماسيني غــربـيــن ،احتمال
دعم واشنطن ملشروع قرار في األمم
املـتـحــدة ،يــدعــو إســرائـيــل إلــى قبول
ّ
حل الدولتني.
ّ
وي ـع ــل ــل ال ـت ـق ــري ــر م ــوق ــف واش ـن ـطــن
رب ـطــا بـتـصــريـحــات رئ ـيــس الـ ــوزراء
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،ب ـن ـيــامــن ن ـت ـن ـيــاهــو،
ال ـع ـل ـن ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـ ــراج ـ ــع ف ـي ـه ــا عــن
ّ
ق ـبــولــه ح ــل ال ــدول ـت ــن ،إض ــاف ــة إلــى
الوعود التي أطلقها باملضي قدمًا
فــي بـنــاء املـسـتــوطـنــات فــي املـنــاطــق
الفلسطينية ،قبيل إعــادة انتخابه.
وأشـ ــارت املـجـلــة األم ـيــرك ـيــة إل ــى أن
هذه التطورات ّ
«عمقت التشاؤم من
إم ـكــان ـيــة ن ـجــاح ال ــوالي ــات املـتـحــدة
ف ــي ال ـتــوصــل إل ــى ات ـف ــاق س ــام بني
إسرائيل والفلسطينيني».
وذكـ ـ ــر ت ـق ــري ــر «فـ ــوريـ ــن بــول ـي ـســي»
أن واش ـ ـن ـ ـطـ ــن ك ـ ــان ـ ــت قـ ـ ــد أخ ـ ـبـ ــرت

ش ـ ــرك ـ ــاء ه ـ ــا ،قـ ـب ــل أس ـ ــابـ ـ ـي ـ ــع ،أن ـه ــا
س ـت ـم ـنــع أي تـ ـح ـ ّـرك ض ــد إس ــرائ ـي ــل
فـ ــي م ـج ـل ــس األمـ ـ ـ ــن فـ ــي حـ ـ ــال ف ــوز
إس ـحــق هــرت ـســوغ ف ــي االن ـت ـخــابــات

اإلسرائيلية .لكنها في الوقت ذاته،
أعربت عن رغبتها في إعادة النظر
في إمكانية إمرار قرار أممي مماثل،
ف ــي حـ ــال فـ ــوز ن ـت ـن ـيــاهــو وتـشـكـيــل
حكومة تعارض محادثات السالم.
وف ـي ـمــا ل ــم ت ـق ــدم واش ـن ـطــن ب ـعــد أي
ّ
مـ ـقـ ـت ــرح ي ـت ـع ــل ــق بـ ـه ــذا املـ ــوضـ ــوع،
أف ــاد دبـلــومــاسـيــون بــأنـهــا وضـعــت
خ ـطــوطــا حـ ـم ــراء ،م ــن دون تـحــديــد
ت ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــخ ل ـ ـ ـن ـ ـ ـتـ ـ ــائـ ـ ــج امل ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــادثـ ـ ـ ــات
السياسية.
وفــي هــذا الـسـيــاق ،قــال دبلوماسي
غـ ــربـ ــي إنـ ـ ــه «إذا أب ـ ـ ــدت ال ـح ـك ــوم ــة
(اإلســرائ ـي ـل ـيــة) ال ـجــديــدة تــوجـهــات
ي ـم ـي ـن ـيــة ،فـ ــإن اح ـت ـم ــال أن يـحـصــل
شيء في نيويورك وارد».
كــذلــك ،لــم تستبعد املـتـحــدثــة باسم
وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة األم ـي ــرك ـي ــة جــن
باسكي ،إمكانية أن تدعم الواليات
امل ـت ـح ــدة ق ـ ـ ــرارًا ف ــي األمـ ـ ــم امل ـت ـحــدة
بشأن الفلسطينيني واإلسرائيليني.
وقــالــت« :نـحــن نـقـ ّـوم موقفنا حاليًا
ولـ ــن نـ ـق ــرر م ـس ـب ـقــا ب ـخ ـص ــوص أي
تحرك في األمم املتحدة».
(األخبار)
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مفاوضات النووي إلى األربعاء :تأجيل بهدف «التشاور»
ّ
ودعت مدينة لوزان
السويسرية ،وتحديدًا فندق
«البوريفاج» ،أمس ،الوفود
المتفاوضة حول الملف
النووي اإليراني ،التي ضربت
موعدًا جديدًا للتالقي،
خالل األسبوع المقبل،
بعدما ارتأت وجوب
«التشاور» قبل االستئناف
امل ـش ـهــد الـ ـن ــووي م ــا زال ب ـع ـي ـدًا عن
االك ـت ـمــال بــرغــم االقـ ـت ــراب م ــن املـهـلــة
الـنـهــائـيــة امل ـح ـ ّـددة لـلـمـفــاوضــات في
أواخ ــر الشهر الـحــالــي .األي ــام الستة
الـ ـ ـت ـ ــي خـ ـ ـ ــاض خـ ــال ـ ـهـ ــا الـ ـج ــانـ ـب ــان
األم ـ ـيـ ــركـ ــي واإليـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ــي ،مـ ـح ــادث ــات
مـ ـ ــاراثـ ـ ــون ـ ـ ـيـ ـ ــة ف ـ ـ ــي م ـ ــديـ ـ ـن ـ ــة لـ ـ ـ ـ ــوزان
ّ
للتوصل
السويسرية ،لم تكن كافية
إل ـ ــى مـ ـق ــارب ــة م ـ ـ ّ
ـوح ـ ــدة ،م ـ ــا اض ـط ــر
الفريقني إلى استنزاف الوقت الباقي
واس ـت ـئ ـن ــاف املـ ـف ــاوض ــات األسـ ـب ــوع
امل ـق ـب ــل .وب ــرغ ــم ال ـت ـصــري ـحــات الـتــي
ال تنفك تــوحــي بــالـتـقــدم ،عـلــى نحو
ع ــام ،تـعــود إلــى ج ــذور التناقض في
اللحظة التي يبدأ فيها أحد الطرفني
بــإل ـقــاء ال ـلــوم عـلــى اآلخـ ــر ،وبــدعــوتــه
لتنازالت من أجل إتمام االتفاق.
م ـســاء أول م ــن أم ــس ،دخ ــل الــرئـيــس
األم ـيــركــي بـ ــاراك أوب ــام ــا ،شخصيًا،
ّ
على خط التباينات ،داعيًا اإليرانيني
إل ــى «ان ـت ـه ــاز ال ـف ــرص ــة ال ـتــاري ـخ ـيــة»
ال ـتــي تــوفــرهــا امل ـفــاوضــات الـنــوويــة،
ما استدعى ردًا من وزيــر الخارجية
اإلي ــران ــي ،مـحـمــد ج ــواد ظــريــف ،قــال
فـيــه إن الـشـعــب اإلي ــران ــي «ق ــد اتـخــذ
ق ــراره وه ــو الـتـعــاطــي ب ـع ــزة» ،أعقبه
ب ــدع ــوة ل ـل ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة وال ـ ــدول
األخرى األعضاء في مجموعة «»1+5
إلـ ـ ــى ال ـت ـخ ـل ــي عـ ــن الـ ـضـ ـغ ــوط ال ـت ــي

يمارسونها في املفاوضات النووية
واملوافقة على اتفاق.
ً
«اإلي ــران ـي ــون اخ ـت ــاروا أصـ ــا :العمل
بـكــرامــة .آن اآلوان لـلــواليــات املتحدة
وحلفائها لالختيار :إما الضغط أو
االت ـف ــاق» ،كـتــب ظــريــف عـلــى حسابه
ع ـل ــى م ــوق ــع «ت ــويـ ـت ــر» ،وذل ـ ــك خ ــال
حضوره في لوزان حيث التقى أمس،
فــي جــولــة ســادســة نظيره األميركي
جون كيري ،بالتزامن مع لقاء عقده
رئـ ـي ــس م ـن ـظ ـم ــة الـ ـط ــاق ــة اإلي ــرانـ ـي ــة
علي أكبر صالحي ،مع وزيــر الطاقة
األمـ ـي ــرك ــي أرن ـ ـسـ ــت م ــونـ ـي ــز ،لـبـحــث
القضايا الفنية.
ح ــدي ــث وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة اإلي ــران ــي،
ك ــان ــت قـ ــد س ـب ـق ـتــه رسـ ــالـ ــة وج ـه ـهــا
الرئيس األميركي ،باراك أوباما ،إلى
ـب إيـ ـ ــران مل ـنــاس ـبــة «عـيــد
ق ـ ــادة وش ـع ـ ّ
الـنــوروز» ،حثهم فيها على اإلمساك
«بالفرصة التاريخية».
واح ـ ـتـ ــوت ال ــرس ــال ــة امل ـ ـصـ ـ ّـورة ال ـتــي
تــرج ـمــت إل ــى ال ـل ـغــة ال ـفــارس ـيــة على
ال ـت ـمــاس م ـبــاشــر لـلـشـعــب اإلي ــران ــي،
ومعظمه مــن األج ـيــال الـشــابــة ،التي
ل ــم تـ ـع ــرف س ـ ــوى ال ـ ـعـ ــداء ل ـل ــوالي ــات
املتحدة .تحدث أوباما بصفة الجمع
ب ــن ال ـش ـع ــب اإليـ ــرانـ ــي واألمـ ـي ــرك ــي،
وقـ ـ ـ ــال «ل ــديـ ـن ــا اآلن أف ـ ـضـ ــل ف ــرص ــة
م ـنــذ ع ـق ــود لـلـسـعــي ن ـحــو مستقبل
م ـخ ـت ـلــف بـ ــن بـ ـل ــديـ ـن ــا» .ول ـ ــم يـغـفــل
التلميح إلــى الــدور الــذي يسعى إلى
لـعـ ّبــه املـ ـع ــارض ــون ل ــات ـف ــاق ،والـ ــذي
تـمــثــل مــؤخ ـرًا فــي دخ ــول جمهوريي
الـ ـ ـك ـ ــونـ ـ ـغ ـ ــرس ورئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة
اإلسرائيلية بنيامني نتنياهو على
الخط ،بهدف عرقلة الجهود املبذولة.
على هــذا الصعيد ،أشــار أوبــامــا إلى
أن «هناك أناسًا في بلدينا وغيرهما
يـ ـع ــارض ــون الـ ـح ــل ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي»،
ولـكـنــه لـفــت االن ـت ـبــاه إل ــى أن «األي ــام
واألســابـيــع املقبلة ستكون حاسمة،
فقد حققت املـفــاوضــات تقدمًا ولكن
ما زالت ثمة ثغر».
ولعب الرئيس األميركي على الوتر
االقـتـصــادي ،وذكــر أن «التوصل إلى
اتفاق اآلن سيساعد على فتح أبواب

مستقبل زاهــر لكم أيـهــا اإليــرانـيــون،
بــاع ـت ـبــاركــم ورث ـ ــة حـ ـض ــارة عظيمة
تستطيع أن تعطي الكثير للعالم»،
ك ـم ــا اس ـت ـه ــدف ال ـج ــان ــب ال ـعــاط ـفــي،
فبحسبه «اآلن الــربـيــع» بـعــدمــا كــان

ظريف :آن اآلوان ألميركا
ولحلفائها لالختيار :إما الضغط أو
االتفاق
«الخوف والشك قد ّ
فرقا بني بلدينا
لعقود طويلة».
في أثناء ذلك ،عاد الوفد اإليراني إلى
ط ـهــران ،مـســاء أم ــس .وبـعــد تـضــارب
األن ـ ـبـ ــاء ع ــن اح ـت ـم ــال اج ـت ـم ــاع ــه مــع
وزراء خــارجـيــة أوروبـ ـي ــن ،أم ــس أو

ال ـي ــوم ف ــي ل ـ ــوزان ،أع ـل ـنــت واشـنـطــن
وط ـه ــران تــأجـيــل امل ـفــاوضــات بهدف
«التشاور».
وصـ ـ ـ ـ ّـرح م ـس ــاع ــد وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
اإليـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ــي عـ ـ ـب ـ ــاس ع ـ ــراقـ ـ ـج ـ ــي ،بـ ــأن
امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات بـ ــن ط ـ ـهـ ــران وال ـ ـقـ ــوى
ال ـك ـبــرى سـتـسـتــأنــف األربـ ـع ــاء .وفــي
ت ـ ـصـ ــري ـ ـحـ ــات نـ ـقـ ـلـ ـه ــا الـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــون
ّ
ال ـح ـكــومــي ،ق ــال إن «م ــن ال ـض ــروري
اآلن إجــراء مشاورات وتنسيق» ،كما
أوضــح أنــه «فــي األيــام األخيرة جرت
مفاوضات جدية ومكثفة بني الفرق
اإلي ــران ـي ــة ومـجـمــوعــة  ،»1+5مشيرًا
إلـ ــى أن وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة األم ـيــركــي
س ـي ـل ـت ـقــي مـ ــع نـ ـظ ــرائ ــه األوروب ـ ـيـ ــن
اليوم في برلني.
م ـ ــن جـ ـهـ ـتـ ـه ــا ،أوضـ ـ ـح ـ ــت امل ـت ـح ــدث ــة
ب ــاس ــم وزارة ال ـخــارج ـيــة األمـيــركـيــة

عاد الوفد اإليراني إلى طهران مساء أمس (أ ف ب)

م ـ ـ ــاري هـ ـ ـ ــارف ،أن ك ـ ـيـ ــري ،ال ـ ـ ــذي مــا
زال ف ــي مــديـنــة لـ ــوزان الـســويـســريــة،
سيلتقي نظراءه الفرنسي واألملاني
والبريطاني ،قبل أن يعود في عطلة
نهاية األسبوع إلى واشنطن.
وقـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــت« :أج ـ ــريـ ـ ـن ـ ــا سـ ـلـ ـسـ ـل ــة م ــن
املـ ـح ــادث ــات امل ـك ـث ـفــة م ــع إي ـ ـ ــران ،هــذا
األسبوع ،ورأينا أنه خالل املفاوضات
م ــن امل ـهــم أن ن ـت ـشــاور عـلــى مستوى
عال مع شركائنا».
وأيـ ـ ـض ـ ــا ب ـ ـهـ ــدف «الـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــاور» ح ــول
املـفــاوضــات الـنــوويــة ،اجتمع زعماء
بريطانيا وفــرنـســا وأملــان ـيــا ،صباح
أمـ ـ ـ ـ ـ ــس ،م ـ ـ ــع م ـ ـ ـسـ ـ ــؤولـ ـ ــة الـ ـسـ ـي ــاس ــة
ال ـخ ــارج ـي ــة ف ــي االت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ــي
فـيــديــريـكــا مــوغـيــريـنــي ،عـلــى هامش
قمة االتحاد املنعقدة في بروكسل.
واسـ ـ ـتـ ـ ـغ ـ ــرق االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع  40دق ـي ـق ــة
«ج ــرى الـتــركـيــز خــالـهــا عـلــى تـبــادل
املعلومات عن مسار املفاوضات مع
إيران» ،فيما وصف مصدر االجتماع
ب ــأن ــه «ج ـل ـس ــة غ ـي ــر رس ـم ـي ــة م ـف ـيــدة
للتنسيق والتشاور».
وف ـ ـ ــي م ــؤتـ ـم ــر صـ ـح ــاف ــي بـ ـع ــد ق ـمــة
االت ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،صـ ـ ـ ّـرحـ ـ ــت
امل ـس ـت ـشــارة األملــان ـيــة أنـغـيــا ميركل
بأن القادة األوروبيني يريدون ختامًا
ناجحًا للمحادثات الـنــوويــة ،لكنها
ّ
يتعي أن يكون االتفاق
أضــافــت أنــه
ذا صدقية.
ف ــي م ـ ـ ــوازاة ذل ـ ــك ،أف ـ ــاد ت ـقــريــر ســري
ل ـل ــوك ــال ــة ال ــدولـ ـي ــة ل ـل ـط ــاق ــة ال ــذري ــة
ال ـتــاب ـعــة ل ــأم ــم امل ـت ـح ــدة بـ ــأن إيـ ــران
م ـس ـت ـمــرة ف ــي ال ــوف ــاء بــال ـتــزامــات ـهــا،
ب ـمــوجــب االتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي امل ـبــدئــي
الذي أبرمته مع القوى العاملية الست
في تشرين الثاني .2013
وجاء في التقرير أن إيران ال تخصب
اليورانيوم إلى درجة تركيز أعلى من
خمسة فــي املـئــة ،كما أنـهــا لــم تحقق
«م ــزيـ ـدًا م ــن ال ـت ـق ــدم» ف ــي أنـشـطـتـهــا
ال ـج ــاري ــة ف ــي مـنـشــأتــن للتخصيب
وم ـفــاعــل يـعـمــل ب ــامل ــاء الـثـقـيــل تحت
اإلنشاء.
(األخبار ،وكاالت)

تقرير

تمويل أوروبي لليونان لقاء «إصالحات» ال تشمل «التقشف»
أع ـل ـنــت ال ـح ـكــومــة ال ـيــونــان ـيــة أنـهــا
ّ
ستقدم «الئحة كاملة باإلصالحات
(ال ـ ـتـ ــي ال ـت ــزم ـت ـه ــا خـ ـ ــال اج ـت ـم ــاع
م ـج ـم ــوع ــة ال ـ ـيـ ــورو فـ ــي  20ش ـبــاط
امل ـ ــاض ـ ــي) خـ ـ ــال األي ـ ـ ـ ــام امل ـق ـب ـل ــة»،
بـحـســب ب ـيــان ص ــدر ي ــوم أم ــس عن
اجـ ـتـ ـم ــاع ُعـ ـق ــد ب ـط ـل ــب مـ ــن رئ ـي ــس
الـ ـحـ ـك ــوم ــة الـ ـي ــون ــانـ ـي ــة ال ـك ـس ـي ــس
ت ـ ـس ـ ـي ـ ـبـ ــراس ع ـ ـلـ ــى ه ـ ــام ـ ــش ال ـق ـم ــة
األوروبـ ـي ــة امل ـص ـغــرة فــي بــروكـســل،
ض ــم امل ـس ـت ـش ــارة األمل ــانـ ـي ــة أن ـغ ـيــا
ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا
هوالند.
وكشف رئيس املفوضية األوروبية
ج ـ ـ ـ ــان ك ـ ـ ـلـ ـ ــود ي ـ ــون ـ ـك ـ ــر ،أم ـ ـ ـ ـ ــس ،أن
امل ـ ـ ـفـ ـ ــوض ـ ـ ـيـ ـ ــة سـ ـ ـتـ ـ ـض ـ ــع ب ـ ـت ـ ـصـ ــرف
ال ـي ــون ــان «م ـل ـي ــاري ي ـ ــورو (لـلـسـنــة
 ،)2015م ـصــدرهــا أمـ ــوال أوروب ـي ــة
ً
غـيــر مـسـتـخــدمــة» ،قــائــا إن الـهــدف
م ــن ال ـت ـم ــوي ــل ل ـي ــس «مـ ـ ــلء خ ــزائ ــن
ال ــدول ــة» ،ب ــل «ت ـعــزيــز ال ـج ـهــود مــن
أج ــل الـنـمــو والـتــاحــم املـجـتـمـعــي»،
وال س ـ ـي ـ ـمـ ــا «م ـ ـ ــواجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــة م ـش ـك ـل ــة
بـطــالــة ال ـش ـبــاب»« .ل ــم نــذكــر أرقــامــا
أو الـ ـت ــزام ــات م ـ ـحـ ــددة» ،أوض ـح ــت
امل ـس ـت ـشــارة أن ـغ ـيــا م ـي ــرك ــل ،قــائـلــة
ُ
إنـ ــه «لـ ــن ت ـ ـصـ ـ َـرف امل ـب ــال ــغ إال بـعــد

(ال ـتــزام الـيــونــان) الـتـعـهــدات» ،رغــم
إقـ ـ ــرارهـ ـ ــا بـ ـح ــراج ــة األزم ـ ـ ـ ــة ،ح ـيــث
ت ـت ـســارع ح ــرك ــة هـ ــروب الــرســام ـيــل
مــع سـحــب نـحــو  300مـلـيــون يــورو
من الحسابات املصرفية خالل يوم
األربعاء وحده.
ك ــذل ــك ،اس ـت ـح ــق اعـ ـتـ ـب ــارًا م ــن ي ــوم
أمــس تسديد شريحة من القروض
ت ـف ــوق قـيـمـتـهــا  330م ـل ـيــون ي ــورو
لصندوق النقد الدولي قبل تجديد
عقود لسندات الخزينة بقيمة 1,6
مليار يــورو األسـبــوع املـقـبــل .علمًا
بــأن «خــزائــن البالد قد تفرغ تمامًا
ف ــي ن ـي ـســان» امل ـق ـبــل ،فـيـمــا تـحـتــاج
أثـيـنــا «لــدفــق أم ــوال جــديــدة يــراوح
م ــا ب ــن م ـل ـيــاريــن وث ــاث ــة م ـل ـيــارات
ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورو» ،ب ـ ـح ـ ـسـ ــب امل ـ ـح ـ ـل ـ ـلـ ــن ف ــي
مصرف بيرنبرغ.
وت ـع ـ ّـول ال ـح ـكــومــة ال ـيــونــان ـيــة على
تسديد الشريحة األخيرة من خطة
امل ـ ـسـ ــاعـ ــدة ،وق ـي ـم ـت ـه ــا  7م ـل ـي ــارات
يورو ،من أصل قيمة إجمالية تبلغ
 240مليار يورو .كذلك ترغب أثينا
في الحصول على  1,9مليار يورو،
ه ــي قـيـمــة ف ــوائ ــد ال ـس ـن ــدات ،بشكل
سريع من البنك املركزي األوروبي.
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،رأى ال ـ ـنـ ــاطـ ــق ب ــاس ــم

الـ ـحـ ـك ــوم ــة الـ ـي ــون ــانـ ـي ــة ،غ ــاب ــري ـي ــل
س ـ ـ ــاكـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاري ـ ـ ــدي ـ ـ ــس ،أن نـ ـتـ ـيـ ـج ــة
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع «إي ـ ـجـ ــاب ـ ـيـ ــة ومـ ـهـ ـم ــة»،
مــوضـحــا أن الئ ـحــة «اإلص ــاح ــات»
لـ ــن ت ـش ـم ــل «أي ت ــدابـ ـي ــر ت ـق ـش ــف»،
وأنها ستتضمن بنودًا كـ «التهرب
ال ـ ـ ـضـ ـ ــري ـ ـ ـبـ ـ ــي واإلدارة الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة
والـ ـشـ ـف ــافـ ـي ــة وال ـ ـف ـ ـسـ ــاد وت ـش ـج ـيــع
االستثمار».

ّ
تعول اليونان على تسديد
الشريحة األخيرة من خطة
المساعدة ،وقيمتها  7مليارات
يورو
«م ــن ال ــواض ــح أن ــه ل ــن ي ـتــرتــب على
ال ـيــونــان أن تـتـخــذ تــداب ـيــر مسببة
لــانـكـمــاش» ،ق ــال رئـيــس الـحـكــومــة
ال ـي ــون ــان ـي ــة ال ـك ـس ـيــس ت ـس ـي ـبــراس،
مـ ـضـ ـيـ ـف ــا أن «ج ـ ـم ـ ـيـ ــع امل ـ ـشـ ــاركـ ــن
أك ــدوا اسـتـعــدادهــم للعمل مــن أجــل
تــرم ـيــم قـ ــدرة ال ـح ـكــومــة الـيــونــانـيــة
على التمويل» ،متوقعًا أن تصرف
املفوضية األوروبـيــة قريبًا «مبالغ

ك ـب ـي ــرة» م ــن ال ـص ـنــاديــق الـهـيـكـلـيــة
األوروبية لدعم برامج اجتماعية.
وفـ ـيـ ـم ــا ألـ ـ ـ ـ ّـح الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـف ــرن ـس ــي
ف ـ ــرانـ ـ ـس ـ ــوا هـ ـ ــوالنـ ـ ــد ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـق ـ ــادة
الـ ـي ــون ــانـ ـي ــن «ألن ي ـ ـكـ ــونـ ــوا أك ـث ــر
دق ــة ب ـشــأن اإلص ــاح ــات ،وع ـلــى أن
ُ
ت ـ ـقـ ــدم بـ ــأسـ ــرع م ـم ــا هـ ــو م ـت ــوق ــع»،
رأى رئـ ـي ــس وزراء ل ــوك ـس ـم ـب ــورغ
كــزاف ـي ـيــه بـيـتـيــل أن ــه «ي ـج ــب إع ــادة
إحالل الهدوء في هذا امللف ،ذلك أن
مستقبل بلد (الـيــونــان) ومستقبل
االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــي أي ـ ـضـ ــا ع ـلــى
امل ـ ـحـ ــك» ،ح ـي ــث يـ ـس ــود ال ـت ــوت ــر فــي
أوروبـ ــا مـنــذ بـضـعــة أســاب ـيــع .ففي
م ـق ــاب ــل م ــا ي ــوص ــف ب ـت ـص ـلــب دول
ال ـش ـم ــال األوروب ـ ـ ــي ف ــي مـطــالـبـتـهــا
الـ ـي ــون ــان ب ـ ــإج ـ ــراء «اإلص ـ ــاح ـ ــات»
لـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاء «إنـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــاذه ـ ـ ـ ــا» م ـ ـ ــالـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا ،رد
اليونانيون بتهديدات قالت مجلة
«اإلي ـ ـكـ ــونـ ــوم ـ ـي ـ ـسـ ــت» ف ـ ــي عـ ــددهـ ــا
األخـ ـي ــر إن م ــن ش ــأن ـه ــا أن ت ـحــدث
«فوضى جيوبوليتيكية» ،إذ هدد
وزيـ ـ ــر الـ ــدفـ ــاع الـ ـي ــون ــان ــي ب ــإغ ــراق
أوروب ـ ـ ــا ب ــامل ـه ــاج ــري ــن ،ال ـج ـهــاديــن
ضـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــا ،وط ـ ـ ــال ـ ـ ــب وزيـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـع ـ ــدل
اليوناني أملانيا (الــدائــن األساسي
لـلـيــونــان) بــدفــع تـعــويـضــات بقيمة

 160مـ ـلـ ـي ــار ي ـ ـ ــورو لـ ـق ــاء األض ـ ـ ــرار
الـتــي سببتها فــي ال ـحــرب الـعــاملـيــة
ال ـثــان ـيــة ،م ـه ــددًا ب ـم ـصــادرة مـبــانــي
مـ ـعـ ـه ــد «غـ ـ ــوتـ ـ ــه» وم ـ ـ ـنـ ـ ــازل األمل ـ ـ ــان
ال ـس ـي ــاح ـي ــة ف ــي الـ ـي ــون ــان ،بـحـســب
املجلة التي أشارت أيضًا إلى تقديم
تـسـيـبــراس مــوعــد زي ــارت ــه لــروسـيــا
للقاء رئيسها فالديمير بوتني في
نيسان كـ «رسالة (تهديد) واضحة
وفجة» .وتشير املجلة إلى «الخطر
الداهم» املحدق باليونان ،واملتمثل
ب ـخ ـس ــارت ـه ــا ال ـس ــري ـع ــة ل ـل ـس ـيــولــة،
ط ــارح ــة «شـ ــروطـ ــا» ل ـل ـت ـمــويــل تـبــدأ
ب ـت ـخ ـل ــي ال ـ ـيـ ــونـ ــان عـ ــن «االب ـ ـ ـتـ ـ ــزاز»
واس ـت ـب ــدال وزي ــر املــال ـيــة «ال ـثــرثــار»
يــان ـيــس ف ــاروف ــاك ـي ــس ب ــآخ ــر «أك ـثــر
بـ ـ ــراغ ـ ـ ـمـ ـ ــات ـ ـ ـيـ ـ ــة» ،وبـ ــال ـ ـت ـ ـخ ـ ـلـ ــي ع ــن
ال ـشــريــك ف ــي ال ـح ـكــومــة االئ ـتــاف ـيــة،
ح ـ ــزب «الـ ـي ــون ــانـ ـي ــون امل ـس ـت ـق ـلــون»
ال ـ ـقـ ــومـ ــي ،وال ت ـن ـت ـه ــي ب ـ ـ ــأن ي ـق ــدم
ت ـس ـي ـب ــراس ب ـن ـف ـس ــه ع ـل ــى تـحـطـيــم
صــدق ـيــة «س ـي ــري ــزا» وال ـق ـضــاء على
طـ ـم ــوح ــاتـ ـه ــا قـ ـ ـض ـ ـ ً
ـاء مـ ـبـ ــرمـ ــا ،ب ــأن
«ي ـف ـســر لـنــاخـبـيــه ك ـيــف أن الــوعــود
الفاقعة لحملة سيريزا االنتخابية
ال يمكن تحقيقها»!
( األناضول ،أ ف ب)

السبت  21آذار  2015العدد 2548

اعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►
انتقلت إلى رحمته تعالى املرحومة
الحاجة فاطمة سلمان عباس
حرم السيد أحمد موسى
أوالدها :الدكتور محمد ،ليلى ،نهلة،
ووفاء ورباب
أش ـ ـقـ ــاؤهـ ــا :شـ ــريـ ــف ،عـ ـب ــد الـ ـك ــري ــم،
واملــرحــومــون مـحـمــود ،محمد ،علي،
عبد الرحيم وعبد الحسن عباس
أصـهــرتـهــا :واص ــف بـيـضــون ،سعيد
حمزة ،السيد مصطفى موسى وعلي
ّ
نزال
تقام ذكــرى الثالث الساعة العاشرة
ص ـ ـبـ ــاح األحـ ـ ـ ــد  22آذار  2015فــي
حسينية بلدتها زبدين.
تقبل التعازي في بيروت يوم االثنني
 23آذار  2015لـلــرجــال وال ـن ـســاء من
الساعة الثالثة عصرًا حتى السادسة
م ـسـ ً
ـاء فــي قــاعــة جمعية التخصص
والتوجيه العلمي ـ سبينس (الرملة
البيضاء)
اآلسـفــون آل عباس وموسى وعموم
أهالي بلدة زبدين.

