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الحدث

عدوان آل سعود النار ًتهــ

إنزال في عدن ...ونيران على الحدود شماال
يوم حافل شهده اليمن أمس ،بدأ بإنزال
مظلي ألسلحة سعودية في عدن،
وانتهى بسقوط قتيلين سعوديين
بنيران عبرت الحدود الشمالية ،وذلك
في ظل جمود الجهود السياسية ،في
مقابل استمرار العدوان في إيقاع قتلى
وجرحى في صفوف المدنيين اليمنيين
ي ـ ـحـ ــاول الـ ـتـ ـح ــال ــف ال ـ ـ ــذي تـ ـق ــوده
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ف ـ ــي عـ ــدوان ـ ـهـ ــا ع ـلــى
اليمن ،إنقاذ موقفه وقلب الوقائع
ملصلحته بمختلف الــوســائــل مع
دخول الحرب يومها الثامن .فبعد
إطـ ــاق تـنـظـيــم «ال ـق ــاع ــدة» عملية
كبرى في حضرموت لقطع طريق
ال ـج ـيــش و«أن ـ ـصـ ــار الـ ـل ــه» ال ـلــذيــن
أصـبـحــا يـحـكـمــان الـسـيـطــرة على

م ـس ــاح ــات واسـ ـع ــة م ــن ال ـج ـن ــوب،
ألقت طائرات التحالف يوم أمس،
أس ـل ـح ــة ل ـل ـم ـج ـم ــوع ــات امل ـس ـل ـحــة
ال ــداع ـم ــة لـلــرئـيــس املـسـتـقـيــل عبد
ربــه منصور ه ــادي ،فــي ع ــدن ،في
وقــت كانت فيه الحدود الشمالية
مع اليمن تزداد سخونة مع مقتل
جـ ـن ــدي ــن س ـ ـعـ ــوديـ ــن م ـ ــن ح ــرس
ال ـ ـحـ ــدود إثـ ــر تـ ـب ــادل إلطـ ـ ــاق ن ــار
من داخــل األراضــي اليمنية ،وذلك
فيما تراوح الجهود الدبلوماسية
م ـك ــان ـه ــا ،م ــن دون أن ت ـس ـفــر عــن
أي ن ـت ـي ـج ــة .وكـ ـ ــان الفـ ـت ــا امل ــوق ــف
الباكستاني الذي جدد االستعداد
السعودية» ،من دون
«للدفاع عن ً
التعبير صراحة عن نية املشاركة
في العمليات العسكرية ،وموقف
ٍّ
أنـ ـ ـق ـ ــرة ال ـ ـتـ ــي ت ـت ـط ـل ــع نـ ـح ــو ح ــل
سـيــاســي فــي الـيـمــن ،مــع اسـتـعــداد
لـ ـ ــدعـ ـ ــم الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــدوان الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــودي...
ل ــوج ـس ـت ـي ــا .أمـ ـ ــا واش ـ ـن ـ ـطـ ــن ،فـقــد
أع ــرب ــت ع ــن اس ـت ـع ــداده ــا ل ـتــزويــد

مناورات سعودية باكستانية للمرة الثالثة
أع ـ ـل ـ ـنـ ــت ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــات الـ ـسـ ـع ــودي ــة
ي ــوم أمـ ــس ،أن الـ ـق ــوات ال ـس ـعــوديــة
والباكستانية املشاركة في التمرين
الـعـسـكــري امل ـش ـتــرك (الـصـمـصــام
 ،)5سـتـبــدأ مـطـلــع األس ـبــوع املقبل
بـتـنـفـيــذ املــرح ـلــة الـثــالـثــة واألخ ـيــرة
مـ ـ ــن ال ـ ـت ـ ـمـ ــريـ ــن ب ــالـ ـتـ ـطـ ـبـ ـي ــق ع ـلــى
مـسـتــوى (ق ــوة واجـ ــب) بــالــذخـيــرة
الـ ـ ـح ـ ـ ّـي ـ ــة .ونـ ـقـ ـل ــت وك ـ ــال ـ ــة األن ـ ـبـ ــاء
السعودية عن إدارة التمرين القول
إن ال ـف ـت ــرة ال ـب ــاق ـي ــة م ــن ال ـت ـمــريــن
سـتـشـهــد تـنـفـيــذ عـمـلـيــات اقـتـحــام

جـ ــوي وع ـم ـل ـي ــات إن ـ ـ ــزال بــواس ـطــة
م ـ ــروحـ ـ ـي ـ ــات والـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــام ب ـع ـم ـل ـي ــات
للتدخل السريع وعمليات اقتحام
ل ـل ـم ـبــانــي وت ـط ـه ـي ــره ــا ب ـم ـشــاركــة
طائرات األباتشي وطائرات الصقر
األس ــود .وأوضـحــت أنــه يغلب على
نــوع ـيــة ال ـت ــدري ــب تـطـبـيــق عـمـلـيــات
غـيــر نـظــامـيــة ف ــي بـيـئــة جـبـلـيــة في
م ـ ـيـ ــدان شـ ـم ــرخ فـ ــي م ــرك ــز امل ـل ــك
س ـل ـم ــان ل ـل ـح ــرب ال ـج ـب ـل ـيــة ال ــواق ــع
شمال منطقة الباحة جنوب غرب
السعودية.

الـ ـ ـط ـ ــائ ـ ــرات الـ ـح ــربـ ـي ــة املـ ـش ــارك ــة
ف ــي الـ ـع ــدوان ب ــال ــوق ــود ف ــي ال ـجــو،
ف ـي ـم ــا جـ ـ ـ ــددت ال ـ ـخـ ــرطـ ــوم ت ــأك ـي ــد
«اسـ ـتـ ـع ــداده ــا ل ـل ــدف ــاع ع ــن أرض
الحرمني».
فــي ه ــذا الــوقــت ،أك ــدت هيئة كبار
ال ـع ـل ـمــاء ال ـس ـع ــودي ــة ،أع ـل ــى هيئة
دي ـن ـي ــة فـ ــي امل ـم ـل ـك ــة ،أن عــاص ـفــة
الـ ـح ــزم «جـ ـه ــاد ف ــي س ـب ـيــل ال ـل ــه»،
م ـش ـي ــرة إلـ ــى ال ـج ـن ــدي ال ـ ــذي قـتــل
أول م ــن أم ـ ــس ع ـل ــى ال ـ ـحـ ــدود مــع
اليمن «شهيد» .وقال األمني العام
للهيئة فهد بن سعد املاجد« :إننا
إذ نـ ـس ــأل الـ ـل ــه تـ ـع ــال ــى ال ـس ــام ــة
لجميع القوات العسكرية ولجميع
أفراد الشعب اليمني الشقيق ،فإن
اللجنة الــدائـمــة للفتوى سـبــق أن
صدر عنها الفتوى في أن من قتل
في سبيل الله في معركة مع العدو
وهــو صــابــر محتسب فهو شهيد
معركة ال يغسل وال يكفن بل يدفن
بمالبسه».
أم ـ ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـسـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــر الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــودي ف ــي
واش ـ ـن ـ ـطـ ــن ،عـ ـ ـ ــادل الـ ـجـ ـبـ ـي ــر ،ف ـلــم
يـسـتـبـعــد إرسـ ــال قـ ــوات بــريــة إلــى
الـيـمــن ،مــؤكـدًا أنــه «خـيــار مطروح
لـلـبـحــث ،وق ــد يـتـخــذ إذا اسـتــدعــت
الـ ـتـ ـط ــورات ذلـ ـ ــك» .ون ـف ــى الـجـبـيــر
خــال ن ــدوة بـشــأن األزم ــة اليمنية
ُعـ ـق ــدت ف ــي م ـق ــر م ـج ـل ــس الـ ـن ــواب
األم ـيــركــي وج ــود ق ــوات سـعــوديــة
فــي عــدن ،لكنه صــرح بــأن احتمال
إرسال قوات يبقى أمرًا ممكنًا «إذا
تطورت األمور».
وان ـت ـقــد الـجـبـيــر الــرئ ـيــس اليمني
الـ ـس ــاب ــق ع ـل ــي ع ـب ــد الـ ـل ــه ص ــال ــح،
م ــؤكـ ـدًا أنـ ــه ل ــن ي ـك ــون ل ــه دور فــي
مستقبل الـبــاد ،وقــال إنــه «يلعب
اآلن دورًا سـلـبـيــا وتــدم ـيــريــا ج ـدًا
ف ــي ال ـي ـمــن م ــن خ ــال ت ـحــال ـفــه مع
الـ ـح ــوثـ ـي ــن واسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام نـ ـف ــوذه
ع ـل ــى ق ـ ـيـ ــادات ال ـج ـي ــش ك ــي تــدعــم
الـ ـح ــوثـ ـي ــن» .وأض ـ ـ ـ ــاف« :ل ـ ــم يـكــن
الـحــوثـيــون ليتقدموا مــن صنعاء
إل ـ ـ ــى ت ـ ـعـ ــز وإل ـ ـ ـ ــى ع ـ ـ ــدن مـ ـ ــن دون

الدعم الــواضــح واملباشر للرئيس
السابق».
وأل ـقــت طــائــرات الـتـحــالــف أسلحة
عـلــى املـقــاتـلــن املــؤيــديــن للرئيس
ال ـي ـم ـنــي الـ ـف ــار ع ـبــد ربـ ــه مـنـصــور
هادي ،بواسطة صناديق خشبية
تحملها مظالت ،وقع بعضها في
أيدي «أنصار الله» ،الذين بسطوا

سيطرتهم ،بالتعاون مع الجيش،
على مناطق جديدة في عدن .وقال
املتحدث الرسمي باسم التحالف،
أح ـم ــد ال ـع ـس ـيــري ،ي ــوم أمـ ــس ،إنــه
ج ـ ــرى «إس ـ ـقـ ــاط ل ــدع ــم لــوج ـس ـتــي
ف ـ ــي ج ـم ـي ــع جـ ــوان ـ ـبـ ــه ل ـل ـم ـق ــاوم ــة
الشعبية (مؤيدو هادي) في عدن،
واسـتـطــاعــوا تغيير الــوضــع على

مــن تـحــريــك طــائــراتــه لـشــن غ ــارة على
«الـ ـ ـق ـ ــاع ـ ــدة» أث ـ ـنـ ــاء ح ـ ـصـ ــاره لـلـبـنــك
امل ــرك ــزي ف ــي امل ـك ــا ق ـبــل أن يقتحمه
وينهب خزينته.
«عاصفة الحزم» التي يشنها العدوان
السعودي ،فشلت حتى اآلن في إيقاف
الجيش اليمني و«اللجان الشعبية»
الـتــابـعــة ل ــ«أن ـص ــار ال ـل ــه» ف ــي تطهير
ع ـ ــدن مـ ــن «ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة» وم ـ ــا ب ـق ــي مــن
املجموعات املسلحة املؤيدة للرئيس
الـ ـف ـ ّـار ع ـبــد رب ــه م ـن ـصــور هـ ــادي بعد
تطهير لحج والضالع وأبني وشبوة،
ولم تقترب من مواقع الجيش وقيادته
وق ــواع ــده فــي ح ـضــرمــوت ،لـكــن يبدو
أنها بــدأت بتنفيذ سيناريو مختلف
ّ
ه ـ ـنـ ــاك ،وه ـ ــو مـ ــا ت ـج ــل ــى فـ ــي تـمـكــن
«ال ـقــاعــدة» مــن الـسـيـطــرة عـلــى مدينة
املكال بصور ٍة كاملة .هذا األمر يؤكده
رئيس فرع حزب «التجمع الوحدوي
االش ـت ــراك ــي» ف ــي ح ـضــرمــوت ،نــاصــر
باقزقوز ،بالقول إن طائرات «عاصفة

الحزم» التي لم تستهدف «القاعدة»،
ّ
تركز قصفها على معسكرات ومواقع
ل ـل ـج ـيــش ل ــم ت ـس ـت ـس ـلــم لـ ــ«الـ ـق ــاع ــدة»
ب ـع ــد ،الف ـت ــا إلـ ــى أن تـ ـح ـ ُّـرك الـتـنـظـيــم
ف ــي ح ـضــرمــوت يــأتــي ضـمــن مخطط
العدوان السعودي نفسه.
ّ
وفـ ـ ــي ظـ ـ ــل ت ـع ـت ـيــم إعـ ــامـ ــي ع ـل ــى مــا
يجري في حضرموت ،كشف باقزقوز
ّ
لـ«األخبار» أن «القاعدة» ،تسلم ميناء
املكال ومبنى قيادة املنطقة العسكرية
الثانية وقـيــادة قــوات النجدة ودخــل
مــن دون أي مـقــاومــة ،مــؤكـدًا أنــه بات
يسيطر على كل املؤسسات الحكومية
ّ
والـ ـ ـ ـش ـ ـ ــوارع ،وكـ ــذلـ ــك ت ـس ــل ــم ال ـق ـصــر
الرئاسي .واستطرد املسؤول الحزبي
مــؤكـدًا أن قـيــادة السلطة املحلية في
املحافظة اختفت تمامًا بعد سيطرة
التنظيم.
وفي تشديد على أن التحرك املفاجئ
ل ــ«ال ـق ــاع ــدة» م ـنــذ الـخـمـيــس املــاضــي
يــأتــي فــي س ـيــاق ال ـع ــدوان الـسـعــودي

وت ـح ــال ـف ــه ضـ ــد ال ـي ـم ــن واسـ ـتـ ـه ــداف
ال ـج ـيــش ،ي ـقــول ب ــاق ــزق ــوز إن «جـمـيــع
املـ ـعـ ـسـ ـك ــرات وامل ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات األم ـن ـي ــة
امل ــوالـ ـي ــة ل ـلــرئ ـيــس امل ـس ـت ـق ـيــل ه ــادي
ّ
ه ـ ــي ال ـ ـتـ ــي س ــلـ ـم ــت لـ ـلـ ـق ــاع ــدة املـ ـق ــار
ف ــي املـ ـك ــا م ــن دون مـ ـق ــاوم ــة بـيـنـمــا
أك ـثــر املـعـسـكــرات مـثــل األم ــن املــركــزي
واألل ــوي ــة ال ـتــاب ـعــة لـلـجـيــش الــواق ـعــة
خارج املدينة لم تقترب منها القاعدة
حتى اآلن» ،مشيرًا إلى أن صراعًا بدأ
يـحـتــدم اآلن ب ــن عـنــاصــر «ال ـقــاعــدة»
واملـ ـسـ ـلـ ـح ــن املـ ـ ــوالـ ـ ــن لـ ـ ـه ـ ــادي ع ـلــى
األشياء املنهوبة .وفي ّ
رده على سؤال
عن إقــدام الجيش على تحريك طائرة
ّ
يــوم أمــس ،لشن غــارة على «القاعدة»
ف ــي املـ ـك ــا ،قـ ــال ب ــاق ــزق ــوز« :ال ـط ــائ ــرة
التي حلقت أمــس فــي أج ــواء املكال لم
تـقـصــف ال ـق ــاع ــدة ال ـت ــي ك ــان ــت تنهب
البنك املركزي ،بل قصفت اإلذاعة التي
تقع خلف البنك املــركــزي» مــن طريق
الخطأ ،مشيرًا إلى أن أفرادًا قليلني من

نفت مصادر من «أنصار الله» انسحاب مقاتليها من قصر الرئاسة في عدن (أ ف ب)

«القاعدة» يواكب العدوان السعودي ...برًاّ
ّ
في ظل عدم اتخاذ العدوان
السعودي قرارًا بإرسال قوات ّبرية تؤازر
العمليات الجوية والبحرية المتواصلة
منذ أكثر من أسبوع ،يقوم تنظيم
«القاعدة» في حضرموت ّ
بتحر ٍك كبير
يمكن وضعه ضمن األهداف ّ
البرية
لحرب التحالف
صنعاء ـ علي جاحز
ق ـب ـي ــل دخـ ـ ـ ــول اعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــداءات «ع ــاص ـف ــة
الحزم» على اليمن أسبوعها الثاني،
خ ــرج ــت ت ـح ــرك ــات ت ـن ـظ ـيــم «ال ـق ــاع ــدة
ف ــي ج ــزي ــرة الـ ـع ــرب» ف ــي ح ـضــرمــوت
(جـنــوبــي شــرقــي) إلــى واجـهــة املشهد
املشتعل ،لتؤدي من جديد دورًا أقرب
إل ــى «ال ـتــوظ ـي ـفــي» ،ب ـعــد س ـق ــوط أهــم

وأخطر معاقله في الشمال والجنوب
ب ــاس ـت ـث ـن ــاء م ـح ــاف ـظ ـت ــي ح ـض ــرم ــوت
وم ـ ـ ــأرب .ق ـبــل ي ــوم ــن ،ف ــاج ــأ عـنــاصــر
ـوم
«ال ـ ـق ـ ــاع ـ ــدة» م ــديـ ـن ــة امل ـ ـكـ ــا ب ـه ـج ـ ٍ
مباغت على مؤسساتها ومصارفها،
ونصب التنظيم النقاط في شوارعها
وأس ـقــط م ـقــار أم ـن ـيــة .بـعــض عناصر
األمـ ـ ــن حـ ــاولـ ــوا م ــواج ـه ـت ــه ،م ــن دون
أن يـ ـسـ ـتـ ـطـ ـيـ ـع ــوا الـ ـ ـصـ ـ ـم ـ ــود أمـ ــامـ ــه
بـسـبــب ع ــدم وج ــود إم ـ ــدادات مــن قبل
معسكرات الجيش واألمن ،األمر الذي
ّ
مــكــن «ال ـقــاعــدة» مــن الـقـضــاء عـلــى كل
الوحدات املقاومة والسيطرة الكاملة
على املكال.
ـت ب ــات فـيــه الـجـيــش اليمني
وف ــي وق ـ ٍ
ه ــدف ــا لـ ـط ــائ ــرات ال ـت ـح ــال ــف ف ــي بـقـيــة
امل ـحــاف ـظــات ،بــذري ـعــة أن ــه ص ــار تحت
سيطرة «أنـصــار الـلــه» ،فــإن قواته في
حضرموت كانت حتى أول من أمس،
ال تـ ـ ــزال ب ـع ـي ــدة ع ــن ق ـص ــف ط ــائ ــرات
ّ
ال ـ ـعـ ــدوان الـ ـسـ ـع ــودي ،وهـ ــو م ــا مــكـنــه
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ـدد الجزيرة العربية

األرض ...والنتائج تبشر بالخير».
ّ
تحدثت أنباء عن انسحاب
وفيما
«أنصار الله» من القصر الرئاسي
فــي ع ــدن ي ــوم أم ــس ،نـفــت مـصًــادر
في الحركة هذه األنباء ،مؤكدة أن
املقاتلني الحوثيني ال يــزالــون في
الـقـصــر الــذيــن سـيـطــروا عليه أول
م ــن أم ــس ،راف ـع ــن الـعـلــم الـيـمـنــي.

وأكــد العسيري أن قــوات التحالف
اس ـت ـه ــدف ــت ت ـج ـم ـعــات لـلـحــوثـيــن
فـ ـ ــي جـ ـ ــزيـ ـ ــرة مـ ـ ـي ـ ــون فـ ـ ــي م ــدخ ــل
ب ــاب املـ ـن ــدب ،ف ــي عـمـلـيــة وصـفـهــا
«ب ــال ـن ــوع ـي ــة» ،م ـش ـي ـرًا ف ــي س ـيــاق
آخ ــر إل ــى أن ــه «سـ ــوف ي ـتــم الـعـمــل
ف ــي م ــراح ــل م ـت ـقــدمــة ع ـل ــى إعـ ــادة
تأهيل البنية التحتية فــي اليمن

ب ـم ــا ف ـي ـهــا وس ــائ ــل اإلعـ ـ ـ ــام ،لـكــن
هــدف ـنــا األس ــاس ــي اآلن ه ــو تــأمــن
الشعب اليمني» .وجدد العيسري
اتهامه بوجود «ضباط ايرانيني»
يقودون املعارك في اليمن.
ع ـل ــى امل ـس ـت ــوى ال ـس ـي ــاس ــي ،ج ــدد
رئيس الــوزراء الباكستاني ،نواز
شـ ــريـ ــف ،ي ـ ــوم أمـ ـ ــس ،دع ـ ــم بـ ــاده
ً
لحرب السعودية ،قــائــا« :وافقنا
عـ ـل ــى تـ ـق ــدي ــم ك ـ ــل ال ـ ــدع ـ ــم امل ـم ـك ــن
لـ ـل ــدف ــاع عـ ــن س ـ ـيـ ــادة ال ـس ـع ــودي ــة
وس ــام ــة أراض ـي ـه ــا» .وم ــن أن ـقــرة
ح ـي ــث اج ـت ـم ــع ب ـن ـظ ـي ــره ال ـت ــرك ــي،
أحـمــد داوود أوغـلــو ،عبر شريف
ع ــن «ق ـل ـقــه م ــن إط ــاح ــة ال ـح ـكــومــة
ال ـشــرع ـيــة ف ــي ال ـي ـمــن بــاس ـت ـخــدام
القوة من جانب أطراف من خارج
الحكومة» .من جهته ،قال رئيس
ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـت ــرك ــي أح ـ ـمـ ــد داوود
أوغلو إن موقف بالده التي أيدت
الحرب السعودية« ،واضــح تجاه
ال ـي ـم ــن» .وأكـ ــد أن بـ ــاده تـشـتــرك
مــع باكستان باملوقف حـيــال هذا
ً
األم ـ ــر ،قـ ــائـ ــا« :ك ــان ــا ي ـع ـت ـقــد أن
ال ــرئـ ـي ــس الـ ـش ــرع ــي ل ـل ـي ـمــن الـ ــذي
ان ـت ـخ ـب ــه ال ـش ـع ــب م ــا زال يـتـمـتــع
ب ـشــرع ـي ـتــه ...ال ـس ـيــد ه ــادي تــولــى
ال ـس ـل ـطــة م ــن ط ــري ــق االن ـت ـخــابــات
وه ــذا أس ــاس لـلـشــرعـيــة ،يـجــب أال
أن يهتز».
في هذا الوقت ،عبر وزير الخارجية
ال ـتــركــي ،مــولــود جــاويــش أوغ ـلــو،
ٍّ
ي ــوم أمـ ــس ،ع ــن رغ ـبــة بـ ــاده بـحــل
لــأزمــة فــي الـيـمــن .وق ــال جــاويــش
أوغـلــو فــي مؤتمر صحافي خالل
ّ
زيــارة ليتوانيا« :أعلنت تركيا أن
بمقدورنا تقديم دعــم لوجيستي
ومـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــرات ـ ــي (لـ ـلـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــة الـ ـت ــي
تـقــودهــا ال ـس ـعــوديــة) لكننا نؤيد
الحلول السياسية».
م ـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـت ـ ـهـ ــا ،ج ـ ـ ـ ـ ــددت م ــوسـ ـك ــو
دع ــوتـ ـه ــا ،ي ـ ــوم أم ـ ـ ــس ،إل ـ ــى وق ــف
الـقـتــال فــي الـيـمــن فــي أس ــرع وقــت
واسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف ال ـ ـح ـ ــوار ب ـم ـش ــارك ــة
جميع األطراف اليمنية املعنية.

مــع اسـتـكـمــال إجـ ــراءات تسليم املكال
ل ـل ـقــاعــدة ب ـش ـكــل س ـل ــس ،م ـش ـي ـرًا إلــى
أن كـ ــل مـ ـن ــاط ــق حـ ـض ــرم ــوت حــال ـيــا
ال ت ـ ــزال ف ــي قـبـضــة ال ـج ـيــش الـيـمـنــي
امل ـ ــوال ـ ــي ل ـص ـن ـع ــاء ،مـ ــا عـ ـ ــدا امل ــواق ــع
التي سيطر عليها «الـقــاعــدة» .كذلك،
توقع استهداف الطائرات السعودية
للجيش في حضرموت.
م ــراق ـب ــون وس ـيــاس ـيــون ت ـحــدثــوا عن
إم ـكــان ـيــة س ـق ــوط ك ــام ــل لـحـضــرمــوت
بيد «القاعدة» أو إنزال قوات سعودية
َ
ستثمر ما فعله «القاعدة»
ّبرية ،وأن ُي
ف ـ ــي ح ـ ـضـ ــرمـ ــوت كـ ــذري ـ ـعـ ــة ل ـل ـتــدخــل
األجـ ـنـ ـب ــي م ـث ـل ـمــا ج ـ ــرى فـ ــي الـ ـع ــراق
وغيرها .وكان مدير فرع جهاز األمن
القومي في حضرموت ،علي املحوري،
ق ــد أح ـ ــرق م ـب ـنــى األم ـ ــن ال ـق ــوم ــي فــي
امل ـك ــا ق ـبــل أن ت ـصــل إل ـي ــه الـعـنــاصــر
اإلره ــاب ـي ــون ،م ـغ ــادرًا املـحــافـظــة بعد
مقاومة هجومها.
ـت أكــد فيه محافظ
يــأتــي ذلــك فــي وق ـ ٍ

ح ـضــرمــوت ،عـ ــادل مـحـمــد بــاحـمـيــد،
أن مــا يـجــري الـيــوم فــي مدينة املكال
م ــن نـهــب وس ـلــب وت ـخــريــب واع ـت ــداء
ع ـل ــى امل ـص ــال ــح ال ـع ــام ــة وال ـخ ــاص ــة،
«م ــا هــو إال مـشـهــد ضـمــن سيناريو
ي ـ ـ ــراد م ـن ــه إس ـ ـقـ ــاط ه ـ ــذه امل ـحــاف ـظــة
وأهلها في براثن الفوضى واالقتتال
خــدمــة ألج ـن ــدة ل ــم يـعـجـبـهــا انـحـيــاز
أبـ ـ ـن ـ ــاء ح ـ ـضـ ــرمـ ــوت ل ـ ـصـ ــوت ال ـع ـقــل
واالت ـ ـ ـ ــزان وال ـب ـع ــد ع ــن االنـ ـ ـ ــزالق فــي
أتــون ال ـصــراع» .وفيما تؤكد األنباء
سقوط املكال بالكامل ،يقول باحميد
ف ــي ب ـي ــان« :ل ـق ــد ت ــم خ ــال ال ـســاعــات
املاضية وبسعي وجهد مخلص من
ع ــدد م ــن الـشـخـصـيــات االجـتـمــاعـيــة
وجـ ـه ــود ال ـش ـب ــاب ال ــرائ ـع ــن تــرتـيــب
ع ــدد مــن ال ـحــراســات لـبـعــض املــرافــق
واملصالح العامة في املدينة والعمل
جــار عـلــى اسـتـكـمــال تـلــك الـحــراســات
ملـنــع عـمـلـيــات الـنـهــب وال ـســرقــة التي
ال ت ـج ــوز ش ــرع ــا وال ت ـل ـيــق بــأح ـفــاد

وق ـ ــال مـ ـس ــؤول ع ـس ـكــري أم ـيــركــي
رفـ ـي ــع املـ ـسـ ـت ــوى إن «س ـن ـت ـك ــوم»
(القيادة العسكرية األميركية في
ال ـش ــرق األوس ـ ـ ــط) ،أع ـط ــت ال ـضــوء
األخ ـض ــر لـنـشــر ط ــائ ــرات لـتـمــويــن
طـ ــائـ ــرات ال ـس ـع ــودي ــة وشــركــائ ـهــا
الخليجيني في العملية ،موضحًا
أن تـ ـ ــزويـ ـ ــد ط ـ ـ ــائ ـ ـ ــرات الـ ـتـ ـح ــال ــف
بــالــوقــود فــي الـجــو «سـيـتــم خــارج
املـجــال الـجــوي الـيـمـنــي» .وأوضــح
املـ ـ ـص ـ ــدر أن ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة
ت ـتــوقــع أن تـتـلـقــى م ــن الـسـعــوديــة

هيئة كبار العلماء
السعودية:
عاصفة الحزم جهاد
في سبيل الله

ث ـم ــن ع ـم ـل ـيــات ال ـت ـم ــوي ــن ال ـت ــي لــم
تبدأ بعد.
وف ـ ــي مـ ــا ي ـت ـع ـلــق ب ــاملـ ـس ــاع ــدة فــي
مجال االستخبارات ،قال املسؤول
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري إن واش ـ ـن ـ ـطـ ــن «ت ـم ــد
الـسـعــوديــة بـمـعـلــومــات مـصــدرهــا
أق ـم ــاره ــا ال ـص ـنــاع ـيــة وطــائــرات ـهــا
االسـ ـتـ ـط ــاعـ ـي ــة ملـ ـس ــاع ــدتـ ـه ــا فــي
مــراق ـبــة ح ــدوده ــا وم ـتــاب ـعــة تـقــدم
ال ـ ـ ـحـ ـ ــوث ـ ـ ـيـ ـ ــن» ،م ـ ـ ــؤكـ ـ ـ ـدًا أن ه ـ ــذه
املساعدة تهدف إلى توفير «صورة
عن ميدان املعركة» ومواقع انتشار
ال ـح ــوث ـي ــن وت ـج ـن ـي ــب الـ ـط ــائ ــرات
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــوديـ ـ ــة إسـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاط ضـ ـح ــاي ــا
م ــدنـ ـي ــن .وتـ ــابـ ــع« :إن ـ ـنـ ــا ن ـســاعــد
الـسـعــوديــن عـلــى الـبـقــاء مطلعني
ع ـلــى م ــا ي ـج ــري ع ـلــى ح ــدوده ــم...
انهم يبحثون عن إثباتات على أي
توغل بري للحوثيني» املتمركزين
في عدن ،مؤكدًا «لكننا لن نزودهم

(أ ف ب)

ّ
أنصار هادي سلموا
المقار في المكال
لـ«القاعدة»

جنود األمن املركزي الخاص ،هم فقط
مــن ق ــاوم «ال ـق ــاع ــدة» وج ــرى الـقـضــاء
عليهم تمامًا ولم تتحرك أي تعزيزات
لنجدتهم.
ي ـم ـك ــن ال ـ ـقـ ــول إن ح ــرك ــة «الـ ـق ــاع ــدة»
فــي الـجـنــوب تمثل منطلقًا لـلـعــدوان
السعودي لفتح جبهة ّبرية في اليمن،
ّ
ف ــي ظ ـ ــل إدراك ال ـت ـح ــال ــف لـصـعــوبــة
ّ
اتـ ـ ـخ ـ ــاذ قـ ـ ـ ــرار ال ـ ـتـ ــدخـ ــل الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــري .فــي
ال ـس ـي ــاق ،يـكـشــف ب ــاق ــزق ــوز أن هـنــاك
طائرات من دون طيار أميركية حلقت
أول من أمس ،فوق ساحل حضرموت
فــي الغيل والـشـحــر والـتــن بالتزامن

مــن أدخـلــوا املــايــن فــي ديــن اإلســام
بأخالقهم ومعامالتهم» ،مطالبًا كل
املواطنني باملساعدة في هــذا الجهد
«بـ ـت ــأم ــن ك ــاف ــة امل ـ ــراف ـ ــق وامل ـص ــال ــح
ال ـ ـعـ ــامـ ــة وال ـ ـخـ ــاصـ ــة ف ـ ــي أح ـي ــائ ـه ــم
وترتيب ذلك وفقًا ونظام الحراسات
األهلية».
إل ــى ذلـ ــك ،أوضـ ــح امل ـت ـحــدث الــرسـمــي
ب ــاس ــم «حـ ـل ــف ق ـب ــائ ــل حـ ـض ــرم ــوت»،
ص ــال ــح م ــول ــى ال ــدويـ ـل ــة ،أن «ال ـح ـلــف
قرر الزحف إلى مدينة املكال عاصمة
محافظة حضرموت للسيطرة عليها
وال ـق ـيــام بـمـهـمــة حـفــظ األم ــن وإع ــادة
االسـ ـتـ ـق ــرار». ول ـف ــت ف ــي تـصــريـحــات
إعــام ـيــة ،إل ــى أن الـتـحــركــات القبلية
ال ـ ـتـ ــي سـ ـت ــزح ــف مـ ــن مـ ـ ــدن ال ـس ــاح ــل
ومديريات وادي حضرموت ستصل
املكال خالل الساعات املقبلة ،وبحسب
م ـح ـل ـل ــن ف ـ ـ ــإن ت ـ ـحـ ــرك حـ ـل ــف ق ـب ــائ ــل
ح ـض ــرم ــوت ي ــأت ــي اس ـت ـب ــاق ــا لـتـحــرك
الجيش و«أنصار الله».

(السعوديني) بمعلومات لتحديد
أهداف الغارات الجوية».
وفــي ال ـخــرطــوم ،قــال وزي ــر الــدفــاع
الـ ـس ــودان ــي ،ع ـبــد ال ــرح ـي ــم مـحـمــد
حـ ـ ـس ـ ــن ،إن م ـ ـشـ ــاركـ ــة بـ ـ ـل ـ ــده فــي
«عــاصـفــة ال ـحــزم» ج ــاء ت للحفاظ
ع ـل ــى أمـ ــن امل ـم ـل ـكــة واس ـت ـق ــراره ــا،
م ــؤك ـدًا أن ب ــاده «سـتـحـمــي أرض
الـ ـح ــرم ــن الـ ـش ــريـ ـف ــن» .وأضـ ـ ــاف،
خ ـ ـ ــال كـ ـلـ ـم ــة أل ـ ـقـ ــاهـ ــا ب ـم ـن ــاس ـب ــة
تـخــريــج الــدفـعــة الـ ـ  59مــن الـطــاب
الحربيني ،والدفعة الـ  18تأهيلية،
ال ـ ـتـ ــي تـ ـشـ ـم ــل طـ ــابـ ــا م ـ ــن ال ـي ـم ــن
والـنـيـجــر وت ـشــاد وال ـص ــوم ــال ،أن
«واق ـ ـ ــع ال ـت ـح ــدي ــات ال ـ ــذي ي ـم ــر بــه
اإلق ـل ـي ــم وامل ـن ـط ـق ــة ال ـع ــرب ـي ــة عـلــى
وجــه الـخـصــوص أدى إلــى انهيار
ال ـ ـج ـ ـيـ ــوش فـ ـ ــي ب ـ ـعـ ــض ال ـ ـ ـ ـ ــدول»،
مـ ـش ــددًا ع ـل ــى أن الـ ـ ـس ـ ــودان «ض ــد
أي مــؤامــرات خــارجـيــة ضــد الــدول
العربية».
وفــي اليوم الثامن للعدوان ،خرق
الـ ـقـ ـص ــف ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي عـ ـل ــى ق ــري ــة
حجر عكيش في بني مطر (غربي
صنعاء) الهدوء النسبي الذي ساد
العاصمة مساء أمس للمرة األولى
مـنــذ ب ــدء ال ـع ــدوان ،وأدى القصف
إلى مقتل  6مدنيني بينهم  4أطفال.
وتــركــز الـقـصــف ام ــس عـلــى املـطــار
وقصر الرئاسة وألوية االحتياط
في صنعاء .كذلك ،استهدف سوق
الـثـعـيــل وج ــازن فــي مــديــريــة منبه
ال ـح ــدودي ــة ،ف ــي مـحــافـظــة صـعــدة.
وس ـق ـطــت ن ـحــو  10ق ــذائ ــف ه ــاون
ع ـلــى مـنـطـقـتــن ال ـك ـمــب وامل ـن ــزال ــة
الحدوديتني ،مــا أدى الــى احتراق
وتدمير منازل عدة .وأعلنت األمم
املتحدة أن النزاع املسلح خلف في
األس ـبــوعــن املــاض ـيــن  500قتيل،
ً
بينهم  90طفال.
إل ــى ذلـ ــك ،أج ـلــت ال ـصــن أك ـثــر من
مـئـتــي م ــواط ــن أج ـن ـبــي م ــن مـيـنــاء
ع ـ ـ ـ ــدن ،وك ـ ــذل ـ ــك فـ ـعـ ـل ــت ال ـب ـح ــري ــة
ال ـتــرك ـيــة ال ـت ــي أج ـل ــت  55مــواطـنــا
تركيًا من اليمن.
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الحدث

عدوان آل سعود النار تهــ
اجماع يمني ضد العدوان يخرقه «اإلصالح»
في ساعات الحرب ،ال ّ
يعول كثيرًا على
تبدل في مواقف األحزاب السياسية،
بل يبحث المعتدي عن المقايضات،
وكذا كان مع «التجمع اليمني
لإلصالح» .وفي ساعة «عاصفة
الحزم» ،تسعى الرياض ،وأداتها الرئيس
المستقيل هادي ،إلى قلب المشهد
السياسي للعودة إلى ما قبل «21
سبتمبر» ...لكن :تلك أمانيهم؟
صنعاء ـ علي جاحز
ي ـج ــان ــب ال ـ ـصـ ــواب ويـ ـن ــاف ــي ال ــواق ــع
ّ
م ــن ي ـق ــول إن نـسـبــة م ــا م ــن الـشـعــب
ال ـي ـم ـنــي ت ــؤي ــد ال ـ ـعـ ــدوان ال ـس ـعــودي
على اليمن وترضى بالتدمير .ال بد
ل ـت ـنــاول مــوضــوعــي لـلـمـســألــة م ــن أن
ّ
يشير إلــى أن املؤيد الفعلي للعدوان

«الحزب االشتراكي» الذي يعد أكبر
األحزاب اليسارية ال يزال يفضل
البقاء في المنطقة الرمادية
ي ـت ـم ـثــل بـ ـق ــوى س ـي ــاس ـي ــة وق ـ ـيـ ــادات
حزبية وعسكرية مقيمة خارج الوطن
بـعــدمــا طــردتـهــا «ثـ ــورة  21سبتمبر
( »2014ت ــاري ــخ س ـي ـطــرة الـحــوثـيــن
على صـنـعــاء) .وت ــرى تلك الـقــوى في
ال ـع ــدوان بــابــا يعيدها إل ــى ممارسة
الـ ـسـ ـلـ ـط ــة ،أو عـ ـل ــى األقـ ـ ـ ــل يـمـنـحـهــا
ّ
مكاسب سياسية .ويمكن الجزم بأن
أبـ ــرز تـلــك ال ـق ــوى وال ـق ـي ــادات تتمثل
ب ــ»حــزب التجمع اليمني لــإصــاح»
وق ـيــاداتــه الـتــابـعــة لجماعة اإلخ ــوان
املسلمني ،إضــافــة الــى بعض قيادات

«التنظيم الوحدوي الناصري».
وفي الوقت الذي تصطف فيه غالبية
األحـ ـ ــزاب الــرئـيـسـيــة وال ـص ـغ ـيــرة في
ضـفــة رف ــض ال ـع ــدوان ـ ـ وإن تباينت
ط ــرق وحـيـثـيــات ومـبــدئـيــة الــرفــض ـ
ّ
إال أن الـضـفــة امل ــؤي ــدة يـبــرز ضمنها
«حــزب اإلصــاح» (إخــوان مسلمون)،
ّ
ف ـي ـمــا يـ ــرى س ـي ــاس ـي ــون أن سـيــاســة
«اإلصالح» األخيرة باتت على قطيعة
م ــع مـ ــزاج الـ ـش ــارع الـيـمـنــي ،إذ تقيم
معظم قياداته في الخارج ،في الوقت
ال ــذي ي ـبــدي فـيــه الـبـعــض اعـتـقــادهــم
ّ
بأن املقاتلني في الجنوب وفي مأرب
تحت شعار «القاعدة» وتحت شعار
«م ـ ـنـ ــاصـ ــرة ه ـ ـ ـ ــادي» ه ـ ــي «ع ـن ــاص ــر
إصالحية» في حقيقة األمر ،وهي ما
تبقى مــن التنظيم املسلح ال ــذي كان
ثــانــي ق ــوة ف ــي ال ـي ـمــن ع ـلــى مستوى
التنظيم والتسليح.
ف ــي امل ـقــابــل ،م ــن الـطـبـيـعــي أن يـكــون
موقف «أنصار الله» رافضًا ومواجهًا
لـلـعــدوان ،وينسحب هــذا أيـضــا على
«حـ ــزب املــؤت ـمــر الـشـعـبــي الـ ـع ــام» ،إذ
يبدو أن العدوان السعودي يتخذ من
زعيمه ،علي عبد الله صالح ،ونفوذه
في الجيش ،هدفًا معلنًا .غير أن بيان
«املؤتمر الشعبي العام» بدا فاترا في
بداية الـعــدوان وانسجم معه خطاب
متلفز لزعيمه علي عبد الله صالح،
هــاجــم الــرئ ـيــس املـسـتـقـيــل ،عـبــد ربــه
منصور هادي ،وتودد لدول الخليج،
مـطــالـبــا م ــن س ـمــاهــم «األش ـ ـقـ ــاء» في
الخليج بوقف الغارات والرجوع الى
االحتكام للمبادرة الخليجية ،األمر
ال ــذي اعـتـبــره نــاشـطــون فــي «أنـصــار
ً
ال ـلــه» اس ـت ـجــداء وت ـن ــازال عــن سـيــادة
الوطن في مقابل العودة إلى مبادرة
انتهت بعد « 21سبتمبر» .ومــا لبث
ذل ــك املــوقــف أن تغير وانـعـكــس على
أداء اإلعـ ــام الـتــابــع ل ــ»املــؤت ـمــر» ،وال
سيما بـعــدمــا ص ــدر ق ــرار عــن ه ــادي،
أخيرًا ،يقضي بإقالة نجل صالح من
س ـف ــارة اإلم ـ ـ ــارات وي ـطــالــب بــاعـتـقــال
صالح.
«الـحــزب االشـتــراكــي» الــذي يعد أكبر

تصطف غالبية األحزاب الرئيسية والصغيرة في ضفة رفض العدوان (أ ف ب)

االحــزاب اليسارية في اليمن ،ال يزال
يفضل الـبـقــاء فــي املنطقة الــرمــاديــة.
ففي حني لم يصدر عنه أي بيان باسم
«ال ـل ـج ـنــة امل ــرك ــزي ــة» ،اك ـت ـفــى مــوقـعــه
اإللكتروني الرسمي بنشر تصريح
ع ـل ــى لـ ـس ــان أح ـ ــد قـ ـي ــادات ــه يـتـحــدث

فيه عــن «رف ــض الـحــزب للغة الحرب
بشكل عـ ــام» ،ملمحًا إل ــى مسؤولية
«أنـ ـص ــار الـ ـل ــه» ف ــي م ــا وص ـل ــت الـيــه
األمــور .ونتيجة انتقادات واسعة من
قبل ناشطني وقيادات وسطى ،ارتفع
مستوى رفــض «الـحــزب االشتراكي»

الــى درج ــة رفــض ال ـعــدوان «الــداخـلــي
والـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــارج ـ ـ ــي» ،وذل ـ ـ ـ ــك عـ ـل ــى ل ـس ــان
«م ـن ـظ ـمــة ال ـش ـه ـيــد ج ـ ــار الـ ـل ــه ع ـمــر»
التابعة للحزب والـتــي أدان ــت عــدوان
السعودية وأيضًا ما سمته «حــروب
أنصار الله على الجنوب».