ذكرى
أمــي يــا مــاكــي يــا حبي الـبــاقــي الى
االبد
في ذكــرى مــرور سنتني على رحيل
الغالية
لودي ميشال ّ
يمني
زوجها وأوالدها يتمنون من كل من
احبها ان يذكرها في صالته.

◄ إعالنات رسمية ►

غادرت ولم تعد
غ ـ ــادرت ال ـعــام ـلــة  Hamida Begumمن
التابعية البنغالدشية منزل مخدومها,
الرجاء ممن يعرف عنها شيئا اإلتصال
على الرقم 03/477903

إلعالناتكم الرسمية
واملبوبة والوفيات
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إعالن
تـ ـج ــري املـ ــديـ ــريـ ــة الـ ـع ــام ــة ل ــأم ــن الـ ـع ــام
م ـنــاق ـصــة ع ـمــوم ـيــة (م ـح ــاول ــة أولـ ـ ــى) في
ت ـمــام الـســاعــة ال ـعــاشــرة مــن ي ــوم الـثــاثــاء
الــواقــع فيه  ،2015/04/21وذلــك فــي قاعة
املناقصات في املديرية العامة لألمن العام
ـ ـ املبنى املركزي رقم  /3/الطابق الثالث،
لـتـلــزيــم ال ـتــأمــن عـلــى اآلل ـي ــات العسكرية
ال ـع ــائ ــدة لـلـمــديــريــة ال ـعــامــة ل ــأم ــن ال ـعــام
لسنة  ،2015مــوضــوع دفتر الـشــروط رقم
/110م ل تاريخ .2015/03/18
يمكن للراغبني االشتراك في هذه املناقصة
العمومية ،االطالع واستالم دفتر الشروط
امل ــذك ــور اع ـ ــاه ف ــي دائ ـ ــرة امل ـ ــال وال ـع ـتــاد
ـ ـ ـ ـ ش ـع ـبــة ال ـت ـل ــزي ــم ،خـ ــال اوق ـ ــات ال ـ ــدوام
الرسمي ،على ان تقدم العروض في مهلة
اقصاها الساعة الثالثة عشرة من آخر يوم
عمل يسبق موعد املناقصةُ ،
ويرفض كل
عرض يصل بعد هذا التاريخ.
مالحظة :اذا صادف نهار التلزيم املذكور
اعاله يوم عطلة رسميُ ،يعتبر يوم العمل
الذي يليه موعدًا لجلسة التلزيم.
مدير عام األمن العام
عنه  /رئيس مكتب الشؤون االدارية
العميد الياس البيسري
التكليف 595
إعالن
تـ ـج ــري املـ ــديـ ــريـ ــة الـ ـع ــام ــة ل ــأم ــن الـ ـع ــام
مناقصة عمومية (محاولة أولى) في تمام
الساعة التاسعة والنصف من يوم الثالثاء
الــواقــع فيه  ،2015/04/21وذلــك فــي قاعة
املناقصات في املديرية العامة لألمن العام
ـ ـ املبنى املركزي رقم  /3/الطابق الثالث،
لتلزيم آالت تصوير فيديو وفوتوغرافي
ومـسـتـلــزمــاتـهــا لـصــالــح املــديــريــة الـعــامــة
لــأمــن ال ـعــام لسنة  ،2015مــوضــوع دفتر
الشروط رقم /106م ل تاريخ .2015/03/18
يمكن للراغبني االشتراك في هذه املناقصة
العمومية ،االطالع واستالم دفتر الشروط
امل ــذك ــور اع ـ ــاه ف ــي دائ ـ ــرة امل ـ ــال وال ـع ـتــاد
ـ ـ ـ ـ ش ـع ـبــة ال ـت ـل ــزي ــم ،خـ ــال اوق ـ ــات ال ـ ــدوام
الرسمي ،على ان تقدم العروض في مهلة
اقصاها الساعة الثالثة عشرة من آخر يوم
عمل يسبق موعد املناقصةُ ،
ويرفض كل
عرض يصل بعد هذا التاريخ.
مالحظة :اذا صادف نهار التلزيم املذكور
اعاله يوم عطلة رسميُ ،يعتبر يوم العمل
الذي يليه موعدًا لجلسة التلزيم.
مدير عام األمن العام
عنه  /رئيس مكتب الشؤون االدارية
العميد الياس البيسري
التكليف 595
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
ال ـعــروض الـعــائــد لـتـقــديــم وتــركـيــب خــزان
ب ـس ـع ــة  12000م 3ملـ ـ ــادة الـ ـفـ ـي ــول أويـ ــل
فـ ــي م ـع ـم ــل ال ـج ـي ــة الـ ـ ـح ـ ــراري ،م ــوض ــوع
استدراج العروض رقم ث4د 5899/تاريخ
 ،2014/6/6قد مددت لغاية يوم الخميس
 2015/4/30عـنــد نـهــايــة الـ ــدوام الرسمي
الساعة .3.30
يمكن للراغبني فــي االش ـتــراك بــاسـتــدراج
الـ ـع ــروض امل ــذك ــور أعـ ــاه ال ـح ـصــول على
ن ـس ـخــة م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /500.000/ل.ل.
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال 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 أم ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق «»12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2015/3/19
رئيس مجلس االدارة ـ ـ املدير العام
املهندس كمال الحايك
التكليف 591
إعالن رقم 2/11
تـعـلــن وزارة ال ــزراع ــة ـ ـ ـ ـ امل ــدي ــري ــة الـعــامــة
ل ـل ــزراع ــة ـ ـ ـ ـ ع ــن إج ـ ــراء اسـ ـت ــدراج ع ــروض
لتلزيم تقديم قطع غيار وصيانة اجهزة
مـخـبــريــة لـ ــزوم مـخـتـبــر كـفــرشـيـمــا لـلـعــام
 ،2015وذل ــك فــي مـبـنــاهــا الـكــائــن فــي بئر
حسن مقابل ثكنة هنري شهاب ،بتاريخ
 2015/4/20الساعة العاشرة.
يمكن للراغبني في االشتراك في استدراج
العروض هذا ،االطالع على دفتر الشروط

الـخــاص الـعــائــد لـهــذا التلزيم والحصول
عـلــى نسخة عـنــه مــن مصلحة ال ــدي ــوان ـ ـ
املديرية العامة للزراعة ،الكائنة في مبنى
الوزارة ،الطابق الثالث،
تـقــدم ال ـعــروض بالبريد املـضـمــون املغفل
أو باليد مـبــاشــرة ،على أن تصل إلــى قلم
مصلحة الديوان ـ ـ املديرية العامة للزراعة،
قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا مــن آخر
ي ــوم عـمــل يسبق ال ـتــاريــخ امل ـحــدد الج ــراء
استدراج العروض.
بيروت في  19آذار 2015
مدير عام الزراعة باإلنابة
حنا الحاج
التكليف 590

إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
ال ـعــروض الـعــائــد ل ـشــراء وتــركـيــب طــابــات
ت ـح ــذي ــر ل ـ ــزوم خـ ـط ــوط الـ ـت ــوت ــر ال ـع ــال ــي،
م ـ ـ ــوض ـ ـ ــوع اس ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــدراج ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــروض رق ـ ــم
ث4د 1545/تاريخ  ،2015/2/11قد مددت
لغاية يوم الجمعة  2015/4/24عند نهاية
الدوام الرسمي الساعة .11.00
يمكن للراغبني فــي االش ـتــراك بــاسـتــدراج
الـ ـع ــروض امل ــذك ــور أعـ ــاه ال ـح ـصــول على
ن ـس ـخــة م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /100.000/ل.ل.
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 أم ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق «»12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2015/3/18
رئيس مجلس االدارة ـ ـ املدير العام
املهندس كمال الحايك
التكليف 576
إعالن عن مناقصة عمومية
في تمام الساعة الحادية عشرة قبل الظهر
من يوم الخميس الواقع فيه 2015/04/16
تجري مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان
مناقصة عمومية بطريقة الظرف املختوم
عائدة لـ«صيانة وتشغيل محطة للصرف
ال ـص ـحــي ف ــي ال ـغــديــر ق ــرب م ـطــار ب ـيــروت
للعام  »2015وفقًا لدفتر الشروط الخاص
امل ــوض ــوع ل ـهــذه ال ـغــايــة وذل ــك فــي املكتب
الرئيسي الكائن في شارع سامي الصلح
ـ ـ ملك الشدراوي ـ ـ بيروت.
يمكن ملن يرغب االشتراك في هذه املناقصة
اإلطـ ــاع وال ـح ـصــول عـلــى دف ـتــر ال ـشــروط
الـ ـخ ــاص ف ــي ال ـط ــاب ــق ال ـث ــال ــث ـ ـ ـ ـ ـ امل ـك ـتــب
الــرئـيـســي ـ ـ ـ ـ ش ــارع ســامــي الـصـلــح ـ ـ ـ ـ ملك
ال ـش ــدراوي لـقــاء مبلغ /1.000.000/ل.ل.
يــدفــع فــي صـنــدوق املؤسسة لـقــاء إيصال
يضم إلى العرض.
ت ـقــدم ال ـع ــروض بــالـيــد إل ــى قـلــم املــؤسـســة
الطابق الــرابــع فــي مهلة أقصاها الساعة
الـثــانـيــة ع ـشــرة مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يسبق
موعد إجــراء املناقصة ويرفض كل عرض
يصل بعد هذا املوعد.
رئيس مجلس اإلدارة
املدير العام
املهندس جوزف نصير
التكليف 571
إعالن
اسـ ـت ــدراج ع ــروض اس ـع ــار لـتـلــزيــم تقديم
تـجـهـيــزات فنية ل ــزوم مـصــانــع امليكانيك
الـصـنــاعــي ف ــي بـعــض امل ـعــاهــد واملـ ــدارس
الفنية الرسمية
فــي تـمــام الـســاعــة الـعــاشــرة مــن قـبــل ظهر
يـ ــوم االرب ـ ـعـ ــاء ال ــواق ــع ف ـيــه 2015/4/22
ي ـجــري ال ـص ـنــدوق الــداخ ـلــي ف ــي املــديــريــة
العامة للتعليم املهني والتقني استدراج
ع ــروض اس ـعــار لتلزيم تـقــديــم تجهيزات
فنية لزوم مصانع امليكانيك الصناعي في
بعض املعاهد واملدراس الفنية الرسمية.
ّ
تقدم العروض الى قلم الصندوق الداخلي
لـلـتـعـلـيــم امل ـه ـنــي وال ـت ـق ـنــي ف ــي ال ــدك ــوان ــة
وفـقــا لــدفـتــر ال ـشــروط ال ـخــاص املـعــد لهذه
الغاية والذي يمكن الحصول عليه من قلم
الصندوق على أن تصل هذه العروض قبل
الـســاعــة الـثــانـيــة عـشــرة مــن دوام آخ ــر يــوم
عمل يسبق اليوم املحدد الجراء االستدراج
ويرفض كل عرض يصل بعد هذا التاريخ.
الدكوانة في 17 :آذار 2015
رئيس مجلس ادارة الصندوق الداخلي

مدير عام التعليم املهني والتقني
احمد دياب
التكليف 559

إعالن
ألمانة السجل العقاري االولى في الشمال
طلب نجيب ب ـغــدادي «الـحـفـيــد» بوكالته
عن احد ورثة نجيب بغدادي شهادة قيد
بدل ضائع ( 199حق سطحي) عزقي
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن
ألمانة السجل العقاري االولى في الشمال
طلب املحامي نزيه عبيد بوكالته عن احد
ورثة احمد عبيد سندي تمليك بدل ضائع
 239و 241مراح السفيرة
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن
ألمانة السجل العقاري االولى في الشمال
ط ـل ـب ــت ام ـ ـيـ ــرة عـ ـب ــود مل ــوك ـل ـه ــا امل ـح ــام ــي
نــوفــل عـبــود وكـيــل جــرجــس سليم كيروز
سند تمليك بــدل ضائع  4933/26زيتون
طرابلس
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
غرفة القاضي الياس ريشا
يـنـفــذ شــربــل ودي ــع الــري ـشــانــي بــاملـعــامـلــة
 2013/947بــوجــه ايـلــي حنا الـقــاعــي عقد
ً
ت ــأم ــن وش ـ ـهـ ــادة ت ــأم ــن ت ـح ـص ـيــا ملـبـلــغ
/218000/د.أ .اضافة الى الفوائد والرسوم
واملصاريف
يـجــري التنفيذ على القسمني  9و 14من
العقار  /400/القليعات.
ـ ـ القسم  9مساحته  54م.م .وهو بموجب
االفــادة العقارية جلوس وغرفة وكيتشن
وحمام وبالكشف تبني انه مطابق لالفادة
العقارية الـبــاب الرئيسي خشب والبالط
س ـي ــارم ـي ــك وامل ـج ـل ــى غ ــران ـي ــت وال ـح ـم ــام
س ـيــارم ـيــك وب ــورس ــان وه ــو م ــأه ــول من
عائلة ســوريــة ويشترك بملكية القسمني
 1و3
ـ ـ القسم  14مساحته  66م.م .وهو بموجب
االفادة مطبخ وجلوس وغرفة نوم وحمام
وش ــرف ــة وبــالـكـشــف تـبــن ان ــه م ــأه ــول من
الـسـيــد مـيـشــال حكيم وان الـشــرفــة اقفلت
بــزجــاج وألــومـيـنـيــوم واصـبـحــت صــالــون
ال ـ ـب ـ ــاط سـ ـي ــرامـ ـي ــك وامل ـ ـج ـ ـلـ ــى غ ــرانـ ـي ــت
والـحـمــام سيراميك وبــورســان ويشترك
بـمـلـكـيــة الـقـسـمــن  1و 3ول ــه ح ــق انـتـفــاع
بغرفة عدة في الطابق السفلي االول كما
هــو مـبــن فــي خــريـطــة االفـ ــراز كـمــا ينتفع
دون ســواه مــن تكنة القرميد املـحــددة في
االرقام من  1الى 10
تــاريــخ ق ــرار الـحـجــز 2014/4/7 :وتــاريــخ
تسجيله2014/4/10 :
بدل تخمني القسم  9/400القليعات 400/
/59د.أ .وبدل طرحه /35 640/د.أ.
بدل تخمني القسم  14/400القليعات 200/
/79د.أ .وبدل طرحه /47 520/د.أ.
ي ـج ــري ال ـب ـيــع يـ ــوم ال ـث ــاث ــاء ال ــواق ــع فيه
 2015/5/12ال ـســاعــة  11قـبــل الـظـهــر في
قاعة محكمة كسروان للراغب بالشراء دفع
بــدل الـطــرح بموجب شــك مصرفي منظم
المر حضرة رئيس دائــرة تنفيذ كسروان
او تـقــديــم كـفــالــة وافـيــة مــن احــد املـصــارف
املـ ـقـ ـب ــول ــة مـ ــن ال ـ ــدول ـ ــة وي ـت ـح ـم ــل رسـ ــوم
الـتـسـجـيــل وال ــدالل ــة وع ـل ـيــه ات ـخ ــاذ محل
اقامة ضمن نطاق الــدائــرة واال عد قلمها
مقامًا مـخـتــارًا لــه كما عليه االط ــاع على
قيود الصحيفة العينية العائدة للقسمني
موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
املعاملة التنفيذية رقم 2012/2120
الرئيس فيصل مكي
طالب التنفيذ :ابراهيم غازي صايغ وكيله
االستاذ سامر بعلبكي
املنفذ عليه :اسماعيل خليل برجي
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـنـ ـ ــد ال ـ ـ ـت ـ ـ ـن ـ ـ ـف ـ ـ ـيـ ـ ــذي :ش ـ ـ ـيـ ـ ــك بـ ـقـ ـيـ ـم ــة
/345000/د.أ .ع ـ ــدا الـ ـف ــوائ ــد وال ــرس ــوم
واملصاريف.
تاريخ التنفيذ2012/11/19 :

ت ـ ــاري ـ ــخ ت ـب ـل ـي ــغ االن ـ ـ ـ ـ ـ ــذار :ن ـ ـش ـ ـرًا ول ـص ـقــا
2013/6/22
تاريخ قرار تحويل الحجز االحتياطي الى
تنفيذي 2013/12/21
تاريخ تسجيله2014/1/21 :
تاريخ محضر الوصف2014/5/16 :
تاريخ تسجيله2014/6/6 :
بيان العقار املـطــروح للبيع :اسهم املنفذ
عليه والبالغة  /1350/سهمًا فــي العقار
رقم  /1667/الرميل.
يـتــألــف ال ـع ـقــار  /1667/الــرمـيــل مــن بناء
حـجــر سـتــة طــوابــق بـمــا فـيــه قـفــص الــدرج
من كل االراض ــي واالول والثاني والثالث
والـ ــرابـ ــع م ـس ـك ـنــان ف ــي ك ــل م ـن ـه ـمــا ث ــاث
غــرف وممشى ومطبخ ومنافع والطابق
ال ـخ ــام ــس م ـس ـك ـنــان ك ــل م ـن ـه ـمــا غــرف ـتــان
وممشى ومطبخ ومـنــافــع ،وبـعــد الكشف
تبني انه في الطابق االرضي يوجد مسكن
ومحل وفــي الجهة الخلفية حديقة فيها
اشجار مختلفة عرضها  7امتار وطولها
 15مترًا تقريبًا وفي الطوابق من االول الى
الرابع مسكنان كل واحد مؤلف من مدخل
ممشى و 3غرف ومطبخ وحمام مع متخت
وشــرفـتــن وفــي الـطــابــق الـخــامــس شقتان
الشقة الجنوبية تتألف من غرفتني وغرفة
مستحدثة سقفها قرميد وحمام ومطبخ
وممر وشرفتني ومتخت.
وهـ ـن ــاك م ـس ـت ــأج ــرون ق ــدام ــى ف ــي ال ـع ـقــار
املذكور.
مساحته 304 :أمتار مربعة تقريبًا
حدود العقار :غربًا العقار رقم  1668شرقًا
ً
العقار رقــم  1666شماال العقار رقــم 1665
جنوبًا العقار رقم .552
قيمة التخمني/1.618.749/ :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:
/971249.4/د.أ.
م ــوع ــد امل ـ ــزاي ـ ــدة وم ـ ـكـ ــان اجـ ــرائ ـ ـهـ ــا :ي ــوم
االربـعــاء الواقع في  08/04/2015الساعة
العاشرة صباحًا قاعة املحكمة لدى دائرة
تنفيذ بيروت.
تـطــرح هــذه الــدائــرة للبيع بــاملــزاد العلني
للمرة االولى حصص املنفذ عليه اسماعيل
خليل برجي والبالغة /1350/سـهـمــا في
العقار  /1667/الرميل واملوصوف اعاله.
فعلى الــراغــب فــي ال ـشــراء تنفيذًا الحـكــام
املواد  973و 978و 983من االصول املدنية،
ان يودع باسم رئيس دائرة تنفيذ بيروت
ق ـب ــل املـ ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة لـ ــدى ص ـن ــدوق
الخزينة او احــد املصارف املقبولة مبلغًا
م ـ ــوازي ـ ــا لـ ـب ــدل الـ ـ ـط ـ ــرح ،أو يـ ـق ــدم ك ـفــالــة
مصرفية تضمن هذا املبلغ وعليه اتخاذ
م ـقــام مـخـتــار لــه فــي ن ـطــاق ال ــدائ ــرة ان لم
يـكــن لــه مـقــام فـيــه او لــم يسبق لــه ان عني
مـقــامــا مـخـتــارًا ف ـيــه ،واال عــد قـلــم الــدائــرة
مقامًا مختارًا له ،وعليه ايضًا خالل ثالثة
اي ـ ــام م ــن ت ــاري ــخ ص ـ ــدور االحـ ــالـ ــة ،ايـ ــداع
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 ،واال فعلى عهدته فيضمن النقص
وال يستفيد من الزيادة وعليه كذلك دفع
الثمن والــرســوم والـنـفـقــات بما فيه رسم
دالل ــة خمسة بــاملــايــة مــن دون حــاجــة الــى
انذار او طلب وذلك خالل عشرين يومًا من
تاريخ صدور القرار باالحالة ،للراغب في
الشراء االطالع لدى هذه الدائرة.
مأمور تنفيذ بيروت
زكية عيسى

إعالن بيع سيارة للمرة االولى
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
(غرفة القاضي فرنسوا الياس)
باملعاملة التنفيذية رقم 2009/1923
طالب التنفيذ :املنفذ بنك البحر املتوسط
ش.م.ل.
ال ـ ــذي ح ــل م ـحــل امل ـن ـفــذ االص ـل ــي الـشــركــة
الدولية للتمويل ش.م.ل.
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ـه ـمــا :ع ـل ــي مـ ـع ــروف عـيـتــانــي
وايمان خليل بيومي
ت ـطــرح ه ــذه ال ــدائ ــرة ل ـل ـمــرة ال ـثــان ـيــة عند
الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم السبت
ف ــي  2015/3/28لـلـبـيــع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي
السيارة ماركة  GMCطــراز  ENVOYفئة
خصوصي رقــم /215646و مــوديــل 2003
واملخمنة بمبلغ /5000/د.أ .واملـطــروحــة
للبيع بسعر /3500/د.أ.
فعلى الراغب بالشراء الحضور الى مرأب
 VBSفي منطقة بشارة الخوري مصحوبًا
بالثمن نقدًا يضاف اليه  %5رسم داللة.
مأمور تنفيذ بيروت
علي حمزه
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رياضة

الكرة اإلسبانية

«إل كالسيكو» األحد يرسم طريق اللقب
ّ
يترقب عشاق «إل كالسيكو» موقعة اإلياب بين برشلونة وريال مدريد
على ملعب «كامب نو» بفارغ الصبر ،نظرًا إلى أهميتها في تحديد وجهة
لقب الدوري اإلسباني« .كالسيكو» في هذه المرحلة من البطولة يفترض
أن يكون من األجمل
حسن زين الدين
لـ ــن يـ ـك ــون ي ـ ــوم األح ـ ـ ــد عـ ــاديـ ــا عـلــى
اإلطـ ـ ـ ــاق .ه ــو الـ ـي ــوم الـ ـ ــذي نـتـسـ ّـمــر
فيه عادة أمام شاشاتنا مع سهرات
الـبـطــوالت األوروب ـي ــة الــوطـنـيــة ،لكن
ه ــذا األح ــد سـيـكــون مختلفًا تمامًا،
إذ يكفي الـقــول إن الساعة العاشرة
مـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ً
ـاء (ب ـ ـتـ ــوق ـ ـيـ ــت ب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــروت) ف ـي ــه
ستشهد موقعة «إل كالسيكو» إياب
الــدوري اإلسباني لهذا املوسم ،على
مـلـعــب «ك ــام ــب ن ـ ــو» ،ب ــن الـغــريـمــن
األزل ـ ـيـ ــن ب ــرش ـل ــون ــة وري ـ ـ ــال م ــدري ــد
حتى نتأكد من ذلــك ،وكيف إذا كان
«الـبــرســا» يتصدر بـفــارق نقطة عن
«امليرينغيز» بعدما انتزع منه القمة
ـاف وحـ ــده لـيــزيــد من
أخ ـي ـرًا؟ ه ــذا كـ ـ ٍ
رونــق هذه القمة وسحرها وقوتها،
وإن ك ــان ــت ك ــل مـ ـب ــاري ــات ال ـفــري ـقــن
بـنـفــس األه ـم ـيــة ،ن ـظ ـرًا إل ــى ال ـعــداوة
الـتــاريـخـيــة ب ــن مــديـنـتــي بــرشـلــونــة
ومـ ـ ــدريـ ـ ــد وجـ ـمـ ـه ــوريـ ـهـ ـم ــا ال ـل ــذي ــن
يـتـخـطـيــان ال ـح ــدود اإلس ـبــان ـيــة إلــى
العالم من أقصاه إلى أقصاه.
س ـن ـك ــون األح ـ ــد ،م ــن دون م ـبــال ـغــة،
أم ــام قـمــة الـقـمــم وامل ـب ــاراة املفصلية
بنسبة كبيرة ملصير بطولة يقاتل
الطرفان الستعادتها من «الدخيل»
ع ـل ــى مـمـلـكـتـهـمــا أت ـل ـت ـي ـكــو م ــدري ــد،
إال إذا ارت ـض ــى االثـ ـن ــان بــال ـت ـعــادل،
وهـ ــذا م ــا يـعـنــي ب ـق ــاء اّل ــوض ــع على
مــا هــو عليه حـتــى تـعــثــر أو سقوط
أحدهما .إذ أن يفوز «البرسا» ،هذا
يـعـنــي تــوسـيــع ال ـف ــارق إل ــى  4نـقـ ّـاط
واالقـتــراب جـدًا مــن اللقب ،ملــا يمثله
هذا الفارق في بطولة مثل إسبانيا،
وفـ ــي امل ــرح ـل ــة ال ـث ــام ـن ــة وال ـع ـشــريــن
منها ،وأن يفوز امللكي أيـضــا ،فهذا
ي ـع ـنــي اس ـت ـع ــادت ــه ال ــزع ــام ــة ب ـف ــارق
ن ـق ـط ـتــن ،واأله ـ ـ ــم ال ـ ـ ــروح امل ـع ـنــويــة
وال ـ ـث ـ ـقـ ــة ،حـ ـي ــث س ـي ـص ـع ــب ب ـعــدهــا
رؤي ـت ــه يـتـخـلــى عـنـهــا ب ـس ـهــولــة .كل
هذا املشهد من املفترض أن يضعنا
أم ـ ــام «ك ــاس ـي ـك ــو» م ــن األجـ ـم ــل فــي
السنوات األخيرة بني الغريمني.
سـنـضــع ك ــل ال ـت ـح ـل ـيــات وال ـظ ــروف
واملعطيات والترشيحات التي تكثر
ع ـ ـ ــادة مـ ــع الـ ـس ــاع ــات األخ ـ ـيـ ــرة قـبــل

ً
املـبــاراة ،والتي ـ أصــا ـ ال وجــود لها
في قاموس «إل كالسيكو» حتى لو
كان برشلونة متصدرًا وريال مدريد
في املركز األخير أو بالعكس ،إذ إن
لهذه القمة الكبرى أعرافها الخاصة
التي تتحكم فيها كلمات مثل العطاء
الــام ـحــدود والـقـتــالـيــة حـتــى الــرمــق
األخـ ـي ــر وال ـج ــاه ــزي ــة ال ـن ـف ـس ـيــة قبل
البدنية والـتــركـيــز الـعــالــي ط ــوال 90
دقـيـقــة ،ولـنـبـقــى فــي معنى وجــوهــر
ه ــذه امل ـب ــاراة ال ـتــي غـ ّـيــرت كـثـيـرًا من
مفاهيم الكرة ومن عادات متابعيها.
القول بأن «الكالسيكو» أصبح أكثر
من مجرد مباراة ،هذا عني الحقيقة،
إذ إن ــه ب ــات ج ــزءًا مـهـمــا م ــن الـحـيــاة
ال ـكــرويــة لـلـمـتــابـعــن ،كــل املـتــابـعــن،
حتى ممن ال يشجعون ريــال مدريد
وبــرش ـلــونــة أو ع ـلــى األقـ ــل يـمـيـلــون
ألحـ ــده ـ ـمـ ــا  -وه ـ ـ ــم قـ ـل ــة نـ ـ ـ ـ ــادرة فــي
العالم طبعًا  -حيث إن لهذه املباراة
أج ـ ــواء ه ـ ــا وأه ـم ـي ـت ـه ــا وت ـقــال ـيــدهــا
وط ـق ــوس ـه ــا ال ـت ــي ال ي ـم ـكــن ال ـع ـثــور
عـلـيـهــا ف ــي م ـب ــاراة أخـ ــرى ،رب ـمــا في
تــاريــخ الـلـعـبــة الـشـعـبـيــة األولـ ــى في
العالم.
لــذا ،ليس بغريب أن يرتفع منسوب
«ال ـ ـت ـ ـهـ ــديـ ــدات والـ ـ ـت ـ ــزري ـ ـك ـ ــات» قـبــل
املـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاراة ،وال ـ ـح ـ ـمـ ــاسـ ــة والـ ـ ـخ ـ ــوف
وال ـتــوتــر خــالـهــا ،وال ـفــرحــة الكبرى
والخيبة املريرة عند نهايتها .ليس
ً
بغريب أن نقع قبلها مثال على خبر
فــي خــانــة «الـغــرائــب وال ـطــرائــف» في
ال ـص ـحــف ،يـفـيــد ب ــأن مـشـجـعــا ألحــد
الفريقني صعد إلى منزله في الطبقة
الثامنة قبل دقائق من املـبــاراة على
الساللم بدل املصعد خشية انقطاع
ال ـك ـهــربــاء أو ح ـصــول ع ـطــل يــؤخــره
ولو لدقيقة واحــدة عن انطالقها ،أو
بــأن هــذا املشجع كسر جهاز التلفاز
غضبًا خاللها ،أو بأن طالقًا وقع بني
زوجني متعصبني للفريقني بعدها.
ليس بغريب األح ــد أن يـكــون ملعب
«ك ــام ــب ن ــو» م ـحــور ال ـك ــرة األرض ـيــة
ونقطة ارتكازها طوال  90دقيقة من
ال ــزم ــن ،م ــا دام «إل كــاس ـي ـكــو» قمة
ال ي ـحــوي قــامــوسـهــا كـلـمــة م ـلــل ،بل
كلمات حماسة وتشويق وسحر كرة
القدم.

بات لهذه المباراة أجواءها وأهميتها وتقاليدها وطقوسها الخاصة (أرشيف)

برنامج البطوالت األوروبية الوطنية
إنكلترا (المرحلة )30

إسبانيا (المرحلة )28

إيطاليا (المرحلة )28

 السبت:مانشستر سـيـتــي × وس ــت بروميتش
البيون ()14,45
أستون فيال × سوانسي سيتي ()17,00
نيوكاسل يونايتد × أرسنال ()17,00
ساوثمبتون × بيرنلي ()17,00
س ـ ـتـ ــوك س ـي ـت ــي × ك ــريـ ـسـ ـت ــال بـ ــاالس
()17,00
توتنهام × ليستر سيتي ()17,00
وست هام × سندرالند ()19,30

 الجمعة:التشي × فالنسيا

 السبت:كييفو × باليرمو ()19,00
ميالن × كالياري ()21,45

 األحد:ليفربول × مانشستر يونايتد ()15,30
هال سيتي × تشلسي ()15,30
ك ــويـ ـن ــز بـ ـ ـ ــارك ري ـ ـن ـ ـجـ ــرز × إفـ ــرتـ ــون
()18,00

 السبت:اتلتيكو مدريد × خيتافي ()17,00
رايو فاييكانو × ملقة ()19,00
ليفانتي × سلتا فيغو ()21,00
اتلتيك بلباو × امليريا ()23,00
غرناطة × ايبار ()23,00
 األحد:دي ـبــورت ـي ـفــو ال ك ــورون ـي ــا × إسـبــانـيــول
()13,00
فياريال × إشبيلية ()18,00
ريال سوسييداد × قرطبة ()20,00
برشلونة × ريال مدريد ()22,00

 األحد:إمبولي × ساسوولو ()13,30
يوفنتوس × جنوى ()16,00
تشيزينا × روما ()21,45
التسيو × فيرونا ()21,45
نابولي × أتاالنتا ()21,45
بارما × تورينو ()21,45
سمبدوريا × إنتر ميالنو ()21,45
أودينيزي × فيورنتينا ()21,45

دوري أبطال أوروبا

سان جيرمان يصطدم ببرشلونة والريال بأتلتيكو في قرعة دوري األبطال

نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا (فابريس كوفريني ــ أ ف ب)

شـ ـه ــدت ق ــرع ــة الـ ـ ــدور رب ـ ــع ال ـن ـهــائــي
ل ــدوري أب ـطــال أوروبـ ــا ،الـتــي سحبت
أم ــس فــي مــديـنــة ن ـيــون الـســويـســريــة،
قـمـتــن مــرتـقـبـتــن ب ــن ب ــاري ــس ســان
جـ ـ ـي ـ ــرم ـ ــان ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي وب ــرشـ ـل ــون ــة
االسباني من جهة ،و«درب ــي» مدريد
بني ريال وأتلتيكو من جهة أخرى.
فــي امل ـبــاراة األول ــى ،كــان الـفــريـقــان قد
ال ـت ـق ـي ــا ف ــي دور امل ـج ـم ــوع ــات خ ــال
املــوســم الـحــالــي وت ـبــادال ال ـفــوز :ســان
جيرمان على ملعبه  ،2-3وبرشلونة
 1-3على ملعبه.
أم ــا فــي املــواج ـهــة الـثــانـيــة بــن قطبي
العاصمة االسبانية ،فستكون املباراة
إع ـ ـ ـ ــادة ل ـن ـه ــائ ــي ال ـ ـعـ ــام املـ ــاضـ ــي مــن
الـبـطــولــة ذات ـه ــا ،وال ـتــي انـتـهــت بفوز

الريال .1-4
بدوره ،يسعى بايرن ميونيخ األملاني
للثأر من بورتو البرتغالي الذي هزمه
 1-2في نهائي املسابقة عام .1987
من جهته ،يلعب يوفنتوس االيطالي
مع موناكو الفرنسي ،في مباراة تميل
الـكـفــة فـيـهــا ال ــى «ال ـس ـيــدة ال ـع ـجــوز»،
ّ
وخصوصًا فــي ظــل تألق ثنائي خط
الهجوم األرجنتيني كــارلــوس تيفيز
واإلسباني الفارو موراتا.
وت ـقــام مـبــاريــات الــذهــاب فــي  14و15
نيسان ،واإلياب في  21و 22منه.
وه ـنــا نـتـيـجــة ال ـقــرعــة (ال ـفــريــق األول
يستضيف مباراة الذهاب):
باريس سان جيرمان  -برشلونة
اتلتيكو مدريد  -ريال مدريد

بورتو  -بايرن ميونيخ
يوفنتوس  -موناكو

«يوروبا ليغ»
أسـفــرت قرعة الــدور ربــع النهائي من
«يوروبا ليغ» عن منافسات متكافئة،
ّ
وجــن ـبــت امل ــواج ـهــات بــن فــريـقــن من
دولة واحدة.
وسيستضيف زينيت سان بطرسبورغ
ال ــروس ــي اش ـب ـي ـل ـيــة االس ـب ــان ــي حــامــل
اللقب ،بينما سيلعب دنيبرو األوكراني
الحديث العهد فــي املسابقة مــع كلوب
بروج البلجيكي بعدما حقق كل منهما
م ـف ــاج ــأة ك ـب ـي ــرة ،األول ع ـل ــى ح ـســاب
أياكس الهولندي ،والثاني على حساب
بشكيطاش التركي.

كذلك ،يواجه دينامو كييف األوكراني
الــذي قضى على آخــر ممثل النكلترا
إفـ ــرتـ ــون ،م ــع ف ـيــورن ـت ـي ـنــا اإلي ـط ــال ــي،
فيما سيصطدم مواطنه نابولي ،بطل
 ،1989بعقبة فولسبورغ االملاني.
وتقام مباريات الذهاب في  16نيسان،
واإلياب في  23منه.
وهنا القرعة:
اشبيلية  -زينيت سان بطرسبورغ
دنيبرو  -كلوب بروج
دينامو كييف  -فيورنتينا
فولسبورغ  -نابولي.

تقارير أخرى
على موقعنا
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أخبار رياضية

خسارة مقلقة للبنان األولمبي عشية التصفيات
لقي منتخب لبنان األومل ـبــي خسارة
مقلقة أمام نظيره السعودي  ،3-0في
م ـب ــاراة دول ـيــة وديـ ــة ،ضـمــن املعسكر
الذي أقامه في إمارة عجمان.
وتلقى املنتخب اللبناني هدفني في
ال ـش ــوط األول ،قـبــل أن تـهـتــز شباكه
فــي الـنـصــف الـثــانــي مــن الـلـقــاء ،الــذي
ّ
شــكــل خ ـتــام مـعـسـكــره ف ــي اإلمـ ـ ــارات،
ح ـي ــث س ـي ـتــوجــه صـ ـب ــاح الـ ـي ــوم إل ــى
العاصمة العمانية مسقط للمشاركة
في تصفيات املجموعة األولى املؤهلة
إلى كأس آسيا لالعبني دون  22عامًا
التي ستقام في قطر ،على أن يخوض
أول ـ ـ ـ ــى م ـ ـبـ ــاريـ ــاتـ ــه ي ـ ـ ــوم االثـ ـ ـن ـ ــن فــي
مواجهة املالديف ،أضعف منتخبات
املـجـمــوعــة ال ـتــي تـضــم أي ـضــا ال ـعــراق
وعمان والبحرين.
مـحـلـيــا ،تــأهــل ال ـش ـبــاب ال ـغ ــازي ــة إلــى
نهائي كأس حارة حريك التنشيطية
الثامنة التي تنظمها لجنة الرياضة
فـ ــي الـ ـبـ ـل ــدي ــة ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع نـ ــادي
العهد ،بـفــوزه على شباب الساحل 3
ّ
وتقدم
–  ،1أمــس ،على ملعب العهد.
ال ـغ ــازي ــة ب ـه ــدف ال ـن ـي ـج ـيــري ستيفن
اوكوه في الدقيقة  20بعد تمريرة من
املــدافــع نـيــازي شحيمي .وعــزز حسن
ب ـ ــزي ال ـن ـت ـي ـجــة فـ ــي ال ـ ـشـ ــوط ال ـثــانــي

بتسديدة قوية في الدقيقة  .53وحاول
الساحليون العودة إلى املباراة ،فكان
ه ــدف تـقـلـيــص ال ـف ــارق عـبــر ال ـســوري
علي غليوم في الدقيقة  .76لكن العب
ال ـغ ــازي ــة ح ـســن ع ـلــويــة ح ـســم ال ـفــوز
لفريقه في الدقيقة  88لتنتهي املباراة
بفوز الغازية .1 - 3
وسيقابل الـغــازيــة فــي الـنـهــائــي ،يوم

هوبس يستضيف الحكمة اليوم
تستكمل اليوم منافسات املرحلة األولــى من
إياب دور املجموعات لبطولة لبنان لكرة السلة،
فيلعب هوبس مع ضيفه الحكمة عند الساعة
 17.00على ملعب مجمع املر ضمن املجموعة
الثانية .وتختتم املرحلة غـدًا بلقاء التضامن
الزوق مع ضيفه الشانفيل على ملعب مجمع
الــرئ ـيــس فـ ــؤاد ش ـه ــاب ع ـنــد ال ـســاعــة 17.00
ضمن املجموعة عينها.

تتوضح الصورة في اليومني املقبلني،
ّ
وخـصــوصــا فــي مسألة تسلم تــاردي
مهماته في القريب العاجل واإلشراف
على الفريق في الشهرين املقبلني قبل
انـتـهــاء مــوســم  .2015 - 2014وعــرف
الجمهور اللبناني تاردي خالل فترة
تدريبه ملنتخب لبنان بني عامي 2002
و.2003

الثالثاء املقبل ،الفريق الفائز من لقاء
الصفاء وطرابلس الذي سيقام اليوم
عند الساعة  15.00على امللعب عينه.
من جهة أخرى ،تسير املفاوضات بني
إدارة نادي األنصار واملدرب الفرنسي
ري ـ ـشـ ــار ت ـ ـ ـ ــاردي ج ـ ـي ـ ـدًا ،مـ ــع اقـ ـت ــراب
االتفاق على التفاصيل بعدما تخطى
الطرفان مرحلة القبول .ويفترض أن

سباق الشباب لبيروت ماراثون

يبدأ منتخب لبنان األولمبي مبارياته في التصفيات يوم االثنين (عدنان الحاج علي)

تنظم جمعية ب ـيــروت م ــاراث ــون سـبــاق «بنك
ً
ابتداء
ميد» للشباب الــذي يقام ألول مـ ّـرة غدًا
مــن التاسعة صباحًا ،وقــد اختيرت الواجهة
الـبـحــريــة فــي منطقة ضبية لـتـكــون مسرحًا
للسباق ال ــذي تنظمه الجمعية بــالـتـعــاون مع
وزارت ـ ــي الـتــربـيــة والـتـعـلـيــم الـعــالــي وال ـشــؤون
االج ـت ـمــاع ـيــة ،وبـ ــاشـ ــراف االتـ ـح ــاد الـلـبـنــانــي
أللـعــاب الـقــوى .وسيكون الـهــدف مــن السباق
اكتشاف املواهب بني الطالب واألطفال الذين
تراوح أعمارهم بني  7و 17سنة وإعــداد جيل
مــن الـعــدائــن الجديرين بالرعاية ،مــا يساعد
فــي صناعة أبـطــال لبنانيني قــادريــن على أن
يـشــاركــوا ويـنــافـســوا فــي املـســافــات الطويلة،
وتحديدًا املاراثون ملسافة  42.195كلم ،حيث
إن عدد اللبنانيني الذي يركضون هذه املسافة
ما زال محدودًا.
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«الفيفا» ّ
يعوض على األندية
خصص االتحاد الدولي لكرة القدم ،باالتفاق
مع رابطة األندية األوروبية ،مبلغ  418مليون
دوالر ،ك ـت ـعــوي ـضــات جـ ــراء وض ــع الــاعـبــن
بتصرف منتخبات بالدهم خــال مونديالي
 2018فــي روس ـيــا و 2022فــي ق ـطــر .وذكــر
ُ
«الـفـيـفــا» فــي ب ـيــان ل ــه« :خ ـ ِّـص ــص مـبـلــغ 209
مــايــن دوالر لــأنــديــة ال ـتــي ت ـحــرر العبيها
للمشاركة فــي مــونــديــال  2018فــي روسـيــا،
واالتفاق على مبلغ مماثل لنسخة  2022في
قطر».
ّ
ويأتي االتفاق املوقع من قبل رئيس «الفيفا»،
ال ـس ــوي ـس ــري ج ـ ــوزف ب ــات ــر ،وأم ـي ـن ــه ال ـعــام
جيروم فالكه ورئيس رابطة األندية األوروبية
األملــانــي ك ــارل  -هاينتس رومـيـنـيـغــه ،بعدما
طالبت الرابطة بتعويضات عن إقامة مونديال
 2022في الشتاء.
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أفقيا
 -1دولــة أوروب ـيــة عاصمتها ريكيافيك – خاصته وملكه –  -2مدينة أوسترالية –
منطقة صحراوية في ليبيا من مدنها سبها –  -3للنداء – مقعد على ظهر الخيل – -4
يجري في العروق – وكالة أنباء عربية – طعم الحنظل –  -5اسم موصول – الشعور
الــذي يستولى على الشخص –  -6مدينة في شمال العراق بسفح كردستان – سكر
أبيض –  -7نثر املــاء فــي كــل اتـجــاه – سقي أو نوتة موسيقية – خــاف جحيم – -8
حيوان يشبه الدب أصغر منه موطنه جبال الحماليا –  -9أصيب الرجل بالدوار – فقد
ومحسن –  -10رئيس حكومة لبناني راحل ّ
عقله – صادق وصالح ُ
عي مرتني رئيسًا
للوزراء

عموديًا

ّ
وتحسر على املاضي – عاصمة أوروبية –  -2متشابهان – ساحر لبناني راحل
 -1ندم
من أصل فلسطيني حمل لقب " الدكتور " له مؤلفات – مقياس مساحة –  -3ضباب
رقيق – ثقب –  -4خاصتنا – عاصمة غانا –  -5لحم غير مطبوخ أو شحم – ينبوع ماء
باألجنبية – يعالج الوسائد والفراش ويجدد خياطتها –  -6لقب جمال باشا التركي
– إقترب منه –  -7خالف أتراح – ضمير متصل –  -8ألقى به في السجن – من أسماء
األسد – برق وتألأل –  -9نوتة موسيقية – رتبة عسكرية ميدانية في الجيوش الكبرى
ّ
لقبت بمارلني مونرو الشرق – من ال أخمص لقدميه
–  -10ممثلة مصرية راحلة

أفقيا

شروط اللعبة
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7
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مشاهير

حلول الشبكة السابقة

1

 -1كوناكري – بق –  -2ارسطوطاليس –  -3رق – بلل – حك –  -4ا ا ا – عماد –  -5وثيق – مز –
سا –  -6سون – كاربوف –  -7مر – منشار –  -8دنا – ود –  -9عام – ّ
فلي –  -10مزرعة – لطيف

2

3

5

6

9

10

11

رئيس فرنسي ( )1974-1911ترأس بالده في فترة معينة من النصف الثاني من
القرن املاضي كما تولى رئاسة الوزراء في عهد الرجل التاريخي شارل ديغول

عموديًا

 -1كارلوس منعم –  -2ورق – ثور – ّأز –  -3نس – أين – ّ
دمر –  -4أطباق – من –  -5كوال – كنافة
–  -6رطل – ماش –  -7يا – عزرائيل –  -8لحم – بر – نط –  -9بيكاسو – ّ -10
قس – دافيدوف

حل الشبكة 1954

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.

4

اإلمارات تستضيف مونديال األندية
في  2017و2018

إعداد
نعوم
مسعود

 = 1+2+3+5حصون ■  = 6+4+9+8ماركة سيارات ■  = 3+11+10+7ما يكون
على هيئة الدائرة

حل الشبكة الماضية :رمضان قديروف

سـتـكــون اإلم ـ ــارات الـعــربـيــة املـتـحــدة مسرحًا
لبطولة العالم لألندية ملدة عامني على التوالي،
بعدما أسند االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)
املهمة إليها لعامي  2017و.2018

بولت سيشارك في سباق 100م
في ريو 2016
ذكر منظمون محليون لسباق  100متر في
ريو دي جانيرو ،أن العداء الجامايكي أوساين
بولت ،حامل الرقم القياسي العاملي ،سينافس
ف ــي ال ـس ـبــاق الـشـهــر امل ـق ـبــل ،بـعــد سـعـيــه إلــى
التأقلم مع أجــواء املدينة التي ستشهد إقامة
دورة األلعاب األوملبية .2016
وسـيـقــام الـسـبــاق فــي ن ــادي الـفــروسـيــة عقب
عــامــن مــن إقــامـتــه عـلــى شــاطــئ كــوبــاكــابــانــا.
وسيخوض بولت املنافسة في مواجهة ثالثة
ريــاض ـيــن آخ ــري ــن عـلــى مـضـمــار مخصص
لسباقات  100متر في  19نيسان املقبل.
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اعالنات
إعالنات األخبار
◄◄ مبوب
رسمية►►

عمرة رجب
من  22/4/2015اىل 27/4/2015
املدينة املنورة دار اﻹميان أنرتكونتيننتال
مكة املكرمة دار التوحيد أنرتكونتيننتال

MSD Real Estate
 Interior Design- Brokers
Rawshe – Salhab bldg. – First Floor
+961 1 785669 or +961 78 970888
شقق للبيع
 البطريركية  -خلف مطعم بربر200 -م 3 – 2غرف نوم – غرفة خادمة– طابق  – 4موقف للشقة  +مولد
 الغبيري – مدرسة املروج –  130م – 2سوبر دولكس دوحة عرمون –  420م 160 – 2م – 2سوبر دولكس منظر البحر غيرمحجوب  -دوحة عرمون  -الطريق العام – صالة  1000متر
بئر حسن  -صالة  -زاوية  100متر  -الطريق العام
03/892221 -78/970888
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◄ مبوب األخبار ►
اأحلى دوا �شم الهوا
يوم كامل مع غداء

 -1فاريا  -اأو الزعرور  -2اللقلوق  -مار �شربل
 -3جعيتا  -حاري�شا  -جبيل
 -4الأرز  -اإهدن  -بن�شعي
 -5بيت الدين  -ق�شر مو�شى
 -6بعلبك اأو عنجر زحلة  -7تنورين
 -8الناقورة � -شور  -9جزين  -مليتا

اأطلبوا برنامج عيد الأم

دبي:

تذكرة  +فندق Visa +

برامج مميزة اإلى:

قبر�س ،اإيطاليا ،رو�شيا ،فرن�شا ،ماليزيا ،تايلند،
اإندوني�شيا ،مالديف ،فيتنام ،ال�شين والمغرب.

www.fivestarstours.com

ا�شـــتفد من عرو�شـــات الف�شح المميـــزة (الأماكن محدودة)
ا�شطنبول :عر�س خا�س � 333$شرم ال�شيخ  299$الغردقة  -الغونة
فندق  + *5فطور  +تذكرة � +شرائب  +نقل
اإبتداءً من

اأ�شنة  -كبادوكيا:

399$

فندق  +فطور  +تذكرة � +شرائب  +نقل

 4و 5و 6و 8اأيام Direct Flight

فنادق مميزة مع جميع الوجبات  +تذكرة � +شرائب  +نقل
 +م�شابح واألعاب لالأطفال  +فيزا مجان ًا للحجز المبكر.

فندق  +فطور  +ع�شاء  +تذكرة Visa +

للبيع

بدون وسيط وبداعي
السفر شقة  118م.م
في النويري ,بناء جديد.
03/288770

achokr@igccorporation.com

للبيع
شقة في الجناح ,مقابل
السبينيس500 ,م ,2الطابق
الثالث ,موقف عدد 3
ومستودع وغرفة سائق
لإلتصال 03/709470

666$

فندق  5نجوم مع جميع الوجبات  +تذكرة +
�شرائب  +نقل

ا�شطنبول-كبادوكيا 666$:الأق�شر اأ�شوان  * Direct Flightاأ�شوان  -الأق�شر  -الغردقة
فندق  +فطور  +تذكرة � +شرائب  +نقل
444$
* اأ�شوان  -الأق�شر  -القاهرة
تون�س :عر�س خا�س  699$تذكرة � +شرائب  +جميع الوجبات وال�شهرات على تذكرة � +شرائب  +باخرة وفنادق  5نجوم مع

الحمرا  -نزلة ال�شارول  -بناية Five stars Tower
01/347773 - 70/347773

Sales engineer
Company located in
Hazmieh with regional
manufacturing
activities looking for fresh
graduate in mechanical
engineering.
Send CV

FIVE STARS TOURS

للبيع
فيال في قانا – صور الورداني
مساحة ()260م مساحة العقار
()1200م صالون – غرف للنوم
 2كبار – غرفة جلوس – مطبخ
للمراجعة ()03/293802

إلعالناتكم
في صفحة ّ
المبوب والوفيات

03/662991
من أي منطقة
في لبنان،
صباحًا لغاية
يوميًا من ً 7:30
 10:30ليال
نختصر المسافات ومندوبونا
في خدمتكم للمتابعة
وتحصيل الفاتورة

متن باخرة  5نجوم  +جميع الرحالت  +فيزا

جميع الوجبات

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

برامج الف�شح المميزة:

 -1اإ�شبانيا :بر�شلونة  -مدريد  -مدن الندل�س
برنامج كامل مع جميع الرحالت ansa
Lufth

 -2براغ  -ڤيينا  -بوداب�شت

فندق  +فطور  +تذكرة  +نقل  +رحالت � +شرائب
(( رحلة  + Karlovevaryغداء للحجز المبكر))

الهند دلهي  -اغرا  -جيبور

-3
ad
Etih ays
فندق  +فطور  +تذكرة  +نقل  +جميع الرحالت
Airw

� -4شريالنكا برنامج رائع

فندق  +فطور  +تذكرة tar
Qa ays
w
 +جميع الرحالت والنقل
Air
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ثقافة وناس
ً
ً
وعشوائية على مستوى الثقافة والشوارع
وتناقضات
اضطرابات
من
تحمله
ما
بكل
للقاهرة
طويال
هجاء
يمكن اعتبار روايته الجديدة
ً
ّ
والعمارة« .استخدام الحياة» (منشورات مرسوم –  )2015عمل صادم ،يتجاوز قوالب التصنيف ،جاعال من النص أفقًا رحبًا بال كليشيهات.

ّ
ّ
أحمد ناجي :حكاية كابوسية عن أم المدن
القاهرة ـ محب جميل
يـ ـ ــواصـ ـ ــل أحـ ـ ـم ـ ــد ن ـ ــاج ـ ــي ()1985
خ ـلــق كــواب ـي ـســه ال ـخــاص ــة وع ــوامل ــه
امل ـظ ـل ـم ــة الـ ـت ــي ب ــدأه ــا ف ــي روايـ ـت ــه
األول ـ ـ ــى «روج ـ ـ ـ ــرز» (دار م ــام ــح –
ّ
ليصور لنا رحلة عجائبية
،)2007
لـ ـش ــاب فـ ــي ش ـ ـ ــوارع الـ ـق ــاه ــرة بـعــد
إح ـ ـ ــدى ال ـ ـ ـكـ ـ ــوارث املـ ـن ــاخـ ـي ــة ال ـت ــي
غطت معاملها بالرمال .في روايته
الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة «اس ـ ـت ـ ـخ ـ ــدام الـ ـحـ ـي ــاة»
(منشورات مرسوم –  ،)2015يجعل
ناجي القاهرة مسرحًا للحدث .لكن
ٌ
عصي على التصنيف،
هــذا الـنـ ّـص
وال ي ـع ـتــرف بـكـلـيـشـيـهــات الـكـتــابــة
ال ـس ــائ ــدة .ض ـفــائــر م ـل ـغــزة يـغــزلـهــا
ال ـ ـ ــروائ ـ ـ ــي الـ ـ ـش ـ ــاب ب ـ ـبـ ــطء ل ـ ُـي ـش ـك ــل
فــي الـنـهــايــة حـكــايــة كــابــوسـ ّـيــة عن
ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة أم امل ـ ـ ـ ــدن .ي ـ ـتـ ــرافـ ــق ه ــذا
الـ ـن ـ ّـص م ــع م ـج ـمــوعــة م ــن ال ــرس ــوم
التوضيحية التي تتداخل معه أو
ت ـخ ــرج ع ــن ط ــوع ــه أح ـي ــان ــا لـتـكـمــل
الحكاية املركزية.
ً
ً
هجاء طويال
يمكن اعتبار الرواية
لـ ـلـ ـع ــاصـ ـم ــة ب ـ ـكـ ــل مـ ـ ــا تـ ـحـ ـمـ ـل ــه مــن
اضطرابات وتناقضات وعشوائية
ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـث ـقــافــة والـ ـش ــوارع
وال ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــارة .عـ ـ ـل ـ ــى طـ ـ ـ ـ ــول ال ـ ـخـ ــط
ال ـ ــروائ ـ ــي ،يـ ـح ــاول ن ــاج ــي خـلـخـلــة
امل ـفــاه ـيــم ال ـثــاب ـتــة ل ــدى ال ـق ــارئ من
خـ ـ ــال قـ ـص ــة بـ ـ ّـسـ ــام ب ـه ـج ــت الـ ــذي
يجد حاله في حالة غرامية ّ
معقدة
ي ـح ــاول ف ــك خـيــوطـهــا ع ـلــى ام ـتــداد
ال ـ ــرواي ـ ــة .خ ـ ــال ذلـ ـ ــك ،ي ـش ـت ـبــك مــع
إح ــدى الـجـمـعـيــات ال ـتــي تـعـمــل في
م ـج ــال الـ ـعـ ـم ــارة ،وتـ ـط ـ ّـور أس ـلــوبــا
ج ـ ــدي ـ ــدًا ل ـل ـت ـع ــام ــل م ـ ــع ع ـش ــوائ ـي ــة
القاهرة .الحكاية املركزية تدور في
ثالثة أزمنة بني الحاضر واملاضي
ب ـت ـف ــاص ـي ـل ــه واملـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل .ت ـت ـش ـكــل
ال ــرواي ــة م ــن ع ـش ــرة ف ـص ــول ُمـفـتـتــة
إلـ ـ ــى مـ ـق ــاط ــع صـ ـغـ ـي ــرة عـ ـ ـ ــدة ،ل ـكــن
نــاجــي أح ــدث حــالــة مــن الالنمطية
والتشظي في السياق ،كأن الحدث
الــروائــي شبيه بمكعبات «الـبــازل»
التي تحتاج الـقــارئ ليجمعها كي
تتكون الصور النهائية للحكاية.
مغامرة بسام فــي قلب املدينة هي
محاولة للتعامل مع الوضع املزري
ال ــذي آلــت إلـيــه األم ــور .لـكــن حياته
مليئة بالعديد من الشخوص التي
يـمـثــل كــل واح ــد مـنـهــا منعطفًا في
الـ ــروايـ ــة .ه ـن ــاك ري ــم ال ـت ــي تـصـلـهــا
رس ــال ــة م ــن ه ــات ــف ب ـ ّـس ــام م ـفــادهــا:

«أح ـتــاج  400جـنـيــه ض ــروري جــدًا.
مطعم «مــاجــو» ش ــارع شامبليون.
ب ـكــرة ال ـســاعــة  .»1سـيـتـضــح الحـقــا
أن ري ــم ال ـتــي كــانــت عـلــى عــاقــة مع
ّ
بسام ،تعاونت مع املنقذين أعضاء
الـجـمـعـيــة ال ــذي ــن الـتـقـتـهــم وعــرفــوا
م ــن خــال ـهــا ب ـعــض امل ـع ـلــومــات عــن
ّ
بسام .ريم هي فتاة درست في كلية
األل ـس ــن؛ حـيــث تـعــرفــت إل ــى الـشــاب
الـ ـ ـ ــذي أحـ ـبـ ـت ــه سـ ـ ـ ــرًا .وك ـ ـ ـعـ ـ ــادة كــل
الـشـبــاب ،كــان الـشــاب ســاخـطــا على
ح ــال ال ـب ـلــد ،يـتـحــدث عــن الـسـيــاســة
ب ـع ـن ــف ،وال ي ـج ــد ح ــال ــه هـ ـن ــا .أم ــا
ه ــي ،فـكــانــت مــن أس ــرة مـحــافـظــة لم
تتكيف مع الروتني اليومي ،فقررت

املغامرة .قررت ريم السفر إلى قطر
نتيجة لليأس.
ه ـ ـنـ ــاك ،أمـ ـض ــت ث ــاث ــة أشـ ـه ــر بــن
ال ـ ـكـ ــورن ـ ـيـ ــش ال ـ ـخـ ــالـ ــي م ـ ــن ال ـب ـش ــر

جو فانتازي يشبه في تراكيبه
«ألف ليلة وليلة»
واملوالت التجارية العمالقة ،لكنها
ف ــي ال ـن ـهــايــة ف ـق ــدت مـ ــذاق ال ـحــريــة،
فـقــررت الـعــودة إلــى مـصــر .تزوجت
ري ــم م ــن زمـيـلـهــا ال ـش ــاب الـجــامـعــي
ال ب ـهــدف ال ـح ــب ،ب ــل ب ــداف ــع الـيــأس

واالرتـ ـ ـي ـ ــاب .ل ــم ت ـكــن ال ـع ــاق ــة عـلــى
م ــا ُيـ ـ ـ ــرام ،فـ ـق ــررا االنـ ـفـ ـص ــال م ــرات
عـ ــدة ن ـت ـي ـجــة ال ـض ـغ ــوط وامل ـش ــاك ــل
اليومية.
مــا ُيـمـيــز هــذا الـنــص حـقــا هــو قــدرة
ن ــاج ــي ع ـلــى خ ـلــق م ـس ـتــويــات عــدة
مــن اللغة بــن العامية والفصحى.
ثـ ــم ت ـخ ـت ـفــي ه ـ ــذه ال ـل ـغ ــة امل ـك ـتــوبــة
ّ
لتحل محلها مجموعة من الرسوم
ل ـل ـف ـن ــان أيـ ـم ــن الـ ــزرقـ ــانـ ــي ()1982
لتشكل مـســار الـحــدث ضمن وحــدة
عـضــويــة مـتـنــاغـمــة ،حـيــث يـتــداخــل
الـنـ ّـص مــع ال ـصــورة لتنتج الــروايــة
املصورة.
بـعــد م ـغــامــرة طــويـلــة عـلــى أنـقــاض

القاهرة ،يلتقي ّ
بسام بإيهاب حسن،
أح ــد أف ــراد الـجـمـعـيــة الـتــي تلخص
مـهـمـتـهــا ف ــي ال ـق ــاه ــرة ف ــي صـنــاعــة
سلسلة من األفــام التسجيلية عن
ع ـمــارة املـ ــدن ،وخ ـصــوصــا الـقــاهــرة
أم املــدن .إيهاب شخصية محورية
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــص .ه ـ ـ ــو أسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاذ األدب
املـقــارن والنقد الثقافي الــذي يهتم
بالعمارة الحديثة وفلسفتها .كما
أن لــديــه ق ــدرة فــائ ـقــة ع ـلــى الـتــوغــل
فــي ثـنــايــا الـّنـفــس لـيـعــرف مــا تفكر
فـ ـي ــه ،ع ـ ــدا أن ـ ـ ــه ش ـخ ـص ـي ــة ش ــدي ــدة
ال ـج ــاذب ـي ــة خ ـصــوصــا م ــع ال ـن ـســاء.
أم ــا تـلــك الـجـمـعـيــة امل ـع ـمــاريــة الـتــي
ت ـش ـب ــه ال ـت ـن ـظ ـيــم ال ـ ـسـ ــري ،فـتـحـمــل
ف ــي جـعـبـتـهــا تــاري ـخــا م ــن األس ـمــاء
والبطاقات واملعرفة املتراكمة عبر
آالف ال ـس ـنــن ح ــول املـ ــدن وامل ـعــالــم
اإلنسانية التي كــان لها دور كبير
في تأسيس الجمعية.
ال ينفي السارد ّ
بسام بهجت تورط
ت ـلــك الـجـمـعـيــة ف ــي اف ـت ـعــال ك ــوارث
بيئية بـهــدف إع ــادة تــدويــر عـمــارة
امل ـ ــدن م ــن ج ــدي ــد .كـ ــان أحـ ــد ح ـلــول
إع ـ ــادة م ـس ــار ال ـح ـيــاة ف ــي ال ـقــاهــرة
إلـ ــى ط ـب ـي ـع ـت ـهــا ،ه ــو ال ـت ـخ ـلــص مــن
نهر النيل إلى األبد ،وتغيير املسار
الــذي تـحــرك خــالــه .وبــذلــك تتجمع
ال ـت ـك ـتــات ال ـس ـكــان ـيــة ف ــي ن ـطــاقــات
جديدة .أرفق ناجي روايته بمعجم
داخلي صغير عن شخوص الحياة
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة فـ ــي ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة؛ ك ــائ ـن ــات
م ـ ـشـ ـ ّـوهـ ــة أفـ ـ ــرزهـ ـ ــا واقـ ـ ـ ــع م ـك ـب ــوت
مــزيــف .إنـهــا «ح ـيــوانــات» الـقــاهــرة:
«كـ ـ ــاب ال ـس ـك ــك ،ال ـف ـت ــاة امل ـح ـج ـبــة،
ال ـصــراص ـيــر ،وح ـيــد ال ـق ــرن ال ـب ـ ّ
ـري،
والـ ـ ـت ـ ــاكـ ـ ـس ـ ــي» ....نـ ـج ــح ن ــاج ــي فــي
ج ـ ـعـ ــل ال ـ ـس ـ ــرد ف ـ ــي غـ ــايـ ــة املـ ــرونـ ــة
وال ــواق ـع ـي ــة ،ف ــاألل ـف ــاظ املـسـتـخــدمــة
جـ ـعـ ـل ــت الـ ـحـ ـك ــاي ــة املـ ـ ــرويـ ـ ــة أش ـب ــه
بــال ـكــابــوس ال ــذيُ ال مـفــر م ـنــه .لكن
ً
يبدو أن الواقع املعاش أكثر قسوة
ّ
النص بجو
من الخيال .يتميز هذا
فــان ـتــازي يـشـبــه فــي تــراكـيـبــه «ألــف
ليلة وليلة».
ال يعدك أحمد ناجي في هذا العمل
بـشــيء إال بــاملـغــامــرة والـكــابــوسـيــة،
يـنـهــل مــن فـيــض ال ــواق ــع مــا يــريــده،
وي ـ ـتـ ــرك الـ ـح ــواش ــي ل ـت ـك ـمــل ث ـق ــوب
ال ـن ـ ّـص امل ـت ـع ـمــدة .إن ــه عـمــل ص ــادم،
ي ـ ـت ـ ـجـ ــاوز ق ـ ــوال ـ ــب ال ـت ـص ـن ـي ــف وال
يـ ـعـ ـتـ ـم ــد الـ ـ ـلـ ـ ـغ ـ ــة الـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــري ـ ــري ـ ــة ف ــي
ً
ّ
النص الروائي
الوصف ،جاعال من
أفقًا رحبًا بال كليشيهات.
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َ
تراث منذ العام ّ ،2000
انكب «المعهد الفرنسي للشرق األدنى» على مشروع «سيرة الملك الظاهر ب ْي َبرص بحسب الرواية الشامية» .بدأ بنشر
كتب صدر عددها الـ  12العام الماضي ،ويتم العمل حاليًا على إصدار الجزء الثالث عشر
أجزائها في ٍ

َ
ْ
ّ
َ
قال الراوي يا سادة يا كرام ...الظاهر بيبرص في الحمرا
أريج أبو حرب
ّ
ت ـش ــك ــل ال ـ ِـسـ ـي ــر جـ ـ ــزءًا أس ــاسـ ـي ــا مــن
ال ــرواي ــات الشعبية فــي بــاد الـشــام.
ت ـت ـن ــاق ـل ـ ًه ــا األج ـ ـ ـيـ ـ ــال وتـ ـت ـ ًـوارثـ ـه ــا
مـ ـضـ ـيـ ـف ــة ع ـل ـي ـه ــا وح ـ ـ ــاذف ـ ـ ــة م ـن ـهــا
بـ ـحـ ـس ــب ال ـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ــروف االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة
تحمل
والسياسية السائدة .هي إذًا
ّ
الثقافي الشفهي ،وتوثق
إرث البالد
ً
أح ــداث ــا تــاري ـخ ـيــة مـ ـ ّـرت ع ـلــى امل ــدن
وطـبـعــت نــاسـهــا .ولـلـ ِـسـ َـيــر مكانتها
الخاصة فــي املقاهي التي يرتادها
الـ ـن ــاس لــاس ـت ـمــاع إلـ ــى ال ـح ـكــواتــي
ال ــذي يحتفظ بـمـخـطــوطــات الـ ِـسـ َـيــر
الـ ـ ـق ـ ــديـ ـ ـم ـ ــة ،ف ـ ـيـ ــروي ـ ـهـ ــا ب ــأسـ ـل ــوب ــه
ال ـت ـشــوي ـقــي الـ ـخ ــاص ع ـبــر جـلـســات
عدة.
ولسيرة امللك الظاهر َب ْي َبرص (1223
–  ،)1277أبرز ملوك الدولة اململوكية
ال ـ ـ ـ ــذي ح ـ ـكـ ــم م ـ ـصـ ــر وب ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـشـ ــام
وح ــارب غ ــزوة الصليبيني واملـغــول
ّ
عـلـيـهــا ،قـصـ ٌـص تعظمها الــروايــات
ّ
الشعبية حتى ُيقال بأن لكل مدينةٍ
ف ــي بـ ــاد الـ ـش ــام وم ـص ــر رواي ــات ـه ــا
الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة عـ ـ ـن ـ ــه .ومـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ــرواي ـ ـ ــات
امل ـع ــروف ــة ع ـن ــه ،ت ـلــك امل ـص ـ ّ
ـري ــة الـتــي
ُ
ن ِشرت في أواخر القرن التاسع عشر
ً
كتاب
السيرة الطويلة في ُ ٍ
مختصرة ُ ّ
واحـ ٍـد حيث نقحت القصة واجتزئ
منها الكثير بهدف تلخيصها.
وف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـث ـ ـمـ ــان ـ ـي ـ ـن ـ ـيـ ــات م ـ ـ ــن ال ـ ـقـ ــرن
الـ ـعـ ـش ــري ــن ،بـ ـ ــدأ مـ ـ ـش ـ ــروع ت ـج ـم ـيــع
م ـخ ـطــوطــات ه ــذه ال ـس ـيــرة ف ــي بــاد
ال ـشــام عــن طــريــق امل ـصــادفــة .التقى
ال ـبــاحــث الـفــرنـســي ج ــورج بــوهــاس
بشفيق اإلمام مدير متحف التقاليد
ال ـش ـع ـب ـيــة فـ ــي «قـ ـص ــر الـ ـعـ ـظ ــم» فــي
دم ـ ـ ـشـ ـ ــق .س ـ ــاع ـ ــد اإلم ـ ـ ـ ـ ــام بـ ــوهـ ــاس
لـ ـل ــوص ــول ال ـ ــى م ـخ ـط ــوط ــة حـلـبـيــة،
فـنـشــرهــا األخ ـيــر بــالـلـغــة الفرنسية
لصعوبة نـشــرهــا يــومـ ُهــا بالعربية
امل ـح ـك ـي ــة ف ــي دمـ ـش ــق .نـ ـ ِـشـ ــرت ه ــذه
ّ
النسخة غير املكتملة واملــؤلـفــة من
 36000صفحة فــي عشرة كتب عبر
«دار سـنــدبــاد» الـفــرنـسـيــة ،وبعدها
عـبــر «دار آك ــت س ــود» ()Actes Sud
حيث كــان ُيـفـتــرض نشر مئة كتاب
لتغطية أحداثها.

وف ـ ـ ـ ــي الـ ـتـ ـسـ ـعـ ـيـ ـنـ ـي ــات م ـ ـ ــن ال ـ ـقـ ــرن
ال ـع ـشــريــن ،ب ــدأ ال ـب ـحــث م ـج ــددًا عن
نسخة كاملة للسيرة بهدف نشرها
بــال ـل ـغــة ال ـعــرب ـيــة هـ ــذه املـ ـ ــرة ،وســط
اس ـ ـت ـ ـغـ ــراب الـ ـنـ ـق ــاد لـ ــوجـ ــود س ـي ــرة
ب ـهــذه األهـمـيــة فــي الـلـغــة الفرنسية
ف ـق ــط .ت ــوص ــل ب ــوه ــاس الـ ــى نـسـخــة
شامية كاملة واشتراها عبر «املعهد
الفرنسي للشرق األدنــى» ( )ifpoمن
ّ
شامي اسمه «أبــو أحمد»،
حكواتي
وهـ ــي الـ ـي ــوم م ـح ـفــوظــة ف ــي دم ـشــق.
ثــم تــوصــل ال ــى نـسـخـتــن شــامـ ّـيـتــن
أخـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــن ،إحـ ـ ـ ــداهـ ـ ـ ــا م ـ ـ ــن «مـ ـقـ ـه ــى
ال ـح ـجــاز» فــي دم ـشــق ،والـثــانـيــة من
حكواتي اسمه «أبو حاتم».
وم ـ ـنـ ــذ ع ـ ـ ــام  ،2000أط ـ ـلـ ــق امل ـع ـه ــد
م ـ ـ ـشـ ـ ــروع «س ـ ـ ـيـ ـ ــرة املـ ـ ـل ـ ــك الـ ـظ ــاه ــر
ّ
الشامية»
َبـ ْـيـ َـبــرص بحسب الــروايــة
كتب
فـبــدأ بنشر أج ــزاء الـسـيــرة فــي ٍ

ص ــدر ع ــدده ــا ال ـ ـ  12ال ـع ــام املــاضــي
بينما يتم العمل حاليًا على إصدار
الجزء الثالث عشر.
في إنجاز الجزء الثاني عشر ،تعاون
ال ـبــاح ـثــان جـ ــورج ب ــوه ــاس ّ
وايـ ــاس
ح ـ ـ ّسـ ــن ،ف ــاسـ ـتـ ـع ــان ــا ب ـ ـ ـ «حـ ـك ــوات ــي
ّ
الـ ـ ـ ــشـ ـ ـ ــام» رشـ ـ ـي ـ ــد الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاق (فـ ـ ـ ــارق

تعاون جورج بوهاس ّ
واياس
حسن النجاز الجزء الـ 12
الحياة فــي أيـلــول /سبتمبر )2014
ّ
املحكية الـتــي كانت
لفهم الـعـبــارات
ُ
تستعمل فــي املــديـنــة مـنــذ أكـثــر من
السيرة أهمية
مئة عــام .لنشر هــذه
ّ
كبيرة ،فهي من ناحية توثق مرحلة
ّ
تاريخية عاشها العالم وبالد الشام،

هي مرحلة الـحــروب الصليبية .من
ناحية أخرىّ ،
ّ
الشامية
تقدم الرواية
ـون
ل ـل ـس ـ ّيــرة امل ــرح ـل ــة امل ــذك ــورة ّ بـعـيـ ٍ
شامية و»من وجهة نظر أزقة الشام
ال ـش ـع ـب ـي ــة» ك ـم ــا ي ـص ـف ـهــا ال ـب ــاح ــث
ّاي ـ ــاس ح ـســن .ه ـنــا تـكـمــن أهـمـ ّـيـتـهــا
ال ـك ـبــرى .قـ ــراءة ال ـتــاريــخ واألحـ ــداث
من خــال الــروايــات الشعبية يعطي
للتاريخ نكهة الراوي ُ
ويظهر مزاجه
ّ
وشخصيته.
ّ
يقول حسن« :ال يمكننا أن نصنف
ّ
ال ـس ـيــرة ك ـت ــراث مـحــلــي ف ـقــط ،فـكــون
أح ـ ـ ـ ــداث ال ـ ـس ـ ـيـ ــرة تـ ـح ــاك ـ ّـي م ــرح ـل ــة
شهدها العالم أجمع ،فإنها تعتبر
ّ
لإلنسانية» .لذا يسعى
تراثًا كونيًا
املعهد لتقريب إصداراته من الناس
ّ
اليومية.
وإدخالها في حياتهم
ّ
«ق ــال ال ـ ـ ّـراوي يــا س ــادة يــا ك ــرام» إن
سيرة امللك الظاهر َب ْي َبرص بحسب

الحكواتي شادي الحالق في مقهى «ة مربوطة»

ّ
الرواية الشامية كانت لها محطة في
أحد مقاهي بيروت .قبل أسبوعني،
ـادي اب ــن أب ــو ش ــادي رشيد
سـ
ـرد ش ـ ّ
ّ
الحلق ،امللقب بـ «حكواتي الشام»،
ق ـ ـص ـ ـصـ ــا م ـ ـن ـ ـهـ ــا ،وع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـرف ال ـ ـنـ ــاس
ب ــاملـ ـل ــك الـ ـظ ــاه ــر وج ـ ـ ـ ــوان وش ـي ـحــا
وغ ـي ــره ــم م ــن ش ـخ ـصـ ّـيــات ال ـس ـيــرة.
ّ
تجمع جمهور تجاوز املئة
يومها،
شخص فــي مقهى «ة مــربــوطــة» في
منطقة الحمرا في بيروت لحضور
مـ ـ ـح ـ ــاض ـ ــر ٍة قـ ـ ّـدم ـ ـهـ ــا ّاي ـ ـ ـ ـ ــاس ح ـســن
وتـ ـن ــاول ف ـي ـهــا أه ـم ـ ّـي ــة س ـي ــرة امل ـلــك
الظاهر وتفاصيل نشر الجزء الـ 12
منها عبر «املعهد الفرنسي للشرق
األدنى» في بيروت (أوقف نشاطاته
ف ــي دمـ ـش ــق ،م ــوط ــن ال ـس ـي ــرة ،تحت
وطأة الظروف الحالية).
وب ـعــد امل ـح ــاض ــرة ،دخ ــل الـحـكــواتــي
شــادي الحالق ،مرتديًا ّ
زيــه الشامي
الـتـقـلـيــدي ،فـجـلــس عـلــى كــرســي من
خ ـ ـيـ ــزران وراح يـ ـ ــروي م ـق ـط ـعــا مــن
ً
ال ـس ـيــرة بــالـلـهـجــة الـشــامـيــة ،حــامــا
ارث أب ـي ــه« ،ح ـكــواتــي ال ـش ــام» ال ــذي
اشتهر بني  1990و  2012في مقهى
«النوفرة» الواقع بالقرب من الجامع
األمـ ـ ـ ــوي فـ ــي دم ـ ـشـ ــق .م ـق ـه ــى يـبـعــد
ـار فقط عــن قبر َب ْي َبرص
بضعة أمـتـ ٍ
ّ
ف ــي «امل ـك ـت ـب ــة الـ ـظ ــاه ــري ــة» .اس ـت ـهــل
ك ــام ــه «عـ ــن املـ ـل ــك ال ـظ ــاه ــر وال ـع ـلــم
الـبــاهــر والــذيــل الـطــاهــر ،مــن اشتهر
بالنعمة
بــالـعـلــم والـ ــدرس ،األص ـيــل
ّ
والـغــرس ،محمود الـخــزرمــي املكنى
بــركــن الـ ّـديــن َبـ ْـيـ َـبــرص ،وم ــن اشتهر
بـخــدمـتــه االفـ ـ ــداوي ابــراه ـيــم سـيــاج
العذارى».
تماهى املقهى البيروتي مع املقهى
الـ ـ ـش ـ ــام ـ ــي ح ـ ـيـ ــث اس ـ ـت ـ ـمـ ــع ال ـ ـنـ ــاس
ل ـل ـح ـكــواتــي وت ـف ــاع ـل ــوا م ــع ال ـس ـيــرة
ال ـ ـتـ ــي ت ـت ـص ــاع ــد أحـ ــداث ـ ـهـ ــا ،فـخـتــم
الحكواتي الجلسة فــي لحظة ذرو ٍة
ً
ُ
مـ ـش ـ ّـوق ــة قـ ــائـ ــا« :وهـ ـ ـ ــون ي ــا س ــادة
أودعنا الكالم».
ّ
لـكــن الـحـكــواتــي فــي ب ـيــروت لــم يعد
مــألــوفـ ًـا ،وال ـح ـكــواتــي الـشــامــي يجد
مقاه آمنة تجمع
صعوبة في ايجاد
ٍ
نــاس ال ـحــارات واألزق ــة وت ــروي لهم
ّ
محببة .فمتى يا
تاريخهم بطريقة
سادة نستعيد الكالم؟

شعر

شربل داغر طاقات جديدة في الحلم
عناية جابر
شعر الحلم ،وشعر الصورة ،يطبعان
نتاجات الشاعر اللبناني شربل داغر
املتوزعة على دور لبنانية وفرنسية
وم ـصــريــة ومـغــربـيــة وج ــزائ ــري ــة .يــرد
داغـ ـ ــر ت ـ ـ ـ ّـوزع إص ـ ــدارات ـ ــه الـ ــى خ ـي ــاره
الـ ـشـ ـخـ ـص ــي ،وال ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـظـ ـ ــروف ال ـت ــي
تحكمت بمروحة النشر الواسعة ُهذه،
وكانت بدايتها في فرنساّ .أما ما نشر
لــه مــن “م ـخ ـت ــارات” ش ـعــريــة ،فـعــائــدة
ال ــى رغـبــة الـنــاشــريــن أنـفـسـهــم ،ســواء
فــي مـصــر أو ســواهــا .فــي مجموعتي
داغ ــر األخ ـيــرتــن «ال يـصــل ال ـكــام بل
ي ـس ـيــر» و«ع ـل ــى ط ــرف ل ـســانــي» (دار
“ميم” و”دار العني”) ،حوت القصائد
مــا ُي ُ
شبه قصة ،أو حكمة ،تخفتا في
ّ
السطور ،كما لو أن الشاعر يتحاشى
ال ـك ــام امل ـف ـتــوح ع ـلــى الغــائ ـي ـتــه .لكن
داغـ ـ ـ ـ ــر ي ـ ــؤك ـ ــد أن دواوي ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــه تـ ـح ــوي
القصائد املفتوحة على منتهاها ،الى
القصائد التي ّ
تتوسل السرد ،ونبذات

من السيرة الذاتية ،وقصائد الحياة
سـيــط
نـفـُسـهــا بـتـفــاصـيــل ال ـع ـيــش الـبـ ّ
واملـ ـ ـ ّـركـ ـ ــب« .ش ـ ـعـ ــري كـ ـثـ ـي ــر ،م ـت ــن ــوع
األشـ ـك ــال واألس ــالـ ـي ــب واألح ـ ـجـ ــام إن
شئت .عندي القصيدة القصيرة التي
ّ
تتعدى السطر الواحد ،وعندي تلك
ال
الطويلة التي تفوق األربعني صفحة.
املــوضــوع الـشـعــري هــو ال ــذي ّ
يتحكم

إعادة المعنى الخفي للكلمات
وحيويتها اإلبداعية
ب ــال ـش ـك ــل .ال أتـ ـع ــام ــل مـ ــع ال ـق ـص ـيــدة
ب ــال ـن ـث ــر (هـ ـك ــذا ُي ـس ـ ّـم ـي ـه ــا داغـ ـ ــر) إال
ً
بــوصـفـهــا شـكــا مـفـتــوحــا ،وإص ــراري
ّ
على انفتاحه ،هو تحولها عند بعض
الشعراء ،الى شكل ثابت وممتد ،كما
ّ
لو أنهم يتجنبون استثمار حرية هذه
القصيدة ،وينصاعون بشكل أو بآخر
الــى عقلية عروضية مــا زالــت تتحكم

ّ
يسميها داغر
بالكتابة الشعرية» .ال
كــذلــك ،فـ ـ «الـبـعــض أطـلــق عليها هــذه
الـتـسـمـيــة .ه ــذا رأي ـه ــم .كـمــا أن بعض
املـســرحـيــن أبـلـغــونــي صـعــوبــة نقلها
الــى خشبة املـســرح أو مسرحتها .أنا
أتـعــامــل مــع الـقـصـيــدة بالنثر وأع ـ ّـول
على مرونتها وقابليتها الستيعاب
واسـتـثـمــار أش ـكــال ال ـف ـنــون كــافــة .في
القصيدة الـتــي يــراهــا البعض عندي
مسرحية ،فيها من املسرح ،األصوات
فـحـســب .وتـجــديــن فــي نـصــي األط ــول
“تــرانــزيــت” املمتد الـ ّـى مئتي صفحة،
األشـكــال الكتابية كافة بما هي سرد
ومحاورة مسرحية ومناجاة».
يسعى شــربــل داغ ــر فــي قصيدته الى
تـحــريــر ال ـ ــروح ،وال ـب ـحــث ع ــن طــاقــات
جديدة في الحلم ،من خالل قطيعة ،ال
مع أشكال التعبير القديمة فحسب ،بل
أيضًا مع مجمل القيم املكتسبة وطرق
التفكير .في قصائده ،تلك الهذيانات
ال ـج ـنــون ـيــة ال ـضــائ ـعــة ولـ ــو ب ــدرج ــات
م ـت ـفــاوتــة ،أو املـ ـه ــازل الـلـطـيـفــة الـتــي

ُ
تحيل الواقع على ما هو غير واقعي.
قصائد تكمن قيمتها األســاسـيــة في
إثبات االهتمام الذي يوليه داغر الى
تقنية قـصـيــدة الـنـثــر« :درجـ ــات سلم
ح ـج ــري /لـلـصـعــود أو لـلـهـبــوط/مــن
دون أن يصعد أو يهبط /أحــد /غير
هواء الراحلني الذين ال يحتاجونه».
مـ ــا ي ـ ّـه ــم ال ـت ــأك ـي ــد ع ـل ـي ــه فـ ــي ق ـ ــراءة
بـعــض نـتــاجــات داغ ــر ،تـلــك الــدعــابــة ـ
كعنصر شعري ـ التي تجد مجالها
األك ـثــر مــاء مــة فــي ن ـثــره .ه ـنــاك هــذا
امل ـ ــرح ال ـف ــري ــد ال ـ ــذي ي ـص ـعــب إدراك ـ ــه
فــي الشعر املـنـظــوم .وعـنــد داغ ــر تلك
امل ـحــاولــة لـخـلــق لـغــة العـقــانـيــة ّ
تمد
دالالتـ ـه ــا واألح ـ ـ ــداث ال ـتــي تـعــرضـهــا
الــى زمــن ذي أبـعــاد ع ــدة .نجد أيضًا
استخدامًا ألحد األساليب األساسية
ف ــي ال ـش ـعــر امل ـعــاصــر وه ــو الـتـفـكـيــك
وإعــادة بناء الكلمات .من خالل هذه
امل ـعــادلــة ،يـسـعــى الـشــاعــر ال ــى إع ــادة
املـعـنــى الـخـفــي للكلمات وحيويتها
اإلبداعية.
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مروان مخول

ُ
خطبة األحد
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وسامح املحتل
يسوع،
املوت املؤق ِت ُيا
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ِ
ِ
َ
ُ
َ
ُ
ربك لن تخالفه ّ
هذا وعد ِّ
فهيا
ُ
ِ ّ
ِّ ْ
الحكومات التي تغتال ما
ِ
صل ِمن ّ ِ
أجل ُ
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ْ
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ّ
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تتهي ِأ األوهام ،قل:
عمي فال
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تفتح
ال
ُ
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أخطأت في حق
ِ
ُ
ُ
وجئت من باب ّ
َ
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ماح لكي أ
الس
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ِ
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ً
ِقصاص اللهِ شعبا قد ّ
ِ
َّ ّ ُ
مر ُالزمان..
َ
ّ
َ
َ
ْ
ي بعد غيابك الط ِّ
وعي
في األلف ِ
ِ
نعيش ْ ً
فلنخدمَ إذا
َ
َ
َّ
يف ْه؛
املاضي على ك ِ
من فصل ُ
ُ
األطالل
حاضرنا نزغرد من مآسينا على
ِل
ِ
أور ِ ُ
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بوسها
ْ
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ِ
ِ
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،
املحتل
إزاء
هما
سكوت
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ِ
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َ
الناس ما ُي َ
عب ْد؟!
بعد اآلن – غير
ِ
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ْ
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اِ بعث ُه جبرائيل فوق قرى
ِ
َ
ُ
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فبيوتها تتسلق الجبل الوحيد
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ّ
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ِ

صورة
وخبر

نـزل إيرانيـون إلى األسـواق في سـاحة «تجريش» في طهـران البتياع البيض
ّ
الملـون لالحتفـال بـ«عيـد النـوروز» الـذي يصـادف اليـوم ،تزامنًا مـع احتفال
العالـم بعيـد األم وبدايـة فصـل الربيـع« .النـوروز» هـو رأس السـنة الكرديـة،
ويعتبـره األكـراد أيضًا عيدهم القومـي ،تتخلله احتفـاالت ورقصُ ،
ويختتم
بإشـعال النـار .وهـو مرتبـط بأسـطورة كاوا ،الحـداد الكـردي الـذي قـاد ثـورة
ضـد الملـك الظالـم ضحـاك ،وأشـعل النـار علـى أبـراج قصـره ابتهاجـا بالنصـر.
وتحتفـل بـ«النـوروز» أيضـا شـعوب إيـران وأفغانسـتان وطاجيكسـتان
وآذربيجـان وكازاخسـتان وقرقيزيـا وتركيـا وتركمنسـتان ،وأوزبكسـتان.
(بيهـروز مهـري ـــ أ ف ب)

وزارة الثقافة أفاقت على الجيل الجديد!
دعمًا منها لجيل الناشئة
وتحفيز كتابة الرواية ،أطلقت
وزارة الثقافة أمس جائزة “وزارة
الثقافة للرواية باللغة العربية”
في قصر”األونيسكو” في بيروت.
الجائزة عبارة عن جائزتني
أدبيتني تمنحان سنويًا لكاتب/ة
من “الجنسية اللبنانية” :األولى
مخصصة لـ”رواية العام” (قيمتها
 15مليون ليرة) والثانية لـ”أفضل
أول رواية لكاتب ناشئ (دون

دايفد كارسون تايلور ــ الواليات المتحدة

الثالثني عامًا) تصل قيمتها الى 5
ّ
ماليني ليرة” .ولهذه الغاية ّ ،تشكلت
لجنة تحكيم تضم أدباء ونقادًا
لتقييم األعمال من دون تحديد
أسمائهم خالل املؤتمر ،على أن
تكتفي الوزارة بتوفير التسهيالت
اللوجستية واإلدارية الالزمة لعمل
هذه اللجنة .وبعد هاتني الجائزتني،
ستقوم الوزارة بطباعة ألفي نسخة،
على أن يتم توزيع ألف منها على
املكتبات العامة.