ّ
يمنيون في المنفى اإلجباري

ّ
حرب أخرى تشن على اليمنيين في
بالد العرب ،من وجوهها منعهم
من الدخول إال بتأشيرة حرمت المئات
من دخول مصر ،فيما ّ
يشد األردن
حزام العذاب عليهم بمنع التحويالت
المالية من بالدهم إلى المملكة
صنعاء ـ جمال جبران

كــانــت رحـلــة «مـصــر للطيران» على
مسافة قريبة من إكمال خط رحلتها
باتجاه مطار صنعاء الــدولــي ،قبل
أن ُيبلغ قائدها بأمر انطالق عدوان
ال ـت ـحــالــف ال ـس ـع ــودي ع ـلــى الـيـمــن،
وهو األمر الذي أجبره على التوجه
إل ــى أق ــرب نقطة مــن مـطــار صنعاء

لـ ـلـ ـت ــوق ــف ،وه ـ ــي ج ـي ـب ــوت ــي ح ـيــث
ستفتح رحلة الـعــذاب أبوابها أمام
ّ
ركاب الرحلة من أهل اليمن.
رف ـ ـضـ ــت الـ ـسـ ـلـ ـط ــات ال ـج ـي ـب ــوت ـي ــة
اسـ ـتـ ـقـ ـب ــال ه ـ ـ ـ ــؤالء ،مـ ــا دفـ ـ ــع ف ــري ــق
ال ـطــائــرة امل ـصــريــة إل ــى ات ـخــاذ قــرار
ع ــودة الــرحـلــة إلــى نقطتها األول ــى.
هناك ،سيكون اليمنيون ّعلى موعد
آخــر مــع الـعــذاب حينما تلقوا خبر
رفــض السلطات املصرية دخولهم،
بـ ـسـ ـب ــب أم ـ ـ ــر ط ـ ـ ـ ــارئ فـ ــرضـ ــه ق ـ ــرار
جـ ـمـ ـه ــوري أصـ ـ ـ ــدره ال ــرئـ ـي ــس عـبــد
الفتاح السيسي ،وال ــذي نـ ّـص على
إل ـغ ــاء م ـي ــزة دخ ـ ــول الـيـمـنـيــن إلــى
األراضــي املصرية من دون تأشيرة
دخــول مسبقة .صــدر الـقــرار عندما
كان هــؤالء اليمنيون متجهني ّ
جوًا
إلــى بلدهم .كما تضاعفت املعاناة
لكون معظم املسافرين إلى القاهرة
مـ ــن أه ـ ــل الـ ـيـ ـم ــن ،هـ ــم مـ ــن امل ــرض ــى

الـطــالـبــن لـعــاج أو مــن الطلبة في
ال ـجــام ـعــات امل ـصــريــة ،م ــا يـعـنــي أن
جـمـيـعـهــم ال ي ـم ـل ـكــون م ــن امل ـ ــال ما
يـمـكـنــه م ــن مـســاعــدتـهــم ف ــي ح ــاالت
طارئة واستثنائية كالتي وضعهم
فيها العدوان واملعاملة املصرية.
األم ــر نـفـســه ت ـكـ ّـرر مــع أك ـثــر مــن ألــف
م ـ ــواط ـ ــن ي ـم ـن ــي ك ـ ــان ـ ــوا ف ـ ــي األردن
بغرض العالج .ومن املعتاد ً أن يختار
ال ـي ـم ـن ـي ــون األردن وج ـ ـهـ ــة ل ـل ـعــاج
مثل القاهرة ،على الرغم من ارتفاع
كلفة العيش فــي عـ ّـمــان بشكل يفوق
أضـعــاف مــا يمكن صــرفــه فــي مصر.
وانطالقًا من ارتفاع كلفة العيش في
الـعــاصـمــة األردن ـي ــة ،يصبح بديهيًا
ال ـح ــدي ــث ع ــن ال ـح ــال ــة املـ ــزريـ ــة ال ـتــي
وصـ ــل إل ـي ـه ــا ال ـع ــال ـق ــون ال ـي ـم ـنـيــون
ه ـنــاك ،وخـصــوصــا أن األمـ ــوال التي
ح ـم ـل ــوه ــا مـ ــن ال ـي ـم ــن قـ ـ ًـد نـ ـف ــدت أو
اقتربت من النفاد ،إضافة إلى حالة

امل ـ ـنـ ــع ال ـ ـتـ ــي أصـ ــدرت ـ ـهـ ــا ال ـس ـل ـط ــات
األردنـيــة بشكل غريب وغير مفهوم،
إذ منعت املـصــارف مــن استقبال أي
ت ـح ــوي ــات م ــال ـي ــة آتـ ـي ــة م ــن ال ـي ـمــن.
هــذا ال ـقــرار الـجــائــر ،لـيــس لــه تفسير
س ــوى أن امل ـلــك األردن ـ ــي عـبــد ال ـلــه ال
ي ــري ــد أن «يـ ـخ ــدش» عــاق ـتــه بـحـكــام
دول الخليج ،التي يشارك معها في
التحالف العدواني على اليمن.
وفــي مواجهة هــذا الظرف الصعب،
ي ـقــول يــوســف ال ـع ـمــاد وه ــو طــالــب
جامعي يدرس في إحدى الجامعات
اليمنية في
األردنـ ـي ــة ،إن ال ـس ـفــارة ً
عـمــان لــم تستطع ،نتيجة النـعــدام
اإلمـ ـك ــانـ ـي ــات ،سـ ــوى ال ـق ـي ــام بـفـتــح
أبواب السفارة للمواطنني العالقني
وتسجيل أسمائهم بهدف التمهيد
لـ ـضـ ـم ــان ع ــودتـ ـه ــم فـ ــي حـ ـ ــال فـتــح
الـ ـخـ ـط ــوط الـ ـج ـ ّ
ـوي ــة بـ ــن ال ـب ـل ــدي ــن.
وي ـ ـض ـ ـيـ ــف الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــاد إن الـ ـ ـح ـ ــاالت

الصعبة في سياق قضية العالقني
تتمثل في عدد من العائالت العالقة
ف ــي ب ـعــض مـسـتـشـفـيــات الـعــاصـمــة
األردن ـ ـيـ ــة ولـ ــم تـتـمـكــن م ــن دفـ ــع ما
عليها مــن ال ـتــزامــات ّ مــالـيــة نتيجة
عدم قدرتها على تسلم أي حواالت
مــال ـيــة م ــن ال ـي ـمــن .إل ــى هـ ــذا ،تظهر
مشكلة الطلبة الدارسني ُهناك وهم
ل ــم يـقـبـضــوا مــرتـبــاتـهــم املـسـتـحـقــة
منذ ثالثة أشـهــر ،وهــي مستحقات
يـ ـت ــم ت ـح ــوي ـل ـه ــا م ـ ــن صـ ـنـ ـع ــاء فــي
األحـ ـ ــوال ال ـع ـ ّ
ـادي ــة ك ــل ثــاثــة أشـهــر
ُ
وتدفع مرة واحدة .وهو العمل الذي
سيعمل على ثني معظم الطلبة عن
مواصلة دراستهم ودفــع ما عليهم
مــن واح ـبــات مــالـ ّـيــة ،حيث يـبــدو أن
عـجــز ال ـس ـفــارة ع ــن ال ــدف ــع سيطول
لـفـتــرة غـيــر مـعـلــومــة إذا مــا استمر
ال ــوض ــع عـلــى م ــا ه ــو عـلـيــه وطــالــت
فترة العدوان السعودي على اليمن.
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ـدد الجزيرة العربية
و «الناصري»
الناشط «االشـتــراكــي» ،شوقي عبده،
ّ
(ت ـع ــز) ق ــال لـ ــ»األخـ ـب ــار» إن «املــوقــف
الشعبي واضــح برفضه املطلق لهذا
الـ ـ ـع ـ ــدوان الـ ـف ــاج ــر ،ولـ ـي ــس فـ ــي ذل ــك
شــك .بإمكان أي متابع أن يقف على
ح ـق ـي ـقــة ه ـ ــذا الـ ــرفـ ــض ال ـش ـع ـب ــي مــن
خـ ــال ال ـت ـظ ــاه ــرات ال ــراف ـض ــة وم ــدى
االستجابة للتعبئة الشعبية ،وكذلك
قـ ـ ــوافـ ـ ــل الـ ـ ــدعـ ـ ــم الـ ـشـ ـعـ ـب ــي ل ـل ـج ـيــش
والـلـجــان الشعبية ،وأي ـضــا التنديد
الشعبي عبر مختلف وسائل اإلعالم
والتواصل» ،مضيفًا إنه «ليس هناك
مــن يؤيد هــذا ال ـعــدوان إال بعض من
يـصـطـفــون م ــع ح ــزب اإلص ـ ــاح ومــن
خـ ـس ــروا مـصــالـحـهــم غ ـيــر الـشــرعـيــة
جراء اندالع ثورة الحادي والعشرين
من سبتمبر .»2014
موقف «االشتراكي» ،الرسمي ،بدا أقل
جــرأة من موقف «التنظيم الوحدوي
الشعبي الناصري» الذي ظهر أمينه
ال ـع ــام ال ـس ــاب ــق ،س ـل ـطــان ال ـع ـتــوانــي،
خـلــف هـ ــادي ف ــي الـقـمــة الـعــربـيــة في
شــرم الشيخ معلنًا تأييده للعدوان.
وب ــرغ ــم أن ب ـيــانــا صـ ــدر ع ــن األم ــان ــة
الـعــامــة ل ــ»ال ـحــزب ال ـن ــاص ــري» ،أشــار
إل ــى رفـضــه «ت ـمــدد بعض ال ـقــوى في
ال ـج ـن ــوب» (ف ــي إش ـ ــارة ال ــى «أن ـصــار
ال ـل ــه») ،فــإنــه ن ــدد ورف ــض فــي الــوقــت
ذاته العدوان على اليمن بشكل قاطع
واعتبره اعتداء على السيادة اليمنية
وانتهاكًا للمواثيق الدولية .يأتي ذلك
برغم أن أمينه العام الحالي ،عبد الله
نعمان ،ال ي ــزال عالقًا فــي السعودية
وال يجرؤ على إبداء موقف بعد.
عمومًا ،وفــي ضفة رافضي الـعــدوان،
ت ـق ــف إل ـ ــى ج ــان ــب ج ـم ــاع ــة «أنـ ـص ــار
ال ـلــه» األحـ ــزاب املتحالفة معها ومع
«امل ــؤتـ ـم ــر» .وم ــن ب ــن ت ـلــك األحـ ـ ــزاب:
«ح ـ ـ ـ ــزب ال ـ ـح ـ ــق» و»ح ـ ـ ـ ـ ــزب الـ ـبـ ـع ــث»
و»حـ ـ ـ ــزب اتـ ـح ــاد الـ ـق ــوى ال ـش ـع ـب ـيــة»
و»حزب األمة» ،وأحزاب أخرى أصغر.
ّ
وع ــل ــق ال ـقــائــم بــأع ـمــال األمـ ــن ال ـعــام
لـ»حزب الحق» ،محمد املنصور ،على
تلك املواقف ،الخجولة ،الصادرة عن
األحـ ــزاب الكبيرة فــي اليمن بالقول:

منعت ّ
عمان
مصارفها من استقبال
تحويالت من اليمن
وم ــع ذلـ ــك ،ي ــؤك ــد ال ـع ـمــاد أن ع ــددًا
ّ
متفرجني
كبيرًا من الطلبة لم يقفوا
أمام معاناة املرضى من مواطنيهم
حـ ـي ــث سـ ــاه ـ ـمـ ــوا ف ـ ــي عـ ـم ــل ل ـج ــان
تـ ـط ــوعـ ـي ــة السـ ـتـ ـقـ ـب ــال أعـ ـ ـ ـ ــداد مــن
املـ ـحـ ـت ــاج ــن م ـن ـه ــم وفـ ـتـ ـح ــوا لـهــم
أب ـ ـ ــواب م ـن ــاز ُل ـه ــم وت ـق ــاس ــم ال ـب ـقــاء
فيها ،إلى أن تفتح ثغرة من أمل في
جــدار الحالة الصعبة القائمة اآلن.
مــن جـهـتــه ،ي ـقــول لـنــا ب ــراء شيبان

«هذه األحزاب سقطت ولم تعد أحزابًا
ك ـبــرى إال بـحـســب ال ـت ـصــور الــذهـنــي
امل ــاض ــوي ،لكنها بمحصلة املــواقــف
والسياسات الوطنية باتت صغيرة
وال تكاد الـيــوم تعدو كونها ظواهر
صوتية لألسف» .وأضاف في حديث
إلى «األخبار» إن «مواقف تلك اﻷحزاب
م ـ ــن ال ـ ـ ـعـ ـ ــدوان ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي م ـخ ــزي ــة،
وبــالــذات حــزب اإص ــاح ال ــذي ارتكب
فضيحة سياسية كـبــرى تـنــدرج في
خانة الخيانة الوطنية الكبرى ببيانه
املؤيد للعدوان السعودي األميركي».
وك ـ ـ ـ ـ ــان «ح ـ ـ ـ ـ ــزب ال ـ ـت ـ ـج ـ ـمـ ــع ال ـي ـم ـن ــي
ل ــإص ــاح» ق ــد أع ـل ــن ،م ـســاء أول من
أمس ،تأييده عدوان «عاصفة الحزم»
الذي تقوده السعودية إلى جانب دول
عربية ،إضافة إلى تركيا وباكستان،
وب ــدع ــم وإسـ ـن ــاد أم ـيــرك ـيــن الف ـتــن.
وبرر الحزب ،في بيان ،موقفه بالقول
إنــه إثــر «تعنت الحوثيني وانقالبهم
على الحوار واستخدام القوة لفرض
رؤيـتـهــم على الشعب اليمني وقــواه
السياسية ،حيث وصــل بهم الغرور
إل ـ ــى االن ـ ـقـ ــاب ع ـل ــى الـ ـش ــرعـ ـي ــة ...بل
(وض ـ ـعـ ــوا) األخ ال ــرئ ـي ــس (ع ـب ــد ربــه
منصور هادي) أمام خيارين ال ثالث
لهما :إما التسليم بما يريدون ،ومن ثم
دخول البالد في الحالة املأسوية التي
يعيشها الشعبان السوري والعراقي،
وإم ـ ـ ــا امل ــواجـ ـه ــة والـ ـبـ ـح ــث عـ ــن دع ــم
عـسـكــري يعيد ال ـت ــوازن واالس ـت ـقــرار
إل ــى رب ــوع الــوطــن ،مــا ك ــان أم ــام األخ
ال ــرئ ـي ــس اال اسـ ـتـ ـخ ــدام صــاحـيــاتــه
ّ
الــدسـتــوريــة» .وش ــرح الـحــزب أن ذلك
ج ــاء «اس ـت ـن ــادًا إل ــى املـ ـ ــادة ( )51من
ميثاق األمم املتحدة ،واتفاقية الدفاع
امل ـش ـت ــرك ل ـجــام ـعــة ال ـ ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة،
واتفاقية الطائف التي تم تجديدها
ف ــي ات ـفــاق ـيــة جـ ــدة عـ ــام  2000وذل ــك
لطلب الدعم من األشـقــاء في مجلس
الـ ـتـ ـع ــاون ال ـخ ـل ـي ـجــي وب ـق ـي ــة ال ـ ــدول
العربية ومجلس األم ــن ،فاستجاب
األشـقــاء فــي مجلس التعاون بقيادة
خـ ـ ــادم ال ـح ــرم ــن ال ـش ــري ـف ــن لـلـطـلــب
وأطلقوا عملية عاصفة الحزم».

وه ــو نــاشــط حـقــوقــي ي ـم ـنـ ّـي ،يقيم
حــالـيــا فــي الـعــاصـمــة الـبــريـطــانـيــة،
إن ـ ـ ـ ــه س ـ ـ ـعـ ـ ــى ،م ـ ـ ــع م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة م ــن
ال ـن ــاش ـط ــن ال ـي ـم ـن ـي ــن هـ ـن ــاك إل ــى
مـ ـق ــابـ ـل ــة شـ ـخـ ـصـ ـي ــات ن ـ ـ ّـاف ـ ــذة فــي
الحكومة البريطانية لحثها على
م ـح ــاول ــة لـلـضـغــط ع ـلــى الـحـكــومــة
الـ ـسـ ـع ــودي ــة كـ ــي ت ـم ـن ــح ال ـع ــال ـق ــن
ف ــي ال ـعــاص ـمــة األردنـ ـي ــة تــأش ـيــرات
دخــول إلــى أراضيها ليتمكنوا من
عبور املسافة عن طريق البر ،إذ إن
أراضي السعودية هي املسافة التي
تفصل بني األردن واليمن وال يمكن
ع ـبــورهــا م ــن دون تــأش ـيــرة دخ ــول
ُم ـس ـب ـقــة .ل ـكــن م ــع ذل ـ ــك ،ي ـب ـقــى أمــر
السفر عن طريق البر مسألة صعبة
ج ـ ـدًا ،بــال ـن ـظــر إلـ ــى ح ــال ــة املــرض ــى
الـ ــذيـ ــن لـ ــن ي ـت ـم ـك ـنــوا مـ ــن اح ـت ـمــال
مشقاته.
وف ــي الـسـيــاق نـفـســه ،ي ـقــول الـقــائــم

مستشفيات اليمن في المهداف السعودي...
بالقصف والحصار
مخاوف من كارثة
صحية في اليمن أثارتها
تداعيات العدوان
السعودي ،الذي يبدو
أنه جعل المستشفيات
هدفًا له ،سواء ّبالحصار أو
بالقصف الذي خلف أعدادًا
القتلى والجرحى في
من ّ
ازدياد مطرد
صنعاء ـ إبراهيم السراجي
ف ــي غــرفــة الـعـنــايــة امل ــرك ــزة يـقـبــع الـشــاب
اليمني محمد ( 27عامًا) الذي بترت قدمه
ج ــراء غ ــارة سعودية استهدفت شاحنة
لنقل مواد غذائية في مدينة يريم وسط
اليمن .محمد أصيب إثــر الغارة بحروق
بالغة في جسمه مع شظايا استقرت في
الــرقـبــة وال ــرأس والـظـهــر ،لكن مستشفى
ال ـ ـ ـثـ ـ ــورة ف ـ ــي صـ ـنـ ـع ــاء الـ ـ ـ ــذي نـ ـق ــل إل ـي ــه
يعجز األط ـبــاء فيه عــن إج ــراء العمليات
الضرورية له.
وب ــات ــت مـسـتـشـفـيــات الـيـمــن ع ــاج ــزة عن
إن ـقــاذ أرواح م ـئــات الـضـحــايــا اليمنيني
جـ ــراء الـ ـع ــدوان ال ـس ـع ــودي ،وي ــزي ــد على
معاناة املصابني فقد اإلمكانات الطبية
ً
ً
أص ـ ــا ،ف ــي ظ ــل األع ـ ــداد ال ـك ـب ـيــرة ،فـضــا
عن الحظر الجوي الــذي يحول دون نقل
الـضـحــايــا مــن ذوي اإلص ــاب ــات الحرجة
لتلقي العالج في الخارج.
الحاج عبد الصمد العسكري ،وهو والد
محمد ،يقول إن األطباء أخبروه أن ابنه
يحتاج عدة عمليات جراحية في الخارج،
وهذا املطلب شبه مستحيل ،إذ يستصعب
األب نقل ابنه فيما «السعودية تقصفنا
من الجو وتحاصرنا على األرض»!
و«الـ ـ ـ ـث ـ ـ ــورة» أح ـ ــد امل ـس ـت ـش ـف ــات امل ـل ـي ـئــة
ب ــال ـج ــرح ــى ج ـ ــراء الـ ـ ـع ـ ــدوان وم ـ ــن قـبـلــه
التفجيرات االنـتـحــاريــة الـتــي استهدفت
املـصـلــن فــي الـعــاصـمــة قـبــل ب ــدء الـحــرب
الجوية بأسبوع .يقول طبيب الجراحة

بــأع ـمــال رئ ـيــس ال ـخ ـطــوط الـجــويــة
اليمنية ،محمد املخالفي ،إن عدد
املــواط ـنــن الـيـمـنـيــن الـعــالـقــن في
ال ـخــارج بـلــغ نـحــو  5آالف شخص
م ـن ــذ ب ــداي ــة ال ـح ـظ ــر الـ ـج ــوي عـلــى
ال ـي ـمــن ،ي ـت ــوزع ــون ع ـلــى دول مثل
م ـصــر واألردن وال ـه ـنــد ومــالـيــزيــا
وبعض الدول األوروبية ،مؤكدًا أنه
قد جــرى تقديم اقتراح إلــى الهيئة
الـعــامــة للطيران املــدنــي واألرص ــاد
ال ـجــويــة بـ ـض ــرورة ت ــواص ــل وزارة
ال ـخــارج ـيــة م ــع ال ـ ــدول ال ـت ــي تضم
اليمنيني العالقني فيها ،إلى جانب
ال ـت ـن ـس ـي ــق مـ ــع دول «الـ ـتـ ـح ــال ــف»
بـ ـه ــدف الـ ـسـ ـم ــاح بـ ــأربـ ــع س ــاع ــات
يوميًا الستقبال الرحالت الجوية
م ـ ــن أج ـ ـ ــل إنـ ـ ـه ـ ــاء م ـ ـعـ ــانـ ــاة ه ـ ــؤالء
وقت ممكن ،مثلما
اليمنيني بأسرع ٍ
فعلت روسيا والهند خالل اليومني
املاضيني.

العامة في جامعة صنعاء واملدير العام
املساعد لهيئة املستشفى ،عبد اللطيف
أبو طالب ،إن املأساة تطاول املستشفيات
الـحـكــومـيــة األخـ ــرى ،وخــاصــة أن الـكــادر
األجنبي من األطباء واملمرضني قد غادر
البالد من بداية العدوان السعودي ،فيما
يـسـتـعــد م ــن ب ـقــي مـنـهــم ل ـل ـم ـغــادرة عبر
املنظمات الدولية.
هذا الوضع ،كما يقول أبو طالب ،يفرض
ً
ً
ح ـمــا ثـقـيــا عـلــى ال ـك ــادر الـيـمـنــي ال ــذي
ضاعف مناوبات عمل ،ولكنه يؤكد أنهم
في «الثورة» (أكبر مستشفى حكومي في
اليمن) قــادرون على استقبال عــدد كبير
مــن الـجــرحــى والـتـعــامــل مــع إصــابــاتـهــم،
مـحــذرًا مــن أن مـخــزون األدوي ــة لــن يكفي
مل ــدة طــويـلــة إذا ط ــال ال ـع ــدوان .وق ــدر في
ال ــوق ــت ن ـف ـســه أن ـه ــم يـمـكـنـهــم ال ـص ـمــود

نقص حاد في األدوية
بسبب الحظر والمخزون
قد ال يكفي لشهرين

حتى شهرين أو ثــاثــة «إذا لــم يــزد عدد
اإلصابات» ،خاصة أن «الشركات الطبية
املحلية ال تملك مـخــزونــا كـبـيـرًا فــي ظل
منع االستيراد».
هـ ــو األم ـ ـ ــر ن ـف ـس ــه ال ـ ـ ــذي يـ ــؤكـ ــده امل ــدي ــر
التنفيذي في شركة أدوية محلية ،ويدعى
ياسر العبسي ،إذ لم يخف مخاوفه من
تحول املأساة التي فرضها العدوان إلى
ك ــارث ــة صـحـيــة ك ـبـيــرة ف ــي ال ـي ـمــن .يـقــول
العبسي إن مـخــزون شركته والـشــركــات
األخرى ال يمكن أن يغطي الطلب املحلي
ألكـ ـث ــر م ــن ث ــاث ــة أشـ ـه ــر ،وال س ـي ـمــا أن
ال ـ ـعـ ــدوان ق ــد ي ـت ـســع .وف ـ ــوق ع ــائ ــق منع
االستيراد بسبب محاصرة املوانئ ،يفيد
العبسي بــأنــه إذا سمح للسفن املحملة
بــاألدويــة بــاملــرور عبر املـنــافــذ ،فــإن قــدرة
الشركات املحلية على الشراء ضعيفة في

ظل اشتراط الشركات املصدرة تحصيل
أم ــوالـ ـه ــا م ـس ـب ـقــا ،وذل ـ ــك ف ــي ظ ــل غـيــاب
العملة الصعبة وامتناع البنوك املحلية
عن فتح اعتمادات بنكية للشركات.
ال ـ ـحـ ــال ن ـف ـس ـهــا ت ـت ـك ــرر فـ ــي مـسـتـشـفــى
الـ ـك ــوي ــت فـ ــي صـ ـنـ ـع ــاء ،وهـ ـ ــو يـسـتـقـبــل
أع ــدادًا كبيرة من الجرحى إلــى حد عجز
الـعــامـلــون ه ـنــاك عــن تـقــديــم اإلسـعــافــات
للجرحى ،فيما كانت آخر الدفعات التي
نقلت إلــى ال ـخــارج املـصــابــن مــن تفجير
املسجدين ،قبل بدء العدوان ،إلى سلطنة
عمان والجمهورية اإلسالمية في إيران،
وبلغ عددهم قرابة املئة.
يـ ــوضـ ــح أح ـ ـ ــد األط ـ ـ ـبـ ـ ــاء أن اإلص ـ ــاب ـ ــات
الـ ـت ــي ي ـخ ـل ـف ـهــا الـ ـطـ ـي ــران تـ ـك ــون أخ ـطــر
مــن اإلص ــاب ــات الـنــاتـجــة مــن التفجيرات
االنتحارية أو املواجهات املسلحة ،محذرًا
مــن أن ــه إذا لــم ينته الـحـظــر ال ـجــوي فــإن
هؤالء املصابني سيكونون في حكم الذي
ينتظر املوت.
زيادة على ذلك ،يؤكد أحد املسؤولني في
مستشفى العلوم والتكنولوجيا الخاص،
الذي طلب عدم ذكر اسمه ،أن املستشفيات
أصبحت ضمن أهداف العدوان السعودي
«الــذي يريد أن يمارس الضغط ألسباب
س ـي ــاس ـي ــة وم ـ ــن أج ـ ــل م ـف ــاق ـم ــة ال ــوض ــع
الـ ـك ــارث ــي ع ـب ــر م ـن ــع ن ـق ــل ال ـج ــرح ــى إل ــى
ال ـ ـخ ـ ــارج ،وكـ ــذلـ ــك اسـ ـتـ ـه ــداف ال ـط ـي ــران
ال ـس ـع ــودي لـلـمـسـتـشـفـيــات» .ويـضـيــف:
«استهداف املستشفيات مباشرة لم يكن
من قبيل الخطأ ،فقد تكرر ذلــك أكثر من
مــرة» .وكــان «العلوم والتكنولوجيا» قد
تـعــرض للقصف وسـقـطــت عليه قــذائــف
أدت إل ـ ــى وقـ ـ ـ ــوع ع ـ ــدد م ـ ــن اإلص ـ ــاب ـ ــات
الخطيرة واملتوسطة ،وكــذلــك الـحــال مع
مستشفى  48في العاصمة الذي تعرض
للقصف أكـثــر مــن مــرة واستشهد ثالثة
م ــن ح ــراس ــه وجـ ــرح خـمـســة آخ ـ ــرون ،في
وقت أعلنت فيه منظمة الصليب األحمر
الدولية أن الرياض «منعت طائرة محملة
باألدوية واملستلزمات الطبية من الهبوط
فــي ص ـن ـعــاء» ،كــذلــك لــم تحصل املنظمة
ع ـل ــى «الـ ـضـ ـم ــان ــات ال ـك ــاف ـي ــة كـ ــي تـحــط
طائرتها في املطار» ،علمًا بأن السعودية
لــم تستجب لـنــداءات «الصليب األحمر»
حتى اآلن.

فيما اليمنيون
عالقون خارج
بالدهم رحلت
معظم الدول
رعاياها من اليمن
(أ ف ب)
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سياسة
تقرير
ابراهيم األمين

مملكة القهر و«األخبار»
ّ
شن السفير السعودي في لبنان علي عواض
عسيري هجومًا على «األخبار» بسبب ما
ّ
سماه «تجاوزاتها املتكررة بحق اململكة
ورموزها» .وقال لجريدة «الوطن» السعودية
«إن هذه الصحيفة اعتادت الترويج ألكاذيب
واتهامات للمملكة وقياداتها ،وجاء وقت أن
تقف عند حدها .وكلفت السفارة السعودية
في العاصمة اللبنانية بيروت فريقًا قضائيًا
ملحاسبة ومقاضاة الصحيفة التي اشتهرت
بانتمائها إلى محور إيران ،حزب الله ،سوريا
وسعيها إلى التسويق ملبادئ ما يعرف بمحور
املقاومة».
ما الذي تريد أن تفعله بعد يا سفير آل سعود؟
منذ اليوم األول لصدور «األخبار» وأنتم تقودون
سياسة ّ
كم األفواه .اقترفتم أمورًا كثيرة لم
نتحدث عنها ،وللتذكير نعيد لفت االنتباه الى
بعض ما تقومون به:
ـ ـ محاوالت الترغيب والترهيب بقصد وقف
انتقاد حكومتكم وأفعالها في املنطقة؟
ـ ـ تقررون حجب موقع «األخبار» اإللكتروني
داخل بالدكم ،ثم تعملون على إقفال كل
ّ
الصفحات التي يمكن أن يصل املتصفحون إلى

الجزيرة الذي
ً
رهاننا على شعبً
سيلفظكم عاجال أو آجال الى مزبلة
التاريخ حين تهب عواصف الحرية
القادمة الى قلب جزيرتنا العربية!
«األخبار» عبرها.
ـ ـ تمنعون أي صحافي أو أكاديمي أو ناشط في
بالدكم من الكتابة في «األخبار» أو التواصل
معها.
ـ ـ تفرضون على كل الوكاالت اإلعالنية التوقف
عن نشر أي إعالن في «األخبار» تحت طائلة
مقاطعتها.
ــ ّ
تحرضون القوى والشخصيات والجهات
العاملة معكم في لبنان على مقاطعة «األخبار»
والعمل ضدها بكل األشكال.
ـ ـ عبارة «حان وقت أن تقف عند حدها» ،سبق
ملمثلكم في بيروت ،الرئيس سعد الحريري ،أن
قالها في اجتماع مع إعالمييه وأمنييه في سياق
أنه يريد «تكسير رأس األخبار» .ومع أن وسام
الحسن لم يعد على قيد الحياة ،لكن كثيرين من
ّ
املحيطني به ومن املحيطني بالحريري يتذكرون
ّ
املضي في هذا األمر.
نصيحته لرئيسه بعدم
ـ ـ طلبتم من الحريري أن يوافق على مشروع
للنائب عقاب صقر بشن حملة شخصية ضد
إدارة «األخبار» بحجة أن الجريدة ّ
تعرضت
ّ
له شخصيًا .ومرة جديدة ،تدخل قريب من
الحريري ناصحًا إياه بعدم الدخول في لعبة
ستؤذيه شخصيًا ولن تنفعه.
ـ ـ لم يتوقف الفريق العامل معكم في لبنان ،من
جماعة الحريري إلى «القوات اللبنانية» ،إلى
شخصيات من  14اذار ،بالتعاون مع بعض
النافذين في الجسم القضائي ،عن شن حملة
قضائية بهدف «إفالس األخبار» كما اعتقدتم.
ـ ـ قررتم االنتقال الى مستويات خارج لبنان،
فصار ممنوعًا على أي موظف أو صحافي في
«األخبار» دخول دول عربية عدة ،من بينها دول
في مجلس التعاون الخليجي.
ـ ـ شجعتم وساهمتم في لعبة املحكمة الدولية
الخاصة بجريمة اغتيال رفيق الحريري للذهاب
في لعبة سياسية تحت غطاء قانوني بقصد
محاصرة «األخبار» خارجيًا.
ـ ـ تعاونتم مع األميركيني في مواجهة نشر
وثائق ويكيلكيس بقصد منع تعميم فضائحكم
في لبنان والعالم العربي ،ومارستم الضغوط
ملنعنا من نشر وثائق حول ما قمتم وتقومون
به.
ما الذي تريدون القيام به بعد ،وبماذا
ستتهموننا؟
بأننا عمالء للصفويني واملجوس والفرس
والروافض؟
بأننا عمالء تاريخيون للشيوعية الحاقدة على

اململكة بحكم أنها رأس الدين؟
بأننا نتلقى األموال من خصومكم من أجل
شتمكم؟
بأننا حاقدون من جماعة نصر الله وحزب
الله وبشار األسد والنظام الطائفي في العراق
ونظام املاللي في طهران والفصائل املغامرة في
فلسطني وامليليشيات الحوثية في اليمن؟
وماذا تريدون من مقاضاتنا؟
تريدون فرض غرامات علينا تدفعنا الى
اإلفالس؟
تريدون قرارًا بإقفال الجريدة؟
تريدون قرارًا بوقف نشر أي معلومة أو رأي
ضد سياساتكم وضد استعالئكم وضد
جهلكم وتخلفكم وظالميتكم؟
تريدون محاصرتنا من خالل نقابة الصحافة
أو نقابة املحررين أو وزارة اإلعالم أو رئاسة
الحكومة أو أجهزة أمنية وإعالنية وإعالمية
وخالفه؟
ثم هل تريدون االنتقال الى ما هو أعلى؟
تريدون تخويفنا من خالل إرسال القتلة
الظالميني لينفذوا فتوى حكومتكم وعلمائكم
بحقنا فردًا فردًا؟
تريدون تكليف عصابة للقيام باعتداء على
مؤسستنا أو العاملني فيها؟
تريدون أن تطلبوا خدمة من عصاباتكم
املنتشرة في لبنان وسوريا والجوار ،عسى أن
تقدم لكم مشهدًا دمويًا يشبع رغباتكم؟
تريدون معاقبتنا ،عسى أن يتوقف أي إعالمي
عن التفكير في مناقشة ما تقومون به؟
حسنًا .من جانبنا ،نحن في «األخبار»ّ ،
يهمنا
لفت انتباه القراء األعزاء ،إلى أن ما تفعله
السعودية هو جزء من حملة النظام السعودي
ضد «األخبار» ،التي عملت في الوقت نفسه مع
اإلعالم الصهيوني والغربي باللغتني العربية
واإلنكليزية .والهدف واضح ،وبات أكثر وضوحًا
في الفترة األخيرة :إن العقل الظالمي املسيطر
على الثروات والقرار في دول الخليج ،بدعم من
إسرائيل والغرب االستعماري ،يريد لنا في
املنطقة أن نتحرك بني رأيني فقط :رأي قطر ورأي
السعودية.
أما إلى آل سعود،
فنحن نعلمكم مسبقًا بقواعد اللعبة التي
نعترف بها .ونقولها بوضوح ،ومن دون مداورة
ومناورة.
لن نتكل على أحد .لسنا لنطلب من أحد
املخاطرة بالوقوف الى جانبنا .ولسنا نملك ما
نلزم به أحدًا على وجه البسيطة بأن يقاتل معنا.
ولسنا في موقع من يريد من أحد خسارة شيء
في املعركة معنا.
نريد من اآلخرين التصرف بمسؤولية ،وإعالن
مواقفهم بوضوح .وال نريد من أحد تضامنًا
في السر ،أو تعاونًا في الخفاء ،وسنترك لأليام
أن تحكم!
نحن جزء من حركة املقاومة ضد كل أدوات
القهر والظلم في بالدنا واملنطقة والعالم .وما
يريحنا ويشعرنا بأننا على صواب هو ما
تقومون به .وهي معركة نعرف ،من اليوم األول،
كلفتها .سبق أن قلنا :إن كل ما نتعرض له
سببه دعمنا لخيار املقاومة والتحرر .ونعيد
اليوم التأكيد:
نحن ال نملك سوى كرامتنا وحريتنا وموقفنا
الذي لم يتغير .ولن يحصل .وإذا كانت دماؤنا
تغذي روح املقاومة وحركتها ،فال شيء يمنعنا
من التمسك بموقفنا.
أما أنتم ،أهل الجهالة والتخلف والتعصب
والتكفير واإلرهاب ،فلن تتساهل معكم
ً
الشعوب العربية طويال ،رغم حمالت التزوير
اإلعالمي الضخمة ،ولن يحتملكم الرأي العام
ً
العربي طويال ،فاذهبوا وافعلوا ما يطيب لكم،
ُ
وما تقدرون عليه .أما نحن ،فلم تخفنا يومًا
دوالراتكم املبللة بالدم ،وال سياراتكم املفخخة.
رهاننا على شعب الجزيرة العظيم الذي
ً
ً
سيلفظكم عاجال أو آجال الى مزبلة التاريخ،
حني تهب عواصف الحرية القادمة الى قلب
جزيرتنا العربية!

أزمة مخطوفين جديدة
اختطفت «جبهة
النصرة» اإلرهابية عشرة
سائقي شاحنات لبنانيين بعد
سيطرتها على معبر نصيب
الحدودي ّبين األردن وسوريا.
وفيما يتولى «اتحاد العشائر»
مفاوضات مع الخاطفين،
ينبئ إغالق المعبر بكارثة
اقتصادية على قطاع
الزراعة والترانزيت
أسامة القادري،
عبد الكافي الصمد
بعد أزمة العسكريني املختطفني لدى
إرهــابـيــي «جبهة الـنـصــرة» وتنظيم
«داعـ ــش» فــي ج ــرود ع ــرس ــال ،ارتـفــع
عدد اللبنانيني األســرى لدى تنظيم
«الـ ـق ــاع ــدة» ،ب ـعــد خ ـطــف «ال ـن ـصــرة»
ع ـشــرة ســائـقــي شــاح ـنــات لبنانيني
ع ـنــد م ـع ـبــر ن ـص ـيــب ال ـ ـحـ ــدودي بني
سوريا واألردن جنوب مدينة درعا.
وتزامن وجــود السائقني اللبنانيني
وس ــائ ـق ــن آخ ــري ــن ع ـنــد امل ـع ـبــر قبل
يومني مع إجــاء السلطات األردنية
مــوظ ـف ـي ـهــا م ــن ال ـق ـس ــم األردنـ ـ ـ ــي مــن
املـعـبــر قبيل هـجــوم كـتــائــب مسلحة
تـ ـق ــوده ــا «الـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــرة» عـ ـل ــى امل ـع ـبــر
ّ
الحرة ،ونهب ما فيهما من
واملنطقة
م ــوج ــودات ،بـعــد ان ـس ـحــاب الجيش
السوري منه.
وتشير معلومات أخــرى إلــى وجود
عـ ـش ــرة س ــائ ـق ــن ل ـب ـن ــان ـي ــن آخ ــري ــن
عالقني في منطقة فاصلة بني البلدين
ف ــي نـ ـط ــاق امل ـعـ ـب ــر ،ال يـسـتـطـيـعــون
ال ـعــودة إل ــى ســوريــا وال تسمح لهم
السلطات األردنية بدخول أراضيها
واسـتـكـمــال وجـهـتـهــم ،بـعــد م ـغــادرة
م ــوظـ ـف ــي املـ ـعـ ـب ــر م ـك ــات ـب ـه ــم بـسـبــب
املعارك .فيما أفيد عن اختفاء خمسة
سائقني ،من بينهم لبنانيان ،وسرقة
مـ ـحـ ـت ــوي ــات نـ ـح ــو ع ـ ـ ــدد كـ ـبـ ـي ــر مــن
الشاحنات ،كانت متوقفة في باحة
الجمارك السورية.
وعلمت «األخبار» أن «اتحاد العشائر
الـ ـع ــربـ ـي ــة» يـ ـق ــود وسـ ــاطـ ــة إلطـ ــاق
ّ
ســراح املختطفني الــذيــن سلموا إلى
«املحكمة الشرعية» في مدينة صيدا
ف ــي درع ـ ــا .وكـشـفــت م ـص ــادر معنية
ّ
أن أح ــد امل ـشــايــخ الـلـبـنــانـيــن تــولــى
االتصال بـ«رئيس محكمة دار العدل

فــي ح ـ ــوران» املــدعــو أســامــة اليتيم،
ُ
وذل ــك بـعــدمــا اق ــت ــرح اس ـمــه وسيطًا
مـ ـ ــن ق ـ ـبـ ــل أع ـ ـ ـضـ ـ ــاء فـ ـ ــي «االئ ـ ـ ـتـ ـ ــاف
الـ ـس ــوري» .وأش ـ ــارت إل ــى أن ــه «طلب
إرس ـ ـ ــال كـ ـت ــاب م ـ ّ
ـوج ــه ل ــه ل ـل ـتـ ّ
ـوســط
فــي إط ــاق ســائـقــي ال ـشــاح ـنــات ،وال
س ـي ـمــا أن الـ ـت ــواص ــل ج ـ ــرى ب ـعــدمــا
طــالــب ال ـخــاط ـفــون بــدفــع مـبـلــغ 100
ألـ ـ ــف دوالر ل ـ ــإف ـ ــراج عـ ــن ســائ ـقــن
ينتميان إلى الطائفة الشيعية ،فيما
وع ـ ـ ــدوا بـ ـت ــرك ال ـس ــائ ـق ــن ال ـث ـمــان ـيــة
الباقني مــن دون مقابل بعدما ّ
تبي
أنهم ينتمون إلى الطائفة السنية».
غير أن الــوسـطــاء ،بحسب املـصــادر،
«رفـ ـ ـض ـ ــوا ال ـ ـعـ ــرض وأصـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـروا عـلــى
ت ـحــريــر الـجـمـيــع م ــن دون شـ ــروط».
وقد ُعقد لهذه الغاية اجتماع غروب
أمس في مقر «محكمة دار العدل في
ح ــوران» للتباحث فــي األم ــر ،وتــردد
أن األسرى سيطلقون خالل ساعات.
ّ
واتـصـلــت «األخ ـبــار» برئيس اتحاد
ال ـع ـش ــائ ــر ال ـع ــرب ـي ــة ال ـش ـي ــخ جــاســم
ّ
العسكر الذي أكد قيامه بـ«اتصاالت
مع مشايخ في عدة دول ،بينهم رموز
عـشــائــريــة لـهــا وزن ـهــا عـلــى الـســاحــة
الـ ـس ــوري ــة» ،ك ــاش ـف ــا أن «امل ـج ـمــوعــة
التي تحتجز السائقني طلبت أرقــام
الشاحنات املحتجزة بعدما وعــدت
ّ
ب ــإط ــاق سـ ــراح امل ـح ـت ـجــزيــن» .وأك ــد
العسكر أنــه «ال ُيقدم على أي حركة
فــي هــذا املــوضــوع إن لــم ُيـنـ ّـســق ذلك
مع األجهزة األمنية اللبنانية».
الـ ـك ــارث ــة أص ــاب ــت مـنـطـقـتــي ال ـب ـقــاع
وال ـش ـم ــال خ ـصــوصــا .رئ ـيــس نـقــابــة
أصـ ـح ــاب ال ـش ــاح ـن ــات امل ـ ـبـ ــردة عـمــر
الـعـلــي ،أش ــار إل ــى تــواصـلــه املستمر
مع السائقني عند الحدود األردنية،
ن ــافـ ـي ــا س ـ ـقـ ــوط ق ـت ـل ــى ف ـ ــي ص ـف ــوف
السائقني بسبب القصف .ولفت إلى
أن ت ــواف ــر مـعـطـيــات تــؤكــد «اخ ـت ـفــاء
السائقني محمود البدوي (من بلدة
برالياس) وعبد الكريم عبد الحليم
(من بلدة تعلبايا) بعد هروبهما مع
ثــاثــة سائقني ســوريــن إثــر املـعــارك
إلى املناطق الجبلية املحيطة بمبنى
الـجـمــارك» .مصادر مواكبة قالت إن
معالجة األزم ــة املستجدة «مرهونة
ب ــال ـس ـل ـط ــات ال ـ ـسـ ــوريـ ــة واألردنـ ـ ـي ـ ــة
حتى إيـجــاد آلية لعبور الشاحنات
باالتجاهني مع توافر ضمانات من
املسلحني بعدم التعرض للشاحنات
وسائقيها».
وتـ ـتـ ـض ــارب امل ـع ـل ــوم ــات ح ـ ــول ع ــدد
ال ـشــاح ـنــات (ب ــن  25و 35شــاحـنــة)
وج ـن ـس ـيــات ســائـقـيـهــا وم ـص ـيــرهــم.
وت ـ ـحـ ــدثـ ــت مـ ـ ـص ـ ــادر ع ـ ــن أن «أح ـ ــد
امل ـح ـت ـجــزيــن ي ــدع ــى م ـح ـمــود خ .من

تقرير

تقاعد بوجي ينعش
آمال خليل
طــوال وجــوده في السرايا الحكومية،
م ـنــذ عـ ــام  ،2000ك ــان ــت ع ـصــا سهيل
بـ ــوجـ ــي الـ ـسـ ـح ــري ــة ت ـ ـضـ ــرب ف ـ ــي كــل
االتـجــاهــات ،حتى تلك الـتــي ال تندرج
ضمن صالحياته كــأمــن عــام ملجلس
الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء .ف ـك ـي ــف ال ـ ـحـ ــال مـ ــع مـجـلــس
شــورى الــدولــة الــذي يمت لــه بارتباط
ـاض في
عضوي؟ فهو ،في األســاس ،قـ ٍ
املجلس ومـنـتــدب إلــى رئــاســة مجلس
الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارء .ب ــوج ــي إذًا يـ ـم ــون وي ـم ــون
وي ـمــون ،فــي الطبقة الثالثة فــي قصر
العدل.
مصادر من داخــل دار الفتوى أشارت
ل ـ ــ»األخ ـ ـبـ ــار» إلـ ــى مل ـس ــات ب ــوج ــي فــي
الـ ـ ـق ـ ــرارات الـ ـت ــي صـ ـ ــدرت ع ــن رئ ــاس ــة
مجلس الــوزراء حول شــؤون الفتوى،

وال س ـي ـم ــا خـ ـ ــال األزم ـ ـ ـ ــة بـ ــن ت ـي ــار
امل ـس ـت ـق ـبــل وامل ـف ـت ــي ال ـس ــاب ــق الـشـيــخ
محمد رشيد قباني ،وجاءت منحازة
ضـ ــد األخـ ـ ـي ـ ــر .وألن ال ـ ـ ـقـ ـ ــرارات ال ـتــي
ص ــدرت ع ــن مـجـلــس ال ـش ــورى ج ــاءت
ملصلحة فريق «املستقبل» ،صار لزامًا
عدم تجاهل طيف بوجي خلفها .من
أبــرزهــا ،إبطال الـشــورى دعــوة قباني
مرتني خالل عام  ،2013إلى انتخابات
مل ـج ـل ــس ش ــرع ــي أعـ ـل ــى ج ــدي ــد خـلـفــا
للمجلس املنتهية واليته برئاسة عمر
مسقاوي .اجتهاد آخر جاء على هوى
السرايا بإبطال تكليف مفتي مناطق
مــن قـبــل قـبــانــي ،فــي وق ــت أعـلـنــت فيه
أمانة بوجي في عهد الرئيسني نجيب
ميقاتي وتـمــام س ــام ،عــدم اعترافها
بقرارات قباني .أما وقد أحيل بوجي
عـلــى الـتـقــاعــد بـعــد وتـعـيــن خـلــف لــه،
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وبوادر «كارثة زراعية»
عـكــار ،فيما أصـيــب ســائــق آخــر (من
ب ـل ــدة م ــري ــاط ــة ف ــي زغ ــرت ــا) ب ـجــروح
نتيجة إطــاق املسلحني الـنــار عليه
لدى محاولته عبور نقطة الحدود».
رئ ـي ــس ب ـلــديــة س ـيــر الـضـنـيــة أحـمــد
ع ـلــم (ت ــاج ــر خ ـض ــار وف ــواك ــه) أش ــار
إلى أن «ثماني شاحنات نقل مبردة
ع ــائ ــدة ل ــه ع ــال ـق ــة وأرب ـ ـعـ ــة ســائـقــن
ي ـع ـم ـلــون ل ــدي ــه ي ـج ـهــل م ـص ـيــرهــم».
وت ـب ـلــغ بـنـتـيـجــة ات ـص ــاالت ــه بــوجــود
سائقني وشاحنات محتجزة يطالب
خــاطـفــوهــا بـفــديــة تبلغ عـشــرة آالف
دوالر ع ــن ك ــل ش ــاح ـن ــة وس ــائ ـق ـه ــا.
فيما تحدثت مـصــادر أخ ــرى عــن أن
الفدية « 50ألف دوالر عن كل سائق
وشاحنة».
األزم ـ ـ ـ ــة شـ ـل ــت الـ ـح ــرك ــة عـ ـن ــد نـقـطــة
املـ ـصـ ـن ــع الـ ـ ـح ـ ــدودي ـ ــة .عـ ـ ــاد ســائ ـقــو
ال ـش ــاح ـن ــات أدراج ـ ـهـ ــم وعـ ــدلـ ــوا عــن
الـ ـ ـت ـ ــوج ـ ــه ن ـ ـحـ ــو سـ ـ ــوريـ ـ ــا وخـ ـ ــوض
غـمــار الـسـبـيــل نـحــو األردن .غالبية
ال ـشــاح ـنــات ال ـتــي تـعـبــر م ــن املصنع
تسلك معبر نصيب ،ما ينذر بكارثة
تـصـيــب امل ــزارع ــن وال ـت ـج ــار .رئـيــس
تجمع الـفــاحــن فــي لبنان إبراهيم
الـتــرشـيـشــي ،لـفــت إل ــى أن الـخـســارة
اليومية للبنان بسبب إقـفــال معبر

ن ـص ـيــب «تـ ـتـ ـج ــاوز م ـل ـيــونــي دوالر
يوميًا» ،مشيرًا إلــى أن األردن «أقفل
حدوده أمام  35شاحنة منجزة كامل
معامالتها ،مــا اضطرها إلــى البقاء
فــي بــاحــة ال ـج ـمــارك ال ـســوريــة حيث
القصف واملعارك الدائرة ،األمر الذي
دفــع السائقني إلــى الهرب ،ما ّ
عرض
ال ـشــاح ـنــات ل ـل ـن ـهــب» .أح ـم ــد الـعـلــم،
ص ــاح ــب مـشـغــل لـتــوضـيــب ال ـفــواكــه
والـ ـخـ ـض ــار ،أوض ـ ــح أنـ ــه يـعـمــل منذ
ص ـبــاح أم ــس عـلــى تـفــريــغ ال ـب ــرادات
التي عــادت أدراجـهــا ،خوفًا من تلف
البضاعة .أما عن بديل النقل البحري
من النقل البري ،فوجد العلم أنه غير
منطقي ألن «كـلـفــة ال ـبــراد فــي النقل
البري تبلغ  3500دوالر .أما في النقل
البري فتتجاوز الثمانية آالف».
ح ـ ـسـ ــن ال ـ ـصـ ـمـ ــد ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـعـ ـم ــل فــي
قـ ـط ــاع ال ـت ـص ــدي ــر ل ــدي ــه شــاح ـن ـتــان
«ل ــم تستطيعا ال ـخــروج مــن ســوريــا
وإكمال طريقهما نحو دول الخليج.
األولى عادت من الحدود اللبنانية ـ ـ
السورية ،أما الثانية التي لم تستطع
عبور الحدود األردنية ،فإن سائقها
يعمل على إنـهــاء بـيــان املــرتـجــع من
مــدي ـنــة الـ ـس ــوي ــداء ق ـبــل ع ــودت ــه إلــى
لبنان».

البزالية ّ
تودع شهيدها

في البزالية ،كان يوم أمس الوداع األخير .الشهيد علي البزال ووري في
ثرى بلدته البقاعية بعد أربعة أشهر من قتل ابن الـ  28ربيعًا على أيدي
خاطفيه من إرهابيي «جبهة النصرة» .اختلطت الدموع ّ بالزغاريد،
في وقت انتظرت فيه الوالدة املفجوعة وهي تحمل «حنة العريس
الشهيد» ،الى جانب ابنته مرام التي لم يتجاوز عمرها السنوات األربع.
دموع الوداع لم تحجب مشاعر الغضب التي ّ
عبر عنها أبناء البلدة بإطالق
كثيف للعيارات النارية( .رامح حمية)

عن يسوع وداعش ...
جان عزيز
لم يصل يسوع إلى الجلجلة مشككًا .واألكيد أنه لم
يواجه املــوت من دون يقينه بقدرته على قهر املــوت.
ليست املسألة إيمانية وحـســب .وال كانت فــي ذهنه
ّ
مسلمة مسبقة فقط .بل كان يسوع في زمن مقاومته
الشاملة ،قــد خبر التحدي وجهًا لــوجــه .قــارب املــوت
بالحس امللموس .خــاض تجربته معه .وبــات متيقنًا
من أنه أقوى منه.
ذلــك أن ــه فــي م ــرات ثــاث ســابـقــة ،وق ــف يـســوع قبالة
امل ــوت ،وانـتـصــر عـلـيــه .هــي «الـقـيــامــات» ال ـثــاث التي
مأل بها تدبيره الخالصي .هي ثالثة انتصارات على
املوت ،معبرة جدًا في دالالتها والرسائل .املرة األولى
حني أقام ابن األرملة في نايني من نعشه .املرة الثانية
حني أقــام ابنة يايرس من موتها .والثالثة حني أقام
لـعــازر مــن قـبــره فــي بيت عنيا بعد أربـعــة أي ــام على
وفاته.
ثمة روابــط منطقية وخالصية وحياتية واضحة بني
الـقـيــامــات ال ـثــاث .فــي األول ــى كــان املـبـعــوث حيًا فتى
شابًا .وكان وحيدًا ألمه األرملة .وبالتالي فموته كان
يعني نهاية كاملة .ال بــل كــان يعني «النهاية».موت
الفتى الوحيد هو نهاية عائلة ،نهاية بيت ومنزل .نهاية
ذريــة وســالــة .نهاية عــالــم .ألن العائلة عالم صغير.
تـمــامــا كـمــا الـعــالــم فــي مـفـهــوم ي ـســوع عــائـلــة كـبـيــرة.
لذلك جــاء إليه ،أقامه من نعشه .أي من شــدق املــوت.
يحي شخصًا
انتزعه مــن براثنه لحظة افـتــراســه .لــم ِ
ببعثه وحسب .بل أحيا والــدة وأمــا .كأنه رأى نفسه
في ذلك النعش لحظتها .ورأى أمه مريم مكان األرملة
الثكلى .ورأى كل البشرية العقيمة بعد موته ،في جمع
املشيعني خلف النعش .كل مساره الفدائي تجسد في
تلك اللحظة .فلم يـتــردد .أقــام الفتى من موته .فأقام
نفسه والتاريخ والبشر.
في القيامة الثانية ،كانت الفتاة قد بلغت عامها الثاني
عشر .وكان املرأة النازفة منذ اثني عشر عامًا أيضًا
قــد مـ ّـســت يـســوع وه ــو فــي طــريـقــه إل ــى ابـنــة يــايــرس،
فشفيت بقوة خرجت منه .ورقم اثني عشر راسخ في
رموزية الخالص والكوسمولوجيا معًا .منذ الكواكب
واألشـهــر وتــوزيــع الــوقــت ،إلــى الــرســل واألس ـبــاط .إلى
سلسلة ال تنتهي مــن االثـنــي عـشــرات .يسوع نفسه
كان في الثانية عشرة حني دخل الهيكل .نجوم رؤيا
يوحنا اثنا عشر .ســال الخبز الفائض في معجزة
البحر اثنتا عـشــرة س ـلــة ...هــي طفلة األع ــوام االثني
عشر امليتة إذن ،كل هذه معًا .وهي املرأة النازفة منذ
اثنتي عـشــرة سنة كــل هــذه أيـضــا .فــالــدم هــو املــوت.
ونزف املرأة هو موت الحياة .ال بل هو قضاء على كل
حـيــاة .كــل هــذه قهرها يـســوع ،فشفيت املــرأة وقامت
الفتاة من املوت.
الرسالة نفسها أعطاها يسوع في القيامة الثالثة ،مع
لعازر .الشاب وحيد لشقيقتيه .بموته يقفل بيتهما.