وبالنسبة الى مواعيد تقديم
الطلبات ،فإن الوزارة حددت تاريخ
تقديم الطلبات في نهاية كانون
األول (ديسمبر) من كل عام ،على أن
تنتهي هذه املدة في األسبوع األخير
من شهر حزيران (يونيو) .لكن
بصورة استثنائية ،سيصار الى فتح
أبواب الترشح للجائزة هذا العام
اعتبارًا من  1نيسان (أبريل) املقبل،
وتعلن النتائج خالل النصف الثاني
من شهر تشرين األول (أكتوبر) .حفل
اإلطالق الذي حضره وزيرا الثقافة
ريمون عريجي والتربية الياس
بو صعب بحضور عدد كبير من
أهل اإلعالم واألدب والفن ،تناوب
فيه على الكالم عريجي الذي كشف
أن تمويل الجائزتني مصدره روز
شويري أرملة أنطوان شويري .كذلك
ّ
تحدث كل من مدير عام الشؤون
الثقافية في الوزارة فيصل طالب،
ّ
وأمني ّ
سر اتحاد الكتاب جهاد
بنوت ،ورئيسة اتحاد الناشرين
ّ
وشددت الكلمات
سميرة عاصي.
على أهمية إطالق الجائزة لتشجيع
الجيل الجديد على خوض معترك
الرواية.
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ُ
ِّ ِ ُ
ٌ
اليومي نحن ،ونحن ال
عشبه
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ٌ
ُ
أحد ،يصير كما يريد إذا تهادن أو
تهودْ.
ّ
لحظة!
ً
ُ
َّ ُ َ
ُ
َ
فنخدم دولة ال
نجتر لقمتنا،
لكي
أهذا ما تريد لنا َمعيشتنا
ّ
األصلي قبل هجينها الز ْ
َّ
ائد؟!
تخد ُم
ِ
ِ
َ
ً
اإلجرام
حكومة
ا
عذر
ُ ِ
ٌ ُّ
مزح كل ما أسلفت
فيهِ ّ
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َ
فيضهِ
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أنا ّ ُ
هنا؛ في ج ُ َ
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ٍ
ِ
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أرضنا..
َ
أغنيتني
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ِ
وحدودها في َ ّ ِ
ّ
عن َّعكا ،ودبكتنا التي
ْ َ
يتجددْ.
ّ
ُ
فحاضرها بنا
إن كل ماضيها
ُ
صلواتنا
َ َّ
من وحي ما قد حل فينا
ّ
هذه ِ ُ
َ
بمريم ترتجي
صوت الكنيسةِ ال تذك ُرنا
اآلهات في
ِ
َ
ُ
وتنوح تحت
ِ
صليبها؛ ِّ ُ َ ُ َّ
ُ
يوم
فصليبها
كصليبنا ْالحالي يحرق كل ٍ
َ ِ
ومشهد.
في كذا َح َد ٍث
طوبى
َ
َ
املزروع َب َّخ َر َ
ملن في األرض ّ
قد َ
دمع ُه
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ّ
لحننا
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ْ
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ِْ
أبد األبد.
ِ
طوبى لنا
ً
يصاد وال ُ
ُ
يعاد وال ُ
يراد وال ُ
صوتا َيرى ما ال ُ
يقاد فهل
يباد وال
ّ ّ
ّ
اح أن ينسى الذي في
جرحهِ
ِ
ِ
لجيشُ َّ ِ
الحاكم ُالس َّف ِ
مج ُد ال تجند؟!
ذكرى ت
طوبى انتهى.

تطلق أغنية «خطبة األحد» (غناء أميمة الخليل ،وشعر مروان مخول،
وألحان وتوزيع مراد خوري) غدًا رسميًا عبر اإلعالم
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سالفة معمار
نواجه حربًا عالمية
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ويك أند

وجهًا لوجه

سالفة معمار

معدنها «دهب»

ما من شيء قادر على إدهاش الممثلة السورية
ببالدها .قبلت
في ظل كل الخراب المحيط ّ
مسلسل «بنت الشهبندر» ألنها قصة حب
ببطولة ً
ال تجد مثيال لها في الواقع .في حوارها مع
«األخبار» ،تحكي الحسناء بصراحتها وعفويتها
رافضة أن تكون آراؤها الفنية
المعهودتينً ،
ّ
ّ
دبلوماسية ،كاشفة للمرة األولى عن مواقفها
السياسية ،ومتطرقة إلى عالقتها بابنتها

وسام كنعان
■ لـنـبــدأ بــالـحــديــث عــن مسلسلك الجديد
«ب ـنــت ال ـش ـه ـب ـنــدر» (تــأل ـيــف ه ـ ــوزان عـكــو،
وإخــراج سيف الدين السبيعي) .ليس من
عادتك أن تبدي حماسًا لألعمال الشامية
واملـشــاركــة فيها ،فما ال ــذي دفـعــك للقبول
بهذا الدور؟
بصراحة جذبتني القصة .كان ضمن
خياراتي سابقًا تقديم أعمال ّ
منوعة
لـجـهــة ال ـط ــرح ول ـيــس ب ــال ـض ــرروة أن
تحمل قصة تقليدية ببداية ونهاية،
وهــو مــا دفعني لـلــذهــاب نحو خيار
جديد وجــدتــه فــي «بنت الشهبندر».
الـقـصــة م ـشـ ّـوقــة وق ــد مـضــى وق ــت لم
ً
أقـ ـ ـ ّـدم ع ـم ــا ي ـح ـمــل ح ـكــايــة واض ـحــة
ّ
املعالم رغم أن «ناريمان» التي ألعب
دوره ـ ــا ف ــي ه ــذا املـسـلـســل شخصية
بسيطة تحمل أحاسيس راقية.
■ هل لك أن تحدثينا باستفاضة أكثر عن
ّ«ناريمان»؟
إنها فتاة تعيش قصة حب مستحيلة.
ورغم مكابرتها ألقصى الحدود تدفع
ثمنًا ليس بقليل .لكن مع ذلــك ،تبقى
مـتـمـسـكــة ب ـه ــذا ال ـح ــب وتـ ـص ـ ّـر عـلــى
تبنيه والدفاع عنه.
■ م ـ ــع تـ ـ ـ ـ ــداول ب ـ ــروم ـ ــو املـ ـسـ ـلـ ـس ــل ع ـلــى
الـســوشــال مـيــديــا ،همس لنا أحــد املمثلني
السوريني بإحساسه بسرقة تراث دمشق
ّ
وتقديمه بعمل نصفه لبناني ،علمًا أنــه ال

وجود الفنان السوري في لبنان أسهم
في انتشار الدراما اللبنانية واتساع
شهرة ممثليها
ليس هناك أي شيء حتمي في ّ
الحب
وقد أجده يومًا ما
يـتـضــح م ــن صـ ــورة املـسـلـســل ّأن ال ـحــدث
يجري في بيروت؟
(تحتد) من يريد أن ينتقد فلينتظر
حتى عــرض املسلسل .هــذه بديهيات
ال ـن ـقــد( .نـقــاطـعـهــا ل ـن ـصـ ّـوب ب ــأن هــذا
م ـج ــرد إحـ ـس ــاس م ـب ــدئ ــي ُب ـن ــي عـلــى
مشاهدة البرومو) ،فترد بحسم :ليس
هناك إحساس مبدئي نحن هنا أمام
محاكمة تجربة وال يجوز بناء الرأي
ب ـش ـكــل ع ـش ــوائ ــي وال ض ـم ــن تـخـبــط
املشاعر الــذي يسيطر على غالبيتنا
ً
ف ــي زم ـ ــن ال ـ ـحـ ــربّ .أوال إذا تــابـعـتــم
ّ
الـ ـب ــروم ــو س ـت ـك ـت ـش ـفــون أن ال ـب ـيــوت
ليست مبنية على ال ـطــراز الدمشقي
الشهير ،فالعمل يحاول مقاربة شكل
امل ـن ــازل ف ــي ب ـي ــروت ف ــي ت ـلــك الحقبة
ّ
( 1895و .)1897علمًا بأن آثــارًا كثيرة
ّ
دمــرتـهــا ال ـح ــروب .نـحــن نـطــرح قصة
ف ــي مــرح ـلــة تــاري ـخ ـيــة مــوث ـقــة ضمن
محاكاة بيئية وزمنية منسجمة مع
الحدث الدرامي الذي ّ
نقدمه.
ّ
■ ه ـن ــاك عـ ــدد ك ـب ـيــر م ــن ص ــن ــاع ال ــدرام ــا
الـســوريــة الــذيــن تـشـ ّـبـثــوا ب ـقــرار الـبـقــاء في
ً
دمشق ،وما زالوا يصنعون أعماال تالمس
هموم املواطن .هناك من يقول ّإن من بقي
في الشام يمتلك شجاعة أكثر ممن غادرها
ثــم ذه ــب نـحــو خ ـي ــارات بـعـيــدة عــن الــواقــع
الحالي ،مارأيك؟
هذا الكالم غير صحيح .األمور ال ُت ّ
قيم
بهذا املنطق القائم على االتهامات .ما

يحصل هــو ش ــروط إنـتــاجـيــة ترتبط
ـات ل ـه ــذه امل ــرح ـل ــة .هو
ب ــرؤي ــة امل ـح ـطـ ّ
ل ـيــس ه ــروب ــا ،إن ـم ــا ص ـنــاعــة تــرتـبــط
بشرط التسويق .املنتج له الحق في
ً
أن يفكر ّأوال فــي الـبـيــع .هـنــاك أعمال
ســوريــة تحاكي األزم ــة داخ ــل سوريا
وخارجها ومن وجهات نظر مختلفة.
ّ
ّ
أظ ــن أن ه ــذه املـحــاكـمــة سطحية ألن

هـنــاك صناعة متكاملة ونـحــن لسنا
أصحاب قرار فيها.
ـدرجــت سالفة معمار ّ
■ تـ ّ
وتمرست على
األدوار التلفزيونية املهمة عبر مجموعة
أدوار في «االنتظار» و«زمن العار» و«تخت
املوضة
شرقي» وأخيرًا «قلم حمرة» ،لكن
ّ
الـ ـي ــوم أص ـب ـح ــت ف ــي مـ ـك ــان آخ ـ ــر يـتـعــلــق

ب ـق ـص ــص الـ ـح ــب واملـ ـسـ ـلـ ـس ــات ال ـطــوي ـلــة
الساذجة .هل تعتقدين ّأن شخصية «ورد»
ّ
(ق ـلــم ح ـم ــرة) ه ــي آخ ــر شـخـصـيــة مــركـبــة
تلعبينها في التلفزيون ،ال ّ
سيما ّأن هناك
من يستشرف ّأن الدراما ذاهبة نحو أعمال
تجارية بحتة؟
هذا أمر واقع .كل ما يعرض ّ
علي اليوم
ه ــو م ــن امل ـس ـتــوى الـ ــذي تـحـكــي عـنــه،

وغــال ـب ـيــة ال ـش ـخ ـص ـيــات ال ـت ــي ُيـطـلــب
م ـنــي تــأدي ـت ـهــا بـسـيـطــة تـعـتـمــد على
تيمات مـ ّعــروفــة .هــذا ليس عيبًا لكن
ُيفترض أنــه شكل ضمن حالة ّ
تنوع.
ّ
ّ
يتسيد نوع
املشكلة أنه دائمًا يجب أن
واحــد ويــزيــح بقية األن ــواع ،ويصبح
مــوضــة مـطـلــوبــة ل ــدى الـجـمـيــع .ومــن
الخطأ اختصار حالة درامـيــة عربية
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ويك أند
ب ـن ــوع واح ـ ــد ه ــو ال ـ ــ«سـ ــوب أوب ـ ــرا»،
ّ
رغ ــم أن ال ـغ ــرب ت ـج ــاوزه ن ـحــو صيغ
مختلفة لـلـمـسـلـ ّســات الـتـلـفــزيــونـيــة.
هـ ــذا ال ي ـع ـنــي أنـ ـن ــي ل ــن أج ـ ّـس ــد بعد
اليوم شخصية مركبة ،فحن وصلنا
إل ــى مـكــان يمكن لـنــا أن نجتهد ولــو
ُ
من أجل تجربة واحدة تصنع بقصد
املتعة املهنية والشخصية.
■ ه ــذا م ــا ك ـنــا سـنـصــل إل ـي ــه الح ـق ــا .في
ح ـ ــال اسـ ـتـ ـم ـ ّـرت املـ ــوجـ ــة وه ـ ــذه الـ ـظ ــروف
ً
االسـتـثـنــائـيــة ط ــوي ــا ،مــا هــي املـ ـب ــادرات أو
الخطوات الشخصية التي يمكن أن تقومي
بها للظهور ولو بعمل واحد يليق بطموحك
كممثلة أو للوصول إلى شخصية تعيدين
من خاللها تأهيل أدواتك؟
«قلم حمرة» يندرج ّضمن هذه الخانة.
على العموم طاملا أنني موجودة في
الـتـلـفــزيــون وأس ـ ّـج ــل ح ـض ــورًا دائ ـمــا،
يمكن لــي أن أج ــاري ال ـســوق عـلــى أن
ي ـكــون امل ـســرح هــو ال ـبــديــل ل ـسـ ّـد هــذه
ال ـف ـجــوة وتــرم ـيــم م ــا ي ـجــب تــرمـيـمــه.
عندما تـتـكـ ّـون فـكــرة جـيــدة ومكتملة
لعرض مسرحي سأعود إلى الخشبة
وهذا ما سيتحقق قريبًا.
ّ
ّ
■ كــلـمــا حــلــت ممثلة لبنانية ضيفة على
إحدى املحطات املحليةُ ،يعاد على مسامعها
حديث أجريته مع إحــدى املجالت العربية.
يومها أجريت مقارنة بينك وبني املمثالت
اللبنانيات ،ودفعتك إلى ذكر أسماء محددة،
مــا ّأدى إل ــى ق ـيــام حـمـلــة ضـ ـ ّـدك ،ول ــم تنته
القصة حتى اآلن؟
تكمن املشكلة في شخصنة األشياء،
وهـ ــذا إرث وتـقـلـيــد بــالـنـسـبــة إلـيـنــا.
راحت األمور نحو وضع بهارات على
ح ــدي ـث ــي وت ـق ـي ـي ـمــه ب ـش ـكــل عـنـصــري
ّ
وقطري أحيانًا .املشكلة أن الصحافة
الفنية ّ
تعج بــالــدخــاء ،لــذا لــن أتمكن
م ـ ــن ال ـ ـ ـ ــرد عـ ـل ــى الـ ـجـ ـيـ ـم ــع ،ول ـي ـب ـقــى
املوضوع للتسلية ال أكثر.
ّ
■ ه ـّـل تـعـتـقــديــن أن ــه ك ــان م ــن األجـ ــدى أن
تتحلي بمزيد مــن الدبلوماسية ولــو على
ح ـس ــاب الـ ـص ــراح ــة ل ـت ـج ـنــب م ــا يـحـصــل،
خصوصًا ّأن بالدنا ّ
تمر في ظرف صعب
ول ـي ـســت ه ــذه ال ـف ـتــرة امل ــوات ـي ــة إلث ـ ــارة هــذه
املشاكل؟
إذا كـنــت ع ــاج ــزة ع ــن إبـ ــداء رأي ــي في
امل ـه ـن ــة الـ ـت ــي درسـ ـتـ ـه ــا واح ـتــرف ـت ـهــا
وق ـض ـي ــت  15ع ــام ــا فـ ــي م ــزاول ـت ـه ــا،
فاألجدر بي عدم الظهور عبر اإلعالم
إطالقًا .وليس كل من يبدي رأيه علنًا
ً
ّمؤهال إلعطاء آراء وتقييماتّ .أدعــي
أنـنــي ق ــادرة على إب ــداء آراء فنية ُ في
مـهـنـتــي ول ـيــس بــأش ـخــاص كـمــا فـهــم
املــوضــوع .ومــن ال يستطيع أن يكون
على هــذه السوية مــن الـحــوار ،فليقل
ما يريد ،هذا شأنه! ّ
ثم ّملاذا أحتاج إلى
ّ
الدبلوماسية؟ فقط ألننا نمر بظرف
صعب؟ قمة العيب أن يكون قد تهاوى
مستوى التفكير إلى هذا الدرك .علمًا
ّ
بأننا ّسمعنا ردودًا على شاكلة« :أال
يكفي أنكم تعيشون في بلدنا؟!».
■ كيف ّ
تقيمني حضور الفنان السوري في
لبنان اليوم؟
أعتقد ّأن املنفعة ّ
عمت على الجميع،
والفائدة متبادلة بني جميع األطراف.
ف ـك ـمــا وجـ ــد ال ـف ـن ــان الـ ـس ــوري مـكــانــا
لتجاربه والستمرار حضوره الدرامي
عبر الفضاء العربي ،كذلك ساهم من
خالل تجاربه تلك في انتشار الدراما
ال ـل ـب ـنــان ـيــة واتـ ـس ــاع ش ـه ــرة املـمـثـلــن
اللبنانيني.
■ لــم يـصــدر عــن ســافــة مـعـمــار أي رأي
سياسي ّ
عما يحدث في بــادهــا .من غير
املمكن اليوم فصل أي مواطن سوري عماّ
ّ
يـجــري مــن أح ــداث .كيف تلخصني وجهة
نظرك؟
هناك مختصون في السياسة غرقوا
ف ــي املـسـتـنـقــع الـ ـس ــوري م ــن دون أن
يـسـتـخـلـصــوا جـمـلــة م ـف ـيــدة واح ـ ــدة،
فهل تعتقد أنـنــي ق ــادرة على تكوين
رأي سياسي يستحق أن ُيقرأ؟ الشيء
ّ
الــوحـيــد ال ــذي يـمـكــن قــولــه أن األزم ــة
كبرت ومــا يجري حــرب عاملية ثالثة
تدور رحاها على األراضــي السورية،
وهـ ــي أب ـع ــد أثـ ـ ـرًا وأوسـ ـ ــع ن ـطــاقــا من
سوريا ّ
بحد ذاتها .عمومًا ،للحروب

ّ ّ
هشك بشك

كــوالـيــس وخـفــايــا عصية عـلــى الفهم
والتحليل .السياسية صناعة حتى
في الحروب ونحن ّ
مجرد بيادق .أما
موال
بني
التصنيف
إذا كان املقصود
ٍ
أو معارض ،فمن املعيب أن نقف اآلن
ُ
عند هذا السياق والدماء تغرق الركب.
■ هل تعتقدين ّأن الحب ضــرورة وما زال
ّ
موجودًا ،أم أنه اندثر نتيجة الكم الهائل من
العنف؟
طـبـعــا ال ـح ــب ضـ ـ ــرورة لـلـجـمـيــع رغــم
ّ
أن ه ــذا الـعـنــف يـحـتــاج إل ــى جــرعــات
مـضــاعـفــة م ــن ال ـح ــب ،ال أعـ ــرف كيف
نصل إليه وسط هذا الخراب.
■ ّربما تظلني أمًا عزباء وفقًا لهذه املعطيات
وغياب الحب عن حياتك؟
لـيــس ه ـنــاك أش ـيــاء حتمية ونهائية
وقاطعة في هذا املوضوع .هي تحدث
ّ
وتتفوق
فجأة ومن دون سابق إنــذار
عـلــى أي قـ ــرارات ســابـقــة .قــد أج ــد َمــن
ّ
أحبه وأقرر أن أكمل حياتي معه.
■ ل ـكــن ال ـطــري ـقــة ال ـت ــي تـتـحــدثــن ب ـهــا عن
ُ
املوضوع ال تبشر بالخير على اإلطالق!
صحيح .وما دفعني للقبول بمسلسل
«ب ـن ــت ال ـش ـه ـب ـنــدر» ه ــو ح ــال ــة الـحــب
الجارف الذي تعيشه هذه الشخصية،
وهو ما نفتقده في حياتنا.
■ لديك طفلة جميلة جدًا اسمها «دهــب».
كـيــف تـبـنــن عــاقـتــك مـعـهــا؟ هــل تـجـ ّـربــن
اإلفــادة من معلومات خبراء أم تفعلني ذلك
بشكل ارتجالي؟
للطفل تـصـ ّـرفــات مـفــاجــأة ومــدهـشــة،
حاولت التعاطي معه بشكل
لذا مهما
ّ
مدروس ،ستشذ عن القاعدة .عالقتي
بـ«دهب» عفوية مع هامش بسيط من
التخطيط املسبق .وباملناسبة أحيانًا
هي من تقوم بتربيتي.
ّ
■ م ـ ــن الـ ـ ــواضـ ـ ــح أنـ ـ ـه ـ ــا تـ ـح ــب ال ـك ــام ـي ــرا
والتصوير .هل ستكونني راضية إذا ّقررت
العمل في الفن؟
ّ
ليست لــدي مشكلة ،لكنني سأحاول
إي ـ ـ ـصـ ـ ــال صـ ـ ـ ـ ــورة شـ ــام ـ ـلـ ــة عـ ـ ــن هـ ــذا
املوضوع وصعوبات الفن عمومًا في
الـشــرق األوس ــط ومتعته أيـضــا .وفي
النهاية ،سأكون سعيدة باختيارها
املهنة التي تحب.
■ م ـتــى سـتـجــديــن م ــدي ــرة أع ـم ــال جــديــدة
ّ
تسبب املتاعب للصحافيني وأهــل اإلعــام
كما كانت تفعل مديرة أعمالك السابقة؟
قريبًا جدًا (تضحك)!
■ مــن امل ـف ـتــرض أن ي ـكــون مــديــر األع ـمــال
الوجه السمح للفنان ،لكن ما حصل معك
عـكــس ذل ــك .وم ــا ضـ ــرورة أن ي ـكــون لــديــك
ً
مدير أعمال أصال؟
بالنسبة لــي ،مــديــرة أعـمــالــي أنجزت
ّ
شيئًا جديدًا على صعيد بلد يتعلق
ب ـع ــدم ظ ـه ــور ال ـف ـنــان بـشـكــل مــرتـجــل
وتـ ــول ـ ـيـ ــه املـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات م ـ ــع ش ــرك ــات
اإلنـ ـ ـت ـ ــاج وغـ ـي ــر ذل ـ ـ ــك .وهـ ـ ــي ت ـجــربــة
ج ـ ــدي ـ ــدة ،ل ـ ــذا مـ ــن امل ـم ـك ــن أن تـحـمــل
سـلـبـيــات .وقــريـبــا ج ـدًا سـيـكــون لــدي
مدير أعمال رجل هذه املرة.
■ هل تميلني ألن يرتبط اسمك بممثل ّ
معي
على أن تصبحا ثنائيًا فنيًا؟
الـثـنــائـيــات مـهـ ّـمــة وتــرتـبــط بــاألعـمــال
الــرومــانـسـيــة وقـصــص الـحــب وتـتــرك
ص ــدى ج ـي ـدًا ،خ ـصــوصــا ل ــدى اق ـنــاع
الجمهور بهما .أنا عملت مع أكثر من
ممثل وارتحت مع كثيرين مثل عابد
ف ـهــد وق ـص ــي خ ــول ــي وب ــاس ــل خـيــاط
ومكسيم خليل وبسام كوسا ،وحتى
في مصر مع يحيى الفخراني.
■ وأنــت في طريقك إلى حفلة تجمع األهل
واألق ــارب واألصــدقــاء ،صــادفــك طفل يبيع
ال ــورد وأه ــداك أرب ــع وردات وطـلــب مـنــك أن
تـمـنـحـيـهــا إل ــى م ــن ت ـح ـبــن .م ــن سيحظى
بهذه الورود؟
األولــى سأهديها لنيللي كريم كشكر
على جهدها الفني وحضورها املميز
ف ــي ال ـس ـن ـتــن امل ــاض ـي ـت ــن ،وال ـثــان ـيــة
البنتي «ده ــب» ،والثالثة لصديقتي
«زيـنــة» والــرابـعــة للممثلة األميركية
ميريل ستريب.
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ّ
«ست الحبايب» ...أغنية لكل األزمان
زكية الديراني
رغـ ــم م ـضــي أك ـث ــر م ــن س ـتــة وخ ـ ّم ـســن ع ــام ــا ع ـلــى أداء
أغـنـيــة «س ــت الـحـبــايــب» ال ـتــي غــنـتـهــا الـفـنــانــة الــراحـلــة
فايزة أحمد ( 1934ـ  /1983الصورة) في  ،1958ال تزال
الــرقــم واح ــد لغاية الـيــوم ومــن دون منافس مــع حلول
عيد األم .فاألغنية الـتــي كتبها الـشــاعــر حسني السيد
ّ
بجوهرة
ولحنها املوسيقار محمد عبد الوهاب،
أشبه ُ
ّ
ّ
ّ
تلمع كلما مر عليها الوقت ،وتزداد شهرة كلما أعجب
مـسـتـمــع جــديــد ب ـهــا .وم ــن شـ ـ ّـدة إع ـج ــاب عـبــد الــوهــاب
بذلك العمل ،عمد إلى غنائه بصوته أيضًاّ ،
مقدمًا ّإياه
بصورة مختلفة عن تلك التي خرج بها بإحساس فايزة
أحمد.
ُيـحـكــى أن تـلــك األغـنـيــة لــم تستغرق كتابتها أكـثــر من
ّ
خمس دقائق .وفي التفاصيل ،أن حسني السيد كان قد
ذهب لزيارة والدته
فـ ــي ل ـي ـل ــة ع ـي ــد األم
( 21آذار /مـ ــارس)
ف ـ ـ ـ ــي أحـ ـ ـ ـ ـ ــد أح ـ ـ ـيـ ـ ــاء
ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة ،وع ـن ــدم ــا
ّ
ّ
ّص ـعــد ال ـســلــم تــذكــر
أن ــه نـســي أن يجلب
مـ ـ ـع ـ ــه ه ـ ــدي ـ ــة ل ـ ـهـ ــا،
فــأخــرج قلمًا وورقــة
ون ـ ـ ـ ـ ـ ّـس ـ ـ ـ ـ ــق كـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــات
صــادقــة .وفــي اليوم
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــال ـ ـ ــي ،اسـ ـتـ ـم ــع
عـ ـب ــد ال ـ ــوه ـ ــاب إل ــى
القصيدة وعـ ّـبــر عن
إعجابه بها.
ّ
السيد
جمع حسني
ك ــل ال ـج ـم ــل امل ــؤث ــرة
ّ
وخطها في قصيدة
واحــدة طغت عليها
األحاسيس الرقيقة
ُ
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ت ـ ـ ـعـ ـ ـ ّـبـ ـ ــر ع ــن
تـ ـضـ ـحـ ـي ــات كـ ـ ــل أم
فــي سبيل أوالده ــا.
دخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــت «سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـت
الـحـبــايــب» الـتــاريــخ
الـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــي كـ ـ ــأك ـ ـ ـثـ ـ ــر
ّ
األغــانــي تــأديــة ،ألن
غ ــالـ ـبـ ـي ــة ال ـف ـن ــان ــن
ال ـ ـعـ ــرب ع ـ ـ ّـب ـ ــروا عــن
ّ
محبتهم ألمهاتهم
مــن خاللها .ويكفي

أن تـكـتــب اس ــم األغ ـن ـيــة ع ـلــى يــوت ـيــوب لـتـظـهــر أمــامــك
ع ـشــرات الـفـيــديــوات لــأغـنـيــة ب ــأص ــوات مختلفة ،مثل:
املـ ـص ــري ت ــام ــر ح ـس ـنــي ،وال ـتــون ـس ـيــة ال ــراح ـل ــة ذكـ ــرى،
ّ
واملصرية شيرين عبد الوهاب ،وآخرينّ .
«ست
تم أداء
ّ
الحبايب» بطرق عـ ّـدة ،إذ غناها البعض منفردًا ،فيما
ّ
ّ
فضل آخرون أسلوب الدويتو .ولعل الدويتو الذي جمع
املغنية السورية ميادة الحناوي بالعراقي كاظم الساهر
ّ
«العراب»
هو األجمل .الثنائي ّأديا األغنية في برنامج
الذي ُعرض قبل سنوات على قناة ّ ،mbc
وقدمه ُ نيشان.
ّ
ـ«ست الحبايب» التي أخرجت
يومها ،اختتمت الحلقة ب
من إطارها الكالسيكي املعروف .وفي املوسم الفائت من
برنامج «ذا فويس» ( )mbcتأثرت شيرين عبد الوهاب
ّ
«ست الحبايب» عندما ّأدتها املشتركة
وبكت على أنغام
ّ
املصرية «وهم» .حينها ،عبرت صاحبة أغنية «مشاعر»
القلب،
عن عالقتها بوالدتها بطريقة عفوية وقريبة من ّ
بعيدًا عــن التصنع.
ّ
ص ـح ـي ــح أن «س ـ ـ ّـت
ال ـ ـح ـ ـبـ ــايـ ــب» ك ـت ـبــت
بــالـلـهـجــة امل ـصــريــة،
ّ
إال أن كل فنان عربي
ط ـ ّـعـ ـمـ ـه ــا ب ـل ـه ـ ّج ـتــه
ال ـخ ــاص ــة ،وغــنـتـهــا
أسـ ـم ــاء م ــن ال ــذك ــور
ّواإلنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاث .حـ ـت ــى
أن ـ ــه ب ـم ـج ـ ّـرد س ــؤال
أي م ـ ـحـ ــاور ضـيـفــه
الـ ـفـ ـن ــان عـ ــن أغ ـن ـيــة
لـ ـ ـ ـ ــأم ،تـ ـخـ ـط ــر إلـ ــى
ذه ـ ـنـ ــه فـ ـ ـ ــورًا «س ـ ـ ّـت
الحبايب».
ع ـل ــى مـ ــدى األعـ ـ ــوام
الخمسني املــاضـيــة،
ظـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــرت أعـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــال
لـــــ ّ
ـأم ال ت ـ ـ ـعـ ـ ـ ّـد وال
تـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـص ـ ـ ــى ،ول ـ ـك ـ ــن
بقيت كـلـمــات «ســت
ال ـح ـبــايــب» وحــدهــا
الــرقــم واح ــد .يعتبر
ّ
ال ـ ـب ـ ـعـ ــض أن هـ ــذه
األغنية كانت كافية
ووافية للتعبير عن
مشاعر أي ابن تجاه
وال ـ ــدت ـ ــه ،وال يـمـكــن
ّ
ألي تـعــابـيــر أخ ــرى
أن تــوصــل الــرســالــة
بالطريقة نفسها.