آمال «مجلس قباني»
فإن «املتضررين» تنفسوا الصعداء.
م ــن ب ــن هـ ـ ــؤالء أعـ ـض ــاء ف ــي املـجـلــس
ال ـشــرعــي األع ـل ــى املـسـتـقـيــل ومـشــايــخ
من فريق قباني .نائب رئيس املجلس
مــاهــر صـقــال قــال ل ــ»األخ ـبــار» إن ــه ،مع
ع ــدد مــن األع ـض ــاء ،يـحـضــرون للطعن
أمـ ــام مـجـلــس الـ ـش ــورى ب ــال ـق ــرار ال ــذي
أصــدره مفتي الجمهورية الشيخ عبد
اللطيف دريان بعزل مفتي مناطق كان
قــد كلفهم قباني ،وبــإسـقــاط األعـضــاء
الـ ـ ـ  32ف ــي م ـج ـلــس ق ـبــانــي م ــن لــوائــح
ال ـش ـطــب املـ ـع ــدة الن ـت ـخ ــاب ــات املـجـلــس
الشرعي واملجالس اإلداري ــة والوقفية
فــي املـنــاطــق املــرتـقـبــة فــي الـعــاشــر من
أيار املقبل.
وكـ ــان دري ـ ــان ق ــد أصـ ــدر تـعـمـيـمــا قبل
انتهاء العام املاضي يعتمد فيه قرارًا
صـ ــادرًا عــن مـجـلــس مـسـقــاوي يقضي

ب ــاإلبـ ـق ــاء ع ـل ــى امل ـف ـت ــن خ ـل ـيــل امل ـيــس
فــي زحـلــة وسـلـيــم ســوســان فــي صيدا
وأحمد اللدن في راشيا ومدرار الحبال
فــي ص ــور ،إلــى حــن إج ــراء انتخابات
املجلس الشرعي وملء املراكز الشاغرة.
وأل ـغــى فــي الـبـنــد الـثــانــي مــن التعميم
قرار قباني بعزل املفتني وتعيني أحمد
نـصــار فــي صـيــدا وأي ـمــن الــرفــاعــي في
بعلبك وبسام طــراس في راشيا وزيد
ب ـكــار ف ــي ع ـك ــار .وع ــن ل ــوائ ــح الـشـطــب
الناقصة ،لفت صقال إلى أنها مفصلة
على قياس فريق املستقبل ،مسقطة كل
من ليس على هــواه .اسم صقال نفسه
مشطوب في لوائح الشطب.
ي ـتــأمــل ص ـق ــال خ ـي ـرًا ب ــال ـش ــورى بـعــد
تقاعد بوجي .تحرر املجلس من أصفاد
األخير ،بدأت فعليًا قبل أيام بإصداره
قرارًا حول طعن كان قد تقدم به قباني

ق ـبــل أك ـث ــر م ــن ع ــام ض ــد قـ ــرار مجلس
مسقاوي بإعادة تعيني الشيخ خلدون
عــريـمــط أمـيـنــا عــامــا للمجلس خــافــا
ل ـقــراره بـعــزلــه مــن منصبه فــي كــانــون
الثاني من عــام  .2013قــرار «الشورى»
الـصــادر عــن الهيئة الحاكمة برئاسة
ش ـكــري صـ ــادر ،اسـتـنــد إل ــى املـ ــادة 45
من النظام الداخلي للمجلس الشرعي،
الـ ـت ــي تـ ـن ـ ّـص ع ـل ــى أن «ي ـ ـقـ ــوم امل ـف ـتــي
بتعيني األمني العام بعد استطالع رأي
املجلس» .استعاد «الشورى» شيئًا من
مــاء وجـهــه ،منتجًا شيئًا مــن الـتــوازن
املضروب بني فريق قباني واملستقبل.
تتوقع املـصــادر أن ترتفع كفة املـيــزان
أكثر ملصلحة قباني في الفترة ّاملقبلة
ب ـعــد سـ ـن ــوات م ــن اإلج ـ ـحـ ــاف .ومل ـحــت
إلـ ـ ــى اتـ ـ ـص ـ ــاالت أج ــرتـ ـه ــا م ــرج ـع ـي ــات
س ـيــاس ـيــة ت ـم ـنــت اسـ ـتـ ـع ــادة الـ ـت ــوازن

تحضير لطعن أمام
مجلس الشورى بقرار
دريان عزل مفتي
مناطق كلفهم قباني

لحسابات عــدة منها املـبــادرة
مــراعــاة
ّ
املصرية التي هشمها املستقبل .وألن
التوازن لن يتحقق من الجولة األولى،
اخ ـتــار ال ـش ــورى «امل ـل ــف األق ــل تعقيدًا
واستهدف الحلقة األضعف ،عريمط»
بحسب املصادر.
في الوقت الذي يعمل فيه فريق قباني
على «اسـتـعــادة الـحــق» ،تعمل أطــراف
سياسية أخرى على مسايرة دريان مع
اقـتــراب موعد االنـتـخــابــات .ينشط كل

برحيله تسد دروبهما صوب االستمرار واالستدامة
والـبـقــاء .مــرة ثالثة ،أراد يسوع أن يقول لناسه ،وأن
يقول لكل الناس والبشر والتاريخ ،أن املوت ممنوع .أن
آخر الطريق ال وجــود له .أن األبــد هو خياره وقــراره.
وأنه هنا ليفتح للبشر تلك الكوة صوبه .ولو بعد حني.
ولو بعد أربعة أيــام .كأنها فصول السنة األربعة .ما
يعني أنه بعد كل عــام ،ال بل بعد كل األعــوام ،سيظل
املوت مهزومًا .وسيظل انتصارنا عليه ممكنًا ال بل
محتومًا...
بهذه القيامات الثالث وصل يسوع إلى جلجلته .بهذه
االنـتـصــارات الثالثة على امل ــوت ،وقــف هــو أمــام موته
الخاص .لم يكن ينقصه إيمان ،وال هوية ابن اإلنسان،
وال تجارب قهره العدم ...ومع ذلك ،في اللحظة األخيرة،
في الثانية التي صار فيها مالمسًا للموت ،لم يقدر،
ول ــم يـخـتــر ،ول ــم يـشــأ إال أن يـكــون إن ـســانــا .فــي تلك
املواجهة املحسومة ،واملحتومة ،لبس يسوع اإلنسان.
ال بل لبس تحديدًا طبيعة أن يكون ابنًا إنسانيًا .ابن
مــريــم ،واب ــن أبـيــه ال غـيــر .لحظة اسـتـحــق مــوعــده مع
خ ــاص الـبـشــر ،لــم يلتفت إال إل ــى أم ــه .لحظة جــاءت
ساعة فــدائــه لكل الـتــاريــخ ،لــم يهتم إال بتاريخ والدته
ب ـعــده .أوق ــف مــوتــه ،وجـلـجـلـتــه وخــاصــه ورســال ـتــه،
جمدها كلها فــي أملــه وصـلـبــه ،ليتسنى لــه أن يعطي
ألمه غدًا .هو يوحنا ابنك .قال لها .ألنه يدرك أن موت
الولد هو أكثر من موته .هو موت ألمه .ألنه يعرف أن
الولد جزء من جسد أمه .ال يقطع عنها بالوالدة ،وال
بقطع حبل الصرة .وال حتى بالوفاة .فهو يستتبعها
حتى في موته ،بموتها .تمامًا كما تولد األم في املرأة
مع والدة ابنها ،كذلك تموت األم وتموت املــرأة بموت
ابنها أيضًا .لذلك أوقــف يسوع كل شــيء ،حتى أقام
أمه من موته ،وبالتالي من موتها .رغم إدراكه لقيامته،
وقيامتها بعد أيام ثالثة ،مثل قياماته السابقة الثالث.
يا الله ما أروعك ابنًا ،إنسانًا ،وإلهًا...
ُ
في يوم الجمعة العظيمة من العام  ،2015قدر لنا أن
نشهد تصحيح خطأ تاريخي عمره ألفيتان ونيف.
فمنذ بـيــاطــس وقـيــافــا ونـحــن نعتقد أن يـســوع قد
صـلــب أيــامـهـمــا .وأن صلبه وق ــع فــي أورش ـل ـيــم .وأن
جــاديــه كــانــوا شــركــاء مــن محتلني وعـمــائـهــم من
سلطة الهيكل ...كــان علينا أن ننتظر أكثر من ألفي
سـنــة ،وأن نشهد داع ــش ووحــوشـهــا ،لـنــدرك أن تلك
الوقائع غير دقيقة .فيسوع يصلب كل يوم .في وجه
طفلة سورية مذعورة من عدسة .في أرض املوصل
املنكوبة .في سهل نينوى املقفر من أهله السابقني
تاريخًا ليسوع وللصلب .في كل شهيد مظلوم ورأس
مقطوع .واألهم أن يسوع يصلب كل يوم ،على يد كل
وح ــوش األرض .خـصــوصــا أول ـئــك الــذيــن يصلبونه
باسم السماء.

مــن رئيس حــزب االتـحــاد عبد الرحيم
م ــراد ورئ ـيــس املــؤتـمــر الـشـعـبــي كمال
شاتيال ورئيس حزب الحوار الوطني
فؤاد مخزومي على خط عائشة بكار،
ً
أم ــا بحجز مـقــاعــد ملـقــربــن منهم في
املجلس الشرعي املنتظر .يركزون على
اق ـت ـطــاع حـصـتـهــم مــن كــوتــا الثمانية
أعـضــاء الــذيــن يحق للمفتي تعيينهم
«بما أن املستقبل لن يسمح ألي طرف
بــأن يكسر نـفــوذه املطلق على الهيئة
الناخبة» .لكن مخزومي يبدو األكثر
طـمــوحــا بينهم .يــريــد لنفسه منصب
نــائــب رئ ـيــس امل ـج ـلــس .كـلـفــه الـطـمــوح
ح ـتــى اآلن تـنـظـيــم ج ــول ــة ل ــدري ــان في
بــري ـطــان ـيــا ق ـبــل أس ـب ــوع ــن ،بــواس ـطــة
طائرته الخاصة ،حيث التقى الجالية
امل ـس ـل ـمــة وع ـ ـ ــددًا م ــن املـ ـس ــؤول ــن ،مــن
بينهم ولي العهد األمير تشارلز.
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سياسة

الصفقة والثمن
عامر محسن
على طول سير املحادثات النووية ،كان مصير ّ
صدام حسني يتراءى أمام
املفاوضني االيرانينيّ .
الهم االيراني األساسي خالل املفاوضات لم يكن في
املفاصلة على الشروط التقنية (فخطوطها العامة معروفة منذ أشهر) ،وال
في تشغيل أجهزة طرد مركزي أكثر أو أقــل؛ بل في ضمان آلية واضحة
لرفع العقوبات ،وعدم ادخال ايران في نفق ال ينتهي من االبتزاز كما حصل
ّ
مع العراق ،حيث ال العقوبات ترفع وال التفتيش يكف وال الشروط تنتهي.
في أوائل التسعينياتّ ،
شبه طارق عزيز وضع العراق ،وهو في فخ العقوبات
الدولية التي ال أفق لها ،بحال سجني محكوم مدى الحياة ،يقول له السجان
ّ
ّ
بأن عليه االلتزام بالسلوك الحسن ،ولكنه سيظل في السجن على أية حال،
ولو فعل.
لهذا السبب ،كانت الـشــروط املتعلقة برفع العقوبات ّ
وتدرجها وتوقيتها
أكثر حساسية ،ربما ،من عدد أجهزة الطرد ومصير «فوردو» و»آراك» .وقد
حصلت ايران على التزام برفع كامل للعقوبات املتعلقة بالبرنامج النووي،
أممية واميركية واوروبـيــة ،دفعة واحــدة ،ومــع بداية تنفيذ االتـفــاق .الهدف
األول من الصفقة ،بالنسبة الى ايــران ،هو اقتصادي وليس سياسيًا ،وال
أساس للتحليالت التي تفترض أن التوقيع سيفضي الى تطبيع سياسي
بني طهران وواشنطن ،وتوافق على القضايا االقليمية ،و»عهد جديد» بني
البلدين .االتفاق محصور بامللف النووي ،بل ان العقوبات األميركية التي
ّ
ستستمر ،وستظل التجارة بني ايــران واميركا
أرسيت في عهد كلينتون
مقطوعة – اال ّأن ايران ستتمكن ،على األقل ،من التعامل مع باقي دول العالم،
وبـيــع النفط وج ــذب االسـتـثـمــارات ،واستعمال ال ــدوالر ووســائــط التحويل
الدولية.
َ
ولكن ال شــيء يأتي مجانا .بعد االعــان عن االتـفــاق ،ستنهمك واشنطن
وط ـه ــران بــالــدفــاع عـنــه وتــروي ـجــه داخ ـل ـيــا ،وت ـصــويــره كــ»صـفـقــة جـيــدة»
لصالحهما .عــام  ،2005كــان مطلب اي ــران األقـصــى هــو فــي الـسـمــاح لها
باالحتفاظ بـ  3آالف جهاز طرد مركزي ،وادارة بوش كانت ترفض االبقاء
على جهاز واحد ،فحصلت ايران اليوم على ضعف هذا العدد ،وعلى الحق
بادارة دورة التخصيب بكاملها.
ّ
اال أن االتفاق ينفذ ما ّيدعيه ،وهو منع ايران من امتالك القدرة على انتاج
ّ
مخصب تكفي لتذخير قنبلة نــوويــة خــال عــام ،وهــو ما
كمية يــورانـيــوم
يـسـتـلــزم ق ـي ــودًا حـقـيـقـيــة ع ـلــى ح ـجــم بــرنــامــج الـتـخـصـيــب وك ـم ـيــة وق ــود
اليورانيوم التي يمكن اليران مراكمتها .لم تخسر ايران قدرات ّ
مهمة قائمة،
باملعنى التكنولوجي والبحثي ،ولكن برنامج التخصيب قد ّ
جمد ،فعليًا ،ملدة
َ
خمسة عشر عاما؛ فيما تم التخلي عن مجاالت نووية أخــرى كمفاعالت
املاء الثقيل وانتاج البلوتونيوم (حتى األبحاث النظرية حول استخدام الوقود
النووي املستنفد ستكون ممنوعة بحسب االتفاق) .شرحت وسائل اعالم
ً
قريبة اليران ،مثال ،أن مفاعل آراك «سيتم اعادة التخطيط له وتطويره» ،اال
ّ
سيجهز بمفاعل بحثي
أن هذا «التطوير» ،كما ينص االتفاق ،يعني أن اراك
ضئيل القدرة ،بينما قلب املفاعل الحالي «الذي يسمح بانتاج كميات كبيرة
ّ
سيتم تدميره أو اخراجه من البالد».
من البلوتونيوم...
بالنسبة الى العلماء والطواقم العاملني في البرنامج النووي االيراني ،اليوم
هو يـ ٌ
ـوم حزين ،وال مجال ملــداراة هذا الواقع أو تلطيفه .هم سابقوا الزمن
والـظــروف وتحملوا املخاطر ،في السنوات املاضية ،من أجــل بناء برنامج
بــادهــم وتحويله الــى واقـ ٍـع ال رجعة عنه؛ وهــم سيضطرون اآلن الــى كبح
مشاريعهم وطموحاتهم والخضوع لنظام رقابة دولي مشدد.
اسرائيل والسعودية ،وغيرهما من حلفاء اميركا في املنطقة ،يحتجون على
ً
االتفاق من منطلق أن خطر ايران ،أصال ،ليس نابعًا من برنامجها النووي،
بل من سياساتها وخططها في االقليم .والعقوبات النووية – بالنسبة اليهم
ّ
والن ّ
– لم تكن اال طريقًا ملنع ايران من التعامل ّ
مو االقتصادي
الحر مع العالم
والتوسع السياسي .ال تل ابيب وال الرياض كانت تخشى ـ ـ واقعيًا ـ ـ من
ضربة نووية ايرانية ،بل ان االيرانيني أنفسهم لم يكونوا يطمحون القتناء
القنبلة ،فهم هكذا ـ ـ من وجهة نظر نتنياهو ـ ـ يبيعون اميركا «الهواء» مقابل
تحريرهم اقتصاديًا ،واطالق يدهم في الساحة الدولية ،وتخليص ايران من
موقعها الحالي كدولة تخضع لعقوبات مجلس األمن.
اال أن هذا املنطق ال يستقيم اال في حالة واحدة ،وهي عدم حصول تصعيد
ً
أو مواجهة بني اميركا وايران في العقد القادم .ساعتها ،يكون االتفاق ،فعال،
مكسبًا خالصًا اليــرانّ .امــا اذا ارتفعت التوترات بني البلدين في السنوات
اآلتية ،فإن حسابات اميركا ستكون مختلفة تمامًا عن اليوم :لم يعد هناك
ٌ
مخزون من اليورانيوم باألطنان (وهو مصدر القلق الحقيقي) ،وال مفاعالت
ّ
سيطبق يضمن لواشنطن
تنتج البلوتونيوم ،ونظام الرقابة والتفتيش الذي
ّ
أن ال تصطدم بـ»مفاجآت نووية» تخبئها ايران ،أو برنامج سري مواز.
هكذا تصير املحاذير األميركية من التصعيد ضد ايــران ،أو ضربها ،من
ّ
مختلف تمامًا عن اليوم ،فالقدرة النووية هي وازع ال يقل ردعًا
مستوى
ٍ
ّ
بشكل جزئي
عن امتالك السالح نفسه ،وهو ما تخلت عنه طهران ـ ـ وان
ٍ
وقابل للعكس .السنوات املقبلة ستحكم على مغزى االتفاق ،وقد يتبني انه
كان ،حقًا ،تضحية ضرورية مقابل مكسب ّ
أعم اليران ،اال أن كلفة الصفقة
هي ايضًا حقيقية ،باملعنى االستراتيجي والعسكري؛ بل وقــد تأتي أيام
ّ
ّ
وظروف تجعل املوقعني على هذا االتفاق يندمون على فعلهم ،ويحنون الى
أيام العقوبات.

في الواجهة

النأي بالنفس  2010ـ :2015
بانقضاء اكثر من
عشرة اشهر على شغور
رئاسة الجمهورية ،و21
موعدا الجتماع مجلس
النواب تعذر معها انتخاب
الرئيس ،بات االستحقاق
الرئاسي اقل من صفحة
عابرة في اليوميات بعدما
اعتادت آلة الحكم على
العمل من دونه

تكاد تكون آلة الحكم
التي يفترض بالرئيس ان
يديرها شبه منتظمة في
غيابه (هيثم الموسوي)

نقوال ناصيف
ل ــم ي ـعــد الـ ـف ــراغ ف ــي مـنـصــب الــرئـيــس
م ـصــدر قــاقــل ذات ش ــأن ف ــي مجلس
الـ ــوزراء وخ ــارج ــه ،مــع انـتـظــام اعـمــال
ال ـس ـلّـطــة االج ــرائـ ـي ــة وثـ ـب ــات ال ـح ــوار
ال ـس ــنــي ـ ـ ـ ـ ال ـش ـي ـعــي وت ـه ــاف ــت ال ـت ـيــار
الوطني الحر والقوات اللبنانية على
الـتـحــدث مـعــا .تـكــاد تـكــون آل ــة الحكم
ال ـتــي يـفـتــرض بــالــرئـيــس ان يــديــرهــا
ش ـب ــه مـنـتـظـمــة ف ــي غ ـي ــاب ــه .ال ي ـفــرط
بـعــض االئ ـت ــاف الـحـكــومــي فــي زعله
منهكًا
تارة ،وفي حرده طورًا .ال خالف ِ
على الصالحيات ،والجميع يعود الى
مجلس الوزراء في نهاية املطاف .لعل
ابرز مظهر االنتظام الجلسة االخيرة
لحكومة الرئيس تمام ســام .خرجت
بتأكيد ثقتها برئيسها وطـ ّـي كــل ما
قـيــل فـيــه فــي الـقـمــة الـعــربـيــة فــي شــرم
الشيخ فــي ضــوء الكلمة الـتــي القاها
باسم لبنان ،والتسليم بصوابها.
وخالفًا ملرات سابقة كان التذرع فيها
ب ـت ـج ــاوز ال ــدسـ ـت ــور وال ـص ــاح ـي ــات،
لــم يـتـعـ َّـد مــا قـيــل عــن كـلـمــة س ــام في
شرم الشيخ تسجيل املوقف فحسب.
عـنــدمــا سـئــل رئ ـيــس مـجـلــس ال ـنــواب
ن ـب ـي ــه بـ ـ ــري الـ ـثـ ـلـ ـث ــاء ،ع ـش ـي ــة جـلـســة
مجلس الـ ــوزراء ،هــل يتوقع انفجاره

فــي ض ــوء الـنـبــرة الـعــالـيــة لـحــزب الله
احتجاجًا على تأييد رئيس الحكومة
الحملة العسكرية بقيادة السعودية
ع ـلــى ال ـحــوث ـيــن ف ــي ال ـي ـمــن ،وم ــن ثم
تــأي ـيــده ان ـشــاء ق ــوة عــربـيــة مشتركة،
اكتفى بالقول ان رد فعل الحزب يشي
بــالــرغـبــة فــي مـنــاقـشــة ه ــذا املــوقــف ال
تعريض الحكومة واستقرارها لهزة
جديدة .طمأن بري مجددًا الى متانة
االئ ـتــاف ،والحــظ ان مــا رغــب الحزب
في قوله هو ان موقف سالم لم يناقش
في مجلس الوزراء فحسب.
لــم تناقش ايـضــا فــي مجلس ال ــوزراء
كلمة وزيــر الخارجية جـبــران باسيل
فــي اجتماع وزراء الخارجية العرب،
وبدت في بعض اتجاهاتها مناقضة
ملا اعلنه رئيس الحكومة هناك .هذه
امل ــرة لــم يقل الـفــريــق املتحفظ ان ثمة
ً
اخــاال في تطبيق الدستور وتجاوز
الـصــاحـيــات وامل ــؤس ـس ــات .لــم يـســأل
احـ ـ ــد اي ـ ـضـ ــاَ :مـ ـ ــن ي ـص ـن ــع ال ـس ـي ــاس ــة
الخارجية للبنان ،واين؟
منذ اتـفــاق الــدوحــة عــام  2008اثــارت
الديبلوماسية اللبنانية اسبابًا دائمة
ل ـل ـخ ــاف ،كـ ــان م ــن ال ـس ـهــولــة بـمـكــان
استيعاب بعض الفروق فيها بتفاهم
مسبق بني رئيس الجمهورية ورئيس
ّ
الحكومة والوزير املختص .تقلب على

تقرير

باق
بكركي ـ الرابية :الفتور ٍ
ليا القزي
ّ
بـ ـ ـ ــات سـ ـ ـج ـ ــل ب ـ ـطـ ــريـ ــرك «ال ـ ـشـ ــركـ ــة
وامل ـ ـ ـح ـ ـ ـبـ ـ ــة» مـ ـلـ ـيـ ـئ ــا ب ــالـ ـتـ ـب ــايـ ـن ــات
وال ـخ ــاف ــات والـقـطـيـعــة بـيـنــه وبــن
ال ـ ـق ـ ــوى الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة .عـ ـل ــى ع ـكــس
البطريرك ُ نصر الله صفير ،تسببت
م ــواق ـف ــه امل ـت ـق ـل ـبــة ب ــزع ــزع ــة عــاقـتــه
بمعظم السياسيني الــذيــن يتفقون
ف ــي مـجــالـسـهــم ع ـلــى «ان ـت ـه ــاء دور
بكركي كمرجعية وطنية» ،ولو أنهم
يـتـجـنـبــون ال ـح ــدي ــث ع ـل ـنــا ف ــي هــذا
ال ـخ ـصــوص «م ـن ـعــا ل ــزي ــادة ال ـشــرخ
امل ـس ـي ـح ــي الـ ـ ـ ــذي ال ي ـف ـي ــد أح ـ ـ ـ ـدًا».
آخ ـ ــر ح ـب ــة ف ــي ع ـن ـق ــود امل ــاح ـظ ــات
عـلــى بـكــركــي كــانــت للتيار الوطني

الـ ـح ـ ّـر .ت ـصــريــح ال ـن ــائ ــب آالن عــون
لــدى زيــارتــه رئـيــس أساقفة بيروت
لـلـمــوارنــة امل ـطــران بــولــس مـطــر قبل
ّ
يومني أكد ذلك .قال عون إن الزيارة
«الس ـت ـط ــاع حـقـيـقــة ال ـت ـحــرك ال ــذي
تقوم به بكركي عشية انعقاد القمة
ال ــروحـ ـي ــة فـ ــي مـ ــا خ ـ ـ ّـص م ــوض ــوع
الفراغ الرئاسي» ،كاشفًا عن وجود
تـبــايــن «عـســى أال ي ــؤدي الــى خــاف
ك ـب ـيــر ،وهـ ــذا ل ــن ي ـح ـصــل ،وهـ ــذا ما
اتفقنا عليه».
ليست ّ
املرة األولى التي تتوتر فيها
ال ـعــاقــة ب ــن بـكــركــي وال ــراب ـي ــة .عــام
 2012اه ـتــزت ثـقــة ال ـج ـنــرال ميشال
ع ــون ب ــال ــراع ــي ب ـعــدمــا ق ـبــل األخ ـيــر
إجـ ـ ــراء االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـن ـيــاب ـيــة على

أساس قانون الستني ،مقدمًا الرعاية
ل ــه بــال ـت ـعــاون م ــع الــرئ ـيــس الـســابــق
مـيـشــال سـلـيـمــان .قـبــل ع ــام ،انــزعــج
سيد الرابية من اإلحراج الذي تسبب
ل ــه ب ــه «س ـي ــدن ــا» ب ـس ـبــب ح ـثــه على
إعــان ترشحه رسميًا حتى يختار
م ـج ـل ــس ال ـ ـن ـ ــواب أحـ ـ ــد امل ــرشـ ـح ــن.
أمـ ــا أخـ ـيـ ـرًا ،ف ـقــد ع ــدل ــت ب ـكــركــي من
خـ ـط ــابـ ـه ــا ،فـ ــدعـ ــت ج ـم ـي ــع ال ـ ـنـ ــواب
«لـ ـلـ ـن ــزول ال ـ ــى الـ ـب ــرمل ــان وم ـم ــارس ــة
دورهم بانتخاب رئيس جديد».
ت ـ ـق ـ ــول مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر تـ ـكـ ـت ــل ال ـت ـغ ـي ـي ــر
ّ
واإلص ـ ــاح إن ال ـعــاقــة ب ــن الــرابـيــة
وب ـ ـ ـكـ ـ ــركـ ـ ــي «لـ ـ ـ ـ ــن تـ ـ ـص ـ ــل إلـ ـ ـ ـ ــى ح ـ ــدّ
الـقـطـيـعــة» .ول ـكــن الـتـبــايــن مــوجــود،
«ملــاذا نكذب على بعضنا؟ كــل نهار
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إيران دائمًا
الحقيبة مذ ذاك اربعة وزراء جميعهم
من قوى  8آذار .وما خال باسيل ،كان
الثالثة الباقون من نصيب حركة امل
(فوزي صلوخ وعلي الشامي وعدنان
م ـن ـص ــور) .ع ـلــى م ـ ّـر ال ـس ـن ــوات الـســت
من الوالية املنقضية ،كان ثمة متسع
كاف لتفاهم الرئيس ميشال سليمان
م ــع الـ ــرؤسـ ــاء امل ـت ـعــاق ـبــن لـلـحـكــومــة
ف ـ ــؤاد الـ ـسـ ـنـ ـي ــورة وسـ ـع ــد ال ـح ــري ــري
ونجيب ميقاتي وتمام سالم والوزراء
املـخـتـصــن ع ـلــى م ـقــومــات الـسـيــاســة
ال ـخــارج ـيــة بـمــا ال يـتـسـبــب ف ــي مــزيــد
من الشرخ بني قوى  8و 14آذار ،ونقل
تــداعـيــاتــه ال ــى ال ــداخ ــل .كمنت دواف ــع
الـخــاف فــي املثلث االكـثــر تــأثـيــرا في
الـسـيــاســة الــداخ ـل ـيــة وت ـ ــوازن ال ـقــوى،
ومن ثم املوقف اللبناني الرسمي من
ال ـنــزاعــات االقـلـيـمـيــة :س ــوري ــا ،اي ــران،
السعودية.
اول ـ ـ ـ ــى ب ـ ـ ـ ــذور الـ ـتـ ـب ــاي ــن امل ـ ــرب ـ ــك ع ــام
 2011م ــع انـ ـ ــدالع الـ ـح ــرب ال ـس ــوري ــة،
وت ـمــايــز مــوقــف وزي ــر ال ـخــارج ـيــة في
بـعــض الـجــوانــب عــن مــوقـفــي رئيسي
ال ـج ـم ـه ــوري ــة والـ ـحـ ـك ــوم ــة مـ ــن جـ ــراء
انتماء الــوزيــر الــى الفريق السياسي
الذي يدعم نظام الرئيس بشار االسد،
ناهيك باالسلوب املتباين في مقاربة
سياسة النأي بالنفس التي اتبعتها
مــذ ذاك حكومتا ميقاتي وس ــام في
امللف السوري حصرا .لم تكن سياسة
الـنــأي بالنفس كــذلــك اال على ال ــورق،
والــى طاولة مجلس ال ـ ّـوزراء فحسب،
ف ـي ـمــا الـ ـش ــارع ــان ال ـس ــن ــي والـشـيـعــي
م ـن ـق ـس ـمــان ع ـل ــى خ ـي ــار امل ــوق ــف مـمــا
ي ـ ـجـ ــري فـ ــي س ـ ــوري ـ ــا :اح ــدهـ ـم ــا م ــع،
واآلخر ضد.
في املواقف املتشددة االخيرة من قمة
شرم الشيخ ،على انها صدى الحداث
الـيـمــن وال ـن ــزاع الـسـعــودي ـ ـ االيــرانــي
على الـنـفــوذ فــي ذلــك البلد واملنطقة،
قالت الخارجية اللبنانية باستمرار
مـ ـف ــاعـ ـي ــل سـ ـي ــاس ــة الـ ـ ـن ـ ــأي بــال ـن ـفــس
وت ـ ـجـ ــاوز ن ـطــاق ـهــا الـ ـح ــرب ال ـس ــوري ــة
لتعميمها عـلــى ال ـنــزاعــات االقليمية
بما فيها تلك التي انخرط العرب فيها
وانقسموا عليها .في املقابل قال رئيس
ال ـح ـكــومــة ان ل ـب ـنــان ال ي ـس ـعــه ســوى
التضامن مع العرب عندما يجمعون
عـلــى ارادة واح ــدة فـيـكــون عـنــدئــذ في
صلبها ،وجزءا ال يتجزأ من اجماعهم.
ذلك ما عناه تأييده الحملة العسكرية
وانشاء القوة العربية املشتركة اللتني
حاذرهما باسيل.
بـ ــذلـ ــك عـ ـ ـ ــادت امل ـش ـك ـل ــة ال ـ ـ ــى م ـس ـقــط

س ـي ــاس ــة الـ ـن ــأي ب ــال ـن ـف ــس ،ول ـ ــم تـكــن
بــالـتــأكـيــد م ـصـ ّـوبــة مـنــذ امل ــرة االول ــى
ال ــى ال ـح ــرب ال ـســوريــة ع ــام  .2011بل
قبل ذلــك بسنة ،عــام  ،2010الــى ايــران
ب ـ ــال ـ ــذات .ال ـ ــى ط ــاول ــة م ـج ـلــس االم ــن
وه ــو ف ــي ص ــدد ف ــرض ع ـقــوبــات على
الجمهورية االسالمية بسبب تشبثها
بتطوير برنامجها النووي.
كان لبنان يشغل مقعدًا غير دائم في
مجلس االم ــن ،وب ــدا ام ــام اح ــد اربـعــة
خ ـ ـي ـ ــارات ف ـ ــي الـ ـتـ ـص ــوي ــت ال يـسـعــه
االخذ بأي منها حرصا على تماسكه

لم تكن سياسة
النأي بالنفس اال على
الورق ،والى طاولة
مجلس الوزراء فحسب

الـ ــداخ ـ ـلـ ــي :م ـ ــع ،ض ـ ــد ،امـ ـتـ ـن ــاع ،ع ــدم
حضور .باستثناء الخيار الرابع ،لكل
م ــن تـلــك م ـغــزى يـنـطــوي عـلــى مــوقــف
سياسي صريح او ضمني بالتأييد
او ال ـ ــرف ـ ــض او الـ ـتـ ـحـ ـف ــظ .عـ ـل ــى ان
حكومة الـحــريــري ارت ــأت االسـتــرشــاد
بـســابـقــة ال ـصــن ف ــي سـتـيـنــات ال ـقــرن
ال ـف ــائ ــت ،ق ـضــت ب ـحــالــة غ ـيــر مــألــوفــة
ل ــم يـسـبــق اس ـت ـخــدام ـهــا ،وتـحـمــل في
طـيــاتـهــا ال ـش ــيء ون ـق ـي ـضــه ،فـ ــاذا هي
خ ـيــار خــامــس :حـضــر م ـنــدوب لبنان
السفير نــواف سالم ونــأى بنفسه عن
التصويت من دون ان ُيحسب غائبا.
نـجـمــت ع ــن ه ــذا امل ــوق ــف ،ف ــي الــداخــل
والـخــارج ،تفسيرات شتى في الداللة
التي توخاها لبنان لتجنيب وضعه
امل ـح ـلــي م ــزي ـدًا م ــن االن ـق ـس ــام ــات بني
ف ــري ــق ي ــوال ــي اي ـ ــران وآخـ ــر ي ـنــاوئــه ـ ـ
وكالهما في حكومة وحــدة وطنية ـ ـ
على صورة ما يجري في اليمن اليوم،
الواقع بني فكي االشتباك السعودي ـ ـ
االيراني.
وق ـ ـت ـ ــذاك نـ ـظ ــر الـ ـ ــى سـ ـي ــاس ــة الـ ـن ــأي
بالنفس ،انسجاما مع الدور القانوني
املـنــوط بمجلس االم ــن كأعلى سلطة
دولية تتخذ قــرارات الحروب وفرض
السلم العاملي والعقوبات ،على انها
ّ
تهرب من املسؤولية.

بهدوء

االتفاق اإليراني ـ الغربي؛ رؤية ثالثة
ناهض حتر
ّ
ّ
معلقون وكتاب من جماعة «عاصفة الحزم» ،سخروا
مــن حـجــم ال ـت ـنــازالت الـتــي قــدمـتـهــا إي ــران لـلـغــرب في
إط ــار تـســويــة املـلــف ال ـن ــووي؛ أفـلــم تـكــونــوا مــذعــوريــن
م ــن الـقـنـبـلــة ال ـنــوويــة اإلي ــران ـي ــة؟ إذًا ،م ــن املـنـطـقــي أن
ّ
ترحبوا باتفاق سيمنع إيــران من انتاج أسلحة دمار
شــامــل ،ألـيــس كــذلــك؟ بــل أكـثــر مــن ذل ــك ،يمكن النظر
إلى الخاتمة السعيدة للصراع حول «النووي» ،كمثال
على عقالنية الدولة اإليرانية ،وامكانية حل املشكالت
معها باملفاوضات ،بدال من إثارة الحروب ،والتحريض
الطائفي و»الـقــومــي» ،وتحشيد الجماعات اإلرهابية
التي ّ
حولت حياة العرب إلى جحيم.
مــن الحديث الساخر عــن الـتـنــازالت و»الـبـيــع» ،ينتقل
صحافي لبناني مرموق إلى كشف السر وراء االتفاق:
لــدى الرئيس األميركي ،بــاراك أوبــامــا ،ميول شيعية!
وإعجاب بالحضارة الفارسية! ومستشاروه هم من
أصول إيرانية أو صديقة إليران! هكذا هبل تردد على
مواقع التواصل االجتماعي ،وقال به كتبة من الصف
ال ـثــالــث ،ول ــم أصـ ـ ّـدق عـيـنــي حــن رأي ــت كــاتـبــا لــه وزن
درك وصلنا؟
يتبناه؛ فإلى أي ٍ
هدف الخطاب املتناسل حول االتفاق اإليراني ـ ـ الغربي،
هو ،في النهاية ،التشكيك بالسياسة اإليرانية املعادية
للغرب ،بل وإثارة اللغط حول تواطؤ أميركي مع إيران.
وهو ما ال يمكن تفسيره بعوامل موضوعية؛ فيكون
ّ
حل املعضلة ،باكتشاف «شيعية» أوباما!
على الجبهة األخــرى ،هناك خطاب احتفالي ،يتعامل
مع الحدث ،باعتباره انتصارًا مـ ّ
ـؤزرًا لحلف املقاومة،
ويتجاهل آثــاره السلبية على الـقــوى الحليفة إليــران،
ومجريات الصراع في املشرق والجزيرة العربية.
ّ
التوصل إلــى مقاربة
خــارج هذين الخطابني ،نـحــاول
واقعية لالتفاق اإليراني ـ ـ الغربي ،كالتالي:
ً
أوال ،قــدمــت إي ــران للغرب ت ـنــازالت عميقة ،ولـكــن في
الحقل التقني ،وليس فــي الحقل السياسي .وهــو ما
ّ
يدل على نزعة عقالنية براغماتية ،إنما ال تتنازل عن
ثوابت االستقاللية ،والحق في امتالك القوة ،وتحديد
م ـس ــارات سـيــاســاتـهــا ال ـخــارج ـيــة والــداخ ـل ـيــة .الـتـيــار
العام في الجمهورية اإلسالمية ،وعلى رأســه املرشد،
ال يريد سالحًا نوويًا .والتنازالت اإليرانية املباشرة،
تقع ،حصرًا ،في هذا الباب .وباملقابل ،ستتمكن إيران
من الـتـ ّ
ـزود بمنظومات جديدة من األسلحة الروسية
املتطورة ،بل بدا من خالل تسريع البحث في حصول
اإليرانيني على صواريخ إس  ،400وكأن ذلك جزء من
االتفاق النووي.
لــن تمتلك إي ــران قنبلة نــوويــة ،ولـكــن جــرى االعـتــراف
الدولي بحقها في التخصيب واستخدام الطاقة النووية
لألغراض السلمية ،باإلضافة إلى حصولها على موارد
ضخمة وشرعية كاملة لتعزيز قدراتها العسكرية،

ّ
ويتمدد!
أحد يعظنا الراعي بضرورة النزول
ال ــى ال ـبــرملــان وان ـت ـخــاب رئ ـي ــس ،في
حـ ــن أنـ ـن ــا ن ــرف ــض ذل ـ ـ ـ ــك» .مـ ــا أراد
ال ـع ــون ـي ــون ق ــول ــه إن «ال ـت ـب ــاي ــن فــي
الــوس ـي ـلــة ال يـعـنــي االخـ ـت ــاف على
هــدف تحسني وضــع املسيحيني في
الــدولــة ،الفرق أننا ال نريد أن يكون
ذلك على حساب رئاسة الجمهورية،
وخاصة أن الراعي يريد انتخاب أي
رئيس ،ونحن نريد رئيسًا قويًا».
ف ــي االج ـت ـمــاعــات ال ـتــي جـمـعــت بني
الراعي وعدد من نواب تكتل التغيير
دأب «سيد بكركي» على
واالصــاحُ ،
ال ـ ـسـ ــؤال ع ــن امل ـه ـل ــة الـ ـت ــي يـضـعـهــا
ع ــون لـنـفـســه ق ـبــل إعـ ــان انـسـحــابــه
م ــن ال ـس ـبــاق ال ــرئ ــاس ــي« .يــريــدنــا أن
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استيرادا وتصنيعا ،على نحو غير مسبوق.
ّ
ثانيًاّ ،
وستسترد ما
تحررت إيران من إسار العقوبات،
يقرب من  150مليار دوالر مجمدة في النظام املصرفي
الغربي .وهو ما يتيح لها الشروع في قفزة تنموية من
تــزاوج رأس املــال والتراكم العلمي ـ ـ التقني الــذي بناه
اإليــران ـيــون فــي الـعـقــديــن املــاضـيــن .وسينعكس هــذا
الصعود االقتصادي املأمول ،في تعميق الدور اإليراني
على الصعيد الدولي ،وخصوصًا في إطار التعاون مع
دول البريكس ،وعلى الصعيد اإلقليمي ،من خالل دعم
التجارب التنموية بالخبرات والرأسمال.
ث ــال ـث ــا ،رف ـض ــت إيـ ـ ــران ب ـحــث امل ـل ـف ــات اإلق ـل ـي ـم ـيــة مع
ّ
األم ـيــرك ـيــن .ف ــي امل ـقــابــل ،أك ــد الــرئ ـيــس أوب ــام ــا ،على
اسـ ـتـ ـم ــرار الـ ـخ ــاف ــات واملـ ــواج ـ ـهـ ــات ال ـس ـي ــاس ـي ــة مــع
اإليــران ـيــن؛ ولـكــن ذل ــك ال يمنع مــن حـصــول تـنــازالت
مــوضــوع ـيــة ،غـيــر م ـبــاشــرة ،وم ــن ال ـطــرفــن ،ف ــي تلك
امل ـل ـفــات .ف ــي ال ــواق ــع ،فـتــح االت ـف ــاق الـ ـن ــووي ،األبـ ــواب،
ملفاوضات حول تسويات أخــرى في العراق وسوريا
ولبنان واليمن والبحرين .شئنا أم أبينا ،فإن روحية
االتفاق اإليراني ـ ـ األميركي ،تقود إلى تهدئة الجبهات،
والبحث عن مخارج لألزمات ،قد ال تناسبنا من حيث
املحتوى أو من حيث التفاصيل .ولتالفي هكذا ّ
تطور
سلبي ،ينبغي على األطراف العربية في محور املقاومة
املسارعة إلى الدخول على الخط ،واكتشاف ومعالجة
أي خلل ممكن في تطابق وجهات النظر مع طهران.
رابـ ـع ــا ،ص ـح ـيــح أن امل ــرش ــد ي ـش ـكــل ض ـمــانــة لحلف
املقاومة ،لكن من الصحيح  ،أيضا ،أن التيار الليبرالي
قد اكتسب ،اآلن ،موقعا أقوى في السياسة اإليرانية.
وه ــو م ــا يـثـيــر ال ـق ـ ّلــق؛ فـلـقــد سـبــق ل ــوزي ــر الـخــارجـيــة
الـســوري ،وليد املعلم ،أن كشف عن ميول لــدى فريق
روحــانــي ـ ـ ظــريــف ،قمعها املــرشــد ،للتراجع عــن دعم
سوريا .وال شيء يمنع أن يستخدم هذا الفريق نجاحه
ف ــي م ـف ــاوض ــات الـ ـن ــووي ،لـلـتــأثـيــر ع ـلــى ق ــوة املــوقــف
اإليراني املساند لسوريا.
خــام ـســا ،غ ـيــر أن األخ ـط ــر ال يـتـعـلــق ب ــإي ــران ،وإن ـمــا
بالفاتورة التي ستسددها الواليات املتحدة ،إلسرائيل،
مـقــابــل تـمــريــر االت ـف ــاق ال ـن ــووي .وإذا كــانــت القضية
الفلسطينية على رأس بنود تلك الفاتورة ،فإن هناك
ما يدفعنا إلى االعتقاد بأن تل أبيب ،ستحصل على
مشاركة ثمينة في «الحلف الرجعي العربي» بقيادة
السعودية ،وربـمــا ،أيـضــا ،على غطاء سياسي ّ
لشن
عدوان جديد على سوريا ولبنان ،من ضمن احتماالت
أخرى ال يمكن تجاهلها.
أهو انتصار حققته الجمهورية اإلسالمية؟ نعم؛ غير
أنه انتصار مشوب بالتنازالت ،وتختلط ،في سيرورته،
نتائج إيجابية وأخرى سلبية بالنسبة ملحور املقاومة.
واأله ــم اآلن أن نتحرك لتعظيم االيجابيات وتحجيم
ال ـس ـل ـب ـيــات؛ هـ ــذا م ــا ت ـفــرضــه ال ـع ـقــان ـيــة والــواق ـع ـيــة
السياسية ،األداتان اللتان آن لنا أن نمتلكهما.

الراعي يريد انتخاب أي رئيس (هيثم الموسوي)

يؤكد العونيون
العالقة لن تصل
أن
ّ
إلى حد القطيعة

نحدد له مهلة شهر ،سنة أو سنتني؟
الـ ــى م ـت ــى س ـن ـظــل ب ــان ـت ـظ ــار تــأيـيــد
اآلخرين لنا؟ وإذا لم يؤيدنا هؤالء،
م ــاذا ب ـعــد؟» ،اسـتـنــادًا الــى املـصــادر.
ه ـ ــواج ـ ــس الـ ـبـ ـط ــري ــرك ه ـ ــذه ت ــزع ــج
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ال ـع ــون ـي ــن «ألنـ ـه ــا ن ـق ـطــة ضـعـفـنــا،
فنحن ال نملك ال ـجــواب .لــذلــك نلجأ
ال ــى ال ـط ــرق الــدبـلــومــاسـيــة للتهرب
من الـجــواب عبر وضعها في ملعب
اآلخ ــري ــن» .ال ــى أب ــد اآلب ــدي ــن «نـحــن
متمسكون بعون رئيسًا حتى تغيير
استراتيجيتنا .حتى الساعة ال حل
آخر لدينا ،هو ال يريد التراجع ألنه
ال يـ ــزال ي ـتــوقــع أن ت ـت ـبــدل ال ـظــروف
مل ـص ـل ـح ـتــه» .وت ــوض ــح املـ ـص ــادر أن
«االسـ ـ ـتـ ـ ـس ـ ــام» ال ي ـع ـن ــي ان ـت ـخ ــاب
رئـيــس آخــر «ال أح ــد مستعد للحل.
وألبسونا طربوش التعطيل».
زيـ ـ ــارة ع ــون مل ـطــر ك ــان ــت اسـتـبــاقـيــة
«وخاصة بعد توارد أخبار عن حركة
رئاسية جــديــدة تقوم بها بكركي»،

اسـتـنــادًا الــى امل ـصــادر .املـطــران مطر
طمأنهم إلــى أنــه «ال يوجد تصعيد
في املواقف .ولكن يجب على بكركي
أن تذكر كل فترة بموقفها من امللف
ال ــرئ ــاس ــي» .م ـب ــادرة بـكــركــي إلع ــادة
الـبـحــث عــن حـلــول رئــاسـيــة تتقاطع
مع معلومات عن ضغوط يمارسها
ال ـفــات ـي ـكــان الن ـت ـخــاب الــرئ ـيــس قبل
ال ـص ـيــف امل ـق ـبــل« .جـ ــرى ح ــدي ــث عن
نـيــة الـحـبــر األع ـظــم إرس ــال وف ــد الــى
لبنان لبحث امللف الرئاسي» ،يقول
املصدر ،قبل أن يتساءل« :ما الغاية
م ــن ذلـ ـ ــك؟ وخ ــاص ــة أن ل ـل ـفــات ـي ـكــان
سفيرًا لدى لبنان .فعليًا ال أحد يريد
الـضـغــط ،حـتــى ال ـنــاس مــش فــرقــانــة
معها».
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مجتمع وإقتصاد

ً
نقابات في  11نيسان الجاري ينتخب المهندسون  5أعضاء جدد لمجلس إدارة النقابة بدال من األعضاء المنتهية
واليتهم .التحالفات السياسية المبكرة بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر ومباركتها من حركة أمل وحزب
ُ
ّ
فض إلى تجاوز «ملفات الفساد» التي فجرها حزب الكتائب في مجلس المندوبين قبل أيام .الملف األول
الله ،لم ت
يتعلق بشراء ِ النقابة قطعة أرض في منطقة الدامور بقيمة  17مليون دوالر ،بينما قيمتها الفعلية ال تقدرّ
بأكثر من  12مليون دوالر .أما الملف الثاني ،فيتعلق بملف تلزيم شركة التأمين الذي ّ
تبين أن أمين المال في
ّ
متورط فيه ،وقد أحيل على المجلس التأديبي لحزب الكتائب تمهيدًا لفصله
النقابة ميشال متى

فتح ملفات الفساد
يسبق انتخابات المهندسين
محمد وهبة
عـ ـق ــد م ـج ـل ــس امل ـ ـنـ ــدوبـ ــن فـ ــي ن ـقــابــة
املهندسني اجتماعًا عاديًا يوم الثالثاء
املاضي لالطالع على نشاطات النقابة
وع ـلــى أوض ــاع ـه ــا املــال ـيــة وإبـ ـ ــراء ذمــة
م ـج ـل ــس اإلدارة ت ـم ـه ـي ـدًا الن ـت ـخ ــاب
 5أعـ ـض ــاء .ف ــي هـ ــذا االجـ ـتـ ـم ــاع ،فـ ّـجــر
ّ
مدوية
مندوبو حزب الكتائب فضيحة
ع ــن ص ـف ـقــة قـ ــام ب ـهــا م ـج ـلــس الـنـقــابــة
فــي ع ــام  2013ل ـشــراء قطعة أرض في
منطقة الــدامــور .هــذه الفضيحة كانت
تثار في كواليس املهندسني منذ أكثر
من سنتني ولدى أكثر من جهة ،إال أنه
لم يكن لدى أحد الجرأة على تفجيرها
إال مندوبي الكتائب ،بتنسيق مباشر
مع عضو مجلس النقابة السابق بول
ن ــاك ــوزي .ف ـقــد ك ــان م ـعــروفــا أن هـنــاك
ثالثة أعضاء يقفون وراء هذه الصفقة،
وأنهم لعبوا دور السماسرة بني مالك
ق ـط ـعــة األرض وبـ ــن ال ـن ـق ــاب ــة مـقــابــل

بيئة

عـمــوالت تــزيــد قيمتها على  4ماليني
دوالر ،إذ س ـ ّـج ـل ــت ال ـق ـي ـم ــة الـبـيـعـيــة
ل ـق ـط ـعــة األرض ب ـن ـحــو  16.5مـلـيــون
دوالر ،فيما استحصل نــاكــوزي على
وثــائــق ومستندات بينها تخمني من
بلدية الدامور بقيمة  12مليون دوالر.
وقـ ــد اس ـت ـنــد ن ــاك ــوزي ف ــي بـحـثــه هــذا
إلى شركة التدقيق الداخلي في نقابة
املهندسني الـتــي أش ــارت فــي تقريرها
املتعلق بـحـســابــات ص ـنــدوق التقاعد
إل ــى اآلت ــي« :طـلـبـنــا ول ــم يـتــم تــزويــدنــا
بـعـقــود ش ــراء ال ـع ـقــارات (ع ـقــود البيع
املمسوحة) التي اشتريت سنة 2013
في منطقة الدامور بمبلغ  16.5مليون
دوالر وال بـتـخـمــن خـ ـب ــراء ع ـقــاريــن
مـحـلـفــن (ع ـل ــى األق ـ ــل ث ــاث ــة) لـتـبـيــان
السعر السوقي لهذه العقارات بتاريخ
شـ ــرائ ـ ـهـ ــا» .وأضـ ـ ــافـ ـ ــت« :ط ـل ـب ـن ــا ول ــم
نستلم إف ــادات عقارية حديثة لجميع
العقارات».
إث ـ ــارة ح ــزب الـكـتــائــب ل ـهــذا املــوضــوع

املعروف وقيد التداول بني العديد من
الـفــاعـلــن فــي الـنـقــابــة ،تــركــت أكـثــر من
عالمة استفهام؛ فلماذا هــذا التوقيت
بـ ـ ــالـ ـ ــذات عـ ـل ــى أب ـ ـ ـ ـ ــواب االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
الفرعية؟
ف ــي ال ـ ــواق ـ ــع ،تـ ـق ــول مـ ـص ــادر مـطـلـعــة،
إن إث ــارة مـلــف «أرض ال ــدام ــور» تأتي
ّ
مباشرة بعدما تسلم نقيب املهندسني
خالد شهاب بيانًا تفصيليًا بهذا امللف
ً
من مندوبي حــزب الكتائب «لكن بدال

ّ
سجلت القيمة
البيعية لألرض بنحو
 16.5مليون دوالر

من تصحيح الوضع بالطرق املناسبة،
أصـ ـب ــح هـ ـ ــذا املـ ـل ــف بـ ـك ــل م ـس ـت ـنــداتــه
ووث ــائ ـق ــه ب ـيــد الـ ـب ــازار ال ـس ـيــاســي ،إذ
جرى استخدامه كورقة ضغط لتمرير
صـفـقــة ت ـلــزيــم ع ـقــد ال ـت ــأم ــن ملصلحة
ّ
الشركة التي تملكها بنك ميد حديثًا»،
وفق املصدر.
أم ـ ـ ـ ـ ـ ــا ل ـ ـج ـ ـه ـ ــة الـ ـ ـت ـ ــوقـ ـ ـي ـ ــت امل ـ ـت ـ ـصـ ــل
باالنتخابات ،فاملصادر تشير إلــى أن
تجميع املـلــف بــاملـسـتـنــدات والــوثــائــق
ّ
ً
تطلب وقتًا طــويــا .ويـضــاف إلــى ذلك
أنه في ظل هذه الفترة الزمنية ،تمكن
«ت ـح ــال ــف ال ـف ـس ــاد» ب ــن الـ ـق ــوى الـتــي
تـسـيـطــر ع ـلــى قـ ــرار ن ـقــابــة املـهـنــدســن
الـيــوم مــن إقـنــاع أمــن املــال فــي النقابة
مـ ـيـ ـش ــال مـ ـت ــى بـ ــامل ـ ـشـ ــاركـ ــة ف ـ ــي ه ــذا
«ال ـ ـبـ ــازار» .فـهــو ف ــي مــوقــع يـمـكـنــه من
التأكد من مطابقة الشركة التي التزمت
عقد التأمني لدفتر الشروط واالطــاع
ع ـلــى ك ــل ال ــوث ــائ ــق وامل ـل ـف ــات املـتـصـلــة
بصفقة قطعة األرض« ...لــوال أنــه كان

مـتــورطــا ملــا كــان حــزب الكتائب أحاله
على مجلس التدابير املسلكية للحزب
تـمـ ّهـيـدًا لـفـصـلــه .ال ـي ــوم م ـتــى ل ــم يعد
يـمــثــل ح ــزب الـكـتــائــب ول ـيــس مرشحًا
حزب الكتائب على مجلس النقابة،
من ّ
بل رشحه رئيس النقابة خالد شهاب،
نـظـرًا إل ــى الـخــدمــات الـتــي قـ ّـدمـهــا لهم
بالنسبة إلــى عـقــد الـتــأمــن وموافقته
الـســريـعــة عـلــى ه ــذا امل ـلــف ،تـمــامــا مثل
موافقته السريعة على تلزيم التأمني
الصحي لشركة كونتيننتال تراست،
رغـ ـ ـ ــم أن عـ ــرض ـ ـهـ ــا م ـ ـخـ ــالـ ــف ل ــدف ـت ــر
الشروط».
إذًا ،يرسم هــذان امللفان مالمح معركة
واضـحــة فــي االنـتـخــابــات املرتقبة في
 11نيسان .يحق لنحو  35ألف مهندس
ّ
سددوا اشتراكاتهم أن ينتخبوا ثالثة
أع ـضــاء ّللجمعية العمومية وعـضـوًا
املعماريني
واحدًا يمثل فرع املهندسني
ّ
االستشاريني ،وعضوًا واحدًا يمثل فرع
املهندسني املــوظـفــن واملتعاقدين في

بعد قتل زوجته وابنته «راهب» الدالية وحيدًا
ال يكفي شاطئ الدالية
سياجًا يخنقها ،ومكعبات
باطونية تستبيح بيئتها
األيكولوجية الفريدة ،حيث
فجعت أمس بقتل فقمة
المتوسطية التي
الراهب ً
كانت حامال بفقمة أنثى،
األمر الذي ّ
يعد مؤشرًا خطيرًا
على إمكان اختفاء هذا
ّ
المهدد باالنقراض
الحيوان
من الشاطئ اللبناني
بسام القنطار
قبل يومني ،فجع العديد من املتابعني
لـلـحـيــاة ال ـب ـحــريــة ف ــي ل ـب ـنــان بخبر
م ـق ـتــل ف ـق ـمــة أن ـث ــى م ــن نـ ــوع «فـقـمــة
ال ــراه ــب املـتــوسـطـيــة» الـ ـن ــادرة الـتــي
وجـ ــدت ،بـحـســب روايـ ــة الـصـيــاديــن،
عائمة على سطح املياه بالقرب من
شــاطــئ الــدال ـيــة ،ليتبني الح ـقــا أنها
تحمل جنينًا.
ّ
وتعد الدالية من الرؤوس الساحلية
النادرة نظرًا إلى ما تضمه من ثروة
غنية باألنواع النباتية والحيوانية،
وه ــي ت ـجــاور ص ـخــرة ال ــروش ــة التي
ً
تـشـكــل م ـغــاورهــا الـتــاريـخـيــة مــوئــا
ل ـف ـق ـمــة الـ ــراهـ ــب امل ـت ــوس ـط ـي ــة ،وه ــي

م ـ ــن الـ ـث ــديـ ـي ــات الـ ـبـ ـح ــري ــة امل ـ ـهـ ــددة
ب ـ ــاالنـ ـ ـق ـ ــراض ،ح ـي ــث ت ـع ـي ــش ه ـن ــاك
عائلة مؤلفة من ثالث فقمات.
وتـصـنــف فـقـمــة ال ــراه ــب املتوسطية
مـ ــن ق ـب ــل االتـ ـ ـح ـ ــاد الـ ـع ــامل ــي ل ـصــون
الطبيعية بأنها مهددة باالنقراض،
ويوجد منها في البحر حوالى ٥٠٠
فقمة ،بينها  ٣٠٠في اليونان والباقي
موزعة في مختلف دول املتوسط.
وت ـ ـقـ ــول ال ـح ـم ـل ــة األهـ ـلـ ـي ــة ل ـل ـح ـفــاظ
على الدالية إنــه حتى عهد قريب لم
ّ
يــدرك ســوى قلة مــن الــذيــن يــرتــادون
ال ــدال ـي ــة أن ـه ــا مـلـكـيــة خ ــاص ــة .ولـقــد
ت ـ ـ ـ ـ ـ ــرددت األج ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــال ع ـ ـلـ ــى امل ـن ـط ـق ــة
وان ـت ـف ـعــت ب ـهــا م ــن دون أي اعـتـبــار
ملـلـكـيــة ال ـع ـقــار أو ح ــق إدارتـ ـ ــه .لـكــن،
مـنــذ صـيــف ع ــام  ،2014بـ ــدأت تـطــرأ
ً
ّ
ّ
تحوالت سريعة عطلت فجأة وتيرة
ال ـح ـيــاة االجـتـمــاعـيــة واالق ـت ـصــاديــة
ُ
في املنطقة ،فطرد منها الصيادون،
ُ
وه ـ ــدم ـ ــت أكـ ـش ــاكـ ـه ــم وم ـط ــاع ـم ـه ــم،
واستحدث سياج يحد مــن الدخول
إل ــى املـنـطـقــة وال ــوص ــول إل ــى البحر،
ّ
ك ـمــا ي ـح ـجــب الـ ــرؤيـ ــة .وت ـش ـيــر أدلـ ــة
ـدة إل ــى تـهــديــد يـلــوح فــي األف ــق،
عــديـ ّ
يـ ـتـ ـم ــث ــل ف ـ ــي مـ ـ ـش ـ ــروع اسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري
لـتـطــويــر املـنـطـقــة عـلــى طـ ــراز فــاخــر،
مشابهة
يلحقها بمشروعات أخــرى
ِ
تكاثرت في العقد األخير على طول
ساحل املدينة.
رئ ّـي ـس ــة ج ـم ـع ـيــة سـ ـي ــدرز ل ـل ـع ـنــايــة،
عــفــت أدريـ ــس ،أك ــدت فــي ات ـصــال مع
«األخ ـبــار» أن الصيادين فــي الدالية

ً
تـلـقــوا ات ـص ــاال م ــن ع ـمــال ف ــي إح ــدى
ال ـ ــورش املـ ـج ــاورة ،يـبـلـغــونـهــم أنـهــم
رأوا سـمـكــة كـبـيــرة جـ ـدًا ت ـعــوم على
س ـط ــح امل ـ ـيـ ــاه .فـ ـس ــارع الـ ـصـ ـي ــادون،
بــال ـت ـعــاون م ــع أف ـ ــراد م ــن الـجـمـعـيــة،
الـ ــى رصـ ــد ال ـج ـس ــم ال ـع ــائ ــم لـيـتـبـ ّـن
أن ــه الـفـقـمــة الـتــي كــانــت عـلــى امـتــداد
ال ـس ـن ــوات املــاض ـيــة مــوضــع اهـتـمــام
وم ـت ــاب ـع ــة مـ ــن ج ـم ـي ــع ال ـص ـي ــادي ــن،
وهــم يعطفون عليها ويـقــدمــون لها

األسماك ،وينظمون رحالت سياحية
بـقــواربـهــم ال ــى امل ـغــاور الـتــي تعيش
فيها طمعًا بالتقاط صورة لها.
وتـ ـضـ ـي ــف ادري ـ ـ ـ ــس «قـ ـمـ ـن ــا بـسـحــب
ال ـف ـق ـمــة ال ـ ــى ال ـش ــاط ــئ ب ـع ــد ربـطـهــا
بـ ـحـ ـب ــال ورافـ ـ ـ ـع ـ ـ ــة ،كـ ــانـ ــت ع ـي ـن ــاه ــا
مـلـيـئـتــن ب ــال ــدم وتـ ـن ــزف م ــن فـمـهــا،
فـبــادرنــا ال ــى االت ـصــال بـمــركــز علوم
الـبـحــار ووزارت ـ ــي الـبـيـئــة وال ــزراع ــة،
وطـلـبـنــا أن ي ـقــوم فــريــق متخصص

ّ
ّ
ستنضمان الى متحف الحياة البحرية في جعيتا (األخبار)
الفقمة المحنطة وجنينها

بتشريح جثتها ملعرفة سبب الوفاة،
ل ـك ــن أيـ ــا م ــن ال ـج ـه ــات ال ــرس ـم ـي ــة لــم
يستجب لطلبنا.
عندها ،اتـخــذ عضو الجمعية نزيه
الريس قرارًا بتشريحها ملعرفة سبب
الــوفــاة ،وخـصــوصــا إذا مــا كــانــت قد
ابـتـلـعــت جـسـمــا غــري ـبــا ،أو التهمت
سمكة النفيخة السامة التي تسببت
ب ـمـ ـقـ ـت ــل عـ ـ ـ ــدد مـ ـ ــن ال ـ ـق ـ ـطـ ــط ب ـس ـبــب
إفرازاتها السامة.
“يــا ليتني لم أقــم بعملية التشريح،
ويــا ليتني لــم أخــرج الفقمة الجنني
ال ـن ــاف ـق ــة مـ ــن ب ـط ــن أمـ ـ ـه ـ ــا» ،ه ـ ــذا مــا
كتبه الريس على حسابه في موقع
فيسبوك .ويضيف «غدًا ،يقولون لنا
هناك اهتمامات وطنية أهم من فقمة
حامل ،وأنا أقول لهم نحن املواطنني
أدرى بما هــو األه ــم .ولــو كنتم على
درايـ ـ ـ ــة ب ــأ ّه ـم ـي ــة ال ـف ـق ـم ــة فـ ــي ل ـب ـنــان
لكنتم سخرتم جميع أجهزة الدولة
لحمايتها ،يضيف الريس.
وبحسب رواية ادريس ،فإن الخالصة
الـتــي توصلت إليها بعد استشارة
طبيب بيطري ومعاينة الفقمة بعد
تشريحها ،أن وفاتها كانت طبيعية
ولم تقتل ،وأن من املؤكد أنها عانت
م ــن نـ ــزف داخـ ـل ــي أدى الـ ــى مــوت ـهــا،
وهـ ــي ب ـط ــول ح ــوال ــى  ٢.٥م ـت ــر ،أم ــا
الفقمة الجنني وهــي أنـثــى فلم تكن
مكتملة الـنـمــو وه ــي ب ـطــول حــوالــى
 ٤٥س ـن ـتــم .ون ـفــت ادري ـ ــس الـشــائـعــة
الـتــي تناقلتها وســائــل اإلع ــام بــأن
الفقمة علقت بشباك أحد الصيادين
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إثارة ملف «أرض
الدامور» أتت
مباشرة بعدما
ّ
تسلم نقيب
المهندسين
خالد شهاب
(مروان
طحطح)

الدولة والبلديات واملصالح املستقلة
وامل ــؤسـ ـس ــات الـ ـع ــام ــة .أم ـ ــا األعـ ـض ــاء
ّ
املنتهية ّ والي ـت ـهــم ،فـهــم :مـيـشــال متى
(كان يمثل الكتائب ،وهو منتخب عن
الجمعية العمومية) ،مغير سنجابي
ّ
(يمثل الجماعة اإلسالمية بالتحالف
مــع تـيــار املستقبل ،وهــو منتخب عن
الجمعية الـعـمــومـيــة) ،م ــروان ش ـ ّـروف
(ال ـ ـحـ ــزب االش ـ ـتـ ــراكـ ــي وم ـن ـت ـخ ــب عــن
الجمعية العمومية) ،جاهدة عيتاني
(مستقبل ومنتخبة عن فرع املهندسني

وأنـ ـ ــه بـ ـ ــادر ال ـ ــى ق ـت ـل ـهــا ،م ــؤك ــدة أن
جميع الصيادين على طــول املرافئ
امل ـن ـت ـشــرة ف ــي ب ـي ــروت ي ـح ـبــون هــذه
الفقمة ،وهي تشكل مصدر رزق لهم
مــن خــال الــرحــات السياحية التي
يسيرونها الى املغاور حيث تقيم.
وت ـل ـفــت ادريـ ـ ــس ال ــى أن ال ـج ـمــاعــات
ّ
املـتـخـصـصــة رف ـض ــت ت ـســلــم الـفـقـمــة
وجـنـيـنـهــا إلجـ ـ ــراء دراس ـ ـ ــات علمية
عليها ،عندها بــادرنــا الــى االتـصــال
بمدير متحف الحياة البحرية جمال
ي ــون ــس ،الـ ــذي س ـي ـتــولــى تحنيطها
م ـ ــع ج ـن ـي ـن ـه ــا ل ـت ـن ـض ــم الـ ـ ــى قــائ ـمــة
الحيوانات املوجودة في املتحف.
يونس أكد في اتصال مع «األخبار»
أن الـ ـفـ ـقـ ـم ــة املـ ـحـ ـنـ ـط ــة وج ـن ـي ـن ـه ــا
ستنضمان الــى املتحف الــذي انتقل
من صــور الــى جعيتا وسيفتتح في
 ١٥ن ـي ـس ــان الـ ـ ـج ـ ــاري ،ويـ ـض ــم آالف
امل ـح ـن ـطــات م ــن ال ـك ــائ ـن ــات الـبـحــريــة
والبرية والحشرات والزواحف.
«نريدها أن تكون نموذجًا لحيوان
مـهــدد بــاالن ـقــراض ي ـصــارع مــن أجــل
ال ـب ـق ــاء ف ــي ال ـب ـحــر امل ـت ــوس ــط ،ولـعــل
ذلــك يشكل حــافـزًا لــأجـيــال مــن أجل
االن ـت ـب ــاه ال ــى أهـمـيـتـهــا وحـمــايـتـهــا
واملحافظة عليها” ،يختم يونس.
هــل يـمـكــن ال ـجــزم ب ــأن الـفـقـمــة ماتت
نـ ـتـ ـيـ ـج ــة ع ـ ــام ـ ــل ط ـ ـب ـ ـي ـ ـعـ ــي؟ س ــأل ــت
«األخ ـب ــار» د .مـيـشــال بــاريــش ،عالم
الـبـحــار فــي الـجــامـعــة األمـيــركـيــة في
بـيــروت ،فأجاب برسالة عبر البريد
اإللـكـتــرونــي يــؤكــد فيها أن الحديث

موظفي الدولة) ،جــورج فغالي (قوات
لبنانية ومنتخب عن فرع املعماريني).
وم ـع ــروف أن االن ـت ـخــابــات تـنـفــذ على
مرحلتني :فــي املرحلة األول ــى ينتخب
 5أعـضــاء مرشحني لكل مــن الفرعني،
الثانية ينتخب واحد بني
وفي املرحلة
ّ
هــؤالء الخمسة يمثل الفرع ،وينتخب
أي ـض ــا م ـم ـث ـلــو ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـع ـمــوم ـيــة.
وب ـح ـس ــب م ـ ـصـ ــادر املـ ـهـ ـن ــدس ــن ،ف ــإن
نـتــائــج املــرحـلــة األول ــى وال ـتــوافــق بني
ال ـك ـت ــل ال ـح ــزب ـي ــة فـ ــي ال ـن ـق ــاب ــة (ت ـي ــار

ّ
يرجح د .ميشال
باريش أن الفقمة
قتلت بضربة قوية
على رأسها

ع ــن م ــوت الـفـقـمــة بـشـكــل طـبـيـعــي ال
يـقــارب الــوقــائــع العلمية باالستناد
الـ ــى الـ ـص ــور ال ـت ــي ن ـش ــرت ل ـهــا بعد
مقتلها.
ويـ ـ ـع ـ ــد بـ ـ ــاريـ ـ ــش واح ـ ـ ـ ـ ـ ـدًا مـ ـ ــن أبـ ـ ــرز
االختصاصيني في الحياة البحرية
وه ـ ــو أع ـ ـ ـ ّـد دراسـ ـ ـ ــة ع ـل ـم ـيــة ل ـصــالــح
جمعية «ال ـســام األخ ـضــر» مــن أجل
إن ـش ــاء «ش ـب ـكــة امل ـح ـم ـيــات الـبـحــريــة
املقترحة في املياه اللبنانية».
يقول باريش إنــه باالستناد الــى ١١
ص ــورة نـشــرت للفقمة بعد مقتلها،
فـ ــإن ب ـق ــع ال ـ ــدم الـ ـخ ــارج ــة م ــن فـمـهــا
وع ـي ـن ـي ـهــا وف ـت ـح ــات األنـ ـ ــف ،تــرجــح
أنـهــا قــد مــاتــت نتيجة صــدمــة قوية
عـلــى رأس ـهــا .وإن التفسير الوحيد
ل ـ ـحـ ــدوث ذل ـ ــك أن أح ـ ــد األشـ ـخ ــاص
ق ــام ب ـضــرب ـهــا ع ـلــى رأسـ ـه ــا ،بـعــدمــا
حــاصــرهــا بــالـشـبــاك أو ب ــأي طريقة
أخ ـ ـ ــرى .وي ـض ـي ــف ب ــاري ــش «وج ـ ــود
الجثة عائمة على سطح املياه يشير
ال ـ ــى أن ال ـش ـخ ــص ال ـ ــذي ق ـت ـل ـهــا قــد
تركها هناك بعدما تأكد من مقتلها
أو تركها تـنــازع امل ــوت» .ال يمكن أن
تكون قد ماتت نتيجة حادث طبيعي

امل ـس ـت ـق ـب ــل ،ح ــرك ــة أم ـ ـ ــل ،حـ ـ ــزب الـ ـل ــه،
االش ـت ــراك ــي ،ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـح ـ ّـر)...
ستؤدي إلى اآلتي:
ـ بعد االجتماع الذي عقد بني مسؤول
امل ـه ــن الـ ـح ـ ّـرة وال ـن ـق ــاب ــات ف ــي ال ـت ـيــار
ال ــوط ـن ــي الـ ـح ـ ّـر إي ـل ــي ح ـنــا م ــع نـقـيــب
املهندسني خالد شهاب ،اتفق على أن
يحصل التيار الوطني ّ
الحر على مقعد
ّ
فرع املعماريني يمثله إيلي خوري ،وأن
يعاد انتخاب جاهدة عيتاني عن فرع
املهندسني املوظفني.

وبـقـيــت ف ــي امل ـي ــاه ،فـهــي إذا شـعــرت
ب ـقــرب أجـلـهــا ت ـس ــارع ال ــى مـغــارتـهــا
لتموت هناك بسالم».
وي ـل ـفــت ب ــاري ــش الـ ــى أن هـ ــذا ال ـنــوع
الـنــادر مــن الثدييات البحرية يمكن
أن ي ـع ـي ــش ل ـغ ــاي ــة  ٥٠عـ ــامـ ــا ،وه ــي
اع ـت ـب ــرت م ــن ال ـح ـي ــوان ــات الـشــائـعــة
ع ـلــى ال ـشــاطــئ الـلـبـنــانــي الـصـخــري
حـتــى أوائـ ــل الـثــاثـيـنـيــات ،وصنفت
بأنها منقرضة في لبنان منذ أوائل
الستينيات ،لكن الحـقــا تــم تسجيل
وج ــوده ــا ف ــي بـ ـي ــروت ،ك ـمــا وج ــدت
فقمة من هذا النوع ميتة في طرابلس
بعدما علقت في شباك الصيادين.
ب ــدوره ،يقول أسعد ســرحــال ،رئيس
جمعية حماية الطبيعة فــي لبنان،
إن فقمة الــراهــب املتوسطية مهددة
بـ ــاالن ـ ـقـ ــراض ومـ ـ ــوجـ ـ ــودة فـ ـق ــط فــي
ال ـب ـحــر األب ـي ــض امل ـت ــوس ــط ،وتــوجــد
جماعة صغيرة بالقرب من سواحل
ش ـمــال غ ــرب أفــريـقـيــا .شــوهــدت عــام
 2014ع ــائ ـل ــة ص ـغ ـي ــرة م ـك ــون ــة مــن
بــالــغ ويــافــع مـقــابــل صـخــرة الــروشــة
في رأس بيروت في لبنان .وتعيش
فــي الـســواحــل الرملية أو الصخرية
القريبة من الكهوف البحرية النائية
والهادئة التي تلجأ إليها.
وسـ ـيـ ـص ــدر سـ ــرحـ ــال ق ــريـ ـب ــا ك ـتــابــا
ب ـ ـع ـ ـنـ ــوان «ال ـ ـثـ ــدي ـ ـيـ ــات ف ـ ــي م ـن ـط ـقــة
َ
الـشــرق األوس ــط» تـشــارك فــي تأليفه
م ــع ال ـكــاتــب الـبـحــريـنــي سـعـيــد الـلــه
الخزاعي يتضمن توثيقًا ألكثر من
 ٥٠٠نوع من الثدييات في املنطقة.

ـ ـ تــرك مقعد لحركة أمــل فــي الجمعية
الـ ـعـ ـم ــومـ ـي ــة ،وواح ـ ـ ـ ـ ــد ل ــاشـ ـت ــراك ــي،
وواح ـ ــد ل ـل ـقــوى امل ـس ـي ـح ـيــة؛ ل ـكــن بــات
واض ـح ــا أن ه ـنــاك تـنــافـســا كـبـيـرًا بني
ال ـك ـتــل األس ــاس ـي ــة ف ــي ح ــرك ــة أم ـ ــل ،إذ
ي ـض ـغــط أمـ ــن سـ ـ ّـر ال ـن ـقــابــة مصطفى
ف ــواز املــوعــود مــن «الـتـحــالــف» بــإعــادة
ّ
للسر ،من أجل انتخاب
انتخابه أمينًا
ع ـلــي حـ ـن ــاوي ،ل ـكــن ق ــواع ــد مـهـنــدســي
حــركــة أم ــل ت ـت ــداول ب ـمــرشــح آخ ــر هو
املـهـنــدس مـحـمــد شـمــس ال ــدي ــن .حسم
هذا السجال يتطلب من مسؤول املهن
ّ
الحرة في حركة أمــل سامر عاصي أن
يـمــارس مهماته الحزبية بعدما ُعـ ِّـن
أخ ـي ـرًا ف ــي املــؤت ـمــر ال ـع ــام لـحــركــة أمــل
الذي انعقد قبل أيام.
ّ
أم ـ ــا االش ـ ـتـ ــراكـ ــي ،ف ـق ــد رش ـ ـ ــح م ـ ــروان
ش ـ ـ ّـروف أو ول ـي ــد م ــاع ــب ،ل ـكــن حسم
االسم ينتظر قرارًا من القيادة الحزبية.
أم ــا املـقـعــد امل ـتــروك لـلـقــوى املسيحية،
ف ـق ــد ك ـ ــان م ـخ ـص ـصــا ل ـل ـك ـت ــائ ــب عـلــى
ّ
الحر حصل
أســاس أن التيار الوطني
ع ـل ــى ت ـم ـث ـيــل ف ـ ــرع املـ ـعـ ـم ــاري ــن ،لـكــن
الكتائب قــد تنسحب بسبب «ال ـبــازار
السياسي» املبني على أســاس «حفلة
تـ ـك ــاذب ب ــن األض ـ ـ ــداد ف ــي ال ـس ـيــاســة
ستنتهي بــانـتـهــاء تــاقــي مصالحهم
السياسية».
يقول أحد النقابيني إن تقاطع املصالح
ال ـن ـق ــاب ـي ــة مـ ــع املـ ـص ــال ــح ال ـس ـيــاس ـيــة
ك ــان أمـ ـرًا عــاديــا فــي انـتـخــابــات نقابة
امل ـه ـنــدســن ،ل ـكــن ال ـي ــوم أص ـب ــح األم ــر
ره ـن ــا بــامل ـصــالــح ال ـس ـيــاس ـيــة ح ـص ـرًا،
وبــالـتــالــي لــم يـعــد هـنــاك إمـكــانـيــة ألي
مرشح خارج القواعد الحزبية.

ويصل طول فقمة الراهب املتوسطية
ال ــى  2.4مـتــر والـ ــوزن ال ــى  320كلغ.
ل ــون الـجـسـ ّـم مــن األع ـلــى أس ــود لــدى
ال ــذك ــور ،وبــنــي أو رم ــادي قــاتــم لــدى
اإلن ــاث ،أمــا في أسفل الجسم ففاتح
لإلناث وقريب من األبيض في حالة
الذكور .وهي حيوانات نشطة أثناء
الـنـهــار وتعيش فــي حــالــة انـفــراديــة،
هادئة في معظم األوقــات وال تصدر
األصوات إال مع بداية فترة التزاوج.
وقــد تشكل مستعمرات فــي املناطق
النائية ،إال أنها تبقي على فرديتها.
يمكنها الغوص ملسافات تصل الى
 100مـتــر أث ـنــاء بحثها عــن الـطـعــام.
وت ـصــل إل ــى مــرح ـلــة ال ـن ـضــج ب ـعــد 4
س ـن ــوات .تـلـجــأ الـفـقـمــة ال ـحــامــل إلــى
الكهوف التي يصعب الوصول إليها
حتى تلد .والدة الصغار تكون عادة
فـ ــي ف ـص ــل الـ ـخ ــري ــف .وتـ ـتـ ـغ ــذى مــن
األس ـم ــاك ورأس ـي ــة األق ـ ــدام وب ــال ــذات
األخطبوط.
يؤكد سرحال أن املطلوب اآلن حماية
ذكــر الفقمة الــذي شوهد مــع عائلته
م ــن ق ـب ــل ف ــي الـ ــروشـ ــة ،وهـ ــو حــالـيــا
يعيش حــالــة مضطربة ألن ــه يبحث
ً
عــن زوج ـتــه الـتــي تحمل طـفـلــه ،آمــا
أن يـتـمـكــن ال ــذك ــر م ــن ال ـع ـث ــور على
شــريـكــة ج ــدي ــدة وإال فــإنــه سـيـغــادر
بحر بيروت نهائيًا ،إذا ما استطاع
ال ـن ـج ــاة .وط ــال ــب ال ـس ـل ـطــات املعنية
بـفـتــح تـحـقـيــق ف ــي الـ ـح ــادث لـلـتــأكــد
من سبب وفــاة الفقمة وما إذا كانت
بالفعل قد تعرضت للقتل.
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أخبار
الئحة مطالب ّ
موحدة لموظفي
القطاع العام
ملناسبة انعقاد مجلس مندوبي رابطة موظفي
اإلدارة الـعــامــة فــي  14نـيـســان ال ـجــاري ،تقدم
نائب رئيس الرابطة ،وليد الشعار ،باقتراحات
متعلقة بـمــوضــوع سلسلة الــرتــب وال ــروات ــب،
وتقديمات تعاونية موظفي الــدولــة ،والقروض
املصرفية ،واإلصالحات اإلدارية ،ليتم إقرارها
من قبل املندوبني ،وتكون بمثابة الئحة مطالب
موحدة للموظفني في القطاع العام للعمل على
إقرارها.
ولخص الشعار االقتراحات املتعلقة بالسلسلة:
إعطاء موظفي الفئة الرابعة من حملة اإلجازات
الجامعية  15درجة ،وموظفي الفئة الثالثة وما
فوق  11درجة من أجل تحقيق العدالة مع باقي
القطاعات ،وزيادة قيمة الدرجات لتكون بنسبة
 %5من الراتب لجميع الفئات.
أمــا في ما يتعلق بتقديمات تعاونية موظفي
الدولة ،فاقترح إعطاء منح تعليمية على أساس
متوسط قيمة املساعدات التي تدفع ألساتذة
الجامعة اللبنانية والقضاة وموظفي الضمان
االج ـت ـم ــاع ــي وال ـ ـقـ ــوى األم ـن ـي ــة وال ـع ـس ـكــريــة،
وتغطية األمراض املستعصية  %100وإيجاد
حل ملسألة تقديم املساعدات املرضية لناحية
ال ـش ـك ــل ك ــون ـه ــا م ــره ـق ــة ل ـل ـمــوظــف وتـتـطـلــب
ساعات من االنتظار.
كــذلــك اق ـت ــرح إن ـش ــاء ص ـن ــدوق ل ــدى تـعــاونـيــة
موظفي الدولة إلقراض املوظفني ،يمنح قروضًا
سكنية بنفس شروط صناديق القوى األمنية
وال ـع ـس ـكــريــة ،وإب ـ ــرام ع ـقــد ج ـمــاعــي م ــع أحــد
املـ ـص ــارف ال ـت ـجــاريــة أو م ــع بـعـضـهــا لـتــأمــن
قروض شخصية للموظفني بفوائد منخفضة.
وح ــول مــوضــوع اإلصــاحــات اإلداريـ ــة ،اقترح
ال ـش ـع ــار ح ـصــر ال ـت ـع ـيــن ف ــي ال ـف ـئ ـتــن األول ــى
وال ـثــان ـيــة ب ــامل ــاك اإلداري واع ـت ـمــاد األقــدمـيــة
والكفاءة والسمعة الحسنة كمعايير للترفيع،
وإلغاء األعمال اإلضافية واستبدالها بمقابل
قدره  10درجات ،ومنع تعدد اللجان ذات البدل
وتوزيعها بشكل عــادل ومــوضــوعــي ،ورفــض
أي زيادة على ساعات العمل رفضًا قاطعًا.
سلحفاة بحرية نافقة على شاطئ الميناء
عـثــر «مــركــز رص ــد الـحـيــاة الـبـحــريــة وســامــة
ال ـش ــواط ــئ» ف ــي «جـمـعـيــة ك ـشــاف الـبـيـئــة» في
لبنان ،للمرة الثانية في أقل
مـ ــن شـ ـه ــر ،ع ـل ــى سـل ـحـفــاة
ب ـحــريــة نــاف ـقــة ع ـلــى شــاطــئ
املـ ـيـ ـن ــاء ف ـ ــي ط ــرابـ ـل ــس مــن
ف ـص ـي ـل ــة careta careta
ضخمة ال ــرأس يبلغ طولها
 1،20سنتم وعرضها  80سنتم ،غرقت بعدما
عـلـقــت ب ـش ـبــاك ص ـي ــادي ــن وق ــذف ـه ــا املـ ــوج الــى
الشاطئ.
اليوم العالمي للتوعية في شأن التوحد
ملناسبة اليوم العاملي للتوعية في شأن التوحد،
أضيء املبنى الرئيسي للمركز الطبي للجامعة
األم ـيــرك ـيــة ف ــي ب ـي ــروت ( )AUBMCومـبـنــى
ب ـي ــار أبـ ــو خ ــاط ــر ف ــي امل ــرك ــز م ـس ــاء أول من
أمــس بــاألنــوار الــزرقــاء ،ضمن مـبــادرة «اإلنــارة
ال ــزرق ــاء» ال ـتــي تـشـمــل مـبــانــي وم ـعــالــم كثيرة
ف ــي مـخـتـلــف ال ـ ــدول بـمـنــاسـبــة ال ـي ــوم الـعــاملــي
للتوعية في شــأن التوحد .وأوضـحــت جمعية
 OpenMindsأنها نظمت هذا الحدث بالتعاون
مع  AUBMCوعيادة األطفال املميزين ،سعيًا
ّ
بالتوحد الذي يعانيه
إلى «رفع منسوب الوعي
آالف األطـفــال في لبنان وعـشــرات املاليني في
كل أنحاء العالم» .وكانت الجمعية العامة لألمم
امل ـت ـحــدة ق ــد أقـ ــرت ب ــاإلج ـم ــاع ف ــي ع ــام 2007
اعـتـبــار الـثــانــي مــن نـيـســان مــن كــل ع ــام يومًا
عــاملـيــا لـلـتــوعـيــة ف ــي ش ــأن ال ـتــوحــد ،م ــا جعله
واحدة من بني ثالث قضايا صحية تخصص
لها األمم املتحدة أيامًا خاصة.
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ّ
العدوان السعودي ــ اإلسرائيلي األول علــ
أسعد أبو خليل*

ل ــو أردت أن ت ـعــرف مــا ِب ـنـ ّـيــة آل س ـعــود في
العدوان الوحشي على اليمن عليك ان تعود
بالزمن إلــى الـعــدوان السعودي على اليمن
في الستينيات .بدأ العدوان آنذاك عندما كان
ّ
السديريني
الصراع بني امللك سعود وأخوته
لم ُيحسم بعد .حسمته أميركا لهم (لم تكن
ّ
األميركية مرتاحة أبدًا للصراع ّفي
الحكومة
داخــل الساللة الحاكمة وهــي كانت تتدخل
ـات مـثـلـمــا ك ــان االسـتـعـمــار
لـحـســم ال ـص ــراع ـ ّ
الـبــريـطــانــي ي ـتــدخــل) .ال يمكن فـهــم حقيقة
م ـقــاصــد الـ ـع ــدوان الـخـلـيـجــي ال ـحــالــي على
ّ
األميركية
اليمن من دون مراجعة املــداوالت
ْ
النظامي األردني والسعودي أثناء حرب
مع
اليمن األولى في الستينيات ،وخصوصًا في
عهد جــون كينيدي ألن ّبعضًا مــن الوثائق
عن تلك الحقبة بات متوفرًا ،وإن وفق تقتير
ّ
حكومية.
أرشيفي خاضع ملراقبة
ّ
لــم تكن حــرب اليمن األول ــى حربًا أهلية ،أو
لم يــرد لها آل سعود أن تكون حربًا ّ
أهلية.
ك ــان ــت ح ــرب ــا ي ـم ـنـ ّـيــة ب ــن ن ـظ ــام م ــوغ ــل فــي
الــرجـعـ ّـيــة وض ـ ّـب ــاط قــومـ ّـيــن ع ــرب لـكــن والء
آل سعود فــاق أي اعتبار .ومهما كــان نظام
ع ــرب ــي م ــا س ـ ّـي ـئ ــا فـ ــإن آل س ـع ــود يــدع ـمــون
ً
بديال أسوأ منه .لم يكن النظام الجمهوري
فــي أش ـكــالــه زاهـ ـ ـرًا ،لـكــن ال ـخ ـيــار الـسـعــودي
كــان أس ــوأ حتمًا .أراد آل سـعــود إفـهــام أهل
الـخـلـيــج أن ـهــم يـ ـق ـ ّـررون شـكــل األن ـظ ـمــة وأن
املسار السياسي يجب ان يكون متوائمًا مع
ّ
ّ
الرجعي ُة والتخلف في الرياض.
ّ
إن مـ ــا نـ ـش ــر مـ ــن أوراق رسـ ـم ــي ــة مـ ــن عـهــد
إدارة كينيدي تكفي لتسليط الـضــوء على
املــوقــف ال ـس ـعــودي الـحـقـيـقــي فــي املـ ــداوالت
مــع واشـنـطــن .وك ــان فيصل لــم يصبح ملكًا
بـعــد و ّه ــو ال ــذي ق ــاد حملة إق ـنــاع واشنطن
ب ــال ـت ــدخ ــل ال ـع ـس ـك ــري ال ـ ـفـ ــوري فـ ــي ال ـي ـمــن
وب ـضــرورة ضــرب جـمــال عـبــد الـنــاصــر .ولــم
ّ
يكن يقل حماسة عن فيصل إال امللك األردني،
حسني ،الــذي كــاد ان يسقط نظامه فــي عام
 1963قـبــل أن ينتشله الـكـيــان الصهيوني
ال ـغــاصــب ،ال ــذي ه ـ ّـدد ا ّلـنـظــام امل ـصــري عبر
ّ
عسكريًا للحفاظ
واشـنـطــن بــأنــه سيتدخل
عـلــى الـنـظــام الـهــاشـمــي مهما ك ــان .ه ــذا هو
الـ ـت ــاري ــخ غ ـي ــر امل ـع ـل ــن وغـ ـي ــر املـ ـنـ ـش ــور عــن
تلك الحقبة مــن «ال ـحــرب الـعــربـ ّـيــة ال ـبــاردة»
واملستعرة.
ت ـف ـ ّـج ــر ال ـ ـصـ ــراع ف ــي ال ـي ـم ــن عـ ــام  1962فــي
مرحلة حرجة من ّ
تطور العالقة بني اإلدارة
األم ـيــركـ ّـيــة ف ــي عـهــد كـيـنـيــدي وج ـم ــال عبد
الناصر .لكن تعامل عبد الناصر مع اإلدارة
ّ
األميركية كــان على أســس مختلفة من تلك
ّ
ّ
ال ـت ــي ت ــرب ــط ذي ـل ــي ــا ب ــن األن ـظ ـم ــة ال ـعــربــيــة
وواشـنـطــن (بـصــرف النظر عــن مــوقــف املــرء
مــن تـلــك ال ـعــاقــة ،لـنــاحـيــة اإلفـ ــراط املـصــري
ّ
إمكانية تحييد أميركا في
في التعويل على
مسائل ال ـصــراع الـعــربــي -اإلســرائـيـلــي وفي
مسألة الصراع العربي  -العربي خصوصًا
ان تـصــديــق وع ــود أم ـيــركــا أض ـعــف املــوقــف
الناصري في حرب اليمن ومن ّ
ثم في إطالق
ّ
ي ــد الـ ـع ـ ّ
ـدو اإلس ــرائ ـي ـل ــي ل ـش ــن الـ ـع ــدوان في
حــزيــران  1967ألن إدارة جــونـســون خدعت
ال ـن ـظــام امل ـص ــري بـقــولـهــا إن ـهــا س ـت ـلــوم من
ّ
سـيـبــادر إلــى شــن ال ـع ــدوان) .ح ــاول السفير
األم ـي ــرك ــي ،ج ــون ب ـ ــادو ،مـ ـ ّـرة واح ـ ــدة فـقــط،
على سبيل املثال ،في لقاء مع عبد الناصر
ان يــربــط ب ــن امل ـس ــاع ــدات األم ـيــركـ ّـيــة ملصر
وال ـس ـيــاســات امل ـص ـ ّ
ـريــة ،ف ـثــار عـبــد الـنــاصــر
بوجهه وأخرسه على الفور ،وسمع كينيدي
بذلك فأمر بتخفيف الــوتـيــرة وبـعــدم اتباع
ّ
هذا األسلوب .سلم كينيدي أمر العالقة مع
نــاصــر إلــى املستعربني ،وبشخص سفيره
بــادو فــي الـقــاهــرة .وأمــل املستعربون بربط
ع ـبــد ال ـن ــاص ــر ف ــي ح ـلــف م ــع أم ـي ــرك ــا وذل ــك
إلبعاده عن املحور السوفياتي ،لكنهم كانوا
يعلمون ان الصهاينة قاوموا ّ
بقوة التقارب
األميركي مع عبد الناصر.
ف ــرض ــت حـ ــرب ال ـي ـمــن ع ـلــى إدارة كـيـنـيــدي
أن تختار بــن آل سـعــود والـعــاقــة البطيئة
مــع عبد الـنــاصــر ،ولــم يكن هـنــاك حـيــرة في
ّ
اليمنية هي التي قضت
االختيار .إن الحرب
على شهر العسل القصير بني إدارة كينيدي
ّ
األميركية
والنظام املـصــري .كما ان اإلدارة
ّ
أوضحت في رسالة إلى عبد الناصر مبكرًا
انها تعتبر االستعمار البريطاني في عدن
ّ
الحيوية» لها (يمكن مراجعة
من «املصالح

ّ
اليمنية،
موقف إدارة كينيدي نحو الحرب
وبـنــاء عـلــى املــراســات الــرسـمـ ّـيــة ،فــي كتاب
«وارن بـ ـ ـ ــاس»« ،ادعـ ـ ـ ــم أي صـ ــديـ ــق :ش ــرق
أوسط كنيدي وصناعة التحالف األميركي-
اإلســرائـيـلــي» .)،وطــار فيصل إلــى واشنطن
كي ّ
يعبر عن مخاوفه أمــام كينيدي :وعلى
ّ
طــريـقــة ال ـعــدو اإلســرائـيـلــي فــي تـصــويــر كل
عـ ـ ـ ّ
ـدو ل ـن ـظــامــه ع ـل ــى أنـ ــه جـ ــزء م ــن م ــؤام ــرة
ي ـق ــوده ــا أع ـ ـ ــداء أمـ ـي ــرك ــا ،ربـ ــط ف ـي ـصــل بــن
مــؤامــرة النظام الجمهوري في اليمن وبني
االتحاد السوفياتي نفسه .وخالفًا للخطاب
ال ـس ـعــودي الـعـلـنــي ،لــم يـكــن فـيـصــل يكترث
ل ــوض ــع ال ـش ـعــب ال ـي ـم ـنــي أو مـصـلـحـتــه بــل
ّ
جل ّ
همه (وهـ ّـم امللك حسني) الدفاع عن
كان
ّ
ّ
عضويًا بأميركا،
الرجعية املرتبطة
األنظمة
مثل النظام السعودي واألردني .كان فيصل
يخشى ،باعترافه هو ،على مصير نظام آل
ّ
امللكية
سعود وعلى مصير باقي األنظمة
ّ
العربية .إن قلب نظامه هو هدف
في املنطقة
عبد الناصر ،وطالب فيصل بقطع املعونة
ّ
(الغذائية) عن الشعب املصري عقابًا لناصر
عـلــى تـخــويـفــه آلل س ـعــود .ول ــم يـمــض وقــت
طــويــل عـلــى ان ــدالع ال ـحــرب (ال ـتــي ّ
سعرتها
ال ـس ـع ـ ّ
ـودي ــة نـفـسـهــا اس ـت ـمــاتــة ف ــي الـحـفــاظ
ّ
على األنظمة الخاضعة لنفوذها واملعبرة
ع ــن ن ـظــام ـهــا ال ـت ـق ـل ـيــدي ال ــرج ـ ّع ــي) ق ـبــل أن
ي ـط ــال ــب ف ـي ـصــل املـ ــذعـ ــور ب ـت ــدخ ــل أم ـيــركــي
عسكري فــوري ضد النظام املصري ودعمًا
ّ
للملكية فــي الـيـمــن .لـكــن اإلدارة األمـيــركـ ّـيــة
امتعضت مــن ولــولــة املـلــك حـســن ونحيبه
ّ
على النظام البائد فــي اليمن ،وعــلــق خبير
الشرق األوسط في مجلس األمن القومي في
ّ
والبريطانيون
البيت األبيض بالقول« :نحن
ن ـمـ ّـول ه ــذا الـبـلــد املـصـطـنــع» (ص 108 .من
يئس حليف
الكتاب املذكور أعاله) .وعندما ِ
الـصـهـيــونـ ّـيــة ال ــدائ ــم ،ح ـســن ،م ــن إمـكــانـ ّـيــة
ش ــن أم ـيــركــا ال ـح ــرب بــال ـن ـيــابــة ع ــن ع ــروش
ّ
العربية ،أرســل مــن تلقاء نفسه
االستعمار
ّ
حربية إلــى الطائف باإلضافة إلى
طــائــرات
ّ
عسكريني وأسلحة.
مستشارين
ل ـك ــن لـ ــم ي ـك ــن ف ـي ـص ــل وحـ ـس ــن ال ــوحـ ـي ــدان
الـ ـل ــذان يـضـغـطــان ع ـلــى اإلدارة األم ـيــركـ ّـيــة
ّ
لشن حرب ضد عبد الناصر وقطع العالقة
م ـعــه ب ــل ســاعــدهــم ف ــي ذل ـ ّـك ع ـم ــادا الـلــوبــي
الخليجي في واشنطن (م ــذاك) :أي شركات
ال ـن ـف ــط ال ـع ـم ــاق ــة والـ ـل ــوب ــي اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي.
وفــي سـيــاق م ـتــواز ،فتح الـنـظــام السعودي
ّ
الصهيونية في
عــاقــة مـبــاشــرة مــع الــدولــة
ّأول تـحــالــف عـسـكــري بـيـنـهـمــا مـنــذ إنـشــاء
الدولة .إن املعلومات عن ذلك التحالف غير
مـعــروفــة ولـيــس هـنــاك مــن وثــائــق منشورة
عـنــه لـكـنـنــي س ــأل ـ ُـت ديـبـلــومــاسـ ّـيــا أمـيــركـ ّـيــا
متقاعدًا (من املستعربني) عنها فلم يفدني
وقــال إنــه قانونًا ال يستطيع ان يفصح عن
ّ
حكومية غير
أســرار لكنه بعث لي بــدراســة
سـ ّ
ـري ــة (لـكـنـهــا غ ـيــر م ـن ـش ــورة) وجـ ــاء فيها
بــال ـحــرف م ــا ي ـل ــي« :إن ال ــدع ــم اإلســرائ ـي ـلــي
الـفـعـلــي لـقـضـ ّـيــة (دعـ ــم) اإلم ــام ــة الـسـعـ ّ
ـوديــة
ب ــدأ ع ـلــى األرج ـ ــح ق ـبــل ال ـل ـق ــاءات امل ـبــاشــرة
ْ
ّ
ّ
واإلسرائيلية)
(السعودية
الحكومتي
بني
ّ
ّ
ّ
امللكية اليمنية ...لقد توصلت هذه
والحركة
ْ
ّ
سعودية-
مكاني للقاءات
الدراسة إلى رصد
متميزتيْ
إسرائيلية مباشرة في مرحلتيْ
ّ
ّ
ّ
مــن ال ـحــرب األه ـلــيــة فــي ال ـي ـمــن .إن سلسلة
ال ـل ـق ــاءات األولـ ــى امل ــرص ــودة ب ــدأت ف ــي آذار
ّ
هندية
 1963فــي الهند .فقد ذكــرت مـصــادر
ً
ّ
السعودية في الهند،
أن مسؤوال في السفارة
ّ
ّ
أحمد القاضي ،بدأ بالتردد على القنصلية
اإلس ــرائ ـي ـل ـ ّـي ــة ف ــي ب ــومـ ـب ــاي .وفـ ــق م ـص ــادر
ّ
ّ
مصرية ،فــإن ولـ ّـي العهد فيصل أمر
عربية
ّ
ّ
ّ
بــال ـل ـقــاءات ال ـس ـعــوديــة الــرس ـمــيــة ردًا على
االن ـقــابـ ْـن فــي ب ـغــداد وال ـقــاهــرة فــي شباط
وآذار من عام  ...1963وكــان تركيز اللقاءات
ّ
ّ
ّ
إمكانية إنــزال
ة-السعودية على
اإلسرائيلي
ّ
ّ
إس ــرائ ـي ــل أس ـل ـحــة لـ ـق ــوات ال ـق ـبــائــل املـلـكــيــة
إض ــاف ــة إل ـ ــى م ـ ـ ّـد الـ ـسـ ـع ـ ّ
ـودي ــن وال ـي ـم ـنـ ّـيــن
ّ
بـمـعـلــومــات اس ـت ـخ ـبــاراتـ ّـيــة عـسـكــريــة حــول
ح ــر ّك ــة وق ـ ـ ــدرات ال ـج ـيــش املـ ـص ــري .والـتـقــى
مـمــثـلــون يـمـنـ ّـيــون وإســرائـيـلـ ّـيــون مـبــاشــرة،
ّ
السعودية
إما بمبادرة منهم أو بإيعاز من
خالل تلك الفترة .وقد زار وفد ملكي إمامي
يـمـنــي إس ــرائ ـي ــل ف ــي آذار  1963ف ــي الــوقــت
ّ
السعودية
نفسه الذي كان مسؤول السفارة
ّ
ّ
اإلسرائيلية في
القنصلية
فــي الهند يــزور
ّ
ب ــوم ـب ــاي .ل ـكــن م ـص ــادر إســرائ ـي ـلــيــة أخ ــرى
ك ـش ـفــت ان طـ ــائـ ــرات إس ــرائ ـي ـل ـ ّـي ــة م ــن دون

يختلف العدوان السعودي على اليمن في الستينيات عن العدوان هذه ّ
األيام (أ ف ب)