Gossip
■ ك ـ ـش ـ ــف امل ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــرج زهـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر ق ـ ـنـ ــوع
ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» بـ ـ ـ ّ
ـأن الـ ـج ــزء الـ ـث ــان ــي مــن
مـسـلـســل «دنـ ـي ــا» س ـي ـكــون «مـهــرجــانــا
للممثلني ال ـســوريــن» ،إذ سـيـشــارك فيه
ً
أكثر مــن  150ممثال إلــى جانب بطلتيه
الرئيسيتني أمل عرفة وشكران مرتجى.
ّ
ويأتي ذلك في ظل تكتم الشركة املنتجة
«غــولــدن الي ــن» على أسـمــاء بــاقــي نجوم
ال ـع ـمــل ،وض ـي ــوف ــه ،إل ــى ح ــن اسـتـكـمــال
توقيع الـعـقــود .ومــن املـتـ ّـوقــع إع ــان ذلك
رسميًا ،تزامنًا مع انطالق التصوير في
غد االثنني.
دمشق بعد ٍ

إل ــى لـبـنــان ف ــي مـنـتـصــف شـهــر نيسان
(أب ـ ـ ــري ـ ـ ــل) املـ ـقـ ـب ــل لـ ـتـ ـص ــوي ــر امل ـش ــاه ــد
الخارجية في مسلسله «ذهاب وعودة»
(تــألـيــف عـصــام يــوســف ،وإخـ ــراج أحمد
ش ـف ـيــق) .وي ـع ـمــل ال ـس ـقــا ج ــاه ـدًا حــالـيــا

■ ت ـقــف املـغـنـيــة الـلـبـنــانـيــة إل ـي ـســا على
مسرح مهرجان «موازين» املغربي في
دورته الـ ،14وتحيي حفلة في الثاني من
حزيران (يونيو) املقبل.
■ ب ــدأت املـمـثـلــة امل ـصــريــة دن ـيــا سمير
غ ــان ــم (ال ـ ـ ـصـ ـ ــورة) ت ـص ــوي ــر مـسـلـســل
الـجــديــد «لـهـفــة» (إخ ــراج معتز الـتــونــي)
ف ــي مــدي ـنــة اإلن ـت ــاج اإلع ــام ــي .وتـجـســد
من خالله شخصية فتاة تحاول جاهدة
دخ ــول مـجــال التمثيل ،معتمدة فــي ذلك
على خالها (سامي مغاوري) الذي يعمل
ريجيسيرًا.
ّ
يتوجه املمثل املصري أحمد السقا
■

ل ــان ـت ـه ــاء م ــن ت ـص ــوي ــر أكـ ـب ــر ق ـ ــدر مــن
املـشــاهــد الــداخـلـيــة .وي ـشــارك فــي بطولة
العمل أيضًا مجدي كامل ،وياسر جالل،
وأح ـم ــد رات ـ ــب ،ول ـق ــاء س ــوي ــدان ،وإنـجــي
ّ
املقدم ،ووليد فواز ،وفريال يوسف.
■ تعكف شركة «مرئيات» على تصوير
برنامج حواري ـ وثائقي يتناول القضايا
الفنية في عالم السينما واملسرح والدراما
الـتـلـفــزيــونـيــة فــي ســوريــا ول ـب ـنــان ،وذلــك

عبر استضافة نخبة كبيرة من الفنانني
ّ
واملـخــرجــن واملنتجني والفنيني وصناع
ال ـق ــرار فــي عــالــم ال ـفــن .ويـلـقــي الـبــرنــامــج
الضوء على الوسط الفني بطريقة جديدة،
ف ـي ـمــا ي ـعــد ال ـق ــائ ـم ــون ع ـل ـيــه بـ ــأن يـكــون
أس ـلــوبــه وطــري ـقــة مـعــالـجـتــه لـلـمــواضـيــع
بمثابة «سابقة» في عالم البرامج الفنية.
البرنامج لم يتخذ اسمًا نهائيًا بعد ،وهو
مــن إع ــداد مـضــر رم ـضــان ،وم ــن إخ ــراج
حسام الرنتيسي ،أما منتجه الفني فهو
عادل أبو زهري .ومن بني املشاهير الذين
اسـتـضــافـهــم املـمـثـلــون غ ـســان مسعود
وأي ـمــن زي ــدان وج ــال ش ـمــوط ،واملـخــرج
باسل الخطيب ،واإلعالمية ديانا جبور.
■ ت ـ ـص ـ ـ ّـور املـ ـمـ ـثـ ـل ــة امل ـ ـصـ ــريـ ــة دالـ ـي ــا
البحيري حاليًا مشاهدها في املسلسل
ال ـك ــوم ـي ــدي ـ ـ ـ االج ـت ـم ــاع ــي «ي ــوم ـي ــات
زوج ــة مـفــروســة أوي» (تــألـيــف أماني
ضرغام ،وإخراج أحمد نور) في استديو
«امل ـغــربــي» مــع املمثلني خــالــد ســرحــان،
ورجـ ـ ــاء ال ـ ـجـ ــداوي ،ومـ ـ ــروة ع ـبــد املـنـعــم،
ومحمد أبو داوود ،وبدرية طلبة ،وشريف
ّ
وتجسد داليا شخصية صحافية
باهر.
تـعـمــل فــي ال ـجــريــدة نفسها مــع زوجـهــا
(خالد ســرحــان) ،وينشأ بينهما صراع
ف ـكــري بـسـبــب امل ــواق ــف الـسـيــاسـيــة بعد
ثورة  25يناير.
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«األخبار» في باب توما :حكاية «حرائر» الشام

ُ
بعد ّ
أحد
رنا
ز
المسلسل،
تصوير
انطالق
على
قليلة
ام
أي
ّ
المواقع في فندق دمشقي تراثي في حي «باب توما» .إنه
مسلسل تاريخي ــ معاصر بعيد ّ
عما بات ُيعرف بأعمال البيئة
ّ
في شقين :األول تاريخي وتوثيقي،
الشامية ،وتدور أحداثه ّ
والثاني افتراضي ،فيما يسلط الضوء على نساء رائدات في
المجتمع السوري.
دمشق ــ محمد األزن
في أحد الفنادق الدمشقية التراثية
في حي «بــاب توما» ،التقينا فريق
عمل مسلسل «حرائر» (تأليف عنود
ال ـخــالــد ،وإخ ـ ــراج بــاســل الـخـطـيــب،
وإنـتــاج «املــؤسـســة الـعـ ّ
ـامــة لإلنتاج
ّ
التلفزيوني واإلذاعي») الذي يسلط
الضوء على مرحلة مهمة من تاريخ
ســوريــا .ت ــدور األحـ ــداث فــي دمشق
بـ ــن عـ ــامـ ــي 1915و ،1920بـيـنـمــا
كــان الفرنسيون على األب ــواب ،عبر
ّ
«شقي» ،وفق ما يوضح
حكايةٍ من
املخرج باسل الخطيب لـ«األخبار»:
«األول تاريخي وتوثيقي ،والثاني
اف ـ ـتـ ــراضـ ــي» .ويـ ـضـ ـي ــف« :ي ـت ـن ــاول

العمل تأليف عنود الخالد ،وإخراج
باسل الخطيب ،يضيء على نساء
رائدات في المجتمع السوري
ّ
األول شخصيات نسائية دمشقية
م ـعــروفــة ،مـثــل ن ــازك الـعــابــد (1887
ـ ـ ـ  ،)1959ومـ ـ ــاري ع ـج ـمــي ( 1888ـ
 )1965الـلـتــن ك ــان لـهـمــا دور رائ ــد
ف ــي ال ـن ـه ـضــة االج ـت ـمــاع ـيــة وحــركــة
ال ـت ـن ــوي ــر م ـط ـلــع الـ ـق ــرن ال ـع ـشــريــن.
ث ـ ّـم ــة ش ـخ ـص ـيــات درامـ ـي ــة أوجـ ــدت،
لـتـكــون ال ـحــامــل الــرئ ـيــس لــأحــداث
ّ
الخطي
والـعــاقــات ،والـتـمــازج بــن
ال ـت ــوث ـي ـق ــي واالف ـ ـتـ ــراضـ ــي .ه ـ ــذا مــا
ّ
يشكل ّ
قصة «حرائر» ،ليكون العمل
بمثابة ّ
تحية للدور التنويري الذي

قــامــت بــه امل ــرأة الـســوريــة خــال تلك
الفترة».
ّ
ستجسد شخصية الـعــابــد ُاملمثلة
ّ
نجالء الخمري .أمــا عجمي فأسند
دورهـ ـ ــا إل ــى امل ـم ـث ـلــة ج ـيــانــا عـنـيــد.
خ ـي ــاران ،أع ــرب الـخـطـيــب عــن ثقته
ب ـه ـمــا ل ـنــاح ـيــة ال ـ ـقـ ــدرات األدائ ـ ـيـ ــة،
وفــرضـتـهـمــا «الـحـقـيـقــة الـتــاريـخـيــة
املــرت ـب ـطــة ب ـهــاتــن الـشـخـصـيـتــن»،
خصوصًا على مستوى «الشكل».
فــي الـجــانــب االف ـتــراضــي للحكاية،
تلعب الشخصيتان التاريخيتان
دورًا مـ ـهـ ـم ــا فـ ـ ــي حـ ـ ـي ـ ــاة ال ـب ـط ـل ــة
«بسيمة» (ســاف فواخرجي) التي
«لفتها مجتمع النساء الحقوقيات
وامل ـت ـع ـلـ ّـمــات ،وســاعــدهــا االحـتـكــاك
بـهــن فــي تحقيق نـقـلــة كـبـيــرة ج ـدًا،
كـسـ ّـيــدة دمـشـقـيــة .ت ـحـ ّـدت ظــروفـهــا،
وظروف عائلتها ،ورفضت الخنوع
أو االستكانة للمعايير االجتماعية
الـســائــدة ،وأصـبـحــت تـعــرف الـفــارق
ب ــن ُ
«ح ــرم ــة» وام ـ ــرأة م ــن حـقـهــا أن
ّ
ت ـت ـع ـلــم ،وت ـع ــل ــم ب ـن ــات ـه ــا ،وت ـطــالــب
بـحـقــوقـهــا وح ـقــوق ـهــن ،كــال ـحــق في
اإلرث ،ك ـمــا تـعـيــش حـيــاتـهــا بـمــلء
إرادتها» .هكذا تصف لنا فواخرجي
ّ
ّ
الشخصية ،مشيرة إلــى أن بسيمة
ّ
ت ـش ـهــد «تـ ـ ـح ـ ــوالت كـ ـب ــرى ،لـتـحـقــق
ك ـي ــان ـه ــا ال ـ ـخـ ــاص وت ـص ـب ــح ام ـ ــرأة
حـ ـ ّـرة ،فـيـمــا يـمـكــن اع ـت ـبــاره تكثيفًا
ّ
لتحوالت املشهد النسوي السوري،
مجاالت أوسع».
ودخول املرأة ّ
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ي ـمــثــل ت ــاج ــر األقـمـشــة
«صـبـحــي» (أي ـمــن زيـ ــدان) ال ـصــورة
ّ
تجلياتها .فهو
الــذكــوريــة فــي أبــرز
ّ
رجل تقليدي ،وغرائزي ،يرى أن قبر

ُ
أيمن زيدان تقابله صباح الجزائري (وسطًا) وروبين عيسى (يمينًا) وندين سالمة (يسارًا) في أحد المشاهد

ّ
املرأة بيتها ولديه مواقفه املتعنتة،
وقوانينه الصارمة تجاهها.
مشاهد عديدة رصدتها «األخبار»
ف ــي م ــوق ــع ال ـت ـص ــوي ــر ،ي ــرف ــع فـيـهــا
ّ
الـ ــرجـ ــل املـ ـتـ ـس ــل ــط صـ ــوتـ ــه ،مـعـلـنــا
سـ ـط ــوت ــه املـ ـطـ ـلـ ـق ــة عـ ـل ــى زوج ـت ـي ــه

«ف ـ ـ ـ ــاي ـ ـ ـ ــزة» (صـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاح ال ـ ـ ـجـ ـ ــزائـ ـ ــري)
و«أل ـ ـفـ ــت» (ن ــدي ــن س ــام ــة) ،واب ـن ـتــه
«زب ـ ـ ـيـ ـ ــدة» (مـ ـيـ ـس ــون أبـ ـ ــو أس ـ ـعـ ــد)؛
ـات قــاط ـعــة ال تخلو
ي ـت ـحــدث ب ـك ـل ـمـ ٍ
ّ ً
محمال «حريمه»
من حس الدعابة،
مسؤولية أجــواء «النكد» في البيت

الــذي تسوده عالقات متشابكة بني
أف ــراد العائلة ال ــواح ــدة ،وصــراعـ ٌ
ـات
ّ
تتعلق بــالـشــأن الـعــائـلــي ،أو الشأن
العام ،في مرحلةٍ حاسمة من تاريخ
سوريا.
ّ
لكن «بسيمة» زوجــة أخيه املتوفي،

تحت المجهر

من التلفزيون إلى اإلذاعة ...إعالميون يكسرون القاعدة
نادين كنعان
لطاملا كان التلفزيون ـ وال يزال ـ حلمًا
يــراود الكثير من العاملني في مهنة
امل ـت ــاع ــب .رغ ــم ال ـع ـمــل ف ــي الـصـحــف
واإلذاعـ ـ ـ ــات وامل ــواق ــع اإلل ـك ـتــرون ـيــة،
تـبـقــى ع ــن الـغــالـبـيــة عـلــى «األه ـ ــم»:
ّ
الـشــاشــة الفضية امل ــوج ــودة فــي كــل
ّ
املـنــازل .علمًا بــأن مفهوم «األهمية»
بــالـنـسـبــة إل ــى ال ـب ـعــض ق ــد يقتصر
عـلــى «أض ـ ــواء ال ـش ـه ــرة» .م ــا علينا.

الراديو ّ
يعري الضيف أكثر مما
تفعل الشاشة

ُ
ف ــي ظ ــل هـ ــذا الـ ــواقـ ــع ،ن ــاح ــظ مـنــذ
فترة ليست قريبة سلوك الكثير من
املراسلني /ات واملذيعني /ات طريقًا
مختلفة! أصبحت لـهــؤالء أمكنتهم
عـبــر األث ـي ــر .ه ـنــا ،ال بــد مــن ال ـســؤال
عن األسباب التي قد تدفع أشخاصًا
أثـبـتــوا أنفسهم عبر اإلع ــام املرئي
إلى العمل أيضًا بعيدًا عن الكاميرا.
ّ
«ق ـ ــد ي ـش ــك ــل ال ـع ــام ــل امل ـ ـ ــادي داف ـع ــا
ّ
رئ ـي ـس ـي ــا ،خ ـص ــوص ــا أن مــدخــول ـنــا

ً
فــي الـقـنــوات املحلية ع ــادة ال يكون
كبيرًا» ،تقول املذيعة واملراسلة في
ق ـنــاة «ال ـ ًج ــدي ــد» كــريـسـتــن حـبـيــب،
مـ ـضـ ـيـ ـف ــة« :فـ ـ ــي ح ــال ــة الـ ـبـ ـح ــث عــن
مـ ــدخـ ــول إض ـ ــاف ـ ــي ،يـ ـك ــون الـ ــراديـ ــو
األق ــرب إلــى مجال عملنا» .االكتفاء
املادي ليس السبب الوحيد بالنسبة
ملـقـ ّـدمــة َ
«ع غـيــر مــوجــة» (ال ـثــاثــاء ـ
 16:20ـ «صــوت لبنان ـ األشرفية»)،
ف ــاأله ــم ه ــو ّأن «ال ـس ـيــاســة ال ّ
تلبي
ط ـم ـ ّـوح ــي اإلعـ ــامـ ــي ،ل ــذل ــك وج ــدت
مـتـنــفـســا آخ ــر ع ـبــر بــرنــامــج ثـقــافــي
ي ـس ـت ـض ـي ــف أسـ ـ ـم ـ ــاء م ـ ــن مـ ـج ــاالت
مختلفة ،ويهدف ّأيضًا إلــى دعمها
ومـ ـس ــاع ــدتـ ـه ــا ألنـ ـ ـه ـ ــا تـ ـ ـق ـ ـ ّـدم ال ـف ــن
الصحيح والحقيقي».
صــاحـبــة ديـ ــوان «ال تقطف
ال تـنـكــر ّ
ال ـ ـ ـ ــوردة» أنـ ـ ــه دون هـ ــذا الـ ـن ــوع مــن
ال ـبــرامــج ف ــي لـبـنــان عـقـبــات كـثـيــرة،
أبـ ـ ــرزهـ ـ ــا مـ ـ ـح ـ ــدودي ـ ــة ع ـ ـ ــدد ف ـن ــان ــي
ّ
األنــدرغــراونــد فــي ال ـبــاد ،و«بـمــا أن
امليزانية ال تسمح باستقدام أسماء
ّ
مــن الـعــالــم الـعــربــي ،يتطلب البحث
ّ
واإلع ـ ـ ـ ـ ــداد مـ ـجـ ـه ــودًا أك ـ ـبـ ــر .أت ــول ــى
عملية اإل ّع ـ ــداد بـنـفـسـ ّـي» .ال تخفي
ح ـب ـي ــب أن ـ ـهـ ــا تـ ـع ــرف أن ـ ـ ــه س ـت ـكــون

هناك نهاية لتجربتها على الراديو،
وتبدي أملها في نقل هذا البرنامج
إلى التلفزيون ،لكنها تعود وتقول:
ّ
املحطات
«أعلم أن األمر صعب على
ّ
ّ
اللبنانية ألن الجواب سيكون أنه ال
يستقطب ّ
كمًا كافيًا من اإلعالنات».
وعـ ّـمــا إذا ك ــان مــا تفعله ال ـيــوم بني
ال ـت ـل ـفــزيــون واإلذاع ـ ـ ــة ب ـعــدمــا كــانــت
لها تـجــارب فــي الصحافة املكتوبة
يرضي طموحها ،توضح كريستني
حبيب ّأن «عملي ّ
يكمل بعضه .أنا
ال أح ــب األخ ـبــار الــدمــويــة والـجــافــة،
وأرن ـ ــو إل ــى ال ـ ـ  .infotainmentأري ــد
تـقــديــم امل ـع ـلــومــات امل ـف ـيــدة بطريقة
جميلة».
زميلة حبيب فــي «الـجــديــد» راشيل
كـ ـ ــرم ال ت ــؤم ــن ب ــال ـت ــرات ـب ـي ــة لـجـهــة
االنتقال من املكتوب إلى املسموع ثم
املرئي .فالشابة التي كانت لها أيضًا
ت ـج ــارب ف ــي ص ـحــف م ـثــل «ال ــدي ــار»
و«ال ـن ـهــار» و«الـسـفـيــر» إضــافــة إلــى
التسويق والعالقات العامة ،لطاملا
ّ
أحبت الراديو.
راشيل «التحدي» في العمل
تهوى
ّ
اإلذاعي املتمثل بإقناع الجمهور من
خــال الصوت واألسـلــوب فقط ،كما

ّ
ّ
«شخصيتي تبرز عبره أكثر من
أن
التقارير التلفزيونية .وأنــا بطبعي
أحب أن أجمع بني الكثير من األعمال
في آن معًا» .لكن حب ّ
مقدمة برنامج
«اقنعني» (اإلثنني ـ  17:00ـ «جرس
سـ ـك ــوب») ل ـل ــرادي ــو ال ي ـط ـغــى على
ال ـشــاشــة ال ـص ـغ ـيــرة« :رب ـ ّـم ــا ل ــو كــان
لدي برنامج خاص على ّالتلفزيون
ملــا لجأت إلــى اإلذاع ــة ،لكنني اليوم
أح ـصــل ع ـلــى م ـســاحــة أك ـبــر عـبــرهــا
وأب ـ ـ ـ ــزر ش ـخ ـص ـي ــة م ـخ ـت ـل ـف ــة .أح ــب
نفسي في الحوار كثيرًا».
ع ـل ــى خ ـ ــاف ك ــري ـس ـت ــن ح ـب ـي ــب ،ال
ّ
ت ـع ـت ـب ــر راش ـ ـيـ ــل كـ ـ ــرم أن امل ــدخ ــول
اإلض ـ ـ ــاف ـ ـ ــي كـ ـ ـ ــان داف ـ ـ ـعـ ـ ــا أس ــاسـ ـي ــا
لخوض هذه التجربة الجديدة التي
تمامًا عــن السياسة
ال تبتعد فيها ّ
ك ـم ــا زم ـي ـل ـت ـه ــا ،ألن ـ ـهـ ــا تـسـتـضـيــف
سياسيني أيضًا إلــى جانب فنانني
وإعالميني وأسماء «مثيرة للجدل»
وتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاوره ـ ـ ــا «بـ ـ ـط ـ ــريـ ـ ـق ـ ــة ع ـم ـي ـق ــة
وطبيعية .أحــاول فتح آفــاق جديدة
بــال ـن ـس ـبــة ل ـل ـ ّج ـم ـهــور .واملـ ـم ـ ّـي ــز فــي
الراديو هو أنــه ّ
يعري الضيف أكثر
م ـم ــا ت ـف ـعــل الـ ـش ـ ّـاش ــة ،وب ــرن ــام ـج ــي
ينجح في ذلك ألنه مباشر».

ّ
وف ـ ــي ه ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،تـ ـق ـ ّـر ك ـ ــرم ب ــأن
عـمـلـهــا ك ـمــراس ـلــة ي ـســاعــدهــا كـثـيـرًا
ف ــي تـحـضـيــر ال ـح ـل ـقــات ،خـصــوصــا
ل ـن ــاح ـي ــة م ــوافـ ـق ــة الـ ـضـ ـي ــوف عـلــى
املقابلة .االستفادة من شهرة االسم
عـبــر الـتـلـفــزيــون والـخـبــرة فــي مجال
اإلع ــام امل ــرئ ــي ،مـســألـتــان اسـتـفــادت
م ـن ـه ـمــا أيـ ـض ــا م ــذي ـع ــة األخ ـ ـبـ ــار فــي
«املـ ــؤس ـ ـسـ ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ل ـ ــإرس ـ ــال»
نيكول حجل الـتــي تـقـ ّـدم منذ أيلول
(سبتمبر) املاضي برنامج «كواليس
األحد» (األحد ـ  8:30ـ «صوت لبنان ـ
األشرفية»)« .لوال ظهوري عبر الـlbci
ّ
ملا جاءني العرض ،كما أن عملي فيها
ي ـسـ ّـهــل ق ـب ــول ال ـض ـي ــوف بــامل ـشــاركــة
ّ
في برنامجي ،من دون أن ننسى أن
عـمـلــي ال ـت ـل ـفــزيــونــي ه ــو ف ــي صميم
السياسة واألخبار ،األمر الذي ّ
يسهل
ّ
علي مهمتي اإلذاعية املحصورة في
محاورة السياسيني» .لم يكن العمل
اإلذاع ـ ـ ــي ض ـمــن اه ـت ـم ــام ــات املــذي ـعــة
حصولها على عرض من
الشابة قبل
ّ
أشهر
مرور
بعد
ما
إن
لبنان»،
«صوت
ّ
على تجربتها اإلذاعية ،اكتشفت أنها
تحب الراديو أيضًا« .ال تسأليني أين
اللذة في املوضوع ،لكن هذا البرنامج
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بانة بيضون

هي َمن تقف في وجه «صبحي» الذي
«يحاول ممارسة سطوته التقليدية
عليها ،عـبــر رغـبـتــه ب ــال ــزواج منها،
وم ـ ـحـ ــاولـ ــة إم ـ ـ ــاء ش ـ ـ ــروط ال ـح ـي ــاة
امل ـق ـب ـلــة ع ـل ـي ـهــا .م ــواج ـه ــة ّ يـصـفـهــا
زيدان بـ«امللفتة» ،معتبرًا أنها «نوع

م ــن املــراف ـعــة أو ال ــد ُف ــاع ع ــن ص ــورة
ّ
الشامية التي ق ّدمت في دراما
املرأة
البيئة كسجينة ال ـجــدران األربـعــة.
يحاول هذا العمل تصحيح جزء من
هذه الصورة».
بـ ـط ــول ـ ٌـة ذك ـ ـ ّ
ـوري ـ ــة أخـ ـ ــرى تـ ـب ــرز فــي
الـ ـعـ ـم ــل عـ ـب ــر ش ـخ ـص ـ ّـي ــة «س ـع ـي ــد»
(م ـص ـط ـف ــى الـ ـخ ــان ــي) الـ ـ ــذي ت ـ ّ
ـرب ــى
عـ ـل ــى الـ ـقـ ـي ــم والـ ـتـ ـق ــالـ ـي ــد الـ ـس ــائ ــدة
و«ي ـع ـي ــش ص ــراع ــا ب ــن أن ُيـغـضــب
وال ـ ـ ــده (صـ ـبـ ـح ــي) الـ ـ ــذي ال يـمـتـثــل
لتلك القيم ،أو الصدام معه وتطبيق
م ــا ت ـع ـل ـمــه وتـ ـ ّ
ـربـ ــى ع ـل ـيــه م ــن ق ـيـ ٍـم
ّ
أخالقية ودينية» .يؤكد الخاني أن
بصراعات كثيرة،
«الشخصية تمر
ٍ
يـ ـح ــاول خ ــال ـه ــا (س ـع ـي ــد) الـبـحــث
عن نفسه ،ويكتشف أن العالم أكبر
مــن عائلته الصغيرة ،وينتقل عبر
م ـج ـم ــوع ــة دوائ ـ ـ ــر ت ـت ـس ــع ،وي ـت ـســع
ً
م ـع ـهــا ع ــامل ــه ،وم ـفــاه ـي ـمــه ،وصـ ــوال
إل ــى م ـف ـهــوم ال ــوط ــن .ه ـك ــذا ي ـشــارك
ف ــي ال ـح ــراك ل ـطــرد الـعـثـمــانـيــن من
ال ـب ــاد ،ثــم يلتحق بـجـيــش يوسف
ال ـع ـظ ـمــة مل ــواج ـه ــة ال ـفــرن ـس ـيــن فــي
ميسلون .وبالتوازي مع ذلك يعيش
قصة حب مع ابنة ّ
عمه التي تعاني
انعكاسات العالقة املتوترة بني أبيه
ووالدتها».
«ح ــرائ ــر» ع ـمــل تــاري ـخــي ـ ـ مـعــاصــر
و«ال عــاقــة ل ــه بــالـشـكــل ال ـســائــد ملا
ّ
الشامية،
بات ُيعرف بأعمال البيئة
إذ يـ ـتـ ـن ــاول الـ ـع ــاق ــات اإلن ـس ــان ـي ــة
والـ ــواقـ ــع االج ـت ـم ــاع ــي ال ـس ــائ ــد فــي
دمشق خالل الفترة التاريخية التي
يــرصــدهــا م ــن مـنـظــار أوس ـ ــع» .هــذا
مــا يــؤكــده امل ـخــرج بــاســل الخطيب،
ّ
الف ـت ــا إل ــى أن ال ـت ـصــويــر سيستمر
حـتــى حـلــول شـهــر رم ـضــان ،ليكون
ب ــن قــائ ـمــة الـ ـع ــروض الــرم ـضــان ـيــة
مل ــوس ــم  .2015وي ـض ــم ع ـل ــى قــائـمــة
أبـ ـط ــال ــه أي ـ ـضـ ــا ن ـ ـجـ ــاح س ـف ـك ــون ــي،
وم ـ ـح ـ ـمـ ــود ن ـ ـصـ ــر ،ونـ ـ ـ ـ ــورا رح ـ ـ ــال،
وتــولــن ال ـب ـكــري ،وك ـفــاح ال ـخــوص،
وغادة
ويحيى بيازي ،وعالء قاسمّ ،
ب ـ ـشـ ــور ،وروب ـ ـ ـ ــن عـ ـيـ ـس ــى ،وفـ ــنـ ــان
الشعب رفيق سبيعي ،وممثلني كثر
آخرين.