عالمات (عن مصدرها) قامت من قاعدة في
جيبوتي بأكثر من ّ
دزينة رحــات ،أو حتى
نـحــو عـشــريــن ،إلل ـقــاء أسـلـحــة ف ــوق مناطق
ّ
امللكيني في أواخــر  1962ومعظم عام .1963
ّ
أما املجموعة الثانية من اللقاءات السعودية
ّ
ّ
اإلسرائيلية املؤكدة فقد جرت في أوروبــا
م ـنــذ عـ ــام  .1965وفـ ــي إجـ ـ ــراء غ ـيــر مــألــوف
بتاتًا ،ذكــر السفير اإلسرائيلي السابق في
بريطانيا ،أهــارون ريميز ( )1970-1965أمر
ّ
إسرائيليني
لقاءاته هو ،ولقاءات ملسؤولني
رف ـي ـعــي امل ـس ـت ــوى ،وبـ ـص ــورة م ـس ـت ـمـ ّـرة مع
ّ
السعودية واألردن في مقابلة مع
زعماء من
صحيفة «كول هائر» في  12آب من عام .1983
لكن السفير لم يفصح في تلك املقابلة أو في
مقابالت أخرى عن مضمون تلك اللقاءات...
ّ
ّ
إسرائيلية أخرى قالت
عسكرية
لكن مصادر
ّ
إن «أمان» ووزارة الدفاع السعودية وأجهزة
ّ
اإليرانية ،بما فيها «السافاك» ووزارة
األمن
ّ
ّ
مستمر
الدفاع اإليرانية كانوا على تواصل
فــي مــا بينهم على أثــر النصر اإلسرائيلي
فــي حــزيــران ( 1967ص 23 .إلــى ص 25 .من
الدراسة غير املنشورة).
يـعـتــرف املـ ـ ّ
ـؤرخ الـبــريـطــانــي ،كــايــف جــونــز،
ّ
ف ــي ك ـت ــاب ــه «ب ــري ـط ــان ـي ــا وال ـ ـحـ ــرب األه ـل ــي ــة

المملكة ال تملك
كانت
ّ
ّ
حرية التحرك من دون إذن
أميركي مباشر

الـيـمـنـ ّـيــة ،»1965-1962 ،ب ـن ــدرة املـعـلــومــات
ـرب .لكن
عــن ال ــدور اإلسرائيلي فــي تلك الـحـ ُ
حـقـيـقــة امل ــوق ــف اإلســرائ ـي ـلــي (غ ـيــر امل ـع ـلــن)
فــي تـلــك ال ـحــرب تـبــدو واض ـحــة فــي األوراق
ّ
ّ
الرسمية (أو ما ُسمح بنشره إلى
األميركية
حـيـنــه) .ويـضـيــف جــونــز« :شـبـتــاي شافيت
ّ
ّ
متفرقة
وأري ـي ــل ش ــارون أك ــدا فــي مـقــابــات
ب ـع ــد ث ــاث ــة عـ ـق ــود مـ ــن ال ـ ـحـ ــدث أن ال ــدول ــة
الـيـهـ ّ
ـوديــة كــانــت مـتـ ّ
ـورطــة فــي نـشــاط سـ ّـري
ف ــي ال ـي ـمــن م ــع ان الــرج ـلــن بـقـيــا غــامـضــنْ
ّ
ّ
التورط...
املحددة ونطاق هذا
حول الطبيعة
ّ
ّ
ّ
عملية املــرتــزقــة نظمت إم ــدادًا جــويــا في
إن
ّ
امللكية
مناطق م ـحـ ّـددة خاضعة للسيطرة
فــي الـيـمــن .إن بـعــض ،ولـيــس كــل فــي مطلق
األحوال ،هذه اإلمدادات (ذات االسم الكودي،
«م ــانـ ـغ ــو») ك ــان ــت ت ـج ــرى ب ــرع ــاي ــة ال ـســاح
ّ
الجوي اإلسرائيلي ،مع طائرات ذات تعاقد

مــع عـمـلـ ّـيــات املــرتــزقــة الـبــريـطــانـ ّـيــة عـبــر إمــا
ّ
إسرائيلية جـ ّ
ّ
ـويــة أو ـ على األق ــل في
قــواعــد
ّ
مرة واحدة ـ عبر طائرات نقل تابعة لسالح
ّ
بعمليات
الـجــو اإلســرائ ـي ـلــي ،وال ـتــي قــامــت
إعادة اإلمداد (ص 136-135 .من كتاب جونز
املذكور).
وق ــد زار شـمـعــون بـيــريــز ،وك ــان قــريـبــا جـدًا
مــن بــن غ ــوري ــون ،واشـنـطــن فــي نـيـســان من
عــام  ،1963وق ــام بـخــدمــة الـجـهــد الـسـعــودي
ّ
بني اإلدارة
الدبلوماسي لقطع صلة امل ــودة ّ
ّ
األميركية وبني عبد الناصر .وتوقع بيريز
ّ
في حديثه في وزارة الخارجية أن «سقوط
ْ
(نظامي) حسني وسعود-فيصل أمر ال يمكن
ّ
تـجــنـبــه» لـكــن فــي املـقــابــل دع ــا إل ــى أن تقوم
إسرائيل وأميركا بفعل كل ما في وسعهما
ْ
ّ
بيريز
امللكي ْي .ولم
النظامي
لتدعيم
ِ
يكتف ّ
ّ
بلقاءاته في وزارة الخارجية إذ انــه تسنى
له في تلك الرحلة ان يلتقي بجون كينيدي
ن ـف ـس ــه فـ ــي ال ـب ـي ــت األبـ ـ ـي ـ ــض ،ب ـت ــرت ـي ــب مــن
مايك فيلدمان (مستشار كينيدي للشؤون
ّ
ّ
واإلسرائيلية والــذي كــان يشرف
اليهودية
ّ
على كل ما يصدر من قــرارات تتعلق بدولة
الـكـيــان الـغــاصــب) .وفــي الـلـقــاء مــع كينيدي
ّ
عبر بيريز عن قلقه من مصير امللك األردني
ّ
وقال إن «مصر هي الدولة العربية الوحيدة
التي تخافها إسرائيل» (ص 118 .من كتاب
باص).
وب ـل ــغ ال ـق ـلــق اإلس ــرائ ـي ـل ــي أوج ـ ــه ف ــي شهر
نـيـســان عـلــى مصير حليفهم الـعــزيــز ،امللك
حسني .كانت األنباء عن احتمال قيام انقالب
ل ـصــالــح ع ـبــدال ـنــاصــر ه ــو ال ـش ـغــل ال ـشــاغــل
ل ــدول ــة الـ ـع ـ ّ
ـدو ،وح ـتــى لـلـحـلـيــف األم ـيــركــي.
لكن القلق اإلسرائيلي كان مبالغًا فيه ،وقد
اعترف مسؤوالن رفيعان في إدارة كينيدي
ّ
األميركية كانت
بعد سنوات بــأن الحكومة
س ـت ــرس ــل «املـ ــاري ـ ـنـ ــز» لـ ـل ــدف ــاع ع ــن ال ـن ـظــام
األردنــي في حال ّ
تعرضه النقالب .وقد نقل
ّ
ال ـس ـف ـيــر األم ـي ــرك ــي ف ــي دولـ ــة الـ ـع ــدو آن ــذاك
اآلراء وامل ـخ ــاوف اإلســرائـيـلـ ّـيــة عـلــى مصير
ّ
اإلسرائيليني
الحليف األردنـ ــي ،وق ــال« :إن
سيفعلون كــل مــا هــو ممكن لحماية موقع
امللك (حسني)» .وهذا الدفاع يمكن ّان يكون
عبر تهديد النظام املصري بالتدخل ّ
ضده
ّ
التدخل ّ
ّ
عسكريًا.
ضده
أو عبر
وفـ ــي هـ ــذا ال ـج ــو امل ـح ـم ــوم ب ـ ــدأت الـحـكــومــة
ّ
عملية «الـسـطــح الـجــامــد» وذلــك
األمـيــركـ ّـيــة
لـتــدعـيــم الـنـظــام ال ـس ـعــودي ،ولـ ــردع الـنـظــام
ْ
ـودي
املـ ـص ــري ع ــن إزعـ ـّ ــاج ال ـح ـل ـي ـفــن ال ـس ـعـ ّ
واألردنــي على حد سواء .وكان هذا التدخل
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري فـ ــي ال ـ ـس ـ ـعـ ـ ّ
ـوديـ ــة هـ ــو ال ــوح ـي ــد
ُ
(املباشر واملعلن) في منطقة الشرق األوسط
ّ
العملية لم
في إدارة جون كينيدي .لكن هدف
ُ
يكن حياة وراحة آل سعود بل حماية املنتج
النفطي الحليف من خطر عبد الناصر الداهم.
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ّ
لـكــن بـقـيــت مـشـكـلــة ف ــي ال ـتــدخــل الـعـسـكــري
ّ
السعودية (حتى
األميركي .كانت للمملكة
ال ـث ـم ــان ـي ـن ـي ــات مـ ــع اسـ ـتـ ـثـ ـن ــاءات لـ ــم تـمـنــع
استقبال كيسنجر واالحتفاء به وبغيره من
املـســؤولــن األمـيــركـ ّـيــن) سـيــاســة تــأشـيــرات
مـ ـع ــادي ــة لـ ـلـ ـيـ ـه ــودُ ،يـ ـمـ ـن ــع عـ ـل ــى أس ــاس ـه ــا
ال ـي ـهــود مــن زيـ ــارة املـمـلـكــة .وك ــان مــوضــوع
حظر التأشيرات عــن اليهود هــو املوضوع
ّ
الوحيد املتعلق بـ «اإلصالح الداخلي» الذي
ّ
أثـ ــاره كـيـنـيــدي فــي لـقــائــه األول مــع فيصل
(ل ــم يـكــن الـ ــرق وال ـت ـعـ ّـصــب وق ـطــع الـ ــرؤوس
واالض ـط ـهــاد ُمـقـلــق ألمـيــركــا يــومــا) .وكــانــت
اإلدارة األم ـيــركـ ّـيــة آنـ ـ ُـذاك شــدي ــدة االح ـت ــرام
ّ
السعودية املعلنة في منع اليهود
للسياسة
من دخول اململكة .لكن ضــرورات الدفاع عن
ّ
تتفوق
النظام ،وض ــرورة إسعاد واشنطن،
على السياسات وعلى العقيدة وعلى الدين
(كما ثبت عندما استعان آل
عند آل سعود
ّ
ّ
فرنسية «كــافــرة» في
سـعــود ب ـقـ ّـوات تــدخــل
عــام  1979للقضاء على انتفاضة جهيمان
ال ـع ـت ـي ـبــي) ،وس ـم ـحــوا لـلـيـهــود ف ــي ال ـق ـ ّـوات
ّ
امل ـســل ـحــة األم ـي ــرك ـ ّـي ــة بــال ـخــدمــة ع ـلــى ارض
َ
اململكة ،على ان ال ُيجاهر بهذا االستثناء.
ّ
لـكــن الـصـحــافــة األم ـيــركــيــة والـصـهــايـنــة في
ّ
السعودية
الكونغرس علموا بأمر السياسة
السارية ،بالرغم من االستثناء ملـ ّـرة واحــدة،
وكادت ان تقوم القيامة ضد معاداة اليهود
مــن ّ قبل آل سـعــود لكن اللوبي اإلسرائيلي
تــدخــل ب ـقـ ّـوة (ك ـعــادتــه) لـلــدفــاع عــن مـعــادي
اليهود من حلفاء إسرائيل ،وكانوا هم وراء
إسـكــات األص ــوات املـعـتــرضــة فــي الصحافة
(وبالتالي ّفي الكونغرس).
لـ ـك ــن ال ـ ـتـ ــدخـ ــل الـ ـعـ ـسـ ـك ــري األ ّم ـ ـيـ ــركـ ــي ك ــان
يهدف إلى التخفيف من التدخل العسكري
ـودي وامل ـصــري عـلــى ح ـ ّـد س ــواء (على
الـسـعـ ّ
ان ال ي ـ ــؤث ـ ــر ذلـ ـ ــك ف ـ ــي اس ـ ـت ـ ـقـ ــرار األن ـظ ـم ــة
ّ
امللكي ّة فــي املنطقة) .وثــار فيصل على هذا
ّ
الـ ـت ــدخ ــل ال ـ ــذي ل ــم ي ـ ــرده مـ ـش ــروط ــا ،وهـ ــدد
ب ـش ــراء ط ــائ ــرات حــربـ ّـيــة وبـتــأجـيــر مــرتــزقــة
ل ـق ـي ــادت ــه (وكـ ــانـ ــت ال ـع ـم ـل ـ ّـي ــات ال ـع ـس ـكـ ّ
ـريــة
ّ
ّ
واإلسرائيلية تفعل ذلــك سـ ّـرًا -
البريطانية
ولـيــس مــن دون عـلــم واشـنـطــن حـتـمــا) .لكن
ع ـب ــد ال ـن ــاص ــر ل ــم ي ـك ــن ف ــي وارد ال ــرض ــوخ
لـ ـلـ ـش ــروط وال ـ ـض ـ ـغـ ــوط األم ـ ـيـ ــركـ ـ ّـيـ ــة ،وكـ ــان
عرض حكومة مصر في آب وأيلول من عام
ّ
ْ
حكومتي
رسميًا بكل من
 1963باالعتراف
فـيـيـتـنــام وك ــوري ــا الـشـمــالـيــة الــذري ـعــة الـتــي
كــان صهاينة الكونغرس ينتظرونها على
ّ
التقارب
ضد
ّ
أحر من الجمر لزيادة الحملة ّ
األميركي-املصري .وكان ذلك املؤشر لتوقف
عــاقــة ال ـ ـ ّ
ـود األم ـيــركـ ّـيــة املـ ـح ــدودة م ــع عبد
الـ ـن ــاص ــر وتـ ـن ــام ــي أو ت ــأس ـي ــس ال ـت ـحــالــف
االستراتيجي العسكري بني أميركا ودولــة
ّ
العدو اإلسرائيلي.

ي ـخ ـت ـلــف ال ـ ـعـ ــدوان الـ ـسـ ـع ــودي ع ـل ــى الـيـمــن
ف ــي ال ـس ـت ـي ـن ـيــات ع ــن الـ ـ ـع ـ ــدوان ال ـس ـع ــودي
األي ـ ـ ــام .كــانــت املـمـلـكــة ال تـمـلــك حـ ّ
ه ــذه ّ
ـريــة
ّ
التحرك من دون إذن أميركي مباشر ،وكانت
ّ
السياسة األميركية متماسكة على غير ما
هــي عليه اآلن (م ــن ص ــراع بــن الـكــونـغــرس
ً
الجمهوري وبني أوباما ،مثال ،لكن من ضمن
ّ
سياسات الهيمنة والجبروت العاملية) .لكن
ّ
املسؤولية
بالرغم من الفروقات ،وبالرغم من
األم ـي ــرك ـ ّـي ــة املـ ـب ــاش ــرة وغ ـي ــر املـ ـب ــاش ــرة عــن
الـ ـ ـع ـ ــدوان ال ـخ ـل ـي ـجــي املـ ــاضـ ــي والـ ـح ــاض ــر،
فـ ــإن قـ ـ ــدرة امل ـم ـل ـكــة ع ـل ــى الـ ـتـ ـح ـ ّـرك ال ــواس ــع
ّ
وتطور
والوحشي اليوم تستفيد من تنامي
التحالف السعودي ـ اإلسرائيلي .كان العدوّ
ّ
اإلســرائـيـلــي فــي الستينيات يسعى بشتى
الــوســائــل لتخريب مصالح واسـتـقــرار عبد
الناصر ومشروعه القومي العربي الشامل.
ّ
الرجعية الحليفة
وكانت األنظمة والحركات
ّ
ّ
العدو اإلسرائيلي وألميركا
املنطقية لدولة
ّ
على حــد س ــواء (ك ــان كينيدي فــي مجالسه
ّ
ّ
يسجل املفارقة انه يجد نفسه أقرب
الخاصة
ّ
إلى األنظمة الجمهورية في العالم العربي
ّ
امللكيةّ ،لكن كالمه كان من باب التسلية
من
فقط ولم يؤثر ّ في السياسة إال من حيث فتح
حوار غير مؤثر مع جمال عبد الناصر).
وكما ان الحكم السعودي الحالي وأعوانه
املـحـلـ ّـيــن املـبـتــاعــن مــن قـبـلــه (وحـ ــده وليد
ّ
ّ
باملجان آلل سعود،
جنبالط حليف محلي
ألن ال ــرج ــل م ـع ــروف بــاسـتـقــامـتــه ونــزاه ـتــه
وم ـب ــدئ ـ ّـي ـت ــه) ي ـ ـصـ ـ ّـورون ف ــي اإلع ـ ـ ــام خ ـطـ َـر
ّ
شيعية عــاملـ ّـيــة ،فــإن الحكم
مــؤامــرة إيــرانـ ّـيــة
ّ
ال ـس ـع ــودي ف ــي الـسـتـيـنـيــات صـ ــور مــؤامــرة
شـيــوعـ ّـيــة كــافــرة ض ــده .وك ــان اإلمـ ــام أحـمــد
مـهــووســا بـخـطــر االش ـتــراكـ ّـيــة وك ـتــب شعرًا
ف ــي ذل ـ ــك .هـ ــذا م ــا ك ـش ـفــه ع ـبــد ال ـن ــاص ــر في
ً
خطبه آنــذاك قــائــا« :بيطلعوا وبيقولوا ان
ّ
االجتماعية كفر ،وأن تكافؤ الفرص
العدالة
وامل ـ ـ ـسـ ـ ــاواة كـ ـف ــر» («األهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرام» 10 ،ك ــان ــون
الـثــانــي .)1963 ،وقــد كــان «الــدسـتــور املؤقت
ل ـل ـج ـم ـهـ ّ
ـوريــة ال ـعــربـ ّـيــة ال ـي ـم ـنـ ّّـيــة» مـنــاقـضــا
ّ
فــي فـكــره التقدمي لكل مــا يمثله آل سعود
رجعية ،حتى أنــه ّ
ّ
تحدث عن
وأعوانهم من
ْ
املساواة بني الجنسي ،فيما كان الرق ال يزال
ّ
ساريًا بالقانون في مملكة القهر الوهابي،
وكان اإلمام بدر يعارض بقوة تعليم البنات
ب ــذري ـع ــة الـ ـح ــرص ع ـل ــى الـ ــديـ ــن .ك ـ ــان امل ـلــك
ف ـي ـصــل صــري ـحــا ف ــي م ـعــارض ـتــه لــإصــاح
فــي سياساته ّ
ورد على ســؤال مــن صحيفة
«الـحـيــاة» (املــوالـيــة لــه) عــن اتـجــاه لإلصالح
بالقول« :الحقيقة أنه ال يوجد شيء جذري
يستحق التنظيم أو التعديل» («الحياة»7 ،
تشرين الثاني.)1964 ،
يـحـلــو ل ــإع ــام ال ـس ـع ــودي (ح ـتــى ال ـســاعــة)
ان يـشـمــت بـهــزيـمــة عـبــد ال ـنــاصــر فــي حــرب
حــزيــران وحـتــى فــي حــرب اليمن .يغيب عن
آذهـ ـ ــان أبـ ـ ــواق آل س ـع ــود أن ع ـبــد ال ـنــاصــر
دفــع كلفة باهظة فــي حــرب اليمنُ ،
وح ـ ّـورت
ُ
أنـظــاره واستنفدت طاقاته (وعــن قصد من
قـبــل الـحـلــف الـسـعــودي-اإلســرائـيـلــي آن ــذاك)
ُ
لكن النظام الجمهوري انتصر .كتب املوت
والفناء للنظام امللكي الذي دعمه آل سعود.
نبذ الشعب اليمني حكم اإلمامة إلى درجة
ان اإلم ــام بــدر ّ
تنصل مــن حكم أبـيــه« :كانت
سنوات حكم والدي سنوات عجاف قاسية...
وكنت في تلك ّ
األيام أخالف والدي في طريقة
حكمه ،بــل لقد ُعــرفــت معارضتي لــه ،وإنــي
أحمل افكارًا تخالفه كل املخالفة ...وكان من
الصعب ان أقنع القبائل ،مرة واحدة ،بتعليم
بـنــاتـهــا» («الـ ـ ــرأي ال ـع ــام» ال ـكــوي ـتـ ّـيــة 3 ،آب،
.)1965
عــن نـظــام كـهــذا كــان آل سـعــود يــدافـعــون .آل
سعود ،ومــن ورائـهــم الصهاينة ،ال يريدون
ل ـل ـن ـظ ــام الـ ـع ــرب ــي ان يـ ـتـ ـق ـ ّـدم أو ل ـل ـش ـعــب
ّ
يتحر ّر .إن القضايا نفسها التي
العربي ان
كــانــت وراء الـتــدخــل الـعـسـكــري الـسـعــودي ـ
اإلســرائـيـلــي فــي ّاليمن فــي الستينيات هي
نفسها وراء ال ـتــدخــل ال ـحــالــي ،وكـمــا كانت
العدو اإلسرائيلي حاضرة ّ
ّ
بقوة آنذاك
دولة
في العدوانّ على اليمن فإنها حاضرة اليوم.
ل ـكــن ل ـل ـتــدخــل ال ـح ــال ــي ظـ ــروف ومــاب ـســات
وأه ـ ـ ـ ــداف جـ ــديـ ــدة .ل ـك ــن ت ـل ــك ق ـ ّـص ــة أخـ ــرى
لألسبوع املقبل.
(يتبع)
* كاتب عربي (موقعه على اإلنترنت:
)angryarab.blogspot.com
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نقد األخطاء
لتحسين األداء
سعدالله مزرعاني*

ليس النقاش في تحسني شروط الصراع ،من موقع
الدفاع عن املصالح الوطنية والقومية ذات الطابع
التحرري ،أمرًا ينبغي رفضه تلقائيًا بذريعة أولوية
املعركة وبـتـكــرار بــائــس ومبتز لشعار أن ال صوت
يعلو فوق صوتها .ان ثمة حاجة ،ال يجوز تجاهلها
أب ـ ـدًا ،وه ــي ض ـ ــرورة ال ـب ـحــث ال ــدائ ــم ،اس ـت ـن ــادًا الــى
الوقائع واملعطيات امللموسة ،وكذلك ًالى املتغيرات
واملـسـتـ ًجــدات ،فــي كــل مــا يتيح ،معركة بعد معركة
ومرحلة بعد مرحلة ،تحديد السلبيات والسعي الى
التخلص منها ،وكذلك تحديد االيجابيات والعمل
على تطويرها ...بالوسائل املمكنة القائمة أو تلك
التي ينبغي استحداثها لهذا الغرض.
هــذا االم ــر ،اي تحسني شــروط املــواجـهــة فــي مجرى
امل ـع ــارك الــوطـنـيــة والـقــومـيــة الـتـحــرريــة ال ـك ـبــرى ،ال
عالقة له أبدًا ،بانحرافات وانزياحات من قبل أفراد أو
جماعات ،هنا او هناك (الرتزاق أو مكاسب خاصة)،
ملصلحة القوى املعادية ،وهي ،عمومًا القوى الدولية
االستعمارية الطامعة والقوى املحلية الحليفة لها
في تحقيق أهدافها.
سـيـكــون مــن قـبـيــل ال ـســذاجــة أح ـيــانــا ،أو التضليل
غــالـبــا ،تـصــويــر مشهد ال ـصــراع وك ــأن االنـقـســامــات
واألحـ ــداث واملــواقــف والـعــاقــات وال ـس ـلــوك ...تجرى
جميعًا على وتيرة واحدة ووفق معادلة :كل الخير
هـنــا وك ــل الـشــر ه ـنــاك ،أو بــالـعـكــس .ال شــك أن ثمة
مــا هــو عــام فــي الـصــراعــات الكبرى لجهة التناقض
االس ــاس ــي وامل ـص ــال ــح امل ـت ـعــارضــة .ل ـكــن ث ـمــة أيـضــا
تناقضات ثانوية مؤثرة .كذلك ثمة أساليب عادية
ُ
وأخـ ــرى مــرفــوضــة .هــاتــان ليستا حـكـرًا عـلــى فريق
دون سواه (بمعزل طبعًا عن عدالة القضية او سوء
معتد الى
القصد والهدف والنتائج) .قد يلجأ فريق
ٍ
وسائل «ناعمة» ومـنــاورة وخبيثة لتمرير أهدافه.
وقــد يـتــورط فريق ُمعتدى عليه فــي ممارسة ردود
ُ
فـعــل مــن شــأنـهــا أن تــرتــد عليه او تـسـتـخــدم ضــده.
هنا وهـنــالــك تحضر أو تغيب التجربة والـكـفــاءة،
وكــذلــك ال ـق ــدرة عـلــى االس ـت ـفــادة مـمــا هــو م ـتــاح من
أدوات الصراع أو عدم القدرة على ذلــك .ولكل حالة
أو أسلوب أو مـبــادرة ،في هــذا االتجاه أو ذاك ،ثمن
ونتيجة ومردود.
األخ ـطــر ،أن ــه ،فــي مـجــرى ال ـحــروب وامل ـعــارك العامة
تنشأ أيضًا حروب ومعارك خاصة ،صغيرة أحيانًا،
وكـبـيــرة وأســاس ـيــة ،بــالـنـسـبــة الصـحــابـهــا ،أحـيــانــا
أخرى .اي أن أهدافًا خاصة تنمو وتتقدم إلى جانب
ً
األهداف العامة ،وصوال إلى أن تتقدم على حسابها،

من الواجب ان ُيطالب الذين
يشغلون المواقع المقررة بأن
يحسنوا صياغة الشعارات
هل ما انتهى إليه واقع
«السلطة الوطنية» هو عبء
على نضال الشعب الفلسطيني؟

ضمنًا أو عـلـنــا ،فــي ح ــاالت كـثـيــرة .ه ــذا مــا ينطبق
أي ـض ــا ع ـلــى األس ــال ـي ــب ك ـمــا أس ـل ـف ـنــا .ق ــد نـسـتـخــدم
أداة نراها طبيعية ،لخدمة هــدف نعتقده أساسيًا
ً
ون ـب ـيــا ،لـكـنـنــا ،مــن حـيــث ال نـ ــدري ،نـحــن نـتـيــح أو
نبرر لعدونا استخدام نفس األداة بما ينقلب علينا
ً
لجهة الخالصات العامة .هذا ،مثال ،كأن يلجأ طرف
ضعيف ومظلوم ومقموع ،في احتجاجه وانتفاضته
املحقني ،في مرحلة ما ،إلى أسلوب االغتياالت .انه
بــذلــك يتيح ل ـع ــدوه ،ال ـقــوي واملــرت ـبــك ،أن يستخدم
ه ــذا االس ـلــوب عـلــى أوس ــع ن ـطــاق ،وبـمــا ال ينسجم
مع مصلحة الطرف الــذي بــادر الى استخدامه ،وال،
حتمًا ،مــع توقعاته وحـســابــاتــه .ينطبق هــذا األمــر
ع ـلــى اس ـت ـخ ــدام الـتـعـبـئــة املــذه ـب ـيــة وس ـي ـلــة لحشد
مـتـضــرريــن وال ــزج بـهــم فــي ســاحــة املـعــركــة بأقصى
االمكانية واالنــدفــاع .ســوف ينقلب هــذا العامل الى
نقيضه ،لجهة النتائج ،اذا فعل الخصم ذلك وكانت
االع ـ ـ ــداد ال ـت ــي يـسـتـطـيــع ال ــدف ــع ب ـهــا أك ـب ــر ،وكــانــت

وسائله ،لتحقيق ذلك ،أوسع وأفعل .فكيف إذا كان
العدو ِّ
يعول ،في األصل ،على سالح الفتنة املذهبية
وسواها ،لتحقيق معظم أهدافه أو بعضها.
فـ ــي مـ ــا ي ـت ـص ــل ب ـ ــاأله ـ ــداف الـ ـف ــرعـ ـي ــة ،ف ــإن ــه ع ُـنــدمــا
يستشري االهـتـمــام بها وتــدفــع الــى املــراتــب األول ــى،
ً
ً
فإن تبدال مخال في االهــداف والوسائل يحصل على
حساب صحة املعادلة التي تحكم السياق العام .من
ً
الطبيعي ،مثال ،ان تحاول جهة ما تقاتل عدوًا خارجيًا
(خصوصًا) ان تستخدم كل إمكانياتها وإمكانيات
ال ـ ـبـ ــاد فـ ــي املـ ـع ــرك ــة ضـ ــد ه ـ ــذا ال ـ ـعـ ــدو :ال ـس ـيــاس ـيــة
والعسكرية واالقتصادية والديبلوماسية ...بديهي
ان اإلمـســاك بالسلطة ،فــي مثل هــذه الحالة ،سيوفر
فرصًا ومميزات ال ُيستغنى عنها :لتقليص الخسائر
وتـحـقـيــق وت ـقــريــب االن ـت ـص ــار .ل ـكــن ع ـنــدمــا يصبح
اإلم ـس ــاك بالسلطة هــدفــا قــائـمــا ب ــذاتــه ،فـقــد يتحول
االم ــر الــى نقيضه .ي ــدور نـقــاش مـشــروع اآلن (وقبل
اآلن) ب ـشــأن ه ــل أن م ــا ان ـت ـهــى إل ـيــه واقـ ــع «الـسـلـطــة
الوطنية الفلسطينية» هو عبء على نضال الشعب
الفلسطيني لتحرير ارضه وبناء دولته املستقلة ...أم
هي في خدمة هــذا النضال .إن املصالح (الصغيرة)
املــوضــوعـيــة الـتــي تنشأ فــي سـيــاق ال ـحــدث والـهــدف
الكبير تحتاج الــى رقــابــة مثابرة ومـتــواصـلــة .وهي
تصبح اذا ما تجاوزت الحدود ،عبئًا ال ينبغي التردد
فــي الـتـخـلــص مـنــه خــدمــة للقضية األم ال ـتــي يجوز
االنصراف عنها الى أولوية اخرى .لقد حفل التاريخ
الـعــربــي املـعــاصــر (وغـيــر الـعــربــي) بـنـمــاذج وتـجــارب
جرى من خاللها استخدام االهداف العامة من لخدمة
أه ــداف خــاصــة .استخدام القضية الفلسطينية كان
هــو الـعـنــوان األب ــرز فــي هــذا الـسـيــاق ،بــاإلضــافــة الى
شـعــارات الــوحــدة واالشتراكية والتحرير والسيادة
والتنمية والديموقراطية...
ليس هذا فقط ،بل إنه من الواجب ،في مجرى الكفاح
الوطني التحرري ،ان ُيطالب الذين يشغلون املواقع
امل ـقــررة ب ــأن يـحـسـنــوا صـيــاغــة ال ـش ـعــارات وتحديد
املــراحــل واخـتـيــار أكـثــر املـمــارســات مــاء مــة وخدمة
لهدف املضي في املعركة حتى االنتصار النهائي.
فــإذا لم يفعلوا ،فليس من الجائز تحت اي ذريعة،
التهاون مع اخطائهم وفئوياتهم وسوء أدائهم.
ت ـص ـب ــح ه ـ ــذه املـ ـس ــائ ــل ال ـب ــدي ـه ـي ــة ال ـ ـيـ ــوم ش ــدي ــدة
الحساسية واالهمية بسبب ما يكتنف الصراع من
تعقيد وتفاعالت محلية وخارجية ،ومن تداخالت
ومـصــالــح وفـئــويــات سياسية وامـنـيــة واقتصادية
خ ــاص ــة وعـ ــامـ ــة ،وم ـ ــن أس ـل ـح ــة وأس ــالـ ـي ــب قــدي ـمــة
وحديثة ،دينية ومذهبية ...انها حــرب ،بل حــروب،
خطيرة تلك ت ــدور اآلن فــي منطقة الـشــرق األوســط
بهدف استتباعها ،وإحكام السيطرة وتعميمها ،من
قبل املستعمرين وأتباعهم املحليني ،على مصائرها
ومـقــدراتـهــا وثــرواتـهــا .وهــي حــرب طويلة قــد تمتد
لـعـقــود وع ـقــود إذا مــا س ــارت األم ــور عـلــى الــوتـيــرة
الكوارثية الراهنة.
ال شــك فــي أن التصحيح والـتـجــويــد هـمــا عــامــان
أســاسـيــان مــن مقومات الصمود الـيــوم واالنتصار
غدًا .لن يحصل ذلك من دون بلورة وإرساء ثقافة نقد
مسؤول ومكافح ومنهجي .هذا النوع من النقد هو
جزء متمم من املعركة ومن مستلزمات انتصارها.
وهــو نقد ال تحتاج ممارسته الــى استئذان أحــد أو
ً
توقع ثناء وتشجيع ذوي الـقــرار (فـضــا عــن توقع
استيائهم وقـمـعـهــم)! لقد تـهــاوت «اإلمـبــراطــوريــة»
ً
السوفياتية ،مثال ،خالل أيام .كان أحد أبرز أسباب
انهيارها منع وقمع النقد في املجتمع والحزب على
حد سواء!
ل ـقــد درج ـ ــت الـ ـع ــادة ع ـلــى إشـ ـه ــار س ـيــف الـتـشـكـيــك
وال ـت ـخــويــن بــالـنـقــد وال ـنــاقــديــن م ــن ق ـبــل «مـثـقـفــي»
الـسـلـطــة و»مـطــوعـيـهــا» مـمــن يستسهلون الـهـتــاف
والـتـشـبـيــح واالس ـت ـه ـبــال .ه ــذا ثـمــن م ـع ــروف :رضــا
السلطان لم يكن أبدًا ،مرادفًا لرضا الضمير!
لــذلــك ت ــم وص ــف نـقــد األخ ـط ــاء الــذات ـيــة بـ ـ «الـجـهــاد
األكبر» باملقارنة مع «الجهاد األصغر» ضد أخطاء
اآلخــريــن .وك ــان قــائــد ال ـثــورة «البلشفية» لينني قد
توقع من رفاقه ممارسة «النقد والنقد الذاتي» أداة
لتصحيح األخطاء .غير أن خلفه ستالني قد بكر في
وأد هذا املبدأ التنظيمي والقيادي املهم (ومعه وأد
مئات اآلالف من اعضاء الحزب) الذي لم يتح للينني
أن يضع له اآلليات والضوابط التطبيقية الضرورية
(وال حاول أو نجح أحد سواه من بعده!).
أم ـ ــام هـ ــذا ال ـك ــم ال ـه ــائ ــل م ــن األخـ ـط ــاء وال ـت ـحــديــات
ستكون املعاناة مضاعفة والخسائر مخيفة ما لم
يـكــن التصحيح بالنقد أح ــد أب ــرز أدوات املــواجـهــة
وأحد أفعل أسلحتها.
* كاتب وسياسي لبناني

14

السبت  4نيسان  2015العدد 2559

العالم

إيران

روحاني :حافظنا على الحقوق ...ورفعنا الحظر

غداة اإلعالن عن اتفاق لوزان ،وبعد اللغط الذي أثاره البيان األميركي
حول االتفاق ،بدابالنسبة إلى طهران ضروريًا التأكيد أن رفع العقوبات
سيتم فور التوقيع على االتفاق الشامل في  30حزيران المقبل
تـتـضــح مـعــايـيــر االت ـف ــاق ال ـن ــووي بني
إي ـ ـ ـ ــران والـ ـ ـ ـ ــدول ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى ،ي ــوم ــا بـعــد
يـ ـ ــوم ،وت ـت ـب ـل ــور ع ـل ــى وق ـ ــع ال ـتــرح ـيــب
الشعبي والرسمي في طهران بالنصر
ال ـت ــاري ـخ ــي ،ال ـ ــذي ح ـق ـقــه امل ـف ــاوض ــون
ً
خـ ــال وجـ ــودهـ ــم ف ــي لـ ـ ـ ــوزان ،مـتـمـثــا
بــانـتــزاعـهــم اع ـت ــراف ال ـعــالــم ب ــواق ــع أن
إيران قوة نووية سلمية.
ُ
أمس ،استهل اليوم اإليراني «الجديد»
باستقبال شعبي لـ«األبطال» العائدين
من لوزان ،واستكمل بخطاب الترحيب
وال ـش ـكــر ل ـهــم م ــن ق ـبــل الــرئ ـيــس حسن
روحاني ،الذي لفت إلى أنه «إذا احترم
الـ ـ ـط ـ ــرف اآلخـ ـ ـ ــر وع ـ ـ ـ ـ ــوده ،ف ـس ـن ـح ـتــرم
وعــودنــا» ،من أجــل التوصل الــى اتفاق
«مـ ـ ـت ـ ــوازن» ،شـ ــاك ـ ـرًا فـ ــي الـ ــوقـ ــت ذاتـ ــه
املــرشــد األع ـلــى للجمهورية اإليــرانـيــة
ع ـلــي خ ــام ـن ـئ ــي ،ال ـ ــذي «ك ـن ــا نستفيد
مــن إرش ــادات ــه وتــوجـيـهــاتــه ،حيث كان
ّ
يتكرم بــإرشــاداتــه للحكومة
سماحته
والـ ـف ــري ــق ال ـ ـنـ ــووي املـ ـ ـف ـ ــاوض» ،طيلة
امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات وفـ ـ ــي ج ـم ـي ــع م ــراح ـل ـه ــا
وخطواتها.
ول ـكــن غ ــداة اإلعـ ــان عــن ال ـتــوصــل إلــى
اتـفــاق فــي ل ــوزان ،ظهر بعض التمايز

سيتم تفعيل مفاعل
أراك بتقنية أحدث ،وفوردو
ستبقى مفتوحة إلى األبد
ب ــن ال ـب ـي ــان األمـ ـي ــرك ــي امل ـت ـص ــل بـهــذا
الـ ـش ــأن واملـ ــوقـ ــف اإلي ـ ــران ـ ــي ،الـ ـ ــذي ت ـ ّـم
التشديد عليه على لسان الرئيس حسن
روحاني ووزير الخارجية محمد جواد
ظ ــري ــف .املـ ـس ــؤوالن اإلي ــران ـ ّـي ــان ج ــددا
التأكيد ،أمس ،على نقطة أساسية وهي
أن رفــع العقوبات سيتم فــور التوقيع
عـلــى االت ـف ــاق الـشــامــل فــي  30حــزيــران
املقبل.
وفـ ــي خ ـطــابــه ال ـ ــذي ن ـق ـلــه ال ـت ـل ـفــزيــون
الــرس ـمــي م ـبــاشــرة ،أع ـلــن روح ــان ــي أن
«الـجـمـيــع اع ـتــرف ب ــأن التخصيب في
إيران ال يشكل تهديدًا ألي بلد» ،مؤكدًا
أن «ه ـ ــذا الـ ـي ــوم سـيـبـقــى ف ــي ال ــذاك ــرة
التاريخية للشعب اإليراني».
ّ
وعــقــب عـلــى ذل ــك بــالـقــول «إن ـنــي أعلن
هنا بصراحة أن تخصيب اليورانيوم
وكــل التقنيات النووية اإليــرانـيــة إنما
هي من أجل تنمية إيران فقط ،وأن هذا
التخصيب وهذه التقنية لن يستخدما
ض ـ ــد أي ب ـ ـلـ ــد .والـ ـ ـي ـ ــوم ،ف ـ ــإن ال ـع ــال ــم
اعترف جيدًا بأن إيــران تتابع أهدافها
السلمية» .وأضاف روحاني «برأيي إنه
يوم اإلعراب عن الشكر والتقدير للشعب
اإليراني» ،مشددًا على أن «الشعب ومن
خــال صموده واستقامته ومقاومته،
ق ــام بـخـطــوة أخ ــرى فــي مـســار تحقيق
األهداف الوطنية البعيدة األمد».
وإذ أش ـ ــار ال ــرئ ـي ــس اإليـ ــرانـ ــي إلـ ــى أن
حكومته ملتزمة باملصالح الوطنية،
ف ـق ــد أوضـ ـ ــح ف ــي هـ ــذا اإلط ـ ـ ــار أن «م ــن
أحــد وعــود الحكومة للشعب استمرار
أجـهــزة الـطــرد املــركــزي ب ــال ــدوران ...ألن
دوران أج ـ ـهـ ــزة ال ـ ـطـ ــرد املـ ــركـ ــزي مـهــم
بالنسبة إلينا ،فــي مــا إذا دارت معها
عجلة االقتصاد أيضًا».
وب ـ ّـن عـلــى ه ــذا الـصـعـيــد ،أن ــه «سيتم
تـفـعـيــل م ـفــاعــل أراك ،بـتـقـنـيــة أحـ ــدث،
وفـ ــوردو الـتــي ك ــان يـظــن الـبـعــض أنها
سـتـغـلــق ،ستبقى مـفـتــوحــة إل ــى األب ــد.
وس ـي ـس ـت ـقــر ف ــي ف ـ ـ ــوردو  1000ج ـهــاز
لـ ـلـ ـط ــرد املـ ـ ــركـ ـ ــزي ،كـ ـم ــا س ـي ـت ــم ه ـن ــاك
إنجاز النشاطات النووية والفيزيائية
األخـ ـ ــرى»« .ف ــي اإلطـ ــار ال ــذي توصلنا

إليه الليلة املاضية ،وافقت  1+5على أن
تقوم إيران بتخصيب اليورانيوم على
أراض ـي ـهــا ،األم ــر ال ــذي كــانــوا يـقــولــون،
قبل ذل ــك ،إنــه يشكل تـهــديـدًا للمنطقة
والعالم» ،قال الرئيس اإليراني ،مؤكدًا
أنـ ـه ــم «ال ـ ـيـ ــوم أذع ـ ـنـ ــوا ألن تـخـصـيــب
اليورانيوم في إيران ال يعد تهديدًا ألي
أحد».
وفـ ــي هـ ــذا ال ـس ـي ــاق ،أوض ـ ــح روح ــان ــي
أن «ال ـخ ـطــوة الـثــانـيــة ف ــي امل ـفــاوضــات
اتخذت بالحفاظ على الحقوق النووية
وإلـغــاء الحظر» ،وأضــاف إن «الخطوة
الثالثة هي االتفاق النهائي حتى نهاية
حزيران».
أمــا عــن آلية رفــع العقوبات ،فقد شـ ّـدد
عـلــى أن ــه «سـيـتــم إل ـغــاء جميع الحظر
املفروض على إيــران في القطاع املالي
واالقتصادي واملصري ،في اليوم ذاته
من تنفيذ االتفاق» ،موضحًا أن «جميع
ال ـق ــرارات األمـمـيــة ضــد إي ــران ستلغى،
ومـ ـن ــذ ت ـن ـف ـيــذ االت ـ ـفـ ــاق س ـت ـب ــدأ إي ـ ــران
صفحة جديدة من التعاون في القطاع
النووي وسائر القطاعات مع العالم».
وعن املفاوضات نفسها ،ذكر روحاني
أن «ال ـب ـع ــض ي ـظ ــن أن ع ـل ـي ـنــا إم ـ ــا أن
نـحــارب الـعــالــم أو أن نستسلم للقوى
الكبرى ،إال أننا نعتقد أن كال األمرين
ل ـيــس صـحـيـحــا ،وه ـن ــاك سـبـيــل ثــالــث
وهو أن بإمكاننا أن نتعاون مع العالم».
وردًا على كالم «الطرف املقابل (الــذي)
ي ـ ـقـ ــول إن املـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات كـ ــانـ ــت تـحــت
الـضـغــط» ،ق ــال «إن ـهــم يــدركــون أن هــذا
الـ ـك ــام ال أسـ ـ ــاس ل ـ ــه ،فــال ـح ـظــر ال ــذي
فــرضــوه لــم يكن مــن أجــل املـفــاوضــات».
وأضاف «فرضوا الحظر علينا من أجل

ً
لقي ظريف والوفد المفاوض استقباال حاشدًا لدى عودتهم إلى طهران أمس (أ ف ب)

أن نـسـتـسـلــم ،إال أن ـهــم عـنــدمــا رأوا أن
االستسالم غير ممكن ،إنما يواجهون
شـعـبــا م ـت ـح ـدًا ومـنـسـجـمــا وش ـجــاعــا،
عـنــدئــد قــالــوا إن الـحـظــر ك ــان مــن أجــل
التفاوض» ،واعتبر روحاني أن االتفاق
النووي سيفتح «صفحة جديدة» ،على
صعيد عالقة إيران مع املجتمع الدولي.
وزي ــر الـخــارجـيــة محمد ج ــواد ظريف

قـ ــال ،م ــن ج ـه ـتــه ،إن «م ــن ي ـت ـحــدث عن
رفع تدريجي للعقوبات يخالف ما ّ
تم
التفاهم عليه حتى اآلن».
وبـ ـع ــد وص ــول ــه إل ـ ــى ط ـ ـهـ ــران ،أوض ــح
ظريف أنــه «بموجب الـقــانــون الــدولــي،
فــإن ال ــوالي ــات املـتـحــدة ستكون ملزمة
ومـ ـس ــؤول ــة» ،ع ــن رفـ ــع ك ــل ال ـع ـقــوبــات
املفروضة على بــاده فــورًا .كما ذكر أن

ّ
تضمنها بيان
مجموعة الحلول التي
ل ـ ــوزان ،م ــن شــأن ـهــا أن تـشـكــل أســاســا
للوثيقة النهائية للمفاوضات النووية.
وقــال «نحن ما زلنا في بداية الطريق،
وكــان أحــد أهدافنا استمرار البرنامج
ال ـن ــووي ،وع ــدم إحـ ــداث أي تغيير في
منشآتنا».
وأكد ظريف أن مفاعل ناتنز سيواصل

نتنياهو يشترط اعتراف إيران بإسرائيل
يحيى دبوق
لم تنجح محاوالت الرئيس األميركي،
بـ ــاراك أوب ــام ــا ،فــي اح ـت ــواء مفاعيل
ال ـص ــدم ــة الـ ـت ــي ت ـل ـق ـت ـهــا إس ــرائ ـي ــل،
جــراء تفاهمات ل ــوزان النووية ،بني
الـ ـ ــدول ال ـس ــت وإيـ ـ ـ ــران ،وخ ــاص ــة أن
بنود التفاهمات ال تتالءم باملطلق
مــع الـسـقــوف اإلســرائـيـلـيــة ،بحديها
األدنـ ــى واألقـ ـص ــى ،وه ــي ل ــم تقترب
مــن ش ــروط تــل أبـيــب الـتــي سـبــق أن
أعلنتها وكررتها على لسان رئيس
الحكومة بنيامني نتنياهو.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ــدت امل ـ ـ ـقـ ـ ــاربـ ـ ــة اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة
لـ ـتـ ـف ــاهـ ـم ــات لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزان ،ع ـ ـلـ ــى لـ ـس ــان
ن ـ ـت ـ ـن ـ ـيـ ــاهـ ــو وك ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار امل ـ ـس ـ ــؤول ـ ــن
اإلسرائيليني ،أن تل أبيب ال ترى في
«اإلن ـج ــاز» األمـيــركــي مــع اإليــرانـيــن
حـ ـ ـدًا أدنـ ـ ــى ي ـم ـكــن ال ـت ـع ــاي ــش م ـعــه،
وخــاصــة أن ــه لــم يشمل إب ـعــاد إي ــران
مسافة سنوات عن القنبلة النووية،
ول ــم ي ـن ـتــزع مـنـهــا تـ ـن ــازالت تتعلق
باملوقف مــن أصــل وج ــود إسرائيل،
كـمــا لــم تمنعها مــن دع ــم املـقــاومــن
وتطوير قدراتها العسكرية والحد
من نفوذها وسياساتها اإلقليمية.
على هذه الخلفية ،لم تكن صرخات
االع ـ ـتـ ــراض ال ـ ـصـ ــادرة ع ــن بـنـيــامــن
نـ ـتـ ـنـ ـي ــاه ــو ومـ ـجـ ـم ــل ال ـس ـي ــاس ـي ــن
واملعلقني فــي إســرائـيــل مفاجئة في
امل ـط ـل ــق ،إذ جـ ــدد ن ـت ـن ـيــاهــو رفـضــه
لتفاهمات لـ ــوزان ،وأك ــد أن االتـفــاق
املطروح على الطاولة مع اإليرانيني
يـ ـه ــدد أم ـ ــن إس ــرائـ ـي ــل ووج ـ ــوده ـ ــا،
وطــالــب ب ـض ــرورة أن تـعـتــرف إي ــران

بالدولة العبرية ،قبل أي اتفاق معها.
وفـ ـ ـ ـ ـ ــي ب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــان صـ ـ ـ ـ ـ ــدر ع ـ ـ ـ ــن مـ ـكـ ـت ــب
نتنياهو ،في أعقاب جلسة املجلس
الـ ـ ــوزاري املـصـغــر ل ـل ـشــؤون األمـنـيــة
والسياسية ،التي خصصت لبحث
الــرد املناسب على تفاهمات لــوزان،
أك ــد نـتـنـيــاهــو أن الـ ـ ــوزراء األع ـضــاء
ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزاري املـ ـ ـصـ ـ ـغ ـ ــر ،إضـ ــافـ ــة
إلـ ـ ــى مـ ـس ــؤول ــي األج ـ ـه ـ ــزة األم ـن ـي ــة
والعسكرية ،أجمعوا خــال الجلسة
ع ـل ــى م ـع ــارض ـت ـه ــم الت ـ ـفـ ــاق اإلط ـ ــار
ف ــي ل ـ ـ ــوزان ،األم ـ ــر ال ـ ــذي ُعـ ــد رســالــة
موجهة ل ــإدارة األميركية تحديدًا،
بأن الرفض اإلسرائيلي لالتفاق مع
إيران ال يتعلق فقط بنتنياهو وعدد
م ــن وزرائ ـ ـ ـ ــه ،ب ــل ي ـع ـبــر ع ــن إج ـم ــاع
شامل لدى اإلسرائيليني.
وأكــد نتنياهو في بيانه أن االتفاق
امل ـ ـطـ ــروح س ـي ـش ـكــل خ ـط ـرًا حـقـيـقـيــا
عـلــى املـنـطـقــة وال ـعــالــم أج ـم ــع ،وأن ــه
س ـي ـهــدد أمـ ــن إس ــرائ ـي ــل ب ــل وي ـهــدد
أصل وجودها ،الفتًا إلى أن االتفاق
لن يــؤدي إلى إغــاق أي من املنشآت
النووية اإليرانية ،ولن يدمر أيًا من
أج ـهــزة ال ـطــرد املــركــزيــة ل ــدى إي ــران،
كما أنه لن يوقف املساعي اإليرانية
لتطوير أجهزة حديثة للتخصيب.
واعتبر رئيس الحكومة اإلسرائيلية
فــي بـيــانــه ،أن االت ـف ــاق سيبقي بيد
إي ــران البنية التحتية الـنــوويــة ،في
ال ــوق ــت ال ـ ــذي ت ــرف ــع ف ـيــه ال ـع ـقــوبــات
ال ــدول ـيــة امل ـفــروضــة عـلـيـهــا ،كـمــا أن
االتفاق يأتي في ظل إقدام إيران على
ب ـســط ن ـفــوذهــا ف ــي م ـنــاطــق واس ـعــة
م ـ ــن الـ ـ ـش ـ ــرق األوسـ ـ ـ ـ ـ ــط ،وإط ــاقـ ـه ــا

التهديدات بتدمير إسرائيل.
وب ـح ـس ــب ن ـت ـن ـي ــاه ــو ،ف ـ ــإن االتـ ـف ــاق
املـطــروح على الطاولة سـيــؤدي إلى
إزالـ ــة ال ـق ـيــود ع ــن امل ـش ــروع ال ـنــووي
اإليــرانــي في غضون بضع سنوات،
مــا سيتيح إلي ــران إنـتــاج عــدد كبير
م ــن ال ـق ـنــابــل ال ــذري ــة ،خ ــال ف ـتــرة ال
تتجاوز عدة أشهر.
وح ـ ـ ــذر مـ ــن أن االتـ ـ ـف ـ ــاق مـ ــع إيـ ـ ــران
سيؤدي إلى تعزيز متانة االقتصاد
اإليــرانــي ،ما سيسمح لها بتصعيد
عـ ــدوان ـ ـهـ ــا وإرهـ ــاب ـ ـهـ ــا فـ ــي م ـنــاطــق
الـ ـ ـش ـ ــرق األوس ـ ـ ـ ـ ــط ،ب ـ ــل ف ـ ــي ال ـع ــال ــم
بأسره ،مؤكدًا أن االتفاق املطروح لن
يسد طــريــق ط ـهــران نحو الحصول
على أسلحة نــوويــة ،بــل إنــه سيشق
لها الطريق لــذلــك ،كما أنــه سيؤدي
إل ــى سـبــاق تسلح ن ــووي فــي أنـحــاء
الـ ـش ــرق األوس ـ ـ ــط ،وي ــزي ــد م ــن خطر
نشوب حرب مدمرة.