يجعلني على تماس أكبر مع الناس
وأنا أوصل رسالتي لهم من دون أن
يــرونــي .املسألة جميلة ج ـدًا» ،تقول.
وخـ ـ ـ ــال اإلج ـ ــاب ـ ــة ع ـ ــن سـ ـ ـ ــؤال ح ــول
ـول« :ال
م ـشــاري ـع ـهــا املـسـتـقـبـلـيــة تـ ـق ـ ّ
يمكن ألي صـحــافــي أن يـقــول إن ــه ال
يرغب في أن يكون لديه «تــوك ّشو»
خ ــاص ب ــه ع ـلــى ال ـت ـل ـفــزيــون ،لـكــنـنــي
ً
عـ ــادة ال أح ــب الـتـخـطـيــط .حـتــى اآلن
أنــا أحــب السياسةَ .
لنر مــا سيحدث
الحقًا».
وك ـم ــا ل ــم تـبـتـعــد ن ـي ـكــول ح ـجــل عن
مجال عملها ،كذلك فعل محمد قيس
الــذي عرفه املشاهدون منذ سنوات
ّ
واملنوعات ،بينها
في برامج األلعاب
@ ،mtvو«روت ــان ــا ك ــاف ـي ــه» ،و«إن ــت
قـ ّـدهــا» ،والـيــوم فــي «اســألــوا مرتي»
عبر  .mtvالشاب اللبناني ّ
يقدم منذ
ّ
أشهر مـعــدودة أيضًا برنامج «بعز
العجقة» عبر إذاعــة «أغاني أغاني»
(من اإلثنني إلى الجمعة ـ من 17:00
حـتــى  .)19:00إل ــى جــانــب مـســاعــدة
العائدين إلى منازلهم بعد يوم عمل
ط ــوي ــل ع ـلــى ت ـحـ ّـمــل زح ـم ــة ال ـس ـيــر،
ي ــؤم ــن ق ـي ــس لـ ـه ــؤالء ف ــرص ــة كـســب
جــوائــز عـبــر أل ـعــاب وأسـئـلــة خفيفة

ال ـظ ــل ،إض ــاف ــة إل ــى وجـ ــود ضـيــوف
ل ـل ـح ــدي ــث عـ ــن أم ـ ــور ح ــدثـ ـي ــة .وف ــي
الــوقــت ال ــذي ينتشر فيه هــذا النوع
م ــن ال ـبــرامــجّ عـبــر األث ـي ــر الـلـبـنــانــي،
يــرى قيس أنــه نجح فــي شـ ّـد انتباه
املستمعني .محمد قيس الذي يحب
خ ــوض ت ـحــديــات وت ـج ــارب جــديـ ّـدة
سعيد بتجربته الـحــالـيــة ،غـيــر أنــه
للشاشة الصغيرة رغم
يــؤكــد حـ ّـبــه
ّ
الصعوبة ،ويؤكد أنه «ال أحد يعرف
سأحصل على «تــوك شو»
إذا كنت
ّ
لـكــن األك ـيــد أن ــه سـيـكــون بـعـيـدًا عن
الصحافة الفنية».
الئـحــة األس ـمــاء الـتــي خــاضــت غمار
اإلذاع ـ ـ ـ ـ ــة بـ ـع ــد الـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــون ل ـي ـســت
قـ ـصـ ـي ــرة ،ف ـه ــي ع ـل ــى س ـب ـيــل امل ـث ــال
تضم أيضًا املراسلة في  mtvجويس
عقيقي ،واإلعــامـيـتــن نـجــاة شــرف
الــديــن وجيزيل خ ــوري ...ال شــك في
ّ
أن لــأخ ـيــرتــن حـيـثـيــة ف ــي اإلع ــام
امل ــرئ ــي ول ـه ـم ــا ح ـس ــاب ــات مـخـتـلـفــة
عــن مــن هــم أقــل منهما خـبــرة .فعلى
ّ
مــا يبدو أن اإلعالميني الشباب في
ل ـب ـنــان يـبـحـثــون ع ــن ف ــرص إلث ـبــات
الـقــدرات ،وإرض ــاء الطموح ،وتأمني
مدخول أفضل.

غير مطابقين!
 :Insurgentبشر
ّ

( Insurgentمـتـمـ ّـرد) مــن إخ ــراج روب ــرت شوينتكي ،هو
الجزء الثاني من سلسة أفالم ( The Divergentاملختلف)
املقتبسة عن الثالثية الروائية التي تحمل االسم نفسه
لـلـكــاتـبــة األم ـيــرك ـيــة فـيــرونـيـكــا روث .عـلــى نـمــط أف ــام
الـخـيــال العلمي الـتــي درج ــت أخـيـرًا ك ـ Hunger Games
ّ
يصور الشريط عاملًا هجينًا تقترن
(مباريات الجوع)،
ف ـيــه س ـبــل ال ـع ـيــش ال ـبـ ّـدائ ـيــة بـمـخـلـفــات الـتـكـنــولــوجـيــا
املـتـطـ ّـورةُ ،
ويـفـتــرض أن ــه نشأ غالبًا بعد نهاية العالم
ُ
ّ
ال ـح ــدي ــث والـ ـحـ ـض ــارة الـ ـت ــي دمـ ـ ـ ــرت ب ـس ـبــب الـ ـح ــروب
وال ـت ـلـ ّـوث .وبــالـطـبــع ،املــديـنــة الــوح ـيــدة الـتــي نـجــت من
نهاية العالم هي شيكاغو أو على األقل جزء منها ،حيث
يعيش الناجون ضمن هذه املساحة املتبقية معزولني
تمامًا عن العالم الخارجي ،بواسطة الجدار الكهربائي
الضخم الذي يحيط بكامل املدينة.
ّ
الالفت أن النظام السياسي الديكتاتوري الــذي يحكم
املدينة مبني على مفهوم تقسيم املواطنني إلــى فئات
م ـ ـحـ ـ ّـددة ب ـح ـســب اخـ ـت ــاف أن ـ ـ ــواع ال ـش ـخ ـص ـيــات ال ـتــي
يمثلونها .هنالك املـفـكــرون وهــم الفئة املسيطرة التي
تعتبر ّأنه من حقها التحكم ببقية الفئات بسبب ّ
تفوقها
الــذهـنــي ،إضــافــة إلــى الشجعان وهــم الفئة األكـثــر قـ ّـوة
جسديًا ،واملتفانون الــذيــن يبذلون حياتهم فــي سبيل
اآلخرين وسعادتهم .والصادقون واملساملون .ما يعيد
إلى األذهــان الهوس املتنامي بتحديد نوع الشخصية
ّ
الــذي تعكسه االخـتـبــارات الرائجة على اإلنـتــرنــت ،لعل
أش ـهــرهــا ذاك ال ــذي يـعـتـمــد عـلــى أب ـح ــاث عــالــم النفس
الشهير كارل يونغ في كتابه «األنماط النفسية» (.)1921
إذ يحدد االختبار للمرء الشخصية التي ينتمي إليها،
واملهن األكثر مالءمة له وغيرها من األم ــور .والغريب
ّ
أن بعض الشركات تعتمد على هذا االختبار إلى جانب
مـعـطـيــات أخـ ــرى ف ــي اخ ـت ـيــارهــا ملــوظـفـيـهــا ،م ــا يجعل
مفهوم املستقبل الذي ّ
يروج له الفيلم أقرب إلى األذهان.

كما أنــه يــزرع الخوف من أال يكون املــرء نفسه مطابقًا
للمواصفات! الفئة املنبوذة من البشر بحسب الفيلم هي
تلك التي ال تنجح في مطابقة أي من فئات الشخصيات
املذكورة أعاله بحسب  Insurgentالتي ترأسها «إيفلني»
(ن ـعــومــي وات ـ ــس) إض ــاف ــة إل ــى ف ـئــة الـ ـ ـ ـ ـ ــ Divergentالـتــي
ّ
تمثلها البطلة «تريس» (شايلني وودلي) .ويفترض أن
البطلة تتطابق مع كل الفئات املذكورة وتعتبر في نظر
ّ
السحلية التي
بقية الفئات التي تخشاها «شريرة» مثل
ّ
تغير جلدها لتتماهى مع املشهد العام.
لذا ،تتعرض «تريس» للمالحقة من قبل رئيسة عصابة
امل ـف ـكــريــن ال ـش ــري ــرة «ج ـن ــن» (ك ــاي ــت ويـنـسـلـيــت) الـتــي
تسعى للقبض عليها وإخضاعها لالختبار للتأكد من
مطابقتها لكل الفئات ،ولتتمكن من قراءة الرسالة التي
تركها مؤسسو املدينة في الصندوق االفتراضي الذي
ال يستطيع فتحه إال  Divergentحقيقي مثل «تريس».
وتنجح «تريس» برفقة صديقها «فور» (ثيو جايمس)،
أحــد املنتمني إلــى شخصية «الـشـجـعــان» ،مــن مواجهة
ّ
قهر حكم املفكرة «جنني» ،خصوصًا بعد نجاح «تريس»
فـ ّـي مطابقة كــل الـفـئــات وفـتــح الـصـنــدوق ال ــذي يتضح
أنــه ال يحاكم فئة ( Divergentعكس ظنون جـنــن) ،بل
ً
يـعـتـبــر نـشــأتـهــا دل ـي ــا عـلــى ن ـجــاح تـجــربــة املــؤسـســن
محيطها
الــذيــن استحدثوا هــذه املدينة وعــزلــوهــا عــن
ّ
عـبــر الـتــرويــج لـفـكــرة نـهــايــة الـعــالــم .فـكــرة يتضح أنـهــا
وللطرافة وهمية أيضًا .أما بالنسبة للحبكة الروائية
للشريط ،فهي أميل للتبسيط والتركيز على التشويق
الحركي ،لكن يسهم حضور املمثلتني كايت وينسليت
ونعومي واتــس في إغنائها رغــم مستواها املتواضع.
وأهــم ما ّ
يميز اللغة السينمائية اإلبهار البصري كما
في تصوير «تريس» لــدى خضوعها لجهاز االختبار.
يأخذنا
ومن خالل املؤثرات الخاصة الثالثية األبعادّ ،
الفيلم إلى عالم األحــام التي تــراود البطلة ولو أنه من
املــؤســف هــدر كــل هــذه التقنيات املـتـطـ ّـورة على مخيلة
سينمائية بهذا الفقر.

مجتمع النت

■ ع ـلــى طــريـقـتـهــم ال ـخ ــاص ــة ،احـتـفــل
ّ
رواد مواقع التواصل االجتماعي بعيد
ُ
األم الــذي يـصــادف الـيــوم عبر معايدة
أمـهــاتـهــم ون ـشــر ال ـص ــور امل ـعـ ّـبــرة عن
حبهم وتقديرهم لهن ولعطائهن .كما
كانت للفنانني حصتهم في هذا العيد،
إذ أخذ بعضهم يرسل التحية إلى أمه.
في هذا السياق ،نشرت املغنية اللبنانية
ً
بــاسـكــال مشعالني مـثــا صورتها
مــع ّأم ـهــا (الـ ـص ــورة) .وبــالـطـبــع ،كانت
ّ
«أحن إلى
أغنية الفنان مرسيل خليفة
خبز أمي» حاضرة بقوة.
■ االعـ ـ ـت ـ ــداء اإلره ـ ــاب ـ ــي ع ـل ــى مـتـحــف
«بــاردو» في العاصمة التونسية الذي
تبناه تنظيم «داع ــش» وراح ضحيته
أك ـث ــر م ــن  20ش ـخ ـصــا ،ح ـضــر على
مـ ــواقـ ــع ال ـ ـتـ ــواصـ ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ه ــذا
األسـبــوع .وراح الناشطون يـنــددون به
عبر هاشتاغ #إذا_الـشـعــب_يــومــا_

أراد_ال ـ ـح ـ ـي ـ ــاة امل ـ ــأخ ـ ــوذ مـ ــن رائ ـع ــة
الشاعر التونسي أبو القاسم الشابي.
ت ـص ـ ّـدر ال ـهــاش ـتــاغ ح ــرك ــة الـنــاشـطــن
ال ــذي ــن اس ـت ـن ـك ــروا املـ ـج ــزرة امل ـ ّ
ـروع ــة،
ونقلوا لحظة بلحظة التظاهرات التي

نـظـ ّـمـهــا الـتــونـسـيــون رف ـضــا لــإرهــاب
التكفيري وتمسكًا بالحياة والكرامة.
وس ــرع ــان م ــا ان ـت ـشــر ه ــذا ال ـهــاش ـتــاغ

بــن ّ
رواد الـســوشــل ميديا اللبنانيني،
إذ أقرنوا قصيدة الشابي بما أنجزته
املقاومة اللبنانية من تحرير واستعادة
لألراضي املحتلة.
■ صـ ـ ــورة ال ـس ـي ـل ـفــي الـ ـت ــي الـتـقـطـهــا
أخـيـرًا الرئيس املـصــري عبد الفتاح
ال ـس ـي ـســي م ــع م ـج ـمــوعــة ش ـب ــاب في
«امل ــؤت ـم ــر االقـ ـتـ ـص ــادي امل ـص ــري»
الـ ــذي ان ـع ـقــد ف ــي ش ــرم ال ـش ـيــخ األح ــد
ّ
املــاضــي ،شكلت مثار جــدل واســع في
األوســاط الصحافية ومواقع التواصل
االجتماعي .الصورة التي كانت الغاية
م ـن ـهــا اإليـ ـح ــاء ب ـ ـ ّ
ـأن ال ـن ـظ ــام امل ـصــري
اليوم يدعم الشباب ،انقسم الناشطون
ّ
ومشجع لها ،ومنتقد
حولها بني داعم
وس ــاخ ــر .ومـ ــن ب ــن ال ـت ـع ـل ـي ـقــات ،بــرز
واحد يؤكد ّأن الفتيات اللواتي ّ
تصورن
مــع السيسي «تـلـقــن ع ــروض عمل
وطلبات للزواج».
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ويك أند
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نجمات الغرب:
األمومة ليست شرطًا لألنوثة

عبدالرحمن جاسم

أوبرا وينفري

كاميرون دياز

إلين دي جينيريس

مارغريت تشو

تحلم فتيات كثيرات بــاألمــومــة ،لكن
ال ـح ـل ــم ب ــال ـش ــيء والـ ـقـ ـي ــام ب ــه أمـ ــران
م ـخ ـت ـل ـفــان .بــال ـتــأك ـيــد الع ـ ّـاق ــة لهما
باكتمال أنوثة املرأة ،كما أنها مسألة
شخصية بحت .هذا ما أضاءت عليه
ش ـه ـيــرات أجـنـبـيــات يــرفـضــن بـشـكـ ٍـل
قــاطــع ال ـت ـعــامــل م ــع امل ــوض ــوع تحت
ّ
ض ـغــط امل ـج ـت ـمّــع ،ح ـتــى أن بعضهن
صـ ّـرحــن علنًا أنـهــن ال يــردن اإلنجاب
البتة!
النجمة الـفــاتـنــة كــامـيــرون دي ــاز (42
ُ
س ـنــة) ال ـتــي تـعـتـبــر ال ـي ــوم ب ــن أغـلــى
الـنـجـمــات أجـ ـرًا فــي هــول ـيــوود ،قالت
ملـجـلــة  Paradeاألم ـيــرك ـيــة ع ــام 2009
ّ
إن النساء اللواتي لم ينجنب يعرفن
ّ
واجبًا
تمامًا أن اإلنجاب «ليس أمـًرًا ّ
إلثـ ـب ــات ال ـ ــوج ـ ــود» ،مـ ــؤكـ ــدة« :إن ـن ــي
ً
يعود بعض
أعيش حياة ّرائعة ،وهذا ّ
الشيء إلى أنني لم أنجب .إنــه خيار
مختلف بالتأكيد».
من جهتها ،شددت املخرجة واملمثلة
جنيفر ويستفيلد ( 45سنة ـ يذكرها
الجمهور في فيلمها ّالشهير Kissing
 )Jessica Steinعلى أنـهــا غير نادمة
اإلنجاب ّمن زوجها املمثل
على عدم
ً
جون هام ،مضيفة أنها «لن تترك ذلك
الشعور يدفعها لإلنجاب اليوم» .أما
م ـقـ ّـدمــة ال ـبــرامــج األش ـه ــر ف ــي الـعــالــم
السمراء أوب ــرا وينفري ،فـبـ ّـررت عدم
اإلنجاب بصراحة قائلة« :سيكرهني
أط ـفــالــي إن أنـجـبـتـهــم .فـفــي الـنـهــايــة
يجب أن يتضرر شخص (أو شــيء)
ما من ظــروف حياتي ،وعلى األرجح
سـيـكــونــون ه ــم» .وف ــي مقابلتها مع
ريبورتر» األميركية
مجلة «هوليوود
ّ
ف ــي  ،2013أصـ ـ ّـرت عـلــى أنـ ــه إذا كــان
ال ـخ ـيّ ــار ب ــن األطـ ـف ــال وبـ ــن عـمـلـهــا،
ستفضل عملها.
ن ـج ـمــة م ـس ـل ـســل «ف ــريـ ـن ــدز» جـنـيـفــر
أنـيـسـتــون ( 46سـنــة) كــانــت صريحة
ض ــا فـ ــي ه ـ ــذا املـ ــوضـ ــوع،
ل ـل ـغ ــاي ــة أيـ ـ ّ
خ ـص ــوص ّــا أن ـ ـهـ ــا تـ ـع ـ ّـرض ــت لـلـكـثـيــر
م ــن ال ـت ــدخ ــل اإلع ــام ــي ف ــي حـيــاتـهــا
الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة .تـ ـ ــدخـ ـ ــات بـ ـ ـ ـ ــدأت مــع
زواجها من طليقها النجم براد بيت
ولم تنته حتى اليوم .أشــارت جنيفر
في مقابلة مع مجلة  Allureاألميركية

ّ
ليس
العام الفائت إلى أن ّ«هذا األمر ّ
م ــن ش ــأن أح ــد ال ـت ـحــدث ف ـيــه ،ث ــم أن ــه
ليس ضــروريــا ّأن اإلنـجــاب ال ّ
يحول
املــرأة إلــى أم .قد تمارس األمــومــة مع
أصــدقــائـهــا ،مــع أطـفــالـهــم ،وحـتــى مع
كلبها».
فـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ن ـف ـس ــه ،ل ـف ـت ــت امل ـم ـث ـلــة
م ــاري ـس ــا ت ــوم ــي ( 50س ـن ـة ـ ـ يــذكــرهــا
الجمهور في دورهــا ّ الــرائــع في فيلم
 )The Wrestlerإلــى أنــه «ال أعــرف ِلـ َـم
ي ـتـ ّ
ـوجــب ع ـلــى ال ـن ـسـ ّـاء اإلنـ ـج ــاب كي
ت ـتــم رؤي ـت ـه ــن ع ـلــى أن ـه ــن ب ـش ــر» في
حديثها إل ــى مجلة «مــانـهــاتــن» عــام
 .2009وف ــاج ــأت املـمـثـلــة الـكــومـيــديــة
وم ـقـ ّـدمــة ال ـبــرامــج تشيلسي هاندلر
ّ
( 40سـ ـ ـن ـ ــة) الـ ـجـ ـمـ ـي ــع بـ ـق ــولـ ـه ــا إن
«الـطـفــولــة بـحــد ذات ـهــا كــانــت معاناة
ً
كــافـيــة ألي ش ـخــص ،وال أع ــرف فعال
ّ
أتحمل فكرة أن
إن كنت أستطيع أن
أجـعــل أطـفــالــي ي ـمـ ّـرون فــي مـثــل هــذه
التجربة» .هذا التصريح كان شبيهًا
بذلك الذي أطلقته املمثلة الكوميدية
ومصممة األزيــاء والكاتبة الكورية ـ
مارغريت تشو ( 46سنة)
األميركية
ّ
حــن أوض ـحــت أن ــه «ال أمـلــك مشاعر
شيء حني ّأرى
أمومة .أنا ال أشعر بأي
ٍ
ً
أط ـف ــاال» ،مضيفة بـسـخــريــة« :أفــضــل
أن أتبنى شخصًا فــي الخمسني من
طفل صغير».
عمره على تبني ّ ٍ
تحدثت املمثلة ومقدمة
من ناحيتها،
الـ ـب ــرام ــج إل ـ ــن دي ج ـي ـن ـيــريــس (57
ً
سنة) بواقعية أكـبــر ،معتبرة فــي ّما
نشرته مجلة «بيبول» عام  2014أنه
«ي ـجــب أن ي ـكــون لــديــك ش ـع ـ ٌ
ـور كبير
ٌ
ورغبة عارمة (للحصول على أطفال)،
ً
فضال عن دافع أكبر للعمل بكل جهد
ّ
وتفان من أجلهم .أنا ال أريد أن أحطم
ٍ
حياتهم».
ال ـع ـق ــان ـي ــة ن ـف ـس ـهــا ان ـس ـح ـب ــت عـلــى
املمثلة الكوميدية ســارة سيلفرمان
( 44سـ ـن ــة) ،املـ ـع ــروف ــة بـتـعـلـيـقــاتـهــا
ال ـقــاس ـيــة ع ـلــى مــواض ـيــع تـعـتـبــر من
امل ـح ـ ّـرم ــات االج ـت ـمــاع ـيــة .سـيـلـفــرمــان
ق ــال ــت ف ــي م ـقــاب ـلــة ّم ــع م ــوق ــع «دي ـلــي
بيست» في  2010إنه «ليس ّهناك من
ّ
محدد لإلنجاب ،كما أنني أريد
عمر
إنجاب ّأطفال في اللحظة التي أشعر
فـي ـهــا أنـ ـن ــي س ــأك ــون ب ـكــل ج ــوارح ــي
ً
مستعدة ألجعلهم عاملي».

جنيفر أنيستون

ّ
وثائقي  HBOعن الساينتولوجيا :السينما في وجه التعصب
علي وجيه
م ـ ـنـ ــذ عـ ـ ــرضـ ـ ــه ّ
األول ف ـ ـ ــي م ـ ـهـ ــرجـ ــان
«ساندانس» الفائت ،لم يتوقفGoing
Clear: Scientology and the Prison
 of Beliefعــن إث ــارة الــزوابــع .الوثائقي
الــذي أخرجه األميركي أليكس غيبني
( ،)1953وأن ـت ـج ـت ــه ش ـب ـكــة  HBOعــن
ّ
يتحرى املسكوت
كتاب لورانس رايــت،
عـ ـن ــه ف ـ ــي كـ ــوال ـ ـيـ ــس امل ـ ــذه ـ ــب ال ــدي ـن ــي
ال ـ ـغـ ــامـ ــض وامل ـ ـث ـ ـيـ ــر ل ـ ـل ـ ـجـ ــدل .يـ ـط ــارد
الجانب املظلم منذ تأسيس «الكنيسة
الـسـيـنـتــولــوجـيــة» ع ــام  1954ع ـلــى يد
الـ ـك ــات ــب األمـ ـي ــرك ــي ل .رون ه ــوب ــارد،
ً
وصـ ـ ــوال إلـ ــى رئ ـي ـس ـهــا ال ـح ــال ــي داي ـفــد
مـسـكــافـيــج .يـكـشــف أســال ـيــب الكنيسة
ف ــي اس ـت ـق ـط ــاب نـ ـج ــوم ه ــولـ ـي ــوود مــن
أمـثــال ّطــوم ك ــروز وج ــون تــرافــولـتــا ،بل
وال ـت ــدخ ــل ال ــوق ــح ف ــي حـيــاتـهــم .يلتقي
مسؤولني وأعضاء سابقني في الحركة،
ل ـل ـح ــدي ــث ع ـ ــن ت ـ ـ ـجـ ـ ــاوزات وعـ ـق ــوب ــات
نـ ـفـ ـسـ ـي ــة وج ـ ـسـ ــديـ ــة ب ـ ـحـ ــق ب ـع ـض ـه ــم.
ّ
مت
الكنيسة لم
ِ
تكتف بالفرجة ،بل نظ ً
ح ـمــات صـ ّحــافـيــة وإع ــان ـي ــة ،واص ـفــة
الـشــريــط بــأنــه «دعــايــة كــاذبــة» .غيبني
من الوثائقيني املرموقني في الواليات
امل ـت ـحــدة .املــواض ـيــع الـسـجــالـيــة تــروقــه
دائـمــا .شريطه Taxi to the Dark Side
ح ــول وســائــل الـتـعــذيــب األمـيــركـيــة في
أف ـغــان ـس ـتــان والـ ـع ــراق وغــوان ـتــانــامــو،
ال ـحــائــز ج ــائ ــزة األوسـ ـك ــار ع ــام ،2007
مثال صارخ على ذلك .بعد قراءة كتاب
ّ
رايـ ــت ،لــم يـتـمــكــن مــن مـقــاومــة اإلغـ ــراء.