وف ـ ـ ـ ــي رده ع ـ ـلـ ــى كـ ـلـ ـم ــة ال ــرئـ ـي ــس
األم ـي ــرك ــي ،أش ـ ــار نـتـنـيــاهــو إل ــى أن
«ه ـن ــاك م ــن ي ـع ــرض عـلـيـنــا االت ـف ــاق
ويقول إن الخيار البديل هو الحرب،
وهـ ـ ـ ــذا لـ ـي ــس ص ـح ـي ـح ــا ،إذ ي ــوج ــد
خيار ثالث وهــو الصمود وتكثيف
الـ ـضـ ـغ ــوط ع ـل ــى إي ـ ـ ـ ــران ،ح ـت ــى يـتــم
إنجاز اتفاق أفضل» .وبحسب بيان
نـتـنـيــاهــو ،ف ــإن «إي ـ ــران تـسـعــى إلــى
تــدم ـيــر إس ــرائ ـي ــل وت ــدع ــو عـلـنــا إلــى
تـحـقـيــق هـ ــذا الـ ـه ــدف .وع ـل ـي ــه ،فــأنــا
أوضح للجميع أنه ال مساومة على
وجود دولة إسرائيل ،وأنها لن تسلم
بــأي صفقة تتيح لــدولــة تسعى إلى
إبــادت ـهــا ،ح ـيــازة أو تـطــويــر الـســاح
ً
ال ـن ــووي» .وخـتــم قــائــا إن إسرائيل
«تطالب بأن يشمل أي اتفاق نهائي
م ــع إيـ ــران اع ـتــرافــا إيــران ـيــا واضـحــا
بحق إسرائيل في الوجود».
وكانت مصادر سياسية إسرائيلية

أكد نتنياهو أن االتفاق المطروح سيهدد أمن إسرائيل بل ويهدد أصل وجودها (أ ف ب)
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ترحيب والعين على حزيران
بعد ّ
طي صفحة «االتفاق»
ّ
صبت غالبية ردود الفعل
في خانة الترتيب لما سيؤول
إليه االتفاق النهائي
المتوقع نهاية حزيران

أنشطة تخصيب اليورانيوم ولــن يتم
إغالقه ،موضحًا أن «املفاعل سيحتوي
على أكثر من ألــف جهاز طــرد مركزي،
من دون استخدام املواد النووية» ،كما
أش ــار إل ــى أن ــه «سـيـتـحــول إل ــى منشأة
ن ــووي ــة م ـت ـط ــورة م ــن خـ ــال ال ـت ـع ــاون
الدولي».
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب ،األناضول)

ع ـ ّـب ــر املـ ـل ــك الـ ـسـ ـع ــودي ،س ـل ـم ــان ب ــن عـبــد
العزيز ،للرئيس األميركي ،بــاراك أوباما،
عــن األمــل فــي التوصل الــى اتـفــاق «نهائي
م ـلــزم» مــع إيـ ــران ي ــؤدي إل ــى «ت ـعــزيــز أمــن
واستقرار املنطقة» ،في وقت أكد فيه البيت
األب ـي ــض أن ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ل ــن تــوقــع
اتفاقًا ،بشأن برنامج إيران النووي ،يمثل
تهديدًا إلسرائيل.
وقال املتحدث باسم البيت األبيض إيريك
ش ــول ـت ــز ،ل ـل ـص ـحــاف ـيــن ع ـل ــى م ــن ط ــائ ــرة
ال ــرئ ــاس ــة األم ـي ــرك ـي ــة ،إن ال ــرئ ـي ــس بـ ــاراك
أوب ــام ــا يــواصــل االت ـص ــاالت مــع مشرعني
أميركيني بشأن االتفاق املبدئي.
ع ـلــى خ ــط م ـت ـصــل ،أفـ ـ ــادت وك ــال ــة األن ـب ــاء
ً
السعودية ،بأن أوباما أجرى اتصاال هاتفيًا
بــاملـلــك يــؤكــد فـيــه الـتــوصــل مــع إيـ ــران إلــى
اتفاق إطــار بشأن ملفها الـنــووي« ،مبديًا
حــرص بــاده على السالم واالسـتـقــرار في
املنطقة» .وأضافت أن امللك ّ
عبر «عــن أمله
في أن يتم الوصول إلى اتفاق نهائي ملزم
ي ــؤدي إل ــى تـعــزيــز األم ــن واالس ـت ـق ــرار في
املنطقة والعالم».وكان اوباما قد أعلن في
كلمته ،مساء أول من أمــس ،أنه دعا «قادة
دول الخليج الـســت األع ـضــاء فــي مجلس
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ...م ــن أجـ ــل ب ـح ــث س ـب ــل تـعــزيــز
الـتـعــاون األم ـنــي وح ــل مختلف الـنــزاعــات
التي تسبب معاناة شديدة وعدم استقرار
في الشرق األوسط».
م ــن جـهـتـهــا ،أع ـل ـنــت سـلـطـنــة ع ـم ــان أنـهــا
«تابعت باهتمام بالغ النتائج االيجابية
الـ ـت ــي أدت» إل ـ ــى االت ـ ـف ـ ــاق ،مـ ــؤكـ ــدة ان ـهــا
«ت ـشــارك جميع ال ــدول والـشـعــوب الفرحة
ال ـغــامــرة ب ـهــذا االت ـف ــاق ال ـتــاري ـخــي» .وأكــد

بيان لــوزارة الخارجية ان االتفاق «يشكل
مرحلة اســاسـيــة ومهمة على درب اتفاق
نهائي في  30حــزيــران من شأنه أيضًا أن
يفتح مرحلة جديدة نحو مزيد من األمن
واالسـ ـتـ ـق ــرار إقـلـيـمـيــا ودول ـ ـيـ ــا» .وخـتـمــت
معبرة عن «تقديرها الكبير للدول الكبرى
وإي ــران على اإلنـجــاز التاريخي والتفاهم
واملسؤولية التي تحلوا بها».
كذلك ،أشــادت البحرين باالتفاق وأعربت
عن أملها في أن تشهد الفترة املقبلة «تغيرًا
نــوع ـيــا ف ــي ال ـس ـيــاســة اإلي ــرانـ ـي ــة بــات ـجــاه
عــدم الـتــدخــل فــي ال ـشــؤون الداخلية لــدول
املنطقة وخصوصًا دول مجلس التعاون
الخليجي» ،بحسب وكالة األنباء الرسمية.
وفيما يبدو املوقف السعودي األكثر أهمية
فــي منطقة الخليج ،إال أنــه يخفي الكثير
مــن الـقـلــق .فــالـيــوم تـ ّ
ـرحــب ،بتحفظ كبير،
بعدما كان ملكها الراحل ،عبدالله ،قد دعا
واشنطن ذات يوم إلى «قطع رأس األفعى»
بمهاجمة البرنامج النووي اإليراني.
عربيًا أيضًا ،رحبت كل من دمشق وبغداد
بــاالت ـفــاق ،وق ــد اعـتـبــرت وزارة الخارجية
ّ
ال ـســوريــة أن «هـ ــذا االت ـف ــاق اإلط ـ ــاري ومــا
س ـي ـل ـيــه م ــن خـ ـط ــوات اي ـج ــاب ـي ــة س ـي ـكــون
مساهمة أخرى من قبل (إيران) على طريق
تعزيز قيم األم ــن وال ـســام الــدولـيــن وفي
تخفيف حدة التوتر في املنطقة والعالم».
إقـلـيـمـيــا ،أش ــار وزي ــر الـخــارجـيــة الـتــركــي،
م ــول ــود ج ــاوي ــش أوغـ ـل ــو ،إل ــى أن «ات ـف ــاق
ل ـ ـ ــوزان» ل ـيــس ب ـم ـس ـتــوى «إعـ ـ ــان ط ـهــران
 »2010الــذي جــرى التوصل إليه بوساطة
تركية ـ برازيلية ،ورفضته الــدول الغربية
في حينه بذريعة عدم إزالته كافة املخاوف.
وأعرب الوزير التركي عن أمله في أن يصل
االتفاق النهائي ،الذي ُينتظر توقيعه قبل
نهاية حزيران املقبل ،إلى مستوى «إعالن
طهران .»2010
بـ ـ ــدوره ،ق ــال وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة الـفــرنـســي،
ّ
لــوران فابيوس ،إن مسألة رفــع العقوبات
تجر تسويتها تمامًا بعد»،
عن إيــران «لم ِ
مــوضـحــا أن «اإليــران ـيــن يــريــدون رف ــع كل
العقوبات دفعة واح ــدة ...لكننا نقول لهم

ي ـجــب رفـ ــع ال ـع ـق ــوب ــات ب ــال ـت ــدري ــج ووف ــق
تطبيقكم اللتزاماتكم ،وإذا أخللتم بها فمن
الواضح أننا سنعود إلى الوضع السابق».
أمــا وزيــر الخارجية األملــانــي ،فرانك فالتر
ّ
ش ـتــاي ـن ـمــايــر ،ف ـ ــرأى أن «مـ ــن امل ـب ـك ــر ج ـدًا
االحـ ـتـ ـف ــال» ب ــاالتـ ـف ــاق .وأضـ ـ ـ ــاف أن «ك ــل
مفاوض ...يعلم أنه ليس هناك أي ضمانة
ل ـن ـجــاح املـ ـف ــاوض ــات» ،فـي ـمــا أش ـ ــاد وزي ــر
الـحـكــومــة الـبــريـطــانــي ،دايـفـيــد كــامـيــرون،
«ب ــات ـف ــاق ص ـلــب يـقـطــع كــافــة ال ـط ــرق أم ــام
حيازة القنبلة الـنــوويــة» .من جهة أخــرى،
وصــف وزيــر الخارجية الــروســي ،سيرغي
الفروف ،فرص نجاح املفاوضات الخاصة
بالبرنامج الـنــووي اإليــرانــي بأنها جيدة
جـ ـدًا .وقـ ــال« :تـبـعــث النتيجة عـلــى األم ــل،

برلين :من المبكر جدًا
االحتفال ...ليس هناك أي
ضمانة للنجاح

لكن االتفاق بحد ذاته يمثل إطارًا سياسيًا
يحدد الحلول األساسية للقضايا األكثر
حـســاسـيــة» .وأوض ــح أن الـحــديــث هــو عن
قـضـيــة تـخـصـيــب ال ـي ــوران ـي ــوم واألب ـح ــاث
العلمية والتصميمات والتجارب في مجال
الطاقة النووية واملسائل املتعلقة بضمان
شفافية تطبيق االت ـفــاق وتمكني الوكالة
الدولية للطاقة الذرية من اإلشراف الشامل
على هــذه العملية .وأع ــاد إلــى األذه ــان أن
االتفاق ينص على رفع كافة العقوبات عن
طهران في مقابل إقدامها على الخطوات
ال ـض ــروري ــة لـتـســويــة ال ـق ـضــايــا امل ــذك ــورة.
وأض ــاف« :إنـهــا العناصر الرئيسية التي
ي ـج ــب ت ــرج ـم ـت ـه ــا إل ـ ــى خ ـ ـطـ ــوات ع ـم ـل ـيــة.
وسيركز الخبراء على ذلــك في جهودهم،
إذ عليهم تـقــديــم وثـيـقــة شــامـلــة ومفصلة
للغاية ،توضح ما يجب أن تقوم به إيران،
وك ـي ـف ـيــة رف ـ ــع ال ـع ـق ــوب ــات ع ـن ـهــا ق ـب ــل 30
حزيران القادم».
وأع ـل ــن نــائــب وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ال ــروس ــي،
سيرغي ريابكوف ،أن شركة «روس آتوم»
م ـس ـت ـعــدة ل ـت ــوري ــد الـ ــوقـ ــود ال ـ ـنـ ــووي إلــى
إي ــران وسـحــب الــوقــود املستنفد مــن كافة
املفاعيل اإليرانية التي شاركت روسيا في
تشييدها.
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)

أكدت واشنطن أنها لن توقع اتفاقًا يمثل تهديدًا إلسرائيل (أ ف ب)

ّ
موجبات اتفاق الحل النهائي
رفيعة قد أشارت لصحيفة «هآرتس»
أم ـ ــس ،إلـ ــى أن «ال ـت ـفــاه ـمــات املـبــرمــة
م ــع اإلي ــرانـ ـي ــن ه ــي خ ـط ــأ تــاري ـخــي
وستؤدي إلــى اتفاق سيئ وخطير».
وبحسب كالمهم ،فــإن «اتفاق اإلطــار
يـمـنــح ال ـشــرع ـيــة ال ــدول ـي ــة لـلـبــرنــامــج
ال ـنــووي اإلي ــران ــي ،ال ــذي يـهــدف فقط
إلى إنتاج قنبلة نووية».
وأشارت «هآرتس» إلى أن املسؤولني
اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــن ه ــاجـ ـم ــوا الـ ــواليـ ــات
امل ـت ـح ــدة وال ـ ـ ـ ــدول ال ـخ ـم ــس األخ ـ ــرى
الشريكة في تفاهمات لوزان ،واصفني
الـصـفـقــة بــأنـهــا م ـجــرد «ت ــراج ــع أمــام
اإلمــاءات اإليرانية» وأنها لن تؤدي
إل ــى بــرنــامــج نـ ــووي سـلـمــي ،ب ــل إلــى
أهداف عسكرية .وبحسب املسؤولني،
ف ــإن ــه يـ ـج ــب أن يـ ـك ــون هـ ـن ــاك بــديــل
لــاتـفــاق الـحــالــي ،ولـيــس بــالـضــرورة
ح ــرب ــا ،ب ــل اتـ ـف ــاق آخـ ــر ي ـف ـكــك الـبـنــى
التحتية للبرنامج النووي اإليراني،
ويطالبها بوقف عدوانها وإرهابها
في املنطقة والعالم.
وأشـ ـ ــارت الـصـحـيـفــة إل ــى أن املـكــاملــة
ال ـه ــات ـف ـي ــة ب ــن أوبـ ــامـ ــا ون ـت ـن ـيــاهــو،
الـتــي ج ــاءت فــي أع ـقــاب الكلمة التي
ألقاها الرئيس األميركي بعد أقل من
ســاعــة عـلــى إع ــان تـفــاهـمــات ل ــوزان،
كانت صعبة وقاسية ج ـدًا ،إذ أعــرب
نتنياهو عن معارضة شديدة التفاق
اإلطــار مع اإليرانيني ،واعتبره خطرًا
ي ـه ــدد إس ــرائ ـي ــل وامل ـن ـط ـقــة وال ـع ــال ــم،
مستشهدًا بكالم صــدر فــي األسبوع
املاضي عن أحد الجنراالت اإليرانيني،
ق ــال فـيــه إن «ال ـق ـضــاء عـلــى إســرائـيــل
ً
ليس قابال للتفاوض».

طهران ــ حسن حيدر
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات عـ ـ ــديـ ـ ــدة سـ ـيـ ـشـ ـه ــده ــا اإلعـ ـ ـ ــان
ال ـس ـي ــاس ــي ال ـ ـ ـنـ ـ ــووي ،فـ ـخ ــال ال ـس ـن ــوات
امل ــاض ـي ــة ،ك ــان ــت ه ـن ــاك م ـعــاي ـيــر واض ـحــة
ل ـل ـح ـكــم ع ـل ــى الـ ـتـ ـف ــاوض ون ـت ــائ ـج ــه .ه ــذا
املوضوع يفتح الباب أمام وضع الئحة من
املعايير ،يتم من خاللها تقويم أي اتفاق
ن ــووي مــن وجـهــة نـظــر إيــران ـيــة .وبحسب
املتخصصني في الشأن النووي اإليراني،
فإن هذه املعايير ستكون الحكم في تقويم
أي اتفاق نووي محتمل.
ً
أوال ـ املـبـنــى الـ ــذي وض ـعــت عـلــى أســاســه
سطور اإلعالن أو االتفاق النووي ،في حال
ّ
التوصل إلى حل نهائي ،ما يعني العودة
إلى القانون الــذي سيكون الحكم واملرجع
ألي تفسير في االتفاقية .وفي هذا اإلطار،
مــن املـفـتــرض أن تـكــون مـعــاهــدة ال ـحـ ّـد من
االن ـت ـش ــار الـ ـن ــووي ه ــي امل ـب ـنــى الـقــانــونــي
لتأمني الـحــق اإليــرانــي ومرجعًا أساسيًا
لضمان هــذه الحقوق ،عبر ما تنص عليه
هذه املعاهدة املوقعة من قبل الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية.
ثانيًا ـ التعادل بني ما ستقدمه إيــران على
طــاولــة البحث ومــا ستحصل عليه ،وهل
قـ ّـدمــت مــا هــو عـلــى مـسـتــوى األمـ ــور التي
سـتـحـصــل عـلـيـهــا؟ ه ــل المـ ــس ال ـت ـفــاوض
الخطوط الحمراء لدى الطرفني؟ هذا األمر
يعني أن تقويم االتفاق إيرانيًا سيكون عبر
التوازن بني ما ّقدم و ما تم الحصول عليه.
ثــال ـثــا ـ ال ـض ـمــانــات ال ـت ــي س ـت ـطــرح وع ــدم
اإلخ ــال بها وآل ـيــة تنفيذها ،وخصوصًا
مــن الـجــانــب الـغــربــي واألم ـيــركــي ،ستكون
مـســألــة بــالـغــة األه ـم ـيــة ،يـضــاف إلـيـهــا من
س ـي ـحــاســب الـ ـط ــرف اآلخ ـ ــر ف ــي حـ ــال عــدم

ال ـتــزامــه بـتـعـ ّـهــداتــه ،حـيــث يـجــب أن تكون
بـنــود االت ـفــاق صريحة ومـضـمــونــة ،األمــر
الذي يمهد للخطوات التالية.
رابعًا ـ الــوضــوح في التعابير املستخدمة
وع ــدم وج ــود ثـغــر لـغــويــة تـسـمــح للطرف
املـ ـق ــاب ــل ب ـت ــأوي ـل ـه ــا وت ـف ـس ـي ــره ــا ب ـخــاف
م ــا ت ــم االتـ ـف ــاق ع ـل ـيــه .ولـ ـه ــذا ،ك ــان وج ــود
متخصصني لغويني ضروريًا على طاولة
امل ـب ــاح ـث ــات ،ل ــدراس ــة ال ـب ـن ــود كـلـمــة كلمة
لضمان تطبيقها حرفيًا.
خامسًا ـ الخطوط الحمر ،من بينها موضوع
تخصيب اليورانيوم والعمل على تطوير
املـ ـش ــروع الـ ـن ــووي ،ي ـجــب أن ت ـك ــون خ ــارج
التسويات .وهنا يمكن الحكم على نجاح
االتـ ـف ــاق ب ـقــدر املـكـتـسـبــات اإلي ــران ـي ــة الـتــي
حققتها من دون املساس بالخطوط الحمر.
سادسًا ـ إمكانية العودة إلى ما قبل االتفاق.
هنا تكمن النقطة األساسية في تقويم أي
اتـفــاق وال ـق ــدرة اإليــران ـيــة بــالـعــودة ال ــى ما
قبله ،أي في حال عدم التزام الطرف اآلخر،
كــم سيستغرق مــن الــوقــت لـتـتـحـ ّـرر إي ــران
من االلتزامات التي ّ
تعهدت بها ،والعودة
باملشروع النووي إلى الوضع الحالي ،أي
إل ــى مــا قـبــل ات ـفــاق جنيف ال ـن ــووي .وهنا
تـ ـح ـ ّـدد قـيـمــة االتـ ـف ــاق ون ـج ــاح ــه ف ــي حــال
كانت البنود تسمح بالعودة السريعة إلى
األنشطة النووية إلى ما قبل االتفاق.
ً
بناء على ما تقدم ،هناك العديد من النقاط
ـ ـ بحسب معنيني خــاضــوا أكـثــر مــن عشر
جــوالت مباحثات نــوويــة ـ ـ يجب أن ّتكون
في االتفاق النهائي وأخرى يجب تجنبها.
الـنـقــاط الـتــي يـجــب أن يحويها أي اتـفــاق
لوصفه باالتفاق ّ
الجيد إيرانيًا:
 1ـ ي ـجــب أن ت ــرف ــع ك ــل ال ـع ـق ــوب ــات بشكل
ف ــوري بـعــد تــوقـيــع االت ـفــاق وال ـت ــزام إي ــران

ّ
بتعهداتها.
ّ
2ـ ضرورة أن تكون املواعيد املقررة لتنفيذ
االتـ ـف ــاق واض ـح ــة وصــري ـحــة وغ ـيــر قابلة
للتعديل.
3ـ وجوب أن يشمل االتفاق إقرارًا باستكمال
األنشطة النووية بشكل اعتيادي ،بعد نفاد
موعد االتفاقية.
4ـ يجب على االتفاق النهائي أن ّ
يقر بحق
ت ـخ ـص ـيــب الـ ـي ــورانـ ـي ــوم وإن ـ ـتـ ــاج ال ــوق ــود
النووي.
5ـ أن يتضمن االت ـفــاق بـنــودًا جــزائـيــة ،في

يجب أن ال يتضمن
االتفاق أي فقرة أو
كلمة أساسية مبهمة
ح ــال إخـ ــال ال ـســداس ـيــة الــدول ـيــة ب ــأي من
بنود االتفاق.
6ـ التأكيد على إمكانية استكمال األنشطة
ً
النووية بشكل عادي مستقبال.
7ـ ي ـج ــب أن ي ـس ـمــح االت ـ ـفـ ــاق بـتـخـصـيــب
الـ ـي ــورانـ ـي ــوم وال ـ ــوص ـ ــول إل ـ ــى ق ـ ــدرة مـئــة
وتسعني ألف «سو»*
8ـ أن ي ـكــون م ــا ي ـقـ ّـدمــه ال ـجــانــب اإلي ــران ــي
على مستوى مــا سيحصل عليه مــن قبل
السداسية الدولية.
إذًا ،م ــا س ـبــق ه ــو م ــا ي ـجــب أن يتضمنه
االتفاق النهائي وفق التحليل اإليراني ،أما

البنود التي يجب أال تكون في االتفاق:
1ـ يجب عــدم وضــع ش ــروط على األبـحــاث
وتطوير أجهزة الطرد املركزي وأن يعترف
بها رسميًا بشكل كامل.
2ـ أن ال ينص االتفاق على الخوض في أي
من املجاالت الدفاعية اإليرانية ،وخصوصًا
ً
الصاروخية مستقبال.
3ـ يجب أن ال ينص االت ـفــاق على خفض
الـعـمــل بـمـفــاعــل آراك لـلـمـيــاه الـثـقـيـلــة بما
يؤدي إلى تعطيله ،بعد إعادة هيكلته.
4ـ يجب أن ال تكون نسبة وحجم اليورانيوم
ّ
املخصب أقل من احتياجات البالد.
5ـ ال يمكن أن يـحــرم االت ـفــاق إي ــران مــن أي
حق تنص عليه معاهدة ّ
الحد من االنتشار
النووي.
6ـ يجب أن ال يتضمن االتـفــاق أي فقرة أو
كلمة أساسية مبهمة ّ
تفسر الحقًا خالفًا
لالتفاق.
7ـ أن ال ت ـن ــص االتـ ـف ــاقـ ـي ــة ع ـل ــى ت ـحــويــل
منشأة «ف ــردو» إلــى منشأة غير تخصيب
اليورانيوم بعد نفاد مهلة السنوات العشر.
 _8يجب أن ال يربط موضوع تنفيذ البنود
غربيًا بمبدأ بـنــاء الثقة إيــرانـيــا ،بــل على
أساس التنفيذ املتزامن.
إذًا ،معايير وبنود على املفاوض اإليراني
أن يتنبه لها ،مكونات طرحها أشخاص
خارج اإلطار التفاوضي في لوزان ،ولكنهم
عملوا لـسـنــوات فــي صلب املـلــف الـنــووي،
لتبقى العبرة مــن املباحثات فــي التوصل
إلــى حل نهائي سيكون الحكم عليه ،بعد
توقيعه نهاية شهر حزيران املقبل.
* «سو» هي وحدة قياس عمل أجهزة الطرد املركزي،
كالـ«وات» والـ«فولت» ،وهي اختصار لكلمة
«SWU «Separative Work Unit
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تقرير فيما ينصب اهتمام المصارف العاملة في السوق السورية على تحصيل ديونها المترتبة على متعامليها،
يتخوف أصحاب القروض المتعثرة ،وال سيما خالل فترة األزمة ،من أن تقود اإلجراءات الجديدة ،المتمثلة بإحداث
المحاكم المصرفية ،إلى خلط» الصالح بالطالح»

 170مقترضًا منعوا من السفر:
محاكم خاصة الستعادة ديون المصارف
نتمكن بسبب ضغط العمل يؤخذ بها
قرار في اليوم التالي».
أم ـ ــا األم ـ ـ ــر الـ ـث ــال ــث ،ف ـه ــو فـ ــي اآلف ـ ــاق
املفتوحة لحل القضايا بشكل ودي.
فـهـنــاك «دور ب ــن امل ـص ــرف وال ــزب ــون.
دور الـ ــوسـ ــاطـ ــة لـ ـح ــل الـ ـ ـن ـ ــزاع .وق ــد
ملـســت املحكمة ذل ــك بــوضــوح .فأغلب
املراجعات تتم من قبل املدعى عليهم
ـرض
إلي ـ ـجـ ــاد حـ ــل ب ـش ـك ــل ودي ،ومـ ـ ـ ٍ
لجميع األطراف».

دمشق ــ زياد غصن
ال يستبعد رجل أعمال شهير أن يجد
نفسه قريبًا ممنوعًا من السفر ،بحجة
«تخلفه» عن تسديد قرض مصرفي.
رجـ ـ ــل األع ـ ـ ـمـ ـ ــال ،ال ـ ـ ــذي كـ ـ ــان ي ـت ـحــدث
هاتفيًا مع «األخبار» ،أكد أن معالجة
مـلــف ال ـق ــروض املـصــرفـيــة املـتـعـثــرة ال
يمكن أن تحقق مبتغاها عندما تتم
املـســاواة في اإلج ــراءات بني املتهربني
من تسديد الـقــروض ،وبــن املتعثرين
نتيجة تداعيات األزمة .يشير في هذا
الـسـيــاق إلــى أن خسائر شــركــاتــه منذ
بــدايــة األزم ــة ،واملــدقـقــة مــن قبل شركة
م ـحــاس ـبــة دولـ ـي ــة ،تـ ـج ــاوزت ع ـشــرات
املاليني من الدوالرات.
موقف أحــد أقـطــاب قطاع األعـمــال في
سوريا يلتقي مع مواقف لصناعيني
وت ـج ــار كـثـيــريــن ي ـطــال ـبــون الـحـكــومــة
اليوم بـ»التمييز بني من هو مع الوطن
ويعمل رغــم ال ـظــروف الصعبة ،وبني

منع سفر بالجملة

معظم القضايا سببها الحرب،
وإذا لم تكن المحكمة عادلة
وسريعة فسيكون ذلك كارثيًا
من هو خارج الوطن ويقيم في فنادق
الخارج».

الملف بيد القضاء
م ـل ــف ال ـ ـقـ ــروض امل ـص ــرف ـي ــة امل ـت ـع ـثــرة،
والتي تشير التقديرات إلى أن قيمتها
تتجاوز  350مليار ليرة (نحو مليار
و 400مليون دوالر أميركي) ،ليس وليد
سنوات األزمة .فقبل عام  ،2011أصدرت
ال ـح ـك ــوم ــة م ــراسـ ـي ــم ت ـش ــري ـع ـي ــة ع ــدة
سمحت بموجبها للمصارف العامة
بتسوية أوضاع املتخلفني واملتعثرين
وج ــدول ــة ق ــروض ـه ــم وف ــوائ ــده ــا .لكن
املشكلة لــم تـحــل ،وبـقـيــت تشكل عبئًا
ً
ث ـق ـيــا ع ـلــى س ـيــولــة ب ـعــض امل ـص ــارف
العامة كاملصرف الصناعي ،ولتتعمق
أكثر مع تدهور األوضــاع االقتصادية
خ ــال س ـنــوات األزمـ ــة ،ولتشمل أيضًا
املصارف الخاصة.

داخل أول معمل سيجار سوري في الالذقية (يوسف كروشان ــ أ ف ب)

مــرة أخ ــرى ،تفشل مــراسـيــم التسوية
وإعــادة الجدولة في تحقيق املطلوب
مـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــا .وال ـ ـ ـس ـ ـ ـبـ ـ ــب ب ـ ـح ـ ـسـ ــب ب ـع ــض
الـ ـصـ ـن ــاعـ ـي ــن يـ ـ ـع ـ ــود إلـ ـ ـ ــى «ظـ ـ ـ ــروف
إص ــداره ــا ال ـتــي ل ــم تـسـعــف منشآتنا
لكونها إمــا كانت في مرحلة الترميم
أو في مناطق ساخنة ،مع وضع سيئ
لبعض املحافظات تعذر معه استفادة

األمم المتحدة :تدمير الكيميائي ّ
سيتم في موعده
أعلنت «املفوضة العليا لألمم املتحدة لنزع السالح» ،أنجيال كني (الصورة)ّ ،أن
تدمير األسلحة الكيميائية ومنشآت إنتاجها في سوريا سيكتمل في املوعد
املحدد ،أي في موعد أقصاه  30حزيران.
وقالت كني ،عقب اجتماع ملجلس األمن الدوليّ ،إن
«عملية التدمير تجري جيدًا» ،مشيرة إلى إكمال الجزء
األساسي من أعمال الحفر في عدد من املنشآت .كذلك،
أوضحت املسؤولة األممية ّأن «هناك اآلن ما يكفي من
املواد املتفجرة التي تستخدم في عملية التدمير وأنها
ال تتعثر».
وأكدت تدمير منشأتني تحت األرض من أصل 12
منشأة ( 7حظائر للطائرات و 5منشآت تحت األرض)،
مشيرة إلى تحضير كل ما يلزم لتدمير باقي املنشآت.
من جهتها ،قالت دينا قعوار ،مندوبة األردن التي ترأس
مجلس األمن الدولي في نيسانّ ،إن أعضاء «مجلس
األمن دعوا إلى إجراء تحقيق في استعمال مواد سامة،
بعد صدور قرار مجلس األمن الذي دان استعمال
الكلور وغيره من املواد السامة في سوريا».
(األخبار)

عـ ــدد ك ـب ـيــر م ــن أصـ ـح ــاب املــؤس ـســات
مــن هــذه املــراسـيــم» .فـكــان أن توجهت
الحكومة أخـيـرًا إلــى إص ــدار قانونني،
األول يختصر اإلج ـ ــراءات التنفيذية
ل ـل ـم ـصــارف ب ـمــا يـتـيــح ل ـهــا الـتـصــرف
بالضمانات وتفعيل عملية تحصيل
ال ــدي ــون مــن ال ـك ـفــاء ،وال ـثــانــي خــاص
بــإحــداث املحاكم املصرفية .ووفــق ما
ت ــوض ـح ــه ال ـق ــاض ـي ــة س ـم ـي ــرة شــاهــن
رئ ـي ـس ــة م ـح ـك ـمــة الـ ـب ــداي ــة امل ـصــرف ـيــة
بـ ــدم ـ ـشـ ــق ،ف ـ ـ ــإن «امل ـ ـ ـشـ ـ ــرع الح ـ ـ ــظ فــي
إص ــدار ذلــك الـقــانــون أهمية موضوع
ال ـ ـ ـ ــدع ـ ـ ـ ــاوى والـ ـ ـقـ ـ ـض ـ ــاي ـ ــا املـ ـص ــرفـ ـي ــة
وحـ ـس ــاسـ ـيـ ـت ــه ومـ ـ ـ ــدى تـ ــأث ـ ـيـ ــره ع ـلــى
عـجـلــة االق ـت ـص ــاد ال ــوط ـن ــي ،وخــاصــة
الـ ـتـ ـج ــاري ــة وامل ـ ـصـ ــرف ـ ـيـ ــة» .وأض ــاف ــت
إن «املـ ـش ــرع اب ـت ـغــى ح ـســم ال ــدع ــاوى
ً
ع ـلــى وج ــه ال ـســرعــة أوال ،ث ــم تــوحـيــد
االجتهاد في اتجاه واحــد ،ومــن شأن
ذلــك أن ينعكس إيجابًا على النشاط
االقـتـصــادي بشكل خــاص واملصلحة
العامة بصورة عامة».
أول ــى املــاحـظــات الـتــي سجلها قطاع
األعـ ـم ــال ع ـلــى ال ـقــانــونــن تـتـمـثــل في
أن ـه ـمــا «لـ ــم ي ـم ـيــزا ع ـنــد الـتـنـفـيــذ بني
امل ـق ـتــرضــن ال ــذي ــن ه ــم داخ ـ ــل الــوطــن
ولــم يـغــادروه ،وبــن املقترضني الذين
ه ـ ــرب ـ ــوا ه ـ ــم وأم ـ ــوالـ ـ ـه ـ ــم إل ـ ـ ــى خ ـ ــارج
ال ــوط ــن» .وهـنــا يـكـشــف رج ــل األعـمــال
امل ـع ــروف صــائــب ن ـحــاس ف ــي دردش ــة
م ــع «األخـ ـ ـب ـ ــار» ع ــن أن ن ـق ــاش ــات ــه مــع
م ـســؤولــي ال ـح ـكــومــة خـلـصــت إل ــى أن
خـ ـط ــوة إح ـ ـ ـ ــداث املـ ـح ــاك ــم امل ـص ــرف ـي ــة
«ستكون ملعالجة قضية املتهربني من

تسديد ما يترتب عليهم من التزامات
مالية تجاه املصارف .وتشكل قروض
هـ ــؤالء ،كـمــا تـعـتـقــد ال ـح ـكــومــة ،نسبة
ق ــدره ــا  %70م ــن إج ـمــالــي ال ـق ــروض،
بينما ستكون هناك إجراءات مختلفة
ملعالجة النسبة املتبقية من القروض،
والـ ـ ـت ـ ــي ه ـ ــي ملـ ـقـ ـت ــرض ــن م ـت ـع ـث ــري ــن،
ولألسف هذا لم يحدث حتى اآلن».
ويفضل رئيس اتحاد غرف الصناعة
ال ـس ــوري ــة امل ـه ـنــدس فـ ــارس الـشـهــابــي
في تصريح لــ»األخـبــار» عــدم استباق
ن ـ ـتـ ــائـ ــج ت ـ ـجـ ــربـ ــة إح ـ ـ ـ ـ ـ ــداث املـ ـح ــاك ــم
امل ـصــرف ـيــة ،م ــؤك ـدًا أن ـهــا «رب ـم ــا تـكــون
ج ـي ــدة ح ـســب خـطـتـهــا ورؤي ـت ـه ــا في
ال ـع ـمــل ،ألن مـعـظــم ال ـق ـضــايــا سببها
الحرب ،وما سببته من خسائر مادية
كبيرة .وإذا لم تكن هذه املحكمة عادلة
وســري ـعــة فـسـيـكــون ذل ــك كــارث ـيــا على
االقتصاد الوطني ،وسيسهم ذلك في
ف ـق ــدان الـثـقــة ب ــه» ،مـضـيـفــا إن «هـنــاك
ح ــاالت تظلم كثيرة ونــأمــل أن تسهم
هذه املحكمة في إنصاف الناس».
من جانبها ،تحاول القاضية شاهني
طمأنة الجميع بعدة أمــور ،فاملحكمة
ً
أوال «ت ـحــرص عـلــى تحقيق الـعــدالــة،
ف ـهــذا املـ ــال ف ــي ال ـن ـهــايــة ه ــو م ــال عــام
وأم ـ ــوال م ــودع ــن ،وم ــن واج ـب ـنــا ككل
املحافظة عليها»؛ كما أن املحكمة ثانيًا
«تنظر في الدعاوى على وجه السرعة.
ً
فمثال أضابير التنازل بالدعاوى عن
الحق املدعى به تكون منظورة اليوم،
وفي اليوم التالي يصدر القرار .كذلك
األمر بالنسبة إلى أضابير منع السفر
ال ـتــي ت ـبـ ّـت ف ــي ال ـي ــوم ن ـف ـســه .وإذا لم

ول ــم تـكــد تمضي أســابـيــع قليلة على
ص ــدور الـقــانــون الـخــاص باستحداث
امل ـ ـحـ ــاكـ ــم املـ ـص ــرفـ ـي ــة وق ـ ـي ـ ــام وزارة
الـعــدل بتشكيلها ،حتى كــانــت بعض
امل ـ ـصـ ــارف ال ـع ــام ــة ت ـع ـلــن «إع ــام ـي ــا»
إحالة مئات امللفات إلى هذه املحاكم،
ً
فــاملـصــرف ال ـعــام ال ـع ـقــاري مـثــا أعلن
أن عدد القضايا املحالة على القضاء
امل ـ ـصـ ــرفـ ــي بـ ـل ــغ نـ ـح ــو  385ق ـض ـي ــة،
م ـ ـصـ ــرف ال ـت ـس ـل ـي ــف الـ ـشـ ـعـ ـب ــي 200
قـضـيــة ،وامل ـصــرف الـتـجــاري الـســوري
موضع
 390قضية .وهــي أرقــام كانت ّ
تشكيك من قبل مصدر مصرفي ،فضل
عـ ــدم ال ـك ـش ــف ع ــن اسـ ـم ــه ،واع ـت ـبــرهــا
«مبالغة ولالستهالك اإلعالمي».
وم ـ ـ ــا يـ ــؤيـ ــد م ـ ــا ذه ـ ـ ــب إل ـ ـيـ ــه املـ ـص ــدر
املصرفي هو حديث القاضية شاهني
املـتـعـلــق عــن ع ــدد ال ــدع ــاوى املـنـظــورة
أمام محكمة البداية املصرفية بدمشق.
فـ ـع ــدد «امل ـ ـل ـ ـفـ ــات امل ـ ـن ـ ـظـ ــورة ب ــدع ــوى
أساس الحق باملطالبة وصل إلى 180
دع ــوى ،وأك ـثــر ه ــذه ال ــدع ــاوى تنتهي
بأن يقوم املدين بتسديد القرض .أما
ُ
دع ـ ــاوى م ـنــع ال ـس ـفــر ال ـت ــي ت ـن ـظــر في
غ ــرف ــة املـ ــذاكـ ــرة ،ف ـهــي م ــا ي ـق ــارب 170
دعــوى وجميعها» لصالح املـصــارف،
م ــع اح ـت ـفــاظ امل ــدع ــى عـلـيــه بـحـقــه في
االستئناف.
وت ـث ـيــر ق ـ ـ ــرارات م ـنــع ال ـس ـفــر اس ـت ـيـ ً
ـاء
ل ــدى امل ـق ـتــرضــن املـتـعـثــريــن ال ــذي ــن ال
ي ــزال ــون يـقـيـمــون داخ ــل ال ـب ــاد ،فمثل
«هذه القرارات تنال منهم ،وهم الذين
فـ ـضـ ـل ــوا الـ ـبـ ـق ــاء وم ـ ـحـ ــاولـ ــة تـشـغـيــل
منشآتهم ،فيما هناك الكثيرون ممن
هربوا هم وأموالهم إلى خارج البالد،
والذين ال يعنيهم صدور قرار يمنعهم
من السفر أو ال».
وتفضي النقاشات في نهاية املطاف
إلى أهمية الحل االقتصادي للقروض
امل ـص ــرف ـي ــة املـ ـتـ ـعـ ـث ــرة ،والـ ـق ــائ ــم عـلــى
إي ـ ـجـ ــاد إج ـ ـ ـ ـ ــراءات ت ـس ـه ــم فـ ــي إع ـ ــادة
تشغيل املنشآت الصناعية والتجارية
والـسـيــاحـيــة م ــن ج ـهــة ،وب ـمــا يضمن
تسديدها لاللتزامات املترتبة عليها
لـلـمـصــارف الــوطـنـيــة مــن جـهــة ثانية،
عوضًا عن إغالقها وبيعها وتسريح
عـ ـم ــالـ ـه ــا .وهـ ـ ـ ــذا ح ـ ــل ت ـ ــؤي ـ ــده بـعــض
األصـ ـ ـ ــوات امل ـص ــرف ـي ــة ال ـت ــي ت ـت ـســاءل
عــن الـفــائــدة الـتــي سيجنيها املصرف
مــن نـقــل ملكية مـنـشــأة أو بـيــع أخــرى
في املــزاد ،وال سيما أن هناك منشآت
تقبع فــي مناطق ساخنة أو متوقفة
عــن العمل .وهــو أيضًا مــا يذهب إليه
رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية،
الـ ــذي ي ـبــن أن «امل ـت ـهــربــن ه ــم نسبة
قليلة من املجموع العام للمتضررين،
وب ـس ـب ــب سـ ــوء امل ـع ــال ـج ــة ن ـخ ـشــى أن
يــدفــع اآلخ ـ ــرون ال ـث ـمــن .نـحــن بحاجة
ال ــى م ـســاعــدة ال ـنــاس إلعـ ــادة تشغيل
م ـصــان ـع ـهــم ،ال إل ــى ج ـبــايــة م ــا تبقى
لديهم من أموال اآلن.»...
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سوريا
مشهد ميداني

«داعش» يتقدم في اليرموك...
وحشود فلسطينية على أطرافه!
يواصل «داعش» مدعومًا بـ«جبهة النصرة» التقدم
في اليرموك وسط تراجع «أكناف بيت المقدس» ،فيما
تتجمع حشود من الفصائل الفلسطينية على أطراف
المخيم استعدادًا للتصدي للتنظيمين
ريف دمشق ــ ليث الخطيب
لـلـيــوم الـثــالــث عـلــى ال ـتــوالــي ،ال يــزال
وس ـ ـ ــط مـ ـخـ ـي ــم الـ ـ ـي ـ ــرم ـ ــوك ل ــاج ـئ ــن
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن ي ـش ـه ــد اش ـت ـب ــاك ــات
عنيفة بني تنظيم «داعش» و«تنظيم
ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة فـ ــي بـ ـ ــاد ال ـ ـشـ ــام ـ ـ ـ جـبـهــة
ّ
ال ـن ـص ــرة» م ــن ج ـهــة ،وب ــن مسلحي
ّ
«أكـ ـن ــاف ب ـيــت املـ ـق ــدس» واملـســلـحــن
املحليني من جهة أخرى .وبالرغم من
أن املشهد ال يزال غير محسوم حتى
اآلن ،إال أن األنـبــاء ال ــواردة من داخل
مخيم اليرموك حتى اآلن تشير إلى
سـيـطــرة «داعـ ــش» و«ال ـن ـص ــرة» على
أكثر من  %60من مساحة املخيم ،بدءًا
من جنوبه وحتى شارع لوبيا ،الذي
أفلح التنظيمان فــي السيطرة عليه
مساء أمس ،والتمركز في نقطة مقهى
أبو حشيش ،في وسط شارع لوبيا،
كخط تماس جديد .في املقابل ،تبدو
«أكناف بيت املقدس» وحلفاؤها في
موضع حرج ،نتيجة لضيق هوامش
م ـنــاورت ـهــا ف ــي مـجــابـهــة التنظيمني
امل ـق ــاب ـل ــن .ف ـه ــي ب ـخ ـســارت ـه ــا نـقـطــة
أبــو حشيش ومشفى الـبــاســل تكون
قـ ــد انـ ـحـ ـص ــرت فـ ــي ح ـي ــز ض ـي ــق فــي
القسم الشمالي من املخيم ،في وقت
تشهد فيه أطراف اليرموك الشمالية
اح ـ ـت ـ ـشـ ــاد مـ ـق ــاتـ ـل ــن مـ ـ ــن «ال ـ ـل ـ ـجـ ــان
الشعبية» ،التابعة لفصيلي «الجبهة
الشعبية لتحرير فلسطني ـ ـ القيادة
العامة» و«فتح االنتفاضة» ،بانتظار
ق ـ ــرار ال ــدخ ــول إلـ ــى امل ـخ ـيــم ملـجــابـهــة
ّ
تقدم «داعش» و«النصرة».
يقول مصدر ّ
مقرب من «أكناف بيت
املـ ـق ــدس» لـ ــ«األخـ ـب ــار» إن «مـقــاتـلــي
األكناف عمدوا بعد خسارة مواقعهم
ف ــي ش ـ ــارع لــوب ـيــا إلـ ــى تـشـكـيــل خط
دف ــاع جــديــد بــوجــه الـقــوى املهاجمة،
فــي املـنــاطــق الـتــي تـلــي ش ــارع لوبيا
ً
ش ـ ـمـ ــاال» ،م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن «إم ـكــان ـيــة
صمود الدفاعات الجديدة ال تزال غير
مضمونة ،في ظل الضغط املتواصل
الــذي يفرضه املهاجمون» .فيما قال
مـصــدر آخ ــر مــن «الـلـجــان الشعبية»

(األناضول)

ّ
لـ ــ«األخـ ـب ــار» إن ع ـ ــددًا م ــن مـســلـحــي
«أك ـنــاف بـيــت امل ـقــدس» ومجموعات
أه ـل ـيــة أخـ ـ ــرى ،عـ ـم ــدوا «إل ـ ــى تسليم
أنفسهم إلــى نقاط للجيش السوري
ع ـ ـلـ ــى أط ـ ـ ـ ـ ــراف ال ـ ـ ـيـ ـ ــرمـ ـ ــوك ،ط ــال ـب ــن
الـتـعــاون لوقف تقدم داعــش وجبهة
ال ـن ـصــرة ف ــي امل ـخ ـيــم» .وف ــي املـقــابــل،
طـ ــالـ ــب م ـس ـل ـح ــو «داع ـ ـ ـ ـ ــش» ص ـب ــاح
ّ
أمس ،عبر مكبرات الصوت ،مسلحي
«األكناف» بتسليم أنفسهم ،واصفني
إي ــاه ــم بـ ــ«امل ــرت ــدي ــن ،ألنـ ـه ــم قــات ـلــوا
جند الـخــافــة» .وق ــال مـصــدر محلي
لـ ـ ــ«األخـ ـ ـب ـ ــار» إن «م ـس ـل ـح ــي داعـ ــش
شنوا حمالت دهم واعتقال للمدنيني
امللتزمني بيوتهم في شارع املدارس
وامـ ـ ـت ـ ــداد شـ ـ ــارع ح ـي ـف ــا ،مـخـتـطـفــن
عددًا كبيرًا من الشبان الفلسطينيني،
إضافة إلى فتاتني تعمالن في مجال
التمريض واإلغ ــاث ــة» .يــأتــي ذلــك في
وقــت نجح فيه العديد مــن العائالت
في الفرار من مخيم اليرموك باتجاه
م ـن ــاط ــق يـ ـل ــدا وب ـب ـي ــا املــاص ـق ـتــن.
وفي مــوازاة ذلك ،أدخلت أمس الفرق
اإلغــاث ـيــة الـتــابـعــة ل ــ«ال ـه ــال األحـمــر
السوري»  15شاحنة محملة باملواد
اإلغ ــاث ـي ــة ،تـحـتــوي عـلــى نـحــو 7500
سلة إغاثية ،إلى مناطق ببيال ويلدا
وب ـي ــت س ـح ــم ،ح ـيــث جـ ــرت عـمـلـيــات
إغ ــاث ــة وإس ـ ـعـ ــاف األسـ ـ ــر ال ـ ـفـ ــارة مــن
داخل مخيم اليرموك.
ّ
وفي درعــا ،جنوبًا ،اختطف مسلحو
«ت ـن ـظ ـي ــم الـ ـق ــاع ــدة فـ ــي ب ـ ــاد ال ـش ــام
ـ ـ ـ ج ـب ـهــة الـ ـنـ ـص ــرة» أم ـ ــس عـ ـ ــددًا مــن
ســائ ـقــي ش ــاح ـن ــات ال ـت ــران ــزي ــت على
معبر نصيب ال ـح ــدودي ،بينهم 10
لبنانيني ،وذلك إثر سيطرة التنظيم
على املعبر قبل أيام ،وقيام عناصره
بـنـهــب م ـح ـتــويــات ت ـلــك ال ـشــاح ـنــات.
وق ــال مـصــدر مطلع ل ــ«األخ ـب ــار» ،إن
«الـغــايــة مــن اخـتـطــاف السائقني هي
املطالبة بفديات مالية ،تبلغ قيمتها
 50أل ــف دوالر لـكــل ســائــق لـبـنــانــي».
ولفت إلى أن «نحو  30شاحنة لبنانية
ّ
ال تزال محتجزة أيضًا لدى مسلحي
الـتـنـظـيــم» .وف ــور ذل ــك ،ب ــادر «اتـحــاد
الـعـشــائــر ال ـعــرب ـيــة» ،بــال ـتــواصــل مع
ناشطني من املعارضة ،إلى التفاوض
ُعلى إط ــاق س ــراح املختطفني ،فيما
أرسـ ـ ـ ـ ــل ك ـ ـتـ ــاب إل ـ ـ ــى «رئـ ـ ـي ـ ــس دائ ـ ـ ــرة
العدل في حــوران» للمطالبة بإطالق
سراحهم .إلى ذلك ،استهدف الجيش
ّ
نقاطًا ملسلحي «جبهة النصرة» في
إن ـخ ــل وزم ــري ــن وس ـم ـل ــن ،ف ــي ريــف
درعــا ،وفــي مسحرة ورســم الخوالد،
في ريف القنيطرة ،ما أسفر عن مقتل
وجرح عدد منهم.
وفـ ـ ــي ح ـ ـمـ ــص ،قـ ـت ــل قـ ــائـ ــد «ك ـت ــائ ــب
خــالــد بــن الــول ـيــد» ،الـتــابـعــة لـ«فيلق
ح ـم ــص» ،عـبــد ال ـ ــرزاق خــالــد جمعة،
أث ـ ـنـ ــاء اش ـت ـب ــاك ــات مـ ــع ال ـج ـي ــش فــي
بـ ـل ــدة ال ـغ ـن ـطــو ف ــي ال ــري ــف ال ـشــرقــي
لـلـمـحــافـظــة .ك ــذل ــك ،ق ـتــل ال ـعــديــد من
ّ
مـســلـحــي «ح ــرك ــة أحـ ــرار ال ـش ــام» في
بـ ـل ــدات رجـ ــم ال ـق ـصــر ورج ـ ــم ال ـعــالــي
ومشيرفة الشمالية واملرملة ،شرقي
ح ـ ـمـ ــص ،إثـ ـ ـ ــر اسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــداف ال ـج ـي ــش
مواقعهم.
ً
وف ـ ـ ـ ــي جـ ـ ـن ـ ــوب ـ ــي إدلـ ـ ـ ـ ـ ــب (ش ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاال)،
تــواص ـلــت االش ـت ـبــاكــات الـعـنـيـفــة في
محيط بـلــدة املسطومة بــن الجيش
ّ
و«ال ــدف ــاع الــوط ـنــي» وب ــن مسلحي
«القاعدة» وحلفائهم ،الذين سيطروا
عـلــى مــديـنــة إدل ــب األس ـبــوع املــاضــي
وي ــرك ــزون هـجـمــاتـهــم ع ـلــى معسكر
الجيش في املسطومة.