شــرع فــي األفـلـمــة بــاالشـتــراك مــع رايــت
نفسه في اإلنتاج .أعاد البناء الدرامي،
اعـ ـتـ ـم ــادًا ع ـل ــى مـ ـق ــاب ــات مـ ــع ث ـمــان ـيــة
سينتولوجيني سابقني ،منهم املخرج
األوسـ ـك ــاري ب ــاول هــاغـيــس وامل ـســؤول
الـ ـث ــان ــي فـ ــي ال ـك ـن ـي ـس ــة س ــابـ ـق ــا مـ ــارك
راثبون ،وحبيبة جون ترافولتا السابقة
س ـي ـل ـف ـيــا ت ــايـ ـل ــورّ .ادعـ ـ ـ ـ ــاءات ال ـشــريــط
ّ
أقلها ّ
تسبب الكنيسة في
صاعقة .ليس
انفصال طوم كروز عن نيكول كيدمان،
ّ
ألن ـ ـهـ ــا «م ـ ـصـ ــدر م ـح ـت ـمــل ل ـل ـم ـشــاكــل».
ّ
تخصص والدها
سبب ذلــك يعود إلــى
في علم النفس الــذي ترفضه الكنيسة
بــامل ـط ـلــق ،م ــا ي ـج ـعــل إخ ــاص ـه ــا مـثــار
ّ
ّ
بالتجسس
تكتف املنظمة
شك دائم .لم
ِ
عـ ـل ــى هـ ــاتـ ــف كـ ـ ـي ـ ــدم ـ ــان ،ب ـ ــل م ــارس ــت
ّ
ضـ ـغ ــوط ــا عـ ـل ــى ك ـ ـ ــروز ل ـل ـت ـخ ــل ــص مــن
زوج ـ ـتـ ــه .هـ ــذا م ــا ح ـص ــل بــال ـف ـعــل ع ــام
 .2001في فلك املشاهير ،يواصل الفيلم
تــول ـيــد ال ـع ــواص ــف .ج ــون تــرافــول ـتــا ال
حـيــل عــن الكنيسة خوفًا
يستطيع الــر ّ
مـنـهــا .ي ـبــدو أن ـه ــم «ي ـعــرفــون أك ـثــر من
الــازم» عن حياته الشخصية .الضغط
الـنـفـســي لـيــس االعـ ـت ــداء الــوح ـيــد على
األت ـب ــاع و«امل ــؤمـ ـن ــن» .ه ـنــاك عـقــوبــات
ّ
ت ـص ــل إلـ ــى الـ ـض ــرب واإلهـ ــانـ ــة ال ـف ــظ ــة.
تـنـظـيــف ال ـح ـ ّـم ــام ــات بــال ـل ـســان إح ــدى
الـ ـ ـص ـ ــور الـ ـك ــاب ــوس ـ ّـي ــة ال ـ ـتـ ــي ي ــروي ـه ــا
ض ـيــوف الـفـيـلــمُ .ي ـض ــاف إل ــى ك ــل ذل ــك،
ّ
التسلل إلى البنية التنظيمية للمذهب
وأساليب انتشاره .مع حجم املمتلكات
ّ
والتبرعات الذي يتجاوز مليار دوالر،
تـ ـب ــدو «املـ ـنـ ـظ ــوم ــة» أقـ ـ ــرب إل ـ ــى شـبـكــة

ّ
تجارية مغلفة بوجه ديني دكتاتوري.
ّ
مع ذلــك ،يصر «بــوضــوح» على تراجع
ع ــدد أت ـب ــاع الــديــانــة إل ــى خـمـســن ألـفــا
حول العالم .بعد العرض ،القى الشريط
اح ـت ـف ـ ً
ـاء ن ـقــديــا ك ـب ـي ـرًا ،بـسـبــب ال ـج ــرأة
وم ـت ــان ــة ال ـب ـن ـيــة وس ـخ ــون ــة امل ــوض ــوع.
ال ـس ـي ـن ـتــولــوج ـيــون ّ
ردوا ب ـع ـنــف على
مـخـتـلــف ال ـج ـب ـهــات .ح ـج ــزوا صفحات
كــامـلــة فــي «ن ـيــويــورك تــايـمــز» و«ل ــوس
أنجلس تايمز» ملهاجمة الشريط الذي
وصـفــوه بــ«الــدعــايــة ال ـكــاذبــة» .نشطوا
ّ
ومحركات البحث للترويج
على تويتر
ل ــردوده ــم ،والـنـيــل مــن ضـيــوف الفيلم:
«امل ـج ـم ــوع ــة امل ـع ـت ــادة م ــن امل ـهــووســن
الساخطني بسبب طردهم من الكنيسة
قـ ـب ــل  30عـ ــامـ ــا ب ـس ـب ــب م ـخ ــال ـف ــات ـه ــم.
هــؤالء لديهم سجل موثق فــي اختالق
األك ــاذي ــب مــن أج ــل امل ـ ــال» .وص ــل األمــر
بمسؤولي الكنيسة إلــى مراسلة نقاد
ال ـس ـي ـن ـم ــا ،وهـ ـ ــي س ــابـ ـق ــة غ ــريـ ـب ــة فــي
التعاطي اإلعالمي .وثائقي  HBOدليل
آخ ــر ف ــي صـلــب ه ــدف ال ـشــريــط« :كـيــف
يمكن لــإيـمــان األعـمــى أن يـتـحـ ّـول إلى
ّ
ّ
التعصب
سـجــن لـصــاحـبــه» .يـثـبــت أن
ال ـ ـف ـ ـكـ ــري ي ـم ـك ــن أن ي ـظ ـه ــر ف ـ ــي أرق ـ ــى
ّ
األوس ــاط (لنتذكر موجة الـكــابــاال منذ
بضع سنوات ،مع مشاهير مثل مادونا
ّ ّ
وبــريـتـنــي سـبـيــرز) .يــؤكــد أن السينما
تبقى السالح ّ
الفعال ّ
ضد كل ذلك.
Going Clear: Scientology and the
ُ Prison of Beliefيعرض على  HBOيوم
 29آذار (مــارس) الحالي ،بعدما وصل
إلى صاالت مختارة قبل أيام.
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كليبات

ّ
أحالم «ملهوفة» للتميز!

هناء جالد
بـ ـعـ ـيـ ـدًا عـ ـ ــن م ــواجـ ـه ــاتـ ـه ــا ال ـ ـحـ ــادة
ف ــي ال ــوس ــط ال ـف ـن ــي ،أطـ ـل ــت املـغـنـيــة
اإلم ــارات ـي ــة أحـ ــام (الـ ـص ــورة) أخ ـي ـرًا
عـ ـل ــى الـ ـجـ ـمـ ـه ــور ب ــأغ ـن ـي ــة وف ـي ــدي ــو
كليب جديدين بعدما أعلنت شركة
«بــاتـيـنــوم ري ـك ــوردز» مــن مجموعة
 MBCب ـ ــدء ع ـ ــرض ك ـل ـيــب «م ـل ـهــوفــة
ل ـ ـصـ ــوتـ ــك» (ك ـ ـل ـ ـمـ ــات أح ـ ـمـ ــد عـ ـل ــوي،
وألـ ـح ــان ط ـ ــال ،وإش ـ ـ ــراف مــوسـيـقــي
لـ ـ ــزيـ ـ ــاد ج ـ ـيـ ــانـ ــي) الـ ـ ـ ـ ــذي أخ ــرجـ ـت ــه
آنجي جـ ّـمــال .كعادتها ،تكسر ّ
جمال
ك ــل ال ـق ــواع ــد الـنـمـطـيــة امل ـع ـت ـمــدة في
الفيديو كليب العربي ،وهذا ما تبرزه
بوضوح في مشهد االفتتاحية ،حيث
تأخذ املشاهد إلــى محطة القطارات
لكن بــرؤيــة فنية هوليوودية .هناك،
تحضر نجمة الـعـمــل بـلــوك مقتبس
م ــن ال ـخ ـم ـس ـي ـن ـيــات؛ ام ـ ـ ــرأة مـكـتـمـلــة
األنوثة تنتظر مطلع األغنية لتكشف
عن نفسها بصوتها قبل وجهها.
ت ـب ــدأ األغ ـن ـي ــة بـيـنـمــا ت ـتــأنــى جـ ّـمــال
فــي تقديم اللقطات املـقـ ّـربـ ّـة مــن وجه
ص ــاح ـب ــة أغ ـن ـي ــة «قـ ـ ــول ع ــن ــي» ال ــذي
يختبئ تحت ّ
قبعة سوداء تساعد في
وضــع خــط جــديــد ملشهد الليبسينغ
بـ ــ«كـ ـل ــوز» ع ـلــى ف ـم ـهــا امل ــرس ــوم كما
عينيها بدقة بريشة خبير التجميل
أحـ ـم ــد األس ـ ـي ــر.ف ــي م ـح ـطــة ال ـق ـط ــار،
ت ــذه ــب جـ ـ ّـمـ ــال إل ـ ــى م ــوق ــع ت ـصــويــر
جديد ّوتبدأ ّتفاصيل الستوري بورد
بــالـتـكــشــف .إن ـه ــا الـعــاشـقــة املـلـهــوفــة
للقاء حبيبها ال ــذي تــرك لها رسالة
ي ـط ـل ــب م ـن ـه ــا الـ ـحـ ـض ــور وتـ ـ ـ ــرك كــل

راغب
و«مساري»

شيء خلفها .أحالم بلوك جديد أكثر
ت ـحـ ّـررًا ،بشعرها املفلوت وفستانها
امل ـت ـطــايــر ح ــول ـه ــا ،ت ــرك ــب سـ ّـيــارت ـهــا
السبور املكشوفة ،بينما تجول عدسة
الكاميرا بني مشاهد جمالية لباريس
وصاحبة األغنية خالل تقاطع ممتاز
مع لقطات للحبيب املجهول الهوية
وهو في حالة انتظار.
ب ــرش ــاق ــة ق ـي ــاس ـي ــة وضـ ـم ــن إض ـ ــاءة
ن ـه ــاري ــة م ـشــرقــة (م ـش ــاه ــد خــارج ـيــة
ُ
وداخ ـل ـي ــة) ،ت ـس ــرع أحـ ــام إل ــى قصر

ح ـب ـي ـب ـه ــا .ف ـ ــي الـ ـق ــاع ــة ال ــرئ ـي ـس ـي ــة،
ت ـن ـت ـظــرهــا م ـج ـمــوعــة م ــن ال ـف ـســاتــن
الثمينة ،فتختار منها األكثر حيوية
(قفطان مغربي سبور) لتظهر بلوك
أخير ومشهد ختامي (ليلي) في قصر
ُ
فخم .هناك ،تفتح لها أبواب السعادة
ضمن تفاصيل (أكـسـســوارات) غنية
بجمالية الديكور الكالسيكي ،وعبر
ُ
استخدام قطع أثاث أنتيك تماثل روح
الـكـلـيــب .ف ــي م ـنــاجــاة الـحـبـيــب ال ــذي
ُي ـن ـه ــي ال ـك ـل ـيــب بـ ـحـ ـض ــوره ،ت ـغــوص

صاحبة أغنية «وال ـلــه أحـتــاجــك أنــا»
أكثر في رومانسية فرضتها األغنية.
«م ـل ـهــوفــة ل ـص ــوت ــك» ش ــري ــط م ـصـ ّـور
ب ــأس ـل ــوب ج ــدي ــد ،ت ــم ت ـن ـف ـيــذه ضمن
ُ
ميزانية إنتاجية عالية ك ّرست تمامًا
ل ـص ــال ــح اسـ ـتـ ـخ ــدام أفـ ـض ــل وأح ـ ــدث
الـتـقـنـيــات .والـنـتـيـجــة ،فـيــديــو كليب
مـمـتــاز فـنـيــا وتـقـنـيــا .ت ـجــدر اإلش ــارة
إلــى ّأن هــذا العمل مــا هــو إال ّ
مقدمة
إلطــاق ألبوم أحــام الجديد بحسب
ما أعلنت «بالتينوم ريكوردز» أخيرًا.

للمرة األولىّ ،
ّ
قدم الـ«سوبر ستار»
راغب عالمة أغنيته «أنا إسمي حبيبك»
(كلمات هاني عبد الكريم ،وألحان
محمد يحيى) في توزيع جديد
مع المغني الكندي من أصل لبناني
«مساري» ضمن الحلقة األولى من
برنامج «منى والنجوم» الذي ُت ّ
قدمه
اإلعالمية اللبنانية منى أبو حمزة.
ُ
تعرض الحلقة على قناة «االحياة»
المصرية في  28آذار (مارس) الحالي.

عاصي وماريتا وآخرون ضد اإلرهاب
مــن كلمات ن ــزار فرنسيس وألـحــان
ع ــاص ــي الـ ـح ــان ــي ،وق ـ ــع االخ ـت ـي ــار
على املـخــرج عــادل ســرحــان إلخــراج
أوب ـ ــري ـ ــت «ري ـ ـ ـ ــاح ال ـ ـب ـ ـغـ ــض» ،ال ـت ــي
جمعت إلى جانب عاصي في الغناء
ً
ك ـ ــا م ــن اب ـن ـت ــه «م ــاريـ ـت ــا» ون ـج ــوم
ب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج «أح ـ ـ ـلـ ـ ــى صـ ـ ـ ـ ــوت» (The
 )Voiceحامل اللقب مــراد بوريقي،
وهالة القصير ،ومروة ناجي ،ومليا
جمال ،وغازي األمير ،وربيع جابر،
وعدنان بريسم.
ت ـحــت ع ــن كــام ـيــرا عـ ــادل س ــرح ــان،
ُ
ّ
الطيبة.
تشرق الشمس على األرض
ل ـك ــن فـ ــي حـ ــن ي ـن ـع ــم مـ ــن هـ ــم عـلــى
األرض ب ــأم ــان وج ـم ــال طـبـيـعـتـهــا،

تـ ـنـ ـب ــت مـ ـ ــن ت ـ ـحـ ــت الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراب ج ـثــث
عفنة على شكل مــومـيــاء فرعونية
م ـش ـ ّـوه ــة ،ف ــي دالل ـ ــة إلـ ــى ان ـس ـحــاب
اإلرهاب وأشخاصه من كل ما يمت
إل ــى ح ـض ــارة ال ـح ـيــاة واإلن ـســان ـيــة
ّ
يتهجم هــؤالء على األطفال
بصلة.
اآلمـ ـن ــن ف ــي م ــدارسـ ـه ــم ،واألف ـ ـ ــراح

العامرة (مشهد تجهيز العروس)،
وال ـعــام ـلــن ف ــي أش ـغــال ـهــم .ك ــل هــذا
ضمن تقطيع متناغم لصالح عملية
الليبسينغ لكل األصــوات الغنائية
املشاركة في العمل ،بداية بعاصي
ال ـحــانــي ،ثــم هــالــة الـقـصـيــر وم ــراد
بــوري ـقــي .تـتـخـلــل مـشــاهــد تسجيل

األوبــريــت أم ــام املـيـكــروفــون لقطات
ت ــم تـنـفـيــذهــا بـتـقـنـيــة الـغــرافـيـكــس،
ج ــاءت متناغمة بـشـكــل مـمـتــاز مع
كلمات العمل الوطني الــذي يــروي
أوجـ ـ ـ ــاع الـ ــوطـ ــن الـ ـع ــرب ــي بـ ـ ــدءًا مــن
القضية الفلسطينية التي ّ
جسدها
بمزارع هرم يعتمر الكوفية
سرحان
ِ
الفلسطينية.
نـ ـس ــج سـ ــرحـ ــان «سـ ـ ـت ـ ــوري بـ ـ ــورد»
واض ـ ـحـ ــا ل ـه ـم ـج ـيــة اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب عـبــر
ب ـ ـسـ ــاطـ ــة امل ـ ـش ـ ـهـ ــديـ ــة ف ـ ـ ــي مـ ــواقـ ــع
الـتـصــويــر الـحـقـيـقـيــة ال ـتــي تـمـ ّـيــزت
ممتازة
ب ــإدارة فنية وأكـسـســوارات
ّ
مـ ــع حـ ـش ــد مـ ــن ال ـ ـكـ ــوم ـ ـبـ ــارس ن ــف ــذ
املـشــاهــد التمثيلية املـتـقـنــة .هـكــذا،
غــابــت ّ األخـطــاء التقنية ،خصوصًا
ّ
أن صناع العمل ابتعدوا عن الرغبة
في اإلبهار املكلف من دون جدوى.
فــي املـقــابــل ،تــم اسـتـخــدام التقنيات
ال ـح ــدي ـث ــة الـ ــازمـ ــة ك ــاف ــة ل ـل ـخــروج
ب ـشــريــط م ـص ـ ّـور نـظـيــف بـمــونـتــاج
منطقي بالتسلسل ،ضم كل نجوم
الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل ضـ ـ ـم ـ ــن تـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــس خ ـ ــاص
بالصورة للقضية املطروحة .تؤدي
ماريتا الحالني الكوبليه الغنائي
الـ ـخ ــاص ب ـه ــا ب ــال ـل ـغ ــة ال ـفــرن ـس ـيــة،
ّ
فيما يتولى ربيع جابر مهمة طرح
الــوجــع الـعــربــي باللغة اإلنكليزية.
ب ــات ـح ــاد ال ـج ـي ــل ال ـع ــرب ــي ال ـجــديــد
ت ـحــت ش ـع ــار ال ـع ــروب ــة وب ــدع ــم من
جمعية «أجيالنا» ،اقـتــرح سرحان
ًّ
فـ ــي خـ ـت ــام الـ ـش ــري ــط حـ ـ ــا إلخ ـم ــاد
بركان اإلرهاب ،وبلفتة سريعة عاد
م ــن خـ ــال فـ ــاش بـ ــاك س ـم ـعــي إلــى
أوبريت «موطني» الشهير (كلمات
إب ــراه ـي ــم ط ــوق ــان ،وألـ ـح ــان محمد
فليفل).
ت ــم ت ـقــديــم «ري ـ ــاح ال ـب ـغ ــض» ضمن
مـيــزانـيــة إن ـتــاج جـ ّـيــدة ،استخدمت
ل ـ ـصـ ــالـ ــح ت ـ ـفـ ــاص ـ ـيـ ــل حـ ــرف ـ ـيـ ــة ف ــي
التنفيذ ،فجاء العمل من الناحيتني
ال ـف ـن ـيــة وال ـت ـق ـن ـيــة مـخـتـلـفــا ع ــن مــا
سبق طرحه في الفئة ذاتها.
هناء...

ََ
«يا بشر»
باشرت المغنية اللبنانية ديانا ّ
حداد
(الصورة) عبر صفحاتها على مواقع
التواصل االجتماعي بنشر صور من
ََ
فيديو كليب أغنية «يا بشر» (عنوان
ألبومها األخير) الذي ّ
صورته منذ فترة
مع المخرج فادي حداد في منطقة
ّ
البقاع اللبنانية .علمًا بأن األغنية من
كلمات وألحان سليم عساف ،فيما لم
ُتعلن ّ
حداد بعد موعد طرح الكليب.

8

السبت  21آذار  2015العدد 2548

ويك أند

Zapping

في الصاالت

قمر متهمة

مفاجآت «أكس فاكتور»

األرمن في لبنان

غدًا ـ على 22:15 < lbci

اليوم ـ على 20:00 < 4 mbc

اليوم ـ على «سكاي نيوز عربية» < 16:30

ّ
تطل الفنانة اللبنانية قمر (الـصــورة)
ّ
في برنامج «املتهم» الــذي يقدمه رجا
ناصر الــديــن ورودول ــف هــال .مــا هي
أسباب عودتها إلــى األض ــواء مجددًا؟
وم ــا هــي أصـ ــداء كليبها األخ ـيــر «مــع
نفسي» (إخراج سعيد املاروق)؟ وهل
ه ـن ــاك م ـس ـت ـجــدات ف ــي ق ـض ـيــة نسب
طفلها «جيمي» لرجل األعمال املصري
جمال مروان؟

ت ـعــرض شـبـكــة  mbcالـحـلـقــة الـثــانـيــة
واملسجلة من برنامج املواهب الغنائية
«أكــس فاكتور» الــذي يجلس في لجنة
تـحـكـيـمــه ك ــل م ــن املـغـنـيــن اللبنانيني
راغـ ـ ــب ع ــام ــة وإلـ ـيـ ـس ــا ،إض ــاف ــة إل ــى
الفنانة املصرية دنيا سمير غانم .فما
ه ــي امل ـفــاجــآت ال ـتــي سـ ُـيـعـلـنـهــا؟ وهــل
هناك أصوات مميزة ستقف أمام لجنة
التحكيم؟

تـ ـع ـ ّـد قـ ـن ــاة «س ـ ـكـ ــاي نـ ـي ــوز ع ــرب ـي ــة»
سـلـسـلــة وثــائ ـق ـيــات ع ــن األق ـل ـيــات في
الـ ـش ــرق االوسـ ـ ـ ــط .وفـ ــي هـ ــذا االط ـ ــار،
تـعــرض املحطة وثائقيًا يحكي قصة
األرم ــن مــن إع ــداد داري ــن الحلوي .أين
يعيش األرمن في لبنان ،وما هي أبرز
نـشــاطــاتـهــم االج ـت ـمــاع ـيــة والـثـقــافـيــة؟
وكيف حافظوا على إرثهم الذي يؤرخ
قضيتهم؟

حرقة أم

هل تنتقم سوسن؟

حرتقات مع معين

غدًا ـ على 18:50 < mtv

اليوم ـ على « osnيا هال» < 21:00

الخميس ـ على 21:45 < otv

فـ ــي «عـ ـي ــد األم» ،ي ـخ ـصــص بــرنــامــج
«ت ـح ـق ـيــق» (إع ـ ـ ــداد وت ـقــديــم ك ـل ــود ابــو
ن ــاض ــر ه ـ ـنـ ــدي) ح ـل ـق ـتــه األس ـب ــوع ـي ــة
ألمـ ـه ــات ف ـق ــدن ب ـنــات ـهــن ،وخـصــوصــا
أولـ ـئ ــك ال ـل ــوات ــي ذهـ ــن ض ـح ـيــة جــرائــم
العنف األسري .ستتحدث األمهات عن
وقائع هذه الجرائم بحرقة ،ويستذكرن
األيــام الجميلة التي جمعت بينهن قبل
م ـص ــرع ـه ــن .وي ـب ـق ــى س ـ ــؤال يـطــرحــه
البرنامج« :كيف ستندمل هذه الجراح؟».

تتسارع األحــداث الليلة في مسلسل
«ع ـ ـ ــاق ـ ـ ــات خـ ـ ــاصـ ـ ــة» (ك ـ ـتـ ــابـ ــة نـ ــور
الشيشكلي ،وإخراج رشا شربتجي).
فبعدما علم األهل بزواج «تيم» (باسم
ي ــاخ ــور) و«م ــاي ــا» (دي ـم ــا قـنــدلـفــت)،
تـبــدأ خطيبته السابقة ســوســن (رنــا
شميس ـ الـصــورة) باالنتقام منهما
بعدما تركها «تـيــم» فــي ليلة الزفاف
وه ـ ـ ـ ــرب .فـ ـه ــل ت ـ ـفـ ـ ّـرق سـ ــوسـ ــن بــن
الزوجني؟

ب ـعــد ظـ ـه ــوره أخـ ـيـ ـرًا ف ــي ذك ـ ــرى 14
آذار ال ـت ــي نـظـمـهــا «ال ـت ـي ــار الــوط ـنــي
ّ
الحر» وتقديمه أغنية خاصة جديدة
مليشال عــون بـعـنــوان «رج ــل وال كل
الــرجــال» إلــى جــانــب فـنــانــن آخــريــن،
ي ـطــل م ـعــن ش ــري ــف (ال ـ ـصـ ــورة) في
«حــرتـقـجــي ش ــو» م ــع ه ـشــام ح ــداد.
وف ـي ــه ،حــديــث ع ــن ال ـفــن وأه ـل ــه وعــن
الـسـيــاســة ،وإطــالــة عـلــى االنـتـقــادات
التي طاولته.

The Gunman
بعد حوالى العشر سنوات على تقديمه فيلم  The Interpreterمع نيكول كيدمان ،يعود املمثل
األميركي الشهير شون بني إلى أفالم األكشن من خالل  .The Gunmanالشريط من كتابة دون
ماكفيرسون وبيتر ترافيس استنادًا إلى رواية بوليسية فرنسية لجان باتريك مانشيت بعنوان
 ،La position du tireur couchéوهو من إخراج الفرنسي بيار مورال.
يؤدي بني دور «جيم تيريه» القاتل املأجور السابق الذي اغتال وزير التعدين في الكونغو عام
 ،2005ما تسبب باندالع حرب أهلية .لكن بعد سنوات ،ما زال ماضي «جيم» يطارده ،ويجعله
في حرب مع منظمات خطيرة في العالم ،واملعارك تشتعل على جبهات في أنحاء مختلفة من
العالم ،كما ّأن البطل يستشرس في القتال ّ
ألن حياة حبيبته السابقة «آني» (جاسمني ترينكا)
ّ
مهددة أيضًا .ويضم الفيلم على الئحة أبطاله أيضًا اإلسباني خافيير بارديم ،والبريطانيني
مارك رايالنس وراي وينستون وإدريس ألبا.
صاالت «غراند سينما» (« ،)01/209109أمبير» (« ،)1269بالنيت» (« ،)01/292192سينما
سيتي» (« ،)01/995195فوكس» (،)01/285582

أجندة

Black and White
( Black and Whiteكتابة وإخراج مايك بايندر) هو فيلم دراما أميركي جديد يطل من خالله
املمثل كيفني كوستنر ،مؤديًا دور األرمل «إليوت أندرسون» الذي فقد زوجته (جنيفر إيل)ّ إثر
حادث سيرّ ،
ويربي حفيدته «إلويز» بعد وفاة ابنته أثناء الوالدة .وفيما يصارع الرجل للتغلب
ّ
على أحزانه ،تنقلب حياته رأسًا على عقب عندما تطالب جدة حفيدته ذات األصول األفريقية
«روينا» (أوكتافيا سبينسر) بأن تعود حضانة الفتاة إلى والدها «ريغي» (أندريه هوالند).
واألخير مدمن على املخدرات ،ويتهمه «إليوت» باإلهمال الذي ّأدى إلى وفاة ابنته .هكذا ،يجد
ّ
الجد نفسه أمام معركة حضانة سيفعل أي شيء من أجل ربحها .يذكر أنه من بني أبطال العمل
أيضًا جيليان جايكوبس ،وأنطوني ماكي ،وبيل بور.
صاالت «غراند سينما» (« ،)01/209109فوكس» ()01/285582

تحتفل فرقة الروك البديل اللبنانية «روزويل» اليوم بإطالق ألبومها
الجديد الذي يحمل عنوان ( Unraveling New Beginningsكشف
ّ
الـبــدايــات الـجــديــدة) .إن ــه األلـبــوم رقــم  3بعدما أبصر«انعكاسات»
( )Reflectionsالنور في  ،2006و«بعيد املنال» ()Out of Reach
في  .2011إذًا ،تدعو الفرقة املؤلفة من غيث ّ
الحر (غناء وغيتار)،
ورودي ف ــارس ( درامـ ــز) ،وف ــادي بوخليل (غـيـتــار) محبيها إلى
مشاركتها هذا الحدث املهم.
إطالق  :اليوم ـ  20:30في ( Quadrangleالحازمية ـ جبل لبنان).
الدخول مجاني .لالستعالم03/654257 :

ضمن فعاليات «برنامح زكــي ناصيف للموسيقى» لعام 2014
ـ ( Towards more refined Music 2015نحو موسيقى أكثر
دقة) ،تحتضن «الجامعة األميركية في بيروت» يوم الثالثاء املقبل
حفلة تحت عـنــوان ( When Opera meets Broadwayعندما
تــاقــي األوبـ ــرا ب ـ ــرودواي) تحييها فــرقــة  En Fa Miاملــؤلـفــة من
السوبرانو كورين متري ،و امليزو سوبرانو إليان سعادة ،والتينور
بشارة ّ
مفرج ،والباريتون تيدي نصر ،إضافة إلى كريستيان أبو
ّ
عني الذي سيحل ضيفًا.

تـ ــدعـ ــو ج ـم ـع ـي ــة «م ـ ـهـ ــرجـ ــان ال ـ ـ ـصـ ـ ــورة ـ ـ ـ ـ ذاكـ ـ ـ ـ ــرة»،
والـ«يونيسف» و«دار امل ـصـ ّـور» يــوم األربـعــاء املقبل
إلى معرض «لحظة  »2الذي يحمل عنوان «خمسمئة
ك ــام ـي ــرا لـخـمـسـمـئــة ط ـف ــل ف ــي ت ـج ـم ـعــات ال ـن ــازح ــن
ال ـســوريــن ف ــي ل ـب ـنــان» .إل ــى جــانــب م ـعــرض الـصــور
ال ـفــوتــوغــراف ـيــة ،يـتـضـمــن ال ـح ــدث ال ــذي يستمرحتى
ّ
األول من نيسان (أبريل) املقبل عرض فيلم وثائقي
عن املـشــروع وعــن األطـفــال املشاركني فيه من تنفيذ
املصور» ،إضافة إلى توزيع كتاب «لحظةّ .»2
ّ
يتوج
«دار
املـعــرض مـشــروعــا استمر بــن عــامــي 2013و،2014
نشط خــالــه أعـضــاء جمعية «ذاك ــرة» بـهــدف تدريب
 500طفل في تجمعات النازحني السوريني في شتى
مناطق لبنان من شماله إلى جنوبه ،ومن بيروت إلى
سهل البقاع ،حيث يعيش األطفال في ظروف بائسة
ّ
في خيام مصنوعة ّ
مما تمكن األهالي من جمعه من
أقمشة وملصقات إعالنية مهملة.

الثالثاء  24آذار (مــارس) الحالي ـ  20:00ـ «أسمبلي هول» (.)AUB
لالستعالم01/350000 :

األرب ـعــاء  25آذار (مـ ــارس) الـحــالــي ــ  18:00ــ «مسرح
المدينة» (بيروت) .لالستعالم01/753021 :

The Second Best Exotic Marigold Hotel
وصل فيلم  The Second Best Exotic Marigold Hotelأخيرًا إلى الصاالت اللبنانية وهو
ّ
مادين ،ومن كتابة أول باركر .إنه الجزء الثاني من
شريط درامي بريطاني من إخراج جون ُ
 The Best Exotic Marigold Hotelالذي أطلق عام  ،2012ويضم مجموعة كبيرة من النجوم:
جودي دينش ،وماغي سميث ،وبيل نايتي ،وسيليا إيمري ،وبينيلوبي ويلتون ،ورونالد بيكاب،
وريتشارد غير ،وديانا هاردكاسل ،وآخرين .تدور أحداث الفيلم حول «سوني» الذي يطمح
بتوسيع الفندق ليضم جزءًا خاصًا باملسنني ،األمر الذي يأخذ الكثير من وقته ،رغم ّأنه ّ
متزوج
حديثًا من حبيبته .يستقبل الفندق ّروادًا جددًا وهم «جاي» و«الفنيا» ،لكن املشكلة ّأن هناك
غرفة واحدة فارغة.
صاالت «غراند سينما» (« ،)01/209109أمبير» (« ،)1269سينما سيتي» (،)01/995195
«فوكس» ()01/285582