◄ وفيات ►
الحزب السوري القومي االجتماعي
منفذية املنت الشمالي
زوجة الفقيد مارينا جريس األشقر
أوالده :ميشال وعائلته
فـ ـ ــداء وزوجـ ـ ـت ـ ــه ج ــوي ــل أبـ ـ ــو شـبـكــة
وعائلتهما
بناته :هاديا عازار منقاره وأوالدها
وعائالتهم
ف ــادي ــا زوجـ ــة إي ـل ــي ن ــوب ــر وأوالده ـ ــا
وعائالتهم
شقيقه :ميرنا عرموني أرملة شقيقه
عادل وعائلتها
شقيقاته :نسب أرمـلــة جـبــور جبور
وأوالدها وعائالتهم
عائلة املرحومة أدال نجيب عقل
عائلة املرحومة حنة إلياس ّ
عبود
عــائ ـلــة امل ــرح ــوم ــة س ـعــاد جـمـيــل أبــو
شديد
وع ـ ـمـ ــوم ع ـ ــائ ـ ــات :عـ ـ ـ ـ ــازار ،األشـ ـق ــر،
الخوري ،صفير ،أبو شبكة ،منقاره،
نوبر ،عرموني ،جـ ّـبــور ،عقلّ ،
عبود،
أبــو شــديــد ،إيــريــدجــي ،صفي الــديــن،
بــوجــا ط ـ ّـب ــاره وع ـم ــوم ع ــائ ــات بيت
ال ـ ـش ـ ـعـ ــار وع ـ ـي ـ ـن ـ ـطـ ــورة امل ـ ـ ــن ودي ـ ــك
امل ـ ـحـ ــدي وأن ـ ـس ـ ـبـ ــاؤهـ ــم فـ ــي ال ــوط ــن
وامل ـه ـج ــر ي ـن ـعــون إل ـي ـكــم ب ـمــزيــد من
اإليمان والرجاء فقيدهم املرحوم
األمني
منصور مخايل عازار
امل ـن ـت ـق ــل إلـ ـ ــى رحـ ـمـ ـت ــه تـ ـع ــال ــى ي ــوم
األرب ـعــاء الــواقــع فيه  1نيسان 2015
متممًا واجباته الدينية.
يحتفل بالصالة لراحة نفسه الساعة
الرابعة من بعد ظهر اليوم السبت 4
الجاري في كنيسة مار ميخائيل ،في
بيت الشعار.
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي الـ ـ ـي ـ ــوم الـ ـسـ ـب ــت 4
الجاري قبل الدفن وبعده ابتداء من
الـســاعــة ال ـحــاديــة عـشــرة قـبــل الظهر
ولغاية الساعة السابعة مساء ويوم
األح ــد  5ال ـجــاري اب ـتــداء مــن الساعة
الثانية بعد الظهر ولـغــايــة الساعة
الـســابـعــة مـســاء فــي صــالــون كنيسة
مار ميخائيل في بيت الشعار.
ال ـ ــرج ـ ــاء اب ـ ـ ـ ــدال األكـ ــال ـ ـيـ ــل ب ــال ـت ـب ــرع
للكنيسة واعتبار هذه النشرة دعوة
خاصة.

ذكرى اسبوع
ت ـص ــادف ن ـهــار األحـ ــد ال ــواق ــع فـيــه 5
نيسان  2015املوافق  16جماد الثاني
 1436هـ.
ذك ـ ـ ـ ــرى م ـ ـ ـ ــرور أس ـ ـب ـ ــوع عـ ـل ــى وف ـ ــاة
فقيدتنا الغالية املرحومة
الحاجة أم السعود سلمان ناصر
(أم أحمد)
(حـ ــرم امل ــرح ــوم ال ـح ــاج أم ــن حسني
ناصر)
أوالده ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا :ال ـ ـ ـحـ ـ ــاج أح ـ ـ ـمـ ـ ــد ،الـ ـح ــاج
مـ ـحـ ـم ــود ،وفـ ـ ـي ـ ــق ،شـ ـفـ ـي ــق ،تــوف ـيــق
واملرحوم الحاج جهاد.
أشقاؤها :الحاج عبد الجليل ناصر،
املرحوم جميل سلمان ناصر.
أصـ ـه ــرتـ ـه ــا :ال ـ ـحـ ــاج ح ـس ــن ف ــاض ــل،
نــاصــر امل ـصــري وامل ــرح ــوم ــان جميل
القرى وأحمد شحاته.
بـ ـه ــذه امل ـن ــاس ـب ــة ت ـت ـلــى ع ــن روح ـه ــا
الـ ـط ــاه ــرة آي ـ ـ ــات ب ـي ـن ــات مـ ــن ال ــذك ــر
الحكيم ومجلس عزاء حسيني
وذلـ ـ ــك ف ــي تـ ـم ــام ال ـس ــاع ــة ال ـع ــاش ــرة
صـ ـ ـب ـ ــاح ـ ــا (ت ـ ــوق ـ ـي ـ ــت صـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــي) ف ــي
حسينية بلدتها حداثا
للفقيدة الرحمة ولكم األجر والثواب
الـ ــراضـ ــون ب ـق ـضــاء الـ ـل ــه :آل ن ــاص ــر،
ال ـ ـقـ ــرى ،ش ـح ــات ــه ،ف ــاض ــل ،امل ـص ــري،
حشوش وعموم أهالي حداثا
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان ع ــن رغ ـب ـت ـهــا في
اج ــراء اس ـتــدراج ع ــروض لتنفيذ اعمال
الصيانة على خطوط النقل الهوائية.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ـ ـ ـ ـ طــريــق
النهر وذلك لقاء مبلغ قدره /
/100 000ل.ل.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إل ــى أم ــان ــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
علمًا أن آخر موعد لتقديم العروض هو
ن ـهــار الـجـمـعــة ال ــواق ــع فــي 2015/4/24
ع ـن ــد ن ـه ــاي ــة الـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي ال ـســاعــة
.11.00
بيروت في 2015/3/31
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس وليد لبكي
التكليف 676
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان ع ــن رغ ـب ـت ـهــا في
اجــراء اسـتــدراج عــروض ألعمال تركيب
كاميرات مراقبة داخل حرم معمل صور.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
ن ـس ـخــة م ـجــانــا م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط من
مصلحة الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق
( 12غرفة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ
طريق النهر.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إل ــى أم ــان ــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
علمًا أن آخر موعد لتقديم العروض هو
ن ـهــار الـجـمـعــة ال ــواق ــع فــي 2015/4/24
ع ـن ــد ن ـه ــاي ــة الـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي ال ـســاعــة
.11.00
بيروت في  30آذار 2015
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس وليد لبكي
التكليف 646

إلعالناتكم
في
صفحة
ّ
المبوب
والوفيات

03/662991

إعالن
(تــدع ــو الـجـمـعـيــة الـتـعــاونـيــة لـصـيــادي
االسـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاك فـ ـ ــي االوزاعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـج ـم ـع ـي ــة
العمومية العادية لالنعقاد في مركزها
في االوزاعي يوم االحد في 2015/04/12
الساعة التاسعة صباحًا ،وفي حال عدم
اكتمال النصاب تعقد الجلسة في اليوم
واملكان نفسه الساعة العاشرة صباحًا
بمن حضر ،وعلى جدول اعمالها ،إبراء
الذمة املالية للمجلس الحالي ،وانتخاب
هيئات مسؤولة جديدة).

مفقود
فقدت إقامة بنغالدشيه باسم AYSHA
الرجاء ممن يجدها االتصال على الرقم
03/642215

في المكتبات

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

أعلنت محكمة
مدينة بارما
إفالس النادي
(أرشيف)

الكرة اإليطالية

ناد شجاع
بارما نحو الزوال :نهاية ٍ
بارما ،الفريق الذي أمتع
ّ
محبي كرة القدم خالل الفترة الذهبية
للدوري اإليطاليّ ،
وقدم مجموعة من
النجوم وارتدى قميصه العديد من
األسماء الكبيرة ،أمثال :بوفون ،كانافارو،
تورام ،كريسبو ،فيرون ،زوال ،ناكاتا ،أورتيغا
وتافاريل وغيرهم؛ يعيش حاليًا أزمة
ّ
مالية خانقة قد تودي به وبتاريخه
إلى الزوال نهائيًا
نابولي ــ محمد خليل
ما إن أطلق الحكم االسكوتلندي هيو
داالس صافرة ختام املباراة النهائية
ل ـكــأس االت ـح ــاد األوروب ـ ــي ع ــام 1999
في موسكو ،حتى انطلقت األفراح في
مدينة بارما التي كانت تعيش أحلى
ّ
الكروية وقتذاك .عامذاك أحرز
أيامها
ّ
بارما لقبه الرابع أوروبيًا ليصبح من
ً
تمثيال إليطاليا قـ ّ
ـاريــا
أفـضــل الـفــرق
خلف ميالن ويوفنتوس وإنتر.
بـعــد تـلــك الـلـيـلــة ال ــروس ـ ّـيــة الجميلة،
لم تتوقف طموحات جمهور الفريق
األزرق واألصـ ـ ـف ـ ــر ع ـن ــد هـ ـ ــذا الـ ـح ـ ّـد،
بـ ــل كـ ـ ــان ي ـح ـل ــم بـ ـ ــأن ي ـ ـكـ ـ ّـرس فــري ـقــه
نفسه رقـمــا صعبًا عـلــى خــريـطــة كــرة
الـقــدم األوروب ـ ّـي ــة .لــم ُي ــدرك الجمهور
حينها أن سياسة مالك نــادي بارما
كــالـيـسـتــو تــان ـســي س ـت ـحــول األح ــام
ال ـ ــى ك ــوابـ ـي ــس فـ ــي غـ ـض ــون س ـن ــوات
قليلة ،اذ ّ
تبي ان بارما لم يكن سوى
ّ
واجهة لنشاطات مالية غير شرعية
ي ـق ــوم ب ـه ــا م ــال ـك ــه! هـ ــذا األخـ ـي ــر ك ــان
الشهيرة في
يرأس شركة «بارماالت»،
ّ
مـجــال صـنــاعــة األل ـب ــان ومـشـتــقــاتـهــا،
ُ
وك ــان ــت ت ـع ــان ــي م ــن ت ــراك ــم ال ــدي ــون،
ل ـك ـنــه اس ـت ـط ــاع رغـ ــم ذلـ ــك ال ـح ـصــول
على ق ــروض مــالـ ّـيــة بمساعدة بعض
ال ـس ـي ــاس ـي ــن ،ف ـح ـ ّـول ـه ــا إل ـ ــى شــركــة
م ـســاه ـمــة وط ــرح ـه ــا ف ــي ال ـب ــورص ــة.
الحقًا ،اشترى نادي بارما وبدأ بضخ
امل ــايــن ف ــي س ــوق االن ـت ـق ــاالت .بــاتــت
هذه املدينة الصغيرة مقصدًا للنجوم

والالعبني الذين يطمحون الــى الفوز
ب ــاأللـ ـق ــاب .ل ــم ت ـك ــن ت ـل ــك ال ـت ـع ــاق ــدات
واإلنـ ـج ــازات س ــوى ضـمــانــة تثبت أن
«بــارمــاالت» تملك السيولة ووضعها
املــالــي مـمـتــاز ،مــا يساعد تانسي في
ال ـح ـص ــول ع ـل ــى م ــزي ــد م ــن ال ـق ــروض
كــونــه يـمـلــك واح ـ ـدًا م ــن أف ـضــل أنــديــة
إيطاليا .بعدها بسنوات وتحديدًا في
ُ
عــام  ،2003تـ ّـم فضح تانسي وكشفت
إح ــدى أك ـبــر عـمـلـيــات االح ـت ـيــال التي
ّ
ُ
ـوقــب على
ه ــزت إيطاليا وأوروب ــا وعـ ِ
أثــرهــا بالسجن .كــانــت هــذه الحادثة
بمثابة الصفعة التي أفاقت جماهير
بارما من حلمها الجميل وقضت على
ّ
ّ
الوردية التي عاشتها .لكن أكثر
األيام
املتشائمني منهم لــم يتوقع أن تصل
األم ــور إلــى مــا هــي عليه اآلن ،اذ بعد
ثالثة مواسم على كارثة «بارماالت»،
اشترى رجل األعمال الشاب توماتسو
غـ ـ ـي ـ ــراردي الـ ـ ـن ـ ــادي .ف ــي الـ ـب ــداي ــة ،لــم
يحقق الـفــريــق الكثير ،فـكــان مــن فرق

وس ــط الـتــرتـيــب ،حـتــى إن ــه سـقــط إلــى
الــدرجــة الثانية ملــوسـ ٍـم واح ــد ،إلــى أن
ع ـ ّـن روب ــرت ــو دونـ ــادونـ ــي م ــدرب ــا في
موسم  ،2012-2011حيث بدأت األمور
بــال ـت ـح ـســن ت ــدريـ ـج ــا ل ـي ـب ـلــغ ال ـفــريــق
بعدها مسابقة «يوروبا ليغ» ،فكانت
بمثابة املكافأة لجمهور ُحرم من رؤية
فريقه ّ
قاريًا لسبعة مواسم متتالية.
ّ
ّ
لكن املحظور وقــع .وكــأن النادي بات
ع ـل ــى م ــوع ـ ٍـد م ــع امل ـش ــاك ــل واألزم ـ ـ ــات
امل ـ ــال ـ ـ ّـي ـ ــة .ف ــانـ ـتـ ـه ــى امل ـ ــوس ـ ــم ورف ـ ــض
االتحاد اإليطالي منح بارما رخصة
الـلـعــب فــي أوروبـ ــا بسبب ع ــدم دفعه
 ٣٠٠أل ــف ي ـ ــورو ،عن
ض ــرائ ــب بـقـيـمــة ُ
ع ـشــرة مــن العـبـيــه امل ـع ــاري ــن .لـكــن من
جديد ،ما خفي كان أسوأ ،اذ حني قام
ّ
املالي في
االتحاد األوروبي بالتدقيق
ّ
كشوفات الناديّ ،
تبي له أن بارما كان
ّ
ُيخفي مشاكله ّ
املالية ّوأن األمور أسوأ
بكثير مـمــا كــان مـتــوقـعــا .ورب ـمــا كــان
الوضع املالي لغيراردي وراء اتخاذه

سيتم حل بارما
وتغيير اسمه ليبدأ
مجددًا من دوري الهواة
ه ــذا ال ـق ــرار ف ــي ظ ــل الـضــائـقــة املــالـ ّـيــة
ال ـتــي يـمــر ب ـهــا ،ف ـق ـ ّـرر الـتـنـحــي وبـيــع
الـ ـن ــادي ف ــي ب ــداي ــة امل ــوس ــم ال ـحــالــي،
وهو ما نجح بفعله في كانون األول
ّ
املشجعون خيرًا
املــاضــي ،ليستبشر
مع وصول مستثمرين أجانب.

تقارير أخرى
على موقعنا

برنامج البطوالت األوروبية الوطنية
إنكلترا (المرحلة )31

إيطاليا (المرحلة )29

ألمانيا (المرحلة )27

ارسنال  -ليفربول ()14,45
افرتون  -ساوثمبتون ()17,00
مانشستر يونايتد  -استون فيال ()17,00
وس ــت بــرومـيـتــش الـبـيــون  -كــويـنــز بــارك
رينجرز ()17,00
ليستر سيتي  -وست هام يونايتد ()17,00
سوانسي سيتي  -هال سيتي ()17,00
تشلسي  -ستوك سيتي ()19,30

 -السبت:

 -السبت:

روما  -نابولي ()13,30
كالياري  -التسيو ()16,00
باليرمو  -ميالن ()16,00
اتاالنتا  -تورينو ()16,00
جنوى  -اودينيزي ()16,00
انتر ميالنو  -بارما ()16,00
ساسوولو  -كييفو فيرونا ()16,00
هيالس فيرونا  -تشيزينا ()16,00
فيورنتينا  -سمبدوريا ()19,30
يوفنتوس  -امبولي ()22,00

فرايبورغ  -كولن ()16,30
هــوفـنـهــايــم  -بــوروس ـيــا مــونـشـنـغــادبــاخ
()16,30
فيردر بريمن  -ماينتس ()16,30
اينتراخت فرانكفورت  -هانوفر ()16,30
فولسبورغ  -شتوتغارت ()16,30
باير ليفركوزن  -هامبورغ ()16,30
ب ــوروس ـي ــا دورت ـم ــون ــد  -ب ــاي ــرن ميونيخ
()19,30

 األحد:بيرنلي  -توتنهام ()15,30
سندرالند  -نيوكاسل يونايتد ()18,00
 االثنني:كــري ـس ـتــال بـ ــاالس  -مــانـشـسـتــر سيتي
()22,00

 األحد:اوغسبورغ  -شالكه ()16,30
هيرتا برلني  -بادربورن (.)18,30

ّ
مالكو النادي ُ
الجدد اكتشفوا أن قيمة
دي ــون ال ـنــادي هــي  ٢٠٠مـلـيــون يــورو
تقريبًا ،وهــو رقــم كبير بالنسبة الى
ـاد صـغـيــر مـثــل ب ــارم ــا ،ف ـبــاعــوه في
نـ ٍ
شهر شباط ملستثمرين إيطاليني ّ
وتم
تعيني جامبييترو مانينتي رئيسًا.
هـ ــذا األخـ ـي ــر ص ـ ـ ّـرح بـ ــأن ق ـي ـمــة ش ــراء
بــارمــا كانت مقابل يــورو واحــد فقط.
وف ــي ظ ــل وصـ ــول الـعـجــز امل ـ ـ ّ
ـادي إلــى
 ٤٠ألف يورو في خزائنه ،أعلن
وجود ّ
النادي أنه ليس لديه ما يكفي لسداد
بدالت الكهرباء ورواتب موظفي األمن
وسيارة اإلسعاف حتى نهاية املوسم،
لــذا طلب اللعب مــن دون جمهور في
مـبــاراتــه أم ــام أوديـنـيــزي لـعــدم قدرته
على دفــع روات ــب موظفي أمــن ملعب
إينيو تارديني ،وقد رفض الالعبون
واالتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد اإليـ ـ ـط ـ ــال ـ ــي ه ـ ـ ــذا ال ـط ـل ــب
وتأجلت املباراة وكذلك املباراة التالية
أمــام جنوى .ووصلت األمــور إلى ّ
حد
بيع باص الفريق الخاص وسياراته
ُ
وحـ ـ ِـجـ ــزت م ـقــاعــد االح ـت ـي ــاط وأثـ ــاث
ّ
غرف املالبس وتقرر بيعها في املزاد
انـطــاقــا مــن مبلغ  ٥آالف ي ــورو .هــذا
الــوضــع املــأســوي لــم يسلم منه فريق
الشباب ،فخرج مدربه وهداف الفريق
السابق األرجنتيني هرنان كريسبو
ّ
لـيـقــول إن العـبـيــه يـسـتـحـ ّـمــون بمياه
ـاردة لعدم وجــود الكهرباء لتشغيل
بـ ّ
السخانات.
ّ
حاليًا،
تبدو أمور بارما شبه منتهية
ُ
سيكمل الفريق املــوســم ،لكن محكمة
املــديـنــة أعـلـنــت أف ــاس ــه ،مــا قــد يعني
ّ
حــلــه وتغيير اسـمــه لـيـبــدأ مــن جديد
ّ
فــي دوري ال ـه ــواة بــاسـ ٍـم مختلف إل
فـ ــي حـ ـ ــال ب ـي ـع ــه مل ـس ـت ـث ـم ــري ــن ُجـ ـ ــدد،
وه ــو أم ــر مستبعد الع ـت ـب ــارات ع ــدة.
ّأول هــذه االع ـت ـبــارات أن قيمة ديونه
كبيرة ّ
صغير
فريق
جدًا بالنسبة إلى
ٍ
ٍ
بمداخيل وعائدات ّمحدودة .ثانيها،
ّ
ّ
شعبية
ألن ــه لـيــس نــاديــا ج ــذاب ــا ول ــه
كبيرة كميالن أو يوفنتوس أو إنتر،
وبالتالي ال يصلح لالستثمار ووضع
ّ
ّ
خطة للنهوض به ألن نجاح هذا األمر
مضمون على اإلطالق.
غير
ٍ
ـاد ش ـ ـج ـ ــاع ،إذ ي ـ ـبـ ــدو أن
ـ
ـ
ـ
ـ
ن
ـة
ـ
ي
ـا
نـ ـه ـ
ٍ
ّ
محبيه
بــارمــا سيبقى فـقــط فــي قـلــب
وذاكرتهم.
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الكرة اللبنانية

السلة اللبنانية

ُ
الدقة يمنح النبي شيت طوق النجاة ويفقد األنصار األمل
عــاد فريق النبي شيت بأفضل مــا يكون
ال ــى الـ ــدوري الـلـبـنــانــي لـكــرة ال ـقــدم ،وبــدأ
مــدربــه محمد الــدقــة مـشــواره معه بــأروع
ص ـ ــورة ح ــن م ـنــح فــري ـقــه طـ ــوق ال ـن ـجــاة
بـبـقــائــه ف ــي بـطــولــة ال ــدرج ــة األولـ ــى بعد
فوزه الغالي والثمني على األنصار 0 – 2
في افتتاح األسبوع الثامن عشر.
ف ـمــن ع ـلــى مـلـعــب ب ـي ــروت ال ـب ـل ــدي ،ال ــذي
ل ـط ــامل ــا ع ــرف ــه ال ــدق ــة ك ــاع ــب س ــاب ــق مــع
األنـصــار ،نجح املــدرب «املـظـلــوم» ،والــذي
لم ُينصف سابقًا ،في تحقيق الفوز على
«األخضر» ،ممددًا «إقامة» فريقه الجديد
الـنـبــي شـيــت فــي الــدرجــة األول ــى موسمًا
آخ ـ ــر ب ـع ــد رف ـ ــع رصـ ـي ــده ال ـ ــى  21نـقـطــة،
وم ــوج ـه ــا ض ــرب ــة ق ــاض ـي ــة آلمـ ـ ــال فــريـقــه
السابق األنصار في إحراز اللقب.
لكن الفضل ال يعود الى الدقة فقط ،بل الى
مجموعة العبيه الــذيــن كــانــوا عند حسن
ظــن مــدربـهــم ال ــذي ع ــرف كيف يبث فيهم
روح الفوز ،ووظف قدرات بعضهم بطريقة
صحيحة .فالعب خط الوسط علي األتات
جعل منه الدقة مدافعًا صلبًا ،فكان قائدًا
ل ـل ــدف ــاع ب ـكــل م ـع ـنــى ال ـك ـل ـمــة .أمـ ــا زمـيـلــه
السوري خالد الصالح فكان قائدًا في خط

العبو النبي شيت يحملون مدربهم محمد الدقة بعد الفوز (عدنان الحاج علي)

الوسط ومهندسًا لكرات فريقه الهجومية
والتي أثمرت إحداها الهدف الثاني.
فــي ال ـه ـجــوم ،كــانــت م ـب ــاراة أم ـ ّـس فرصة
للسنغالي الشيخ ديــوك كي يوقع اسمه
بأحرف من ذهب على سجل اللقاء ،فنجح
ف ــي ه ــز شـ ـب ــاك حـ ـ ــارس األن ـ ـصـ ــار حـســن
مـغـنـيــة م ــرت ــن ،األولـ ـ ــى ف ــي الــدق ـي ـقــة 24
والثانية في الدقيقة  .70ولم تكن جهود
الثالثي األتات ـ الصالح ـ ديوك وزمالئهم
أي ـض ــا لـتـثـمــر ن ـقــاطــا غــال ـيــة لـ ــوال بــراعــة

المنافسة البرتقالية
تعود اليوم

إحراز لقب الكأس ،في حال جاءت النتائج
اليوم وغدًا في عكس صالح األنصاريني.
أم ـ ـ ــا ال ـ ـحـ ــديـ ــث ع ـ ــن ت ـح ـض ـي ــر األن ـ ـصـ ــار
ّ
للموسم املقبل ،فهذا أمــر غير مــؤكــد في
ظــل الـتـخـبــط ال ــذي يـعــانـيــه ال ـن ــادي على
صعيد الـخـيــارات وال ـق ــرارات والـتــي أدت
ال ــى ض ـيــاع فــرصــة ذهـبـيــة عـلــى ال ـنــادي،
وهو األمر الذي شعر به جمهور األنصار
ّ
فتمنع عن الحضور إال بأعداد قليلة.
على صعيد التشكيلة ،فقد افتقد األخضر
عــددًا مــن الالعبني كالحارس الري مهنا
الــذي يتعافى من إصابته ،واملدافع أنس
أب ــو صــالــح امل ــري ــض والـ ــذي ك ــان لغيابه
تــأثـيــر كبير عـلــى دف ــاع األن ـصــار الـتــائــه،
وخ ـصــوصــا ح ـســن سـ ّـيــد الـ ــذي يـتـحـ ّـمــل
مسؤولية الهدف األول .كما غــاب محمد
قرحاني ومحمود الزغبي بداعي اإليقاف.
ويستكمل األسـبــوع الثامن عشر الـيــوم،
فيلعب اإلخ ــاء األه ـلــي عــالـيــه مــع ضيفه
الساحل على ملعب بحمدون .كما يلعب
ال ـش ـب ــاب ال ـغ ــازي ــة م ــع ض ـي ـفــه الـتـضــامــن
ص ـ ــور ع ـل ــى م ـل ـعــب كـ ـف ــرج ــوز ،والـ ـس ــام
زغرتا املضيف مع الراسينغ ،والعهد مع
الصفاء على ملعب صيدا.
ويختتم األسبوع الثامن عشر غدًا األحد
بلقاء طرابلس مع ضيفه النجمة.

عبد القادر سعد

الـحــارس وحيد فتال الــذي لعبت خبرته
وت ــأل ـق ــه دورًا ف ــي ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى نـظــافــة
الشباك ،وخ ــروج سفير البقاع فــائـزًا من
قلب العاصمة بيروت.
ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،ل ــم ت ـك ــن فـ ـت ــرة االس ـت ــراح ــة
ف ــرص ــة ل ــأنـ ـص ــار ك ــي يـ ـع ــود بـ ـق ــوة ال ــى
الـ ـّـدوري .فـمــدربــه الـجــديــد ري ـشــار تــاردي
الرئيسية
فضل متابعة فريقه من املنصة
ّ
ليتسلم مهمته بـشـكــل رس ـمــي ومـتــأخــر
االث ـن ــن ،ل ـكــن ق ــد ت ـكــون ه ــذه امل ـه ـمــة هي

استراحة
1966 sudoku
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أصداء عالمية
فينغر وجيرو األفضل في شهر آذار
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وقع االختيار على الفرنسيني :أرسني فينغر،
مدرب أرسنال ،وأوليفييه جيرو ،مهاجم الفريق،
لنيل جائزة أفضل مدرب والعب على التوالي في
الدوري االنكليزي املمتاز لكرة القدم عن شهر
آذار.
وأدت املسيرة الرائعة ألرسنال والتي شملت ستة
انتصارات متتالية في الفترة التي سبقت العطلة
الدولية إلى تقدم الفريق نحو املركز الثالث في
جدول الترتيب ،وال يزال يملك فرصة ولو ضعيفة
ملنافسة تشلسي على الفوز باللقب املحلي.
وفاز «الغانرز» بأربع مباريات متتالية في الدوري
ً
املحلي الشهر املاضي ،مسجال تسعة أهداف،
فيما تلقت شباكه هدفني.
وسجل جيرو خمسة أهداف بما في ذلك ثنائيته
في مباراة نيوكاسل ،بينما جاءت البقية بواقع
هدف أمام افرتون وكوينز بارك رينجرز ووست
هام.

4

8

5

9

5

7

4

6

1

6

7

1

8

5

7

4

9

7

8

2

9

7

9

10

أفقيا

3

 -1زعـيــم لبناني راح ــل ومــؤســس لـحــزب سياسي –  -2أحــد متصرفي جبل لبنان بنى جسر
ّ
جن ومالك – إلهي وخالقي – ّ -4
سجاد ُ
وب ُسط
الباشا قرب بيروت –  -3ضد خير – بشر أو غير
وحصائر – حفر البئر –  -5خوف وفزع – نسبة الى مواطن من بلد عربي –  -6عاصفة بحرية
– ّ
يمد الشيء ليطول – نوتة موسيقية –  -7مغارة يتدفق منها نهر إبراهيم – حبيب ليلى
ّ
العامرية –  -8الشرح واإليضاح –  -9باني ثالث أهرام الجيزة – جزيرة إيطالية صغيرة تفصل
ّ
البندقية عن األدرياتيك ُيقام فيها مهرجان سينمائي سنوي وتشتهر بمسابحها –  -10خالف
مغرب – ذرة مفرقعة بالحرارة بلغة العامة

عموديًا
 -1مدينة إسبانية واملــركــز الصناعي األول في البالد – متشابهان –  -2خــاف عسر – فضاء
ُ
واسع – وحدة قياس للطول تعرف أيضًا بالبوصة –  -3قادم – مطر خفيف أو ندى – البرد –
 -4من الفاكهة املفيدة صحيًا – ضد يجتمع –  -5مؤلف عربي فارسي األصل قتله والي البصرة
بأمر من املنصور وأمــاتــه شـ ّـر ميتة إشتهر بنقل كتاب كليلة ودمنة الــى العربية –  -6مدينة
ّ
أميركية تشتهر باملالهي وبألعاب القمار –  -7دق وكسر الــرأس – قبيلة توراتية مــن قبائل
ّ
اليهود – أصفر باألجنبية –  -8قديس – قبيلة عربية عظيمة وأسياد مكة من كبار تجار القوافل
–  -9إحسان – خاصتي وملكي – نعم بالروسية –  -10عالم فرنسي راحل إشتهر بدراساته عن
الجراثيم وإكتشافه لقاحًا ضد الكلب

أفقيا

4

حل الشبكة 1965

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.
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«أسطورة» الصين يقرر االعتزال
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يتهيأ البطل األوملبي والعاملي في سباق 110
م حواجز ،الصيني ليو تشانغ ،إلعالن اعتزاله،
بحسب الصحف املحلية.
ونقلت صحيفة «بينغ باي» عن مدرب النجم
الصيني ،هاي بينغ سون ،أن «ليو تشانغ يستعد
إلعالن اعتزاله» ،فيما أوضحت صحف أخرى أن
تشانغ ( 31عامًا) سيعلن بنفسه اعتزاله الثالثاء
املقبل .وحقق تشانغ انتصارات مذهلة جعلت منه
نجمًا مطلقًا في بلد لم يعتد املنافسة في سباقات
املضمار ،قبل أن يتعرض لعدة إصابات أدت الى
تراجعه.
وبلغ العداء الصيني القمة عندما عانق الذهب
املونديالي لسباق  110م في بطولة العالم في
أوساكا اليابانية  2007و 60م في فالنسيا
اإلسبانية  ،2008بعدما خطف ذهبية أوملبياد
أثينا  2004من العدائني األميركيني ،وحقق رقمًا
قياسيًا في لقاء لوزان ( )2006وقدره 12,88
ثانية.

مشاهير

حلول الشبكة السابقة

1

ّ
 -1املد – الجزر –  -2نابلس – يلجأ –  -3طبل – نام – رف –  -4والد – موز –  -5نز – اريزونا – -6
العلي – سل –  -7عود – دزني –  -8أهرب – ّ
يفج –  -9دبي – بلميرا –  -10سيراليون

عموديًا

ّ
ّ
 -1أنطون سعادة –  -2الباز – وهب –  -3مبلل – ادريس –  -4دل – دال –  -5سن – رعد – بر – -6
ّ
ّ
ّ
إميل زوال –  -7ليموزين – مل –  -8جل – زو – ي ي ي ي –  -9زجر – نس – فرو –  -10رأفت الهجان
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إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

تعود املنافسة الى مالعب كرة السلة
اللبنانية اليوم مع انطالق املرحلة الثالثة
من بطولة لبنان بلقاءي الشانفيل وضيفه
املتحد على ملعب ديك املحدي عند الساعة
 ،17.00كما يلعب الرياضي مع ضيفه
هوبس في التوقيت عينه على ملعب املنارة.
وتستكمل املرحلة الخميس في  9الجاري
بلقاءي بيبلوس مع ضيفه التضامن على
ملعب قرية الرئيس ميشال سليمان عند
الساعة  ،17.00كما يلعب الحكمة مع ضيفه
هومنتمن على ملعب غزير في التوقيت
عينه.
من جهة أخرى ،يبدو أن االتحاد اللبناني
لكرة السلة يسعى الى إدخال مصرف
لبنان كشريك في التمويل .إذ أمل رئيس
االتحاد وليد نصار أن تلقى املنتخبات
الوطنية الدعم من مصرف لبنان ،وخاصة
أن هذه املنتخبات تنتظرها االستحقاقات
الخارجية الهامة وعلى رأسها بطولة غرب
آسيا املؤهلة الى بطولة األمم اآلسيوية
واملؤهلة بدورها الى األوملبياد الصيفي الذي
سيقام العام املقبل في ريو دي جانيرو
بالبرازيل .وجاء كالم نصار خالل حفل
افتتاح دورة مصرف لبنان في كرة السلة
للمصارف على ملعب بلدية الشياح .وقال
نصار «املنتخبات الوطنية بحاجة الى دعم
للتحضير لالستحقاقات املقبلة ،وهدفنا
التأهل الى أوملبياد ريو دي جانيرو املقبل
في البرازيل ،ونأمل من مصرف لبنان
وعلى رأسه سعادة الحاكم رياض سالمة
أن نلقى الدعم ،وخاصة أن كرة السلة
ّ
اللبنانية حققت اإلنجازات الخارجية الكبيرة
عبر املنتخبات الوطنية واألندية».
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كاتبة كويتية ورئيس التحرير السابق لوكالة األنباء الكويتية .شاركت
في مؤتمرات محلية ودولية حول املرأة ودورها في املجتمع وانجازات
املرأة الكويتية في االعالم  = 2+7+3+8+5+4حصن السمؤال ■ 11+9+1
= من أيام األسبوع ■  = 6+10اسم موصول

حل الشبكة الماضية :يوجين مكارثي
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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

للبيع
مكاتب بمساحة
 777م + 2مستودع بمساحة 1150م2
في منطقة خلدة – حالة ممتازة –
لإلتصال 03/580765

إلعالناتكم الرسمية
واملبوبة والوفيات

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01
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ثقافة وناس

موسيقى

ّ
الثالثي جبران في بيروت موعد مع الحب والمقاومة
ّ
يحل الثالثي
الفلسطيني بعد غد ضيفًا
على «ميوزيك هول»
بدعوة من مهرجان «ليبان
جاز» .أمسية ترمي إلى
جمع تبرعات لـ «جمعية
توحيد شبيبة لبنان» ()ULYP
التي تعنى بتعليم الشباب
واألوالد والنساء .في
زيارتهم الثانية الى لبنان،
يستعيدون أبرز محطات
ّ
ويوجهون تحية
أعمالهم
الى محمود درويش
ساندي الراسي
ل ـل ـث ــاث ــي ج ـ ـب ـ ــران ،س ـم ـي ــر ()1973
ووس ـ ـ ــام ( )1983وعـ ــدنـ ــان ()1985
عالقة وثيقة بآلة العود .هم اعتادوا
على أن تكون بينهم كفرد من العائلة،
بعدما ترعرعوا مع والد ّ
وجد صنعا
هــذه اآللــة وعزفا عليها .خــال العام
امل ـ ــاض ـ ــي ،احـ ـتـ ـف ــل اإلخ ـ ـ ـ ــوة ال ـث ــاث ــة
بــالـعـيــد الـعــاشــر لـتــأسـيــس فرقتهم.
بــدأ سمير الـعــزف مـنـفــردًا ،وســرعــان
ّ
وانضم إليه ،فكان
من تأثر به وسام
ّ
أول ع ــرب ــي ي ـت ـخ ـ ّـرج م ــن «مــؤس ـســة
أنـطــونـيــو س ـتــرادي ـفــاري» اإليـطــالـيــة
ل ـص ـنــاعــة اآلالت ال ــوت ــري ــة .وأخ ـي ـ ّرًا،
انـ ـض ـ ّـم إل ـي ـه ـمــا ع ــدن ــان ال ـ ــذي تـعــلــم
بنفسه العزف على العود رغــم ميله
إل ــى االي ـق ــاع لـيـكـتـمــل ال ـثــاثــي ال ــذي
ي ـعــزف عـلــى أعـ ــواد مــن صـنــع وســام
نـفـســه .كــانــت الحفلة األول ــى للفرقة
ف ــي ب ــاري ــس ع ـ ــام  .2004ل ـك ــن م ــاذا
عــن أسـلــوب هــذا الثالثي الــذي حقق
ّ
لنفسه شهرة تخطت حدود فلسطني

والعالم العربي؟ ليس هناك من خط
مــوسـيـقــي م ـعـ ّـن يـتـبـعــونــه ،بــل نــوع
من اإلرادة التي تقودهم الى الحفاظ
على تــراث املوسيقى العربية ،على
ّ
يشجع مــن هــم ال ينتمون الى
نحو
ّ
ّ
ه ــذه الـثـقــافــة عـلــى ت ــذوق ف ــن الـعــود.
ي ـتــأثــر ال ـث ــاث ــي ب ــأن ـم ــاط مــوسـيـقـيــة
غربية أيـضــا ،إضــافــة الــى املوسيقى
الـعــربـيــة الـكــاسـيـكـيــة .يـتــأمـلــون في
الجاز والــروك وغيرهما من األنــواع.
ولكنهم فــي الــوقــت عينه يحرصون
عـلــى ع ــدم تـغـيـيــر هــويـتـهــم الـعــربـيــة
من أجل التقرب من السامع .بلوغهم
العاملية ال يعني اضطرارهم إلحداث
تغييرات لجهة ّ
جديتهم ومهنيتهم
ّ
فــي نقل هــذه الـهــويــة .فهم مـصــرون،
وف ـ ــق ك ـ ــام س ـم ـيــر فـ ــي تـ ــواصـ ــل مــع
«األخبار» على «أن ّ
تفرق جماهيرنا
بــن كوننا موسيقيني فلسطينيني،
ومــوسـيـقـيــن م ــن فـلـسـطــن مــدركــن
ضغط الهوية على اإلبــداع والثقافة.
ون ـحــن نــؤمــن ب ــأن ال ـفــول ـك ـلــور ليس
فقط مادة من املاضي ،بل هو املضي
في تأليف ما هو جميل حتى يصبح
ي ــوم ــا ب ـ ــدوره ف ــول ـك ـل ــورًا نـفـتـخــر بــه
ع ـنــدمــا ي ـف ــرض نـف ـســه ع ـلــى املـشـهــد
الثقافي».
للصمت مكانته في عمل هذا الثالثي
الـشـغــوف .وســط الزحمة املوسيقية
التي نعيشها في زمننا هذا ،لم يعد
فــي نظرهم أي وقــت للفنان للتروي
وس ـ ـمـ ــاع صـ ـ ــوت الـ ـصـ ـم ــت .بـحـســب
سـمـيــر «ال ـص ـمــت ب ــن ال ـن ـغ ـمــات هو
مــوس ـي ـقــى بـ ــذاتـ ــه» .م ــن أجـ ــل الـعـمــل
بجدية ،يتبع الثالثي طقسًا يقضي
باالنفراد في مكان مــا .كما يؤمنون
أن االرتـ ـ ـج ـ ــال مـ ــن أه ـ ــم أس ـ ــس ب ـنــاء
ال ـق ـط ـع ــة وع ـن ـص ــر املـ ـف ــاج ــأة أي ـضــا
يأتي للتحرر مــن انسيابية الجملة
التقليدية.
راف ـ ـ ـ ــق ال ـ ـثـ ــاثـ ــي ال ـ ـشـ ــاعـ ــر م ـح ـم ــود
درويش طوال  12عامًا .جمعتهم معه
نـحــو  30حـفـلــة فــي أوروب ـ ــا والـعــالــم

العربي .قبل رحيله ببضعة أسابيع،
رافقوه للمرة األخيرة في إحدى املدن
الفرنسية .يصعب على املوسيقيني
ال ـثــاثــة الـتـعـبـيــر ع ــن ال ـعــاقــة الـتــي
رب ـط ـت ـه ــم بـ ــدرويـ ــش والـ ـعـ ـم ــل ال ــذي

عمل جديد لهم سيصدر في
النصف الثاني من العام الحالي
اق ـتــرن ب ـهــذه ال ـعــاقــة وح ـمــل عـنــوان
ّ
«ف ــي ظ ــل ال ـك ــام» .يـقـ ّـر سمير بأنهم
ـروا مــا سـيـتـفــوه بــه من
لـطــاملــا ا ّن ـت ـظـ ّ
ـي يـتـعـلــقــوا ب ـنــوع م ــن األم ــل،
ك ــام ك ـ ّ
إذ إنه مثل الثورة واإليمان بقدسية
أرض فلسطني.

على صعيد آخر ،ينكب الثالثي على
ت ــأل ـي ــف ب ــرن ــام ــج ج ــدي ــد بـ ــدأ الـعـمــل
عليه ويتوقع أن يصدر في النصف
الـثــانــي مــن ه ــذا ال ـعــام .كـمــا ستكون
له مشاركة ضمن فعاليات مهرجان
جـ ــرش الـ ــدولـ ــي  .2015أمـ ــا الـحـفـلــة
ال ـتــي يـقـ ّـدمـهــا املــوسـيـقـيــون الـثــاثــة
فــي «ميوزيك هــول» فــي بـيــروت بعد
غــد االثـنــن ،فتندرج فــي إط ــار دعــوة
ق ــدم ـت ـه ــا لـ ـه ــم م ــؤسـ ـس ــة «ي ــولـ ـي ــب»
املعنية بمجال التعليم .يقول سمير:
«ه ــذه ه ــي امل ــرة الـثــانـيـ ّـة ال ـتــي نــأتــي
فيها الى لبنان وأذكر أننا بكينا في
املــرة األولــى التي حطت بنا الطائرة
في مطار بـيــروت .كانت هــذه سابقة
بالنسبة إلينا ،نحن املعتادون على
ال ـت ـجــوال فــي كــل ب ـقــاع ال ـعــالــم .أذكــر
أن ـن ــي ق ـلــت ع ـلــى املـ ـس ــرح اع ــذرون ــي

إذا تلعثمت بــالـكــام أو فــي الـعــزف،
فأنا كالعاشق الــذي يلتقي حبيبته
ف ــي أول الـ ـح ــب ،ف ـيــرت ـبــك وي ـت ــوت ــر».
فــي الـلـقــاء الـثــانــي ،يعد الـثــاثــي بأن
يكون أقل ارتباكًا ،خصوصًا أنه على
موعد مع الحب« .سنبحر سويًا في
أعمالنا من ألبوم «مجاز» و»رندنة»
و»أسفار» وسنتذكر درويش ليشجو
بصوته وشعره ونتمنى أن تزورونا
فــي امل ــرة الـقــادمــة فــي قــدسـنــا املـحــرر
مـ ــن االح ـ ـ ـتـ ـ ــال» .واق ـ ــع ال ـث ـق ــاف ــة فــي
فلسطني يعتبره سمير ديناميكيًا
وغـنـيــا مـنــذ اح ـتــال األراض ـ ــي حتى
ال ـ ـيـ ــوم ،وفـ ــي ال ـك ـث ـيــر م ــن املـ ـج ــاالت.
ّ
«لـنـتــذكــر ال ـش ـعــراء وال ـك ــت ــاب الـكـبــار
أمـ ـث ــال م ـح ـم ــود درويـ ـ ـ ــش ،وسـمـيــح
ال ـقــاســم ،وابــره ـيــم ط ــوق ــان ،وغـســان
كـ ـنـ ـف ــان ــي ،وادوار سـ ـعـ ـي ــد ،وامـ ـي ــل
حبيبي وغيرهم كـثــر» .يشير أيضًا
إل ــى أس ـمــاء ملـعــت فــي م ـجــاالت فنية
أخرى كالسينما مثل إيليا سليمان،
وميشال خليفة ،ورشيد مشهراوي،
وهاني أبو أسعد ،ومي املصري ،وآن
مـ ــاري جــاســر وغ ـي ــره ــم ،وك ــذل ــك في
املوسيقى أمثال املؤلف الكالسيكي
ب ــات ــري ــك الم ـ ـ ــا ،والـ ـ ـف ـ ــرق وامل ـغ ـن ـيــن
وامل ــؤلـ ـف ــن ال ـش ـب ــاب املـ ـع ــروف ــن فــي
ال ـع ــال ــم .وي ـض ـيــف أن ظـ ــروف الـقـمــع
ّ
وال ـح ـيــاة الـصـعـبــة هــي مــا يــولــد في
ال ــواق ــع حــاجــة داخـلـيــة ال ــى التعبير
واالبـ ـ ـ ــداع« .ال ـح ــرك ــة املــوس ـي ـق ـيــة في
ف ـل ـس ـطــن ال تـ ـه ــدأ وعـ ـ ــدد ال ـتــام ـيــذ
امل ـن ـت ـس ـبــن إلـ ــى م ـع ــاه ــد املــوس ـي ـقــى
كبير .أصبحت الثقافة هي املتنفس
ال ــوح ـي ــد ل ــأم ــل ول ـل ـم ـقــاومــة أي ـضــا،
م ـق ــاوم ــة الـ ــواقـ ــع امل ــري ــر واالحـ ـت ــال
البغيض .ومــا ينقصنا هــو صناعة
املــوس ـي ـقــى ب ـمــا ف ـيــه اإلنـ ـت ــاج الـفـنــي
والتسويق والترويج».
«تــريــو ج ـب ــران» 21:00 :مـســاء االث ـنــن 6
نيسان (أبريل) ـ ـ «ميوزك هول» (ستاركو)
ـ للحجز01/999666 :

سمير جبران :بيروت معشوقة محمود درويش
باريس ـ محمد الخضيري
خــال جولة فنية كــان «تــريــو جبران»
يقوم بها في الجنوب الفرنسي ،التقت
«األخبار» بسمير جبران ،فكان هذا الحوار:
■ أنتم اآلن في جولة في الجنوب الفرنسي.
هل العزف لجمهور غربي مختلف؟
حــن يـعــزف امل ــرء داخ ــل وط ـنــه ،فذلك
هـ ــو امل ـخ ـت ـب ــر ل ـن ــؤك ــد أنـ ـن ــا مـ ــن تـلــك
األرض .أم ــا ح ــن ن ـعــزف ف ــي ال ـغــرب،
ُ
فــا ن ـغ ـ ِّـرب ،بــل نـحــافــظ عـلــى الـهــويــة
ال ـعــرب ـيــة ف ــي مــوسـيـقــانــا ألن ال ـغــرب
يـ ـفـ ـض ــل ه ـ ــو اآلخ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــرف إلـ ــى
حـضــارات أخ ــرى .بــدأت تجربتنا في
فرنسا منذ  12سنة .قد يكون أسهل
عـلــى الـجـمـهــور ال ـغــربــي أن يستقبل
املــوسـيـقــى أكـثــر مــن ال ـغ ـنــاء .بدايتنا
كانت بطريقة متواضعة ولكن ّ
قدمنا
ّ
ستة ألبومات من حينها ،واآلن نحقق
م ــن أك ـث ــر امل ـب ـي ـعــات ك ـمــا ه ــي ال ـحــال
مــع ألـبــوم «مـجــاز» .جمهورنا فــي كل
بلد هــو جمهور محلي ويتفاعل مع
موسيقانا على طريقته.
■ الــوصــول إلــى سمعة دولـيــة مــر بالكثير
من املتاعب ،حدثنا عن ذلك؟
كـثـيــرون يـعـتـقــدون أنـنــا وصـلـنــا إلــى
ال ـعــامل ـيــة ألن ـن ــا انـطـلـقـنــا م ــن فــرنـســا
ك ــأن ـه ــا امل ـ ـكـ ــان األسـ ـ ـه ـ ــل .ه ـ ــذا خ ـطــأ،

ً
فــامل ـنــاف ـســة ه ـنــا ت ـف ــرض ع ـم ــا أكـبــر
ليفرض نفسه في الساحة الفرنسية.
لكن فرنسا في املقابل تعطي إمكانات
لـ ـلـ ـمـ ـب ــدع مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال إدارة أع ـ ـمـ ــال
وت ـحــافــظ ع ـلــى خـصــوصـيـتــه الفنية
والثقافية.
■ لكن ماذا عن بداياتكم في الناصرة التي
تحمل رمزية كبيرة؟
ال ـ ـنـ ــاصـ ــرة وف ـل ـس ـط ــن م ـ ـكـ ــان م ــؤث ــر
وخصب للكثير من الفنانني .املشهد
الـفـلـسـطـيـنــي م ــن ال ــداخ ــل وص ــل إلــى
الـعــاملـيــة مــع إيـلـيــا سليمان واملمثلة
ه ـ ـيـ ــام عـ ـ ـب ـ ــاس ،ومـ ـحـ ـم ــود دروي ـ ــش
ً
مـ ـث ــا .ال ـع ـم ــل ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ال ي ــزال
فــرديــا .مــا ينقصنا فــي فلسطني هو
وجود الصناعة املوسيقية .الفنانون
موجودون ،لكن ينقصنا اإلنتاج.
■ كان الغناء إذا طريقة للمقاومة؟ مقاومة
الضغط اليومي واالحتالل...
ن ـحــن م ــن عــائ ـلــة مــوسـيـقـيــة ووالـ ــدي
ص ــان ــع آالت عـ ـ ــود .وج ــدن ــا أنـفـسـنــا
تحت احتالل املوسيقى ،وهــذا أجمل
اح ـتــال .لكن بما أنـنــا فلسطينيون،
صـ ــارت املــوس ـي ـقــى أو ال ـث ـقــافــة ج ــزءًا
كبيرًا من مقاومة االحتالل .كان مهمًا
أن تثبت موسيقاك ولغتك وثقافتك،
وت ــؤك ــد أنـ ــك جـ ــزء م ــن هـ ــذه األرض،
ومــن ذلــك الـتــراب ،ومــن تلك الشجرة.

املــوسـيـقــى ج ــزء م ــن مـقــاومـتـنــا .لكن
نحلم أيضًا بأن نكون فنانني أحرارًا.
نحن نــدرك مــدى ضغط الهوية على
الثقافة .يجب أن يكون الفنان مدركًا
هـ ــذا ال ـض ـغ ــط ،فـيـنـتــج ث ـقــافــة تـغــذي
روحه ،وإبداعه أيضًا.
■ آلة العود ميراث عائلي لكم ،ماذا تفعلون
لتطوير هذا العزف؟
امليراث كلمة جميلة لكنها قد تحيل
أي ـضــا عـلــى الـفــولـكـلــور .والـفــولـكـلــور

جميل لكن ال
ضغط الهوية
ً
ينبغي أن يكون قاتال
ال يجب املـســاس بــه ،لكن ال يجب أن
نـعـيــد ف ـقــط م ــا أن ـتــج ســاب ـقــا وإال قد
نتحنط فــي أشـكــال سابقة .أن تؤلف
الـيــوم قطعة موسيقية جـيــدة ،يعني
أن ت ـك ــون ي ــوم ــا م ــا ف ــول ـك ـل ــورًا .نحن
نبحث اآلن عن تأليف ما هو جديد،
ففرقتنا تــؤلــف عــزفــا جــديـدًا بطريقة
جديدة.
ُ
■ الثالثي جبران إخوة .أخ ّوة الدم ،هل لها
امتداد إلى آلة العود؟

أنــا أكبر اإلخــوة .وســام شقيقي وهو
األوسط ورث مهنة رائعة ،فهو الجيل
الــرابــع من صناع العود في عائلتي.
وهو تعلم صناعة العود عن والــدي،
ولكنه أكـمــل هــذه الــدراســة فــي معهد
يـعــد مــن أه ــم مـعــاهــد صـنــاعــة اآلالت
في إيطاليا .بهذا ،يكتمل الجنون في
العائلة .فنحن ثالثة إخوة ،وأعوادنا
أي ـضــا ثــاثــة إخ ــوة يصنعها وس ــام،
وهكذا نحن ستة أشقاء على املسرح
نلهو ونلعب ،نقرأ ونلعب معًا ،فنحن
ن ــدرك أن ــه حــن تـخـلــو املــوسـيـقــى من
املتعة ال قيمة لها.
■ بــالـعــودة إلــى املرحلة الـتــي رافقتم فيها
محمود درويش ،ما هو تأثيره فيكم؟
طبعًا محمود درويش كان له التأثير
األكـ ـ ـب ـ ــر ف ـ ــي ث ـق ــاف ـت ـن ــا م ـ ــن ال ـن ــاح ـي ــة
املضمونية والفكرية عندما يقول لنا
ال تكونوا الضحية وال تكونوا البطل.
واحــرصــوا على أنــه حــن يصفق لكم
الـجـمـهــور ملــا أنـتــم عليه فــي صناعة
امل ــوس ـي ـق ــى ،ال ك ــأب ـط ــال أو ض ـحــايــا،
ف ـه ـك ــذا ف ـق ــط ت ـخ ــدم ــون ال ـق ـض ـيــة .أن
تـقـضــي ال ـس ــاع ــات واأليـ ـ ــام والـسـنــن
م ـ ــع ش ـخ ـص ـي ــة ع ـ ـمـ ــاقـ ــة ،أم ـ ـ ـ ـ ٌـر ك ــان
يغذينا روحانيًا .علمنا شفافية في
املوسيقى لم نعرفها من قبل .علمنا
درويـ ـ ــش أن اإلب ـ ـ ــداع صـ ـ ــادق .علمنا
ك ـيــف ن ـحــب ال ــوط ــن م ــن خـ ــال كــأس

نبيذ ،أو عيون امرأة ،وعلمنا الحرية
الفردية والعامة.
■ ال ــراح ــل ك ــان ي ـنــزعــج أح ـيــانــا الخ ـت ــزال
تجربته الشعرية في املقاومة؟ هل يحدث
هذا معكم؟
جاءت مرحلة وصف فيها باملقاومة،
فتمرد عليها ّ ،ألنــه شاعر كوني .كنا
محظوظني بأننا تعرفنا إليه في هذه
املرحلة .ضغط الهوية جميل لكن ال
ً
ينبغي أن يكون قاتال .أرفض عبارات
موسيقي مقاوم ،أو ملتزم.
■ اآلن تستعد الـفــرقــة إلح ـيــاء حـفـلــة في
بيروت ،ما الذي أعددتموه لجمهور املدينة؟
هــذه زيــارتـنــا الثانية لـبـيــروت .جلنا
ال ـع ــال ــم ك ـل ــه ،ل ـكــن بـ ـي ــروت مـعـشــوقــة
م ـح ـم ــود دروي ـ ـ ـ ــش .لـ ـه ــذا س ـن ـت ـبــادل
أجـمــل الـحــب مــع معشوقتنا بـيــروت.
سـ ـنـ ـق ــدم أجـ ـم ــل مـ ــا ل ــديـ ـن ــا ،س ـن ـقــدم
قلوبنا .ألن بـيــروت هــي ضـفــاف هذا
العالم العربي.
■ واملقبل؟ تؤلفون ألبومًا جديدًا؟
ألفنا فــي السنتني األخيرتني الكثير
مــن موسيقى األف ــام وه ــذا مــا يأخذ
الـ ـ ــوقـ ـ ــت ،ونـ ـلـ ـن ــا ج ـ ــوائ ـ ــز مــوس ـي ـقــى
ت ـص ــوي ــري ــة ع ــن ف ـي ـل ـمــن أوروب ـ ـيـ ــن.
أص ـعــب ش ــيء ف ــي إص ـ ــدار أل ـب ــوم هو
إي ـج ــاد عـ ـن ــوان .األك ـي ــد أن ـنــا سننتج
ألبومًا في بداية السنة املقبلة.
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ثقافة وناس

ألبوم
العازفة السورية الفرنسية معروفة لدى أغلب العاملين في المجال الفني في لبنان والعالم
ّ
العربي .ألبومها الجديد «أسلوب حياتي» (تمويل «آفاق») يقدم لغة موسيقية جديدة بعض الشيء
ّ
ولو أنها لم تخرج من العباءة الشرقية

نيسم جالل ...فلوت ذكي ومرن
عبدالرحمن جاسم
تـ ـطـ ـل ــق عـ ـ ــازفـ ـ ــة ال ـ ـف ـ ـلـ ــوت ال ـ ـسـ ــوريـ ــة
الـفــرنـسـيــة نـيـســم ج ــال (ب ــاالش ـت ــراك
مـ ــع ف ــرق ـت ـه ــا «إي ـ ـقـ ــاعـ ــات املـ ـق ــاوم ــة»)
ـوب حياتي»
ألـبــومـهــا الـجــديــد ّ«أس ـلـ ً
مقدمة لغة موسيقية
(تمويل «آفاق»)
ج ــدي ــدة بـعــض ال ـش ــيء ،وإن حافظت
على النمط الشرقي .عرفت جالل لدى
أغـلــب العاملني فــي املـجــال الفني في
لبنان والعالم العربي كونها تعاملت
واشتركت وحتى أسست فرقًا سابقًا،
ف ـم ــن ت ـع ــام ـل ـه ــا مـ ــع ع ـ ـ ــازف ال ـب ـيــانــو
الشهير فتحي سالمة وفرقتي «بالك
تـيـمــا» و«ال ـ ــدور األول» (أسـهـمــت في
ت ــأس ـي ـس ـه ــا) املـ ـص ــريـ ـت ــن ،إل ـ ــى لـيـنــا
ش ـمــام ـيــان ال ـس ــوري ــة ،وم ـغ ـنــي ال ــراب
ال ـل ـب ـنــانــي ّ
ري ـ ــس ب ـي ــك ،إل ــى تـعــامـلـهــا
الـطــويــل مــع فــرقــة ال ــراب الفلسطينية
«كتيبة خمسة» ،والحقًا تعاملها مع
«أس ـل ــوب» فــي ألـبــومـيــه «ف ـصــل» و«ع
الحفة».
بــاخ ـت ـصــار ،أم ـضــت ال ـعــازفــة الـشــابــة
ً
عـمـرًا طــويــا تـتـعــامــل مــع املــوسـيـقــى.
ّ
متعمقة
دراسات
منذ حداثتها ،تلقت
ٍ
في املوسيقى .درست الناي العربي في
«املعهد العالي للموسيقى» في دمشق
م ــع األسـ ـت ــاذ املـ ـع ــروف م ـسـ ّـلــم ّ
رحـ ــال
( ،)2003ل ـت ـتــابــع الح ـق ــا تخصصها
فـ ــي امل ــوس ـي ـق ــى ال ـع ــرب ـي ــة مـ ــع عـ ــازف
الـكـمــان امل ـصــري الـشـهـيــر عـبــده داغــر
( .)2005هــي تــدرك تمامًا «حرفتها»،
وم ــن يسمع األل ـبــوم يمكنه ببساطة
م ــاح ـظ ــة ش ـي ـئ ــن أولـ ـ ـي ـ ــن :ذك ــاؤه ــا
ّ
التكيف مع
موسيقيًا وقــدرتـهــا على
طبيعة «امل ــراد قــولــه» .ينسحب هــذان
األم ـ ـ ــران ع ـلــى األلـ ـب ــوم ب ـكــام ـلــه ،فهي
ت ـعــرف طـبـيـعــة ال ــوط ــن ال ـعــربــي ال ــذي
ً
عــاشــت فـيــه طــويــا (قـضــت كـثـيـرًا من
ال ــوق ــت ف ــي مـصــر ول ـب ـنــان وس ــوري ــا).
تـكـمــن طـبـيـعــة املـسـتـمــع ال ـشــرقــي في
حبه لسماع الـحـكــايــا .مــن هنا كانت
عالقته باملوسيقى وفقًا ملــدى قربها
ً
م ــن «ح ـك ــاي ــةٍ » م ــا .م ـثــا ف ــي مـعــزوفــة
«زيـ ــارة صـبــاحـيــة» ،Visite matinale
تحس في البداية أن املوسيقى تأتيك
عـلــى ع ـجـ ٍـل .هـنــاك «ف ـجـ ٌـر» يـبــزغ هنا.
شـ ٌ
ـيء تــود سماعه في صباحك ،حال
استيقاظك .فجأة (وفــي الدقيقة 1:35
تحديدًا) تحس أن األمــور قــد ّ
تغيرت
إل ــى م ــا بـعــد االس ـت ـي ـقــاظ :ه ـنــاك أح ــدٌ
يندهك باسمك :هي زيــارة صباحية،
ٌ
حبيب لحبيب .هــل تشرب
زي ــارة مــن
ٍ

ـزن
ال ـق ـهــوة؟ أو م ــاذا ع ــن قـلـيـ ٍـل م ــن ح ـ ٍ
صـبــاحــي؟ فــي الــدقـيـقــة  ،2:40تسألك
الـعــازفــة الشابة عبر موسيقاها :هل
ـس ال ـق ـهــوة م ـعــا ،ما
س ـتــأتــي؟ فـلـنـحـتـ ِ
رأي ـ ـ ــك؟ ه ــل تـ ــزورنـ ــا؟ إلـ ــى هـ ــذا ال ـحــد
ت ـس ـت ـط ـي ــع م ــوسـ ـيـ ـق ــى ن ـي ـس ــم ج ــال
الولوج إلى داخل مشاعر مستمعيها.
ت ـغ ـيــر ن ـي ـســم ال ـل ـع ـبــة أك ـث ــر م ــن مـ ـ ّـرة،
ت ــاع ــب ج ـم ـهــورهــا ك ـمــا ل ــو أن ـه ــا في
حـفـلــة «م ـب ــاش ــرة» .تغيير الـنـمــط هو
دليل «ذكــاء» وامليزة األكثر بــروزًا في
جميع ثنايا األلـبــوم .فــي مقطوعتها
 Parfois c›est plus fort que toiتتغير
طبيعة املوسيقى كليًا .هنا نتحدث
«جـ ـ ـ ـ ـ ــاز» ،تـ ـخ ـ ّـي ــم روح ال ـس ـت ـي ـن ـي ــات
والـ ـسـ ـبـ ـعـ ـيـ ـنـ ـي ــات ،ونـ ـيـ ـن ــا س ـي ـم ــون،
وب ـي ـل ـل ــي ه ــولـ ـي ــداي وت ـش ـي ــت ب ـي ـكــر،
وبيغي لي ،وايال فيتزجيرالد .تشعر

يضم األلبوم
مقطوعة بعنوان
«أم الشهيد»

بأن أسلوب «موسيقى الحانة» الذي
اش ـت ـه ــر ف ــي ت ـل ــك الـ ـفـ ـت ــرة ،ي ـع ــاد عـبــر
نيسم ولو بلغتها الشرقية الخاصة.
م ــاذا عــن الـشـعــوب الشرقية واآلف ــرو-
شرقية؟ بالتأكيد سيظهر هذا السؤال
نظرًا إلى قرب نيسم من رموز الغناء

والـعــزف األفــريـقــي .هــي عملت سابقًا
مع عــازف الباص الكاميروني هيلير
ب ــان ــدا ،وع ــازف ــي الـغـيـتــار الـبــوركـيـنــي
عبدالله تـ ــراوري ،والنيجيري كياال،
وع ــازف البيانو املــالــي شيخ تيديان
س ـي ــك .ت ـع ــرف نـي ـســم أفــري ـق ـيــا ج ـي ـدًا،
فقربها مــن ه ــؤالء ال ـعــازفــن ،جعلها
ّ
ٌ
«بدو ّ
رحل» لتتحدث
تقدم معزوفتها
ع ــن ع ــاق ــة الـ ـصـ ـح ــراوي ب ـص ـحــرائــه.
نـسـمــع مــوسـيـقــى تـشـبــه حـيــاة أولـئــك
ّ
الرحل الباحثني عن الكأل واملاء ،البطء
فــي الـعــزف حينًا والصخب والرقص
حينًا آخر .إنها عالقة صاحب األرض
بأرضه ،تلك التي ال يفهمها إاله .في
ل ـح ـظــةٍ م ــا ،ت ــاح ــق املــوس ـي ـقــى أفـعــى
تغوص في الــرمــال ويراقبها البدوي
ال ــراح ــل مــن امل ـكــان ،ال ــذي تشعر بأنه
يـ ــرحـ ــل راقـ ـ ـص ـ ــا ف ـ ــي ض ـ ـ ــوء ال ـش ـم ــس
الـســاطـعــة .لـكــن فــي املـعــزوفــة نفسها،
نجد أن «املسحة الشرقية» التي تريد
نيسم إبقاءها في ألبومها موجودة.
أمـ ــا ف ــي «س ـم ــاع ــي غ ــري ــب» Etrange
̈ ،Samaaiف ـت ـعــود ب ــك املــوس ـي ـقــى إلــى
ع ـص ــور ال ـش ــرق وال ـس ــاط ــن املـهـيـبــة
وقـصــورهــم ال ـفــارهــة ،لـكــن فــي اإلط ــار
نفسه تتذكر املغني الشرقي السوري
من حلب) صبري مدلل ،كما
(تحديدًا ّ
لــو أن ــه يـغــنــي فــي خـلـفـيــة املــوسـيـقــى.
ت ـش ـعــر بـ ــروحـ ــه ال ـغ ـن ــائ ـي ــة فـ ــي أص ــل
املــوسـيـقــى ،هــل كــانــت نيسم تتقصد
ذل ــك؟ ابـنــة قــريــة كـفــر نـبــل تـعــرف ذاك
ال ـن ـمــط م ــن ال ـغ ـنــاء ال ـشــرقــي وتفهمه
ج ـي ـدًا ،لــذلــك لــم يـكــن لــربـمــا غــريـبــا أن
تـضـعــه ف ــي م ـت ـنــاول مستمعيها .إذا
كان بحث املستمع عن «اللغة الشرقية
املوسيقية» ،فسيجد ضالته في هذه
املعزوفة بالتأكيد.
وألن «االس ـت ـش ـه ــاد» جـ ـ ٌ
ـزء م ــن ثـقــافــة
املجتمع الـشــرقــي ال ـيــوم ،تـقـ ّـدم نيسم
م ـق ـط ــوع ـت ـه ــا «أم ًالـ ـشـ ـهـ ـي ــد» .ت ـب ــدو
موسيقاها مختلفة عن بقية األلبوم،
فـهــي تنقسم إل ــى مـعــزوفـتــن (األول ــى
لغاية الثانية  )0:44تـبــدأ املوسيقى
ٌ
ـيء ما،
كأنما هناك أحــد يسأل عن شـ ٍ
ي ـن ــادي عـلــى أحـ ـ ٍـد م ــا :لـكــن ال ج ــواب.
الجزء الثاني يغير كل شيء خصوصًا
عند الدقيقة  1:25حــن تـبــدأ بسماع
صوت الدف مترافقًا مع صوت تنفس
ال ـعــازفــة ال ـشــابــة ،تـشـعــر بــأنــك تــرغــب
بـمـعــرفــة ع ـ َـم يـتــم الـ ـس ــؤال .ه ـنــاك أم ـ ٌـر
يحدث ،واملوسيقى ترسم الحدث في
عقلك كما لو أنها موسيقى تصويرية
لفيلم.
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 3دقائق
مع «مشروع ليلى»!
محمد همدر
ال يغيب شباب «مشروع ليلى» عن الساحة .الجمهور
يكبر مع كل محطة ،والظاهرة اللبنانية املوسيقية
الشابة ال تـتــرك عاصمة ال تحيي فيها حفلة .فال
يمر أسبوع من دون أن تخرج صورة لشباب الفرقة
في بلد جديد ،مع جمهور مختلف ،يتدافع شبابه،
يرفعون أيديهم ليظهروا خلف الفرقة في الصورة.
الـلـيـلــة ،سيحيي شـبــاب «م ـشــروع لـيـلــى» حفلة في
«وان»  ONEفي بيروت ،مطلقني أغنيتهم الجديدة «3
دقائق» التي ستعزف للمرة األولــى أمــام جمهورهم
في لبنان ،يرافقهم تجهيز بصري ضخم .النجاح
يدفع بالفرقة الى املزيد من العمل والتحدي للحفاظ
عـلــى ال ـص ــورة ال ـتــي هــي ال ـعــامــل األقـ ــوى فــي نـجــاح
ال ـفــرقــة ،بــاإلضــافــة إل ــى جـمـهــور جـمـيــل يـحـ ّـب هــذه
الفرقة ويتابعها ويدعمها .وهذا ما يظهر جليًا في
أمسيات الفرقة فــي لبنان وخــارجــه وعلى صفحة
املجموعة على مواقع التواصل .في «مشروع ليلى»،
ليست الـكـلـمــات أو األل ـحــان سببًا فــي الـنـجــاح ،هي
الظاهرة التي لفتت األنظار منذ االنطالقة املتحمسة
امل ـنــدف ـعــة عـ ــام 2008
ل ـت ـت ــوال ــى اإلصـ ـ ـ ــدارات
مـ ــع« :مـ ـش ــروع لـيـلــى»
(« ،)2009ال ـ ـح ـ ــل
رومــانـســي» (،)2011
«رق ـص ــوك» (.)2013
هـ ــي أيـ ـض ــا ال ـظ ــاه ــرة
اآلت ـيــة مــن بـلــد يسرق
انـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــاه امل ـ ـ ـ ـ ـ ــارة ق ـبــل
الدخول في نقاش عن
جودة العمل اآلتي منه
أو رسالته ومضمونه.
ل ـ ـكـ ــن ال ش ـ ـ ـ ــك ،ف ـ ـ ـ ّ
ـإن
«مـ ـش ــروع ل ـي ـلــى» هي
ال ـ ـف ـ ــرق ـ ــة الـ ـشـ ـب ــابـ ـي ــة
الــوح ـيــدة الـتــي حققت
ه ــذه ال ـش ـهــرة الـعــاملـيــة
وه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا االنـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـش ـ ـ ــار،
غــادرهــا أنــدريــه شديد
تترافق
عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازف ال ـ ـغ ـ ـي ـ ـت ـ ــار،
وأم ـي ــة مــاعــب عــازفــة
األمسية مع
ال ـك ـي ـب ــوردز ،وأك ـم ـلــت
تجهيز بصري
الفرقة «باللي بقيوا»،
ضخم
م ـس ـت ـقــرة ال ـي ــوم على
خـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـس ـ ـ ــة شـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــان،
أصــدقــاء عزفوا سويًا
خ ـ ـ ـ ـ ـ ــال دراسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــم
الجامعية وقرروا يومًا
املشاركة في مسابقة موسيقية ،فكسبوها وبدأت
الرحلة .اجتهد أعضاء الفرقة وأعطوا أغلب وقتهم
ملشروعهم املوسيقي الذي أصبح األولوية ،واضعني
شهاداتهم العلمية جانبًا .كانت أهم النتائج الجميلة
التي حصدوها استضافتهم في مهرجاني «بعلبك»
( )2012و«بيبلوس» ( )2010الــدولـيــن ،وظهورهم
ع ـلــى غـ ــاف م ـج ـلــة «رول ـي ـن ــغ س ـت ــون ــز» ،وقـيــامـهــم
بجوالت عاملية ومشاركتهم في مهرجانات معروفة
ومهمة خارج لبنان أيضًا .كانت الفرقة ستقدم «ريد
هــوت شيلي بيبرز» فــي بـيــروت عــام  ،2012لكنها
انسحبت بعد علمها بأن الفرقة األميركية ذاهبة من
ً
بـيــروت الــى تــل أبـيــب .مــوقــف أث ــار ج ــدال عند مــن ال
يفهم أهمية املقاطعة كرسالة وتذكير للعالم بحق
شعب ُسلبت أرضه.
الليلة في  ONEسيلتقي شباب «مشروع ليلى» حامد
سنو (غـنــاء ـ ـ ال ـص ــورة)) ،ك ــارل جــرجــس (درام ــز)،
ابراهيم بدر (باص) ،فراس أبو فخر (غيتار) وهايغ
بابازيان (كمان) ،بجمهورهم اللبناني ،وقد خرجت
إلــى العلن منذ حــوالــى أسبوعني ،أغنيتهم الجديدة
« 3دقــائــق» مــع فيديو مــن إخ ــراج أمــن درة ،مخرج
فيلم «غ ــدي» .يتخلل الحفل أيضًا تجهيز بصري
ّ
ضخم سيلف املكان من تصميم غابي فرنينة من
.BEIRUT VISUALS
حفلة «م ـشــروع لـيـلــى» 21:00 :مـســاء الـيــوم ـ ـ
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صورة
وخبر

علـى خشـبة كباريـه «ليـدو» الشـهير فـي باريـس ،انطلقـت عـروض  Paris Merveillesالتـي تحمـل توقيـع المخـرج البلجيكـي ـــ
اإليطالـي فرانكـو دراغـون ،علـى أن تسـتمر حتـى آذار (مـارس) ( .2016لـوا فونانسـيب ـــ أ ف ب)

بانوراما
«رباعيات صالح جاهين»
في الباشورة قريبًا

بلدية بيروت
… تحب الكالب والقطط

شاركوا في تصميم
دالية الروشة

تقيم «جمعية السبيل» الثالثاء
املقبل أمسية موسيقية حول
«رباعيات صالح جاهني/
الصورة» (ألحان ّ
سيد مكاوي،
ّ
الحجار) ،يتخللها
وغناء على
سماع وتحليل .األمسية من إعداد
وتقديم الناقد والباحث اللبناني
إلياس ّ
سحاب.
ّ
يذكر أنه مع صعود التيارات
اإلسالمية في مصرُ ،منع علي
ّ
الحجار قبل فترة من غناء أحد
املقاطع« :عبثًا بقول واقرا وسورة
عبس /متلومش حد إن ابتسم
أو عبس /فيه ناس تقول الهزل
يطلع جد /وناس تقول الجد
يطلع عبث عبث عبث عبث عبث/
ّ
عجبي» ،بدعوى أنه «ازدراء
لإلسالم باستخدام سورة قرآنية
في مقطع غنائي».

في ظل تفاقم أزمة الكالب
والقطط الشاردة في مختلف
املناطق اللبنانية ،وتعامل بعض
البلديات مع هذه الحيوانات
بطريقة وحشية ،أصدرت بلدية
بيروت أخيرًا بيانًا أكدت فيه
ّأنه ً
بناء على القرار الصادر عن
محافظ بيروت زياد شبيب (رقم
/1494ب) في  18تموز (يوليو)
 2014واملتعلق بتشكيل لجنة
ملعالجة مشكلة الكالب والقطط
الشاردة ،وبعد جوالت تفقدية
ّ
عدة في حرج بيروت ،تم رصد
الكالب الشاردة والتقاطها
بإشراف متخصصني وأطباء
ّ
بيطريني .وأضاف أن تلك الكالب
ُ
نقلت إلى إحدى العيادات
ُ
البيطرية ،قبل أن تؤخذ إلى مركز
اإليواء الخاص في جمعيتي
 Animals Lebanonو .Betaولفت
ّ
البيان إلى أن التحضيرات ال تزال
قائمة إلصدار قرار إداري تنظيمي
لحالة الحيوانات الشاردة مع
خطة عامة إلدارة األسباب
الرئيسية للمشكلة.

أطلقت الحملة األهلية للحفاظ
على دالية الروشة مسابقة لطرح
رؤى مغايرة إلعادة تنظيم
الدالية (بيروت) مكانيًا وبرمجيًا
ومؤسسيًا ،في إطار الحفاظ على
هذا املوقع كمساحة مشتركة
مفتوحة للجميع من دون أي
اعتبارات لالنتماءات القومية
والجندرية واإلثنية والدينية
وسواها .وتحث املسابقة املهنيني
ومتعددي االختصاصات،
واملواطنني املعنيني ،واملهتمني
بإمكانية رسم مستقبل حضري
غير إقصائي مسؤول من الناحية
البيئية يسمح بالتعددية،
على االستجابة لهذه الدعوة،
ّ
وتشجعهم على توظيف
مهاراتهم/ن املهنية وقدراتهم/ن
االبتكارية في صوغ تصميمات
تخطيطية فعلية ،وتسليمها في
مهلة أقصاها ّ 26أيار (مايو)
املقبل.
(للمشاركة زوروا هذا املوقع:
http://dalieh.org/competition.
)html

عرض «يوم ّ
مر يوم حلو» :الثالثاء
ً
مساء ـ
 7نيسان ـ الساعة السابعة
املكتبة العامة لبلدية بيروت (الباشورة
ـ بناية الدفاع املدني /الطابق الثالث).
الدعوة عامة .لالستعالم01/667701 :
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ويك أند

وجهًا لوجه

نجيب:
الشيخ
قيس
ّ

الحرب (األخرى) هي الحل
ً
عندما نقول اسمه ،نضرب مثاال عن الوسامة
والهدوء واالتزان والتهذيب والرقي .وقف ابن
الممثل والمخرج محمد الشيخ نجيب منذ طفولته
أمام الكاميراُ ،ليصبح نجمًا سوريًا .في حديثه
لـ«األخبار»ُ ،يخبرنا عن جديده ،وتجربته الدرامية األولى
في مصر ،وعالقته بزوجته ومولوده الجديد ،وال
يخفي آراءه في ما يحدث في بالده
وسام كنعان
■ بدأت بالعمل في عمر مبكر جدًا ،ووقفت
أمـ ــام ال ـكــام ـيــرا وت ـقــاس ـمــت ال ـب ـط ــوالت مع
ممثلني كـبــار وأن ــت فــي ســن الـ ـ  .12بماذا
أفادك هذا األمر ،وبماذا ّميزك عن غيرك؟
ّ
زودنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي بـ ـغـ ـن ــى ك ـ ـب ـ ـيـ ــر ،وت ـم ـك ـن ــت
م ــن م ــواك ـب ــة أجـ ـي ــال مـخـتـلـفــة منهم
مــؤسـســو ال ــدرام ــا ال ـســوريــة .اطلعت
على مدارس فنية ّ
عدة وعلى ّ
تطورات
ال ـ ـفـ ــن ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري مـ ـن ــذ ث ـم ــان ـي ـن ـي ــات
ّ
ال ـ ـقـ ــرن امل ـ ــاض ـ ــي .ت ـع ــل ـم ــت وراق ـ ـبـ ــت
واشتغلت مع هــؤالء قبل أن أعرفهم
ك ــأشـ ـخ ــاص وك ـق ـي ــم إن ـس ــان ـي ــة ،إل ــى
جــانــب حـضــورهــم الـفـنــي .بـعــد ذلــك،
درس ــت فــي «املـعـهــد الـعــالــي للفنون
املسرحية» وصقلت موهبتي ألدخل
مرحلة االحتراف.
■تـ ـس ــاف ــر ح ــال ـي ــا إل ـ ــى م ـص ــر وت ـخ ــوض
أولــى تجاربك في الــدرامــا هناك من خالل
مسلسل «ألــف ليلة وليلة» (تأليف محمد
ناير ،وإخــراج رؤوف عبد العزيز)ّ .
حدثنا
عن دورك ،وكيف لك أن تجيد اللهجة التي
فشل في إتقانها غالبية السوريني الذين
عملوا في املحروسة؟
نـقـ ّـدم القصة الكالسيكية املـعــروفــة،
ولكن نحاول صناعة صورة بصرية
م ـل ـف ـتــة تـ ـج ــذب ال ـج ـم ـه ــور ب ـ ـمـ ــوازاة
ميزانية ضخمة وممثلني مهمني مثل
شريف منير ،وآسر ياسني ،وعائشة
ب ــن ب ـك ــار ،ون ـي ـكــول س ــاب ــا ،وسـ ــوزان
نجم الدين ،ونسرين طافشّ ...
أجسد
«ك ـس ــرى» ملك
فــي الـعـمــل شخصية ِ
الفرس من دون االعتماد على قواعد
مسبقة الصنع عــن هــذه الشخصية
الـجــديــدة عـلـ ّـي كـلـيــا .أم ــا بخصوص
اللهجة ،فهي بيضاء غير غارقة في
املحلية والشعبية املصرية ،لذا تمكن
إجادتها.
■ أديــت أخـيـرًا دور البطولة فــي مسلسل
«ب ـنــت ال ـش ـه ـب ـنــدر» (ك ـتــابــة ه ـ ــوزان عـكــو،
وإخ ـ ـ ـ ــراج س ـي ــف ال ــدي ــن ال ـس ـب ـع ــي) ال ــذي
ُ
سيعرض في رمضان املقبل .ماذا تخبرنا
عن شخصيتك ،وما هو املختلف في هذا
العمل حتى وقع اختيارك عليه؟
ال ـع ـم ــل يـ ـق ـ ّـدم ق ـص ـصــا ع ــن ع ــائ ــات
دمشقية سكنت بـيــروت فــي بــدايــات
ا ّلـ ـق ــرن امل ــاض ــي ق ـبــل ال ـت ـق ـس ـيــم .رغــم
ّ
أننا ال ننحو باتجاه التوثيق ،إال أن
العمل ّ
يقدم حالة الوحدة واالنسجام
ال ـت ــي ك ــان ــت س ــائ ــدة ف ــي ذل ــك الــزمــن
ف ــي ب ــاد ال ـش ــام ع ـمــومــا .وم ــن جهة
ّ
ث ــان ـي ــة ،ي ـس ــل ــط الـ ـض ــوء ع ـل ــى الـقـيــم
ُ
ّ
النبيلة .صحيح أن هذه القيم طرحت
ف ــي أعـ ـم ــال س ــاب ـق ــة ،ل ـك ــن تـقــديـمـهــا

مّـجــددًا مـســألــة ض ــروري ــة ،خصوصًا
أن ـن ــا ن ـطــرح ـهــا ب ـطــري ـقــة تـبـتـعــد عن
ال ــ«ك ـل ـي ـش ـيــه» .أم ــا ع ــن شـخـصـ ّـيـتــي،
ّ
يتعرض
فهي «زيد» ابن الزعيم الذي
ل ـح ــادث وي ـخ ـت ـفــي .وه ــي م ـســألــة قد
شخص في هذا الزمن.
تحدث مع أي
ّ
املختلف في «زيد» أنه يذهب بنفسه
ن ـح ــو ال ـ ـقـ ــراءة واالطـ ـ ـ ــاع وامل ـع ــرف ــة،
بعيدًا عن العنتريات .ولألمانة هذه
الشخصية منحتني أب ـعــادًا جديدة
للعب عليها.
■ حــالـيــا ،تـخــوض تـجــربــة تـقــديــم برنامج
«مــذيــع ال ـع ــرب» (ك ــل ي ــوم جـمـعــة ـ ـ 22:30
ّ
على «الحياة» و«أبــو ظبي األول ــى) ،وكأنك
تـتـعـ ّـدى ُعـلــى مهنة أخ ــرى وتــأخــذ فرصة
ّ
ربما لو ق ّدمت إلعالمي شاب لساهمت في
تكريسه وشهرته؟
ه ـ ـنـ ــا ،لـ ـس ــت س ـ ـ ــوى م ـ ـق ـ ـ ّـدم بـ ــرامـ ــج،
ّ
وال أحـ ــاول ام ـت ـهــان اإلع ـ ــام ،كـمــا أن
م ــواص ـف ــات املـ ـق ـ ّـدم ل ـج ـهــة ال ـح ـضــور
والقبول وأسلوب الكالم أبسط بكثير
م ــن م ــواصـ ـف ــات اإلع ـ ــام ـ ــي .ع ـمــومــا،
ُ
ُ
طــرحــت ع ـلـ ّـي الـفـكــرة بـ ّعــدمــا طــرحــت
ّ
على مقدم برامج لم يوفق فيها ولم
يصل مــع الجهة املنتجة إلــى صيغة
مـنــاسـبــة .فــوقــع االخ ـت ـيــار ع ـلـ ّـي على
أمل أن أكون مناسبًا للمهمةّ .
ترددت
ّ
ً
طــويــا ،لكنني رأيتها مختلفة كون
ّ
فـكــرة الـبــرنــامــج جــديــدة وخــاقــة وال
ّ
ت ـقــلــد أي ب ــرن ــام ــج آخ ـ ــر ،ك ـمــا تـمـنــح
اإلعـ ــام ـ ـيـ ــن ف ـ ــرص ـ ــا .وربـ ـ ـم ـ ــا ي ـك ــون
وجـ ــودي مـســاع ـدًا فــي ظ ـهــور ه ــؤالء.
وب ـعــد نـهــايــة الـبــرنــامــج ســأعــود إلــى
مهنتي كممثل.
■ ذات ّ
مرة ،سخر مسلسل «بقعة ضوء»
ف ــي إح ـ ــدى ل ــوح ــات ــه م ــن ب ــرام ــج امل ــواه ــب
ال ـغ ـنــائ ـيــةّ .
رب ـم ــا ي ـت ـكـ ّـرر األمـ ــر ف ــي جــزئــه
الـجــديــد وي ـكــون أداؤك فــي «مــذيــع الـعــرب»
مـ ــادة لـلـتـهـكــم .كـيــف سـيـكــون مــوقـفــك لو
حصل ذلك؟
ّ
ربـ ـم ــا ي ـح ـصــل ذلـ ــك وربـ ـم ــا يـحـصــل
الـعـكــس .االح ـت ـمــاالت مـفـتــوحــة ،وأي
ش ـخ ــص ي ـع ـم ــل فـ ــي م ـه ـن ــة ت ـخــاطــب
ً
ال ـج ـم ـهــور م ـب ــاش ــرة مـ ـع ـ ّـرض لـلـنـقــد
والسخرية .وهذا ما يحدث يوميًا في
ً
هوليوود مثال .عندما قـ ّـررت خوض
هـ ــذه ال ـت ـج ــرب ــة ،اع ـت ـبــرت ـهــا م ـغــامــرة
مفتوحة .وعندما ّ
قدمت نفسي بشكل
جديد توقعت النقد قبل املديح ،لكن
ع ـنــدمــا ي ـصــل ال ـبــرنــامــج إل ــى ذروت ــه
س ـت ـك ـت ـش ـفــون أه ـم ـي ـت ــه فـ ــي تـسـلـيــط
الضوء على مواهب جديدة.
■ هل تقاضيت أجرًا كبيرًا يوازي موهبتك
وشـ ـه ــرت ــكّ ،
ورب ـ ـمـ ــا كـ ــان س ـب ـبــا إضــاف ـيــا
لخوضك هذه التجربة؟

في مشهد
من «بنت
الشهبندر»
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ال شك في ذلك.
■ كــان هناك منافسة حـ ّـادة بني مجموعة
ممثلني سوريني منهم قصي خولي وتيم
ح ـس ــن وب ــاس ــل خ ـي ــاط وم ـك ـس ـيــم خـلـيــل
ّ
وأن ــت .لـكــنــك تــأخــرت عــن الـلـحــاق بالركب
ّ
وتفوق غالبيتهم عليك .واآلن عدت مجددًا
ألجــواء املنافسة .هل لك أن تشرح لنا ذلك
واألسباب التي ّأدت إليه؟
ه ــذا الـتـحـلـيــل صــائــب إل ــى ح ــد كبير.
ّ
ورب ـم ــا ســاعــدت مجموعة ظ ــروف في
ه ــذه ال ـح ــال ــة .بــالـنـسـبــة إلـ ــي ،شــاركــت
ف ــي مـجـمــوعــة أع ـم ــال ل ــم ّتـلــق الـعــرض
امل ـن ــاس ــب ،إض ــاف ــة إل ــى أن ـن ــي شخص
ال أع ـ ــرف ك ـيــف أب ـن ــي ع ــاق ــات جـ ّـيــدة
تخدمني فــي مـجــال عملي .طبعًا ،كل
األس ـم ــاء ال ـتــي ذكــرت ـهــا مــوهــوبــة جـدًا
ولها حضور كبير .وللحقيقة ،املمثل
ال ـس ــوري الـجـ ّـيــد هــو أح ــد أه ـ ّـم عــوامــل
نجاح الدراما في بالده ،كما أنه يمتلك
مــن املـقــومــات مــا يــرشـحــه لـيـكــون أحــد
األط ــراف الفاعلة فــي هــولـيــوود .لذلك،
هــو مستمر فــي ح ـضــوره عــربـيــا رغــم
ال ـح ــرب ال ـت ــي تـشـتـعــل ف ــي ب ـّ ــاده ،وال
يمكن مقارنة ممثل بآخر ،إنما يمكن
له أن يقارن بنفسه في مجموعة أدوار.
ّ
كـمــا أن املـمـثــل الـجـ ّـيــد ال يــؤطــره عمر،
وهناك نماذج ناصعة نالت شهرتها
في عمر متأخر مثل الراحل خالد تاجا.
■ إلــى أيــن تتجه قافلة الــدرامــا الـســوريــة؟
ّ
هل تسلك طريقًا بنهاية مضيئة ،أم أنها
تائهة ال تـعــرف وجهتها بسبب األح ــداث
العاصفة؟
املــوهـبــة ال ـســوريــة ال ت ـمــوت .رغ ــم كل
هذا األسى ،أعتصم عند حالة تفاؤل
تـســاعــدنــي .مـهـمــا اش ـتــدت ال ـظــروف،
س ـي ـب ـقــى هـ ـن ــاك أشـ ـخ ــاص يـعـمـلــون
بجد وتظهر إلى العلن تجارب مهمة.
قــد ّت ـتــوه الـقــافـلــة كـمــا ذك ــرت لــوهـلــة،
ل ـك ــن ـه ــا ح ـت ـم ــا س ـت ـظ ــل عـ ـل ــى ط ــري ــق
ّ
إنجاب املواهب والتجارب املهمة ألن

األبوة شعور
ال يوصف ،ولقد عرفت
قيمة أبي أكثر
يكون
أتمنى أال ّ
زواجنا قد أخر مشروع
لبنى المهني

موهوب بالفطرة ،ليس في
السوري ّ
الفن فقط إنما في كل املجاالت.
وبينك.
■ دعنا ندخل لعبة مقارنة بيني
ً
ّ
ليس على مستوى شخصي ،إنما نسبة
ّ
إلـ ــى تـ ـق ــارب امل ـه ـن ـتــن ،رغـ ــم أن ـ ــك كـمـمـثــل
ش ـهــرتــه أك ـب ــر وت ــأث ـي ــره ف ــي الـ ـ ــرأي ال ـعــام
أعمق وشعبيته أوســع ،لكنني أجد نفسي
مـضـطـرًا كصحافي للحديث عــن الـحــرب
في بلدنا .الكثير من الصحافيني يتابعون
األحـ ـ ــداث والـ ـتـ ـط ـ ّـورات يــوم ـيــا ،بـيـنـمــا أنــت
تنأى بنفسك كليًا ّ
عما يحدث كغيرك من
املمثلني .هل من العدل أن يحدث ذلك؟
من صلب مهنة الصحافي ومهماته
تسليط الـضــوء يوميًا على األحــداث
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ،س ـ ـ ــواء سـ ــاعـ ــده ذل ـ ــك فــي
التغيير والـتــأثـيــر أم لــم يـســاعــد .أما
الفنان ،فهو مطالب إذا أراد أن ّ
يعبر
عن رأيــه في ما يحدث أن يساهم في
تـشـكـيــل نـسـبــةّ م ــن وع ــي ال ـج ـم ـهــور.
لكن الحقيقة أنــه في فترات الحروب
واملخاضات الكبرى للتغيير ،أثبتت
التجربة ّأن رأي الـفـنــان ال ّ
يغير وال
ُيسمع إطــاقــا .فــي الـحــروب العاملية،
لــم تكن هـنــاك أص ــوات لفنانني تؤثر
فــي مـجــريــات األح ـ ــداث .عـنــدمــا يفقد
شخص عائلته أو بيته ،لــن يستمع

ّ
ّ
دقي يا مزيكا

ّ
يتحدث عما يـحــدث .ربما
إلــى فـنــان
للفنان أن يــدلــي بــدلــوه فــي مــذكــراتــه
ً
مثال أو في عمل فني بعد مرور فترة
كبيرة.
■ كمواطن ســوري ،عندما تنظر إلــى هذا
الـخــراب الــذي يـسـ ّـور بــادك ،مــاذ يمكن أن
تقول؟
أن ـ ــا مـ ــواطـ ــن س ـ ــوري ول ـ ــدت وع ـشــت
وتــرب ـيــت ف ــي س ــوري ــا ،وم ــا أن ــا عليه
لبالدي ومجتمعي.
يعود الفضل فيه ّ
كل ما يمكنني قوله إنني ال أحب الدم.
عـســى أن تــراف ــق الــرح ـمــة ك ــل شـهــداء
س ــوري ــا ،وكـ ــل م ــا أف ـع ـلــه ه ــو ال ــدع ــاء
وال ـص ــاة ب ـع ــودة األم ــن واالس ـت ـقــرار
والبسمة لبلدي وأوالد بلدي.
■ زوجتك هي الكاتبة لبنى مشلح ،والتي
كانت توحي بمستقبل واعــد مهنيًا ،لكن
ذل ــك ت ـبـ ّـدد بـعــد زواج ـه ــا م ـنــك .هــل ساهم
ارتباطها بك في تراجع مشروعها وغياب
تجاربها؟
(يضحك) أتمنى أال يكون األمر كذلك.
للحقيقة أخوض معها دائمًا نقاشات
حول هذه الفكرةّ .ربما أكون قد أخذت
جـ ـ ــزءًا ك ـب ـي ـرًا م ــن وق ـت ـه ــا .ه ــي ام ـ ــرأة
تكتب بحساسية عالية وخصوصية
ً ّ
مطلقة ،وهــي أص ــا مـقــلــة ج ـدًا .وقبل
زواجي بها ،كانت تعمل على مشاريع
ّ
عدة لم تبصر النور ألسباب مختلفة.
ّ
أظن أن تجربة الزواج واألمومة حديثًا
ُ
قد تغني مشروعها القائم حتى ولو
تأخر.
ً
■ ع ــادةُ ،يخبرنا املشاهير بجمل بسيطة
ّ
ُ
لكن مؤثرة عن تجربة األبوة .رزقت حديثًا
ب ـمــولــودك الـبـكــر «جـ ــود» .كـيــف تـصــف لنا
هذه التجربة ،ولحظاتها الخاصة والجديدة
عليك؟
ً
بــدايــة ،أتمنى أن يعيش هــذا الشعور
ك ــل م ــن يـشـتـهـيــه ،وأت ـم ـنــى أن تــرافــق
ال ـ ـسـ ــامـ ــة أطـ ـ ـف ـ ــال س ـ ــوري ـ ــا والـ ــوطـ ــن
العربي .األبــوة شعور ال يوصف ،لقد
قــدرت تمامًا قيمة وال ــدي رحمه الله،
أب أثـنــاء رؤيتي
وعــرفــت معنى كلمة
الب ـنــي يــولــد أم ــام ــيّ .إن ــه اس ـت ـمـ ّ
ـراريــة
لــي بطريقة أو بــأخــرى .ع ــدت لتربية
والدي لنا بالالوعي ،واكتشفت فضله
وع ـطــاءه .تـعـ ّـرفــت إلــى نفسي مـجــددًا،
واخـ ـتـ ـل ــف إحـ ـس ــاس ــي ب ـش ـخ ـصـ ّـي ـتــي
وبــالـحـيــاة ،وه ــذا شـعــور جــديــد يكبر
يوميًا.

تترات راغب 24« ...قيراط»!
زكية الديراني
لم يكتف مروان خوري بكتابة األغاني وتلحينها ،بل ّقدم
شارات مسلسالت ناجحة توازي ألبوماته التي طرحها
ّ
عصريًا
على مــدى عشرين عامًا .سلك خــوري طريقًا
ّ
وتحرر من فكرة األعمال الثابتة (األلبومات
في الغناء،
واألغاني املنفردة) ،ودخل في عالم املسلسالت ،لكن من
دون أن يؤدي أي دور بطولة لغاية اليوم .ملع صوته بداية
في مسلسل «لعبة املــوت» (إخــراج الليث حجو وتأليف
ريــم حـنــا) فــي عــام  2013وحملت أغنية الـشــارة إاســم
«ال ـعـ ّـد الـعـكـســي» .وفــي الـعــام الـتــالــي ،كتب ولـ ّـحــن شــارة
مسلسل «ل ــو» (تــألـيــف بــال ش ـحــادات وإخ ــراج سامر
البرقاوي) التي ُس ّجلت بصوت إليسا.
ول ــم ي ـخ ــرج مـسـلـســل «ع ــاق ــات خ ــاص ــة» (ك ـتــابــة نــور
الشيشكلي ومؤيد النابلسي ،وإخــراج رشا شربتجي)
الــذي يعرض حاليًا على قناتي  osnو  lbciإال بعدما
وافق خوري على تسجيل الشارة التي كانت عبارة عن
أغنية «ناطر» ،وهي من كلماته وألحانه.
لكن موضة الـشــارات لــم تعد وقفًا على صاحب أغنية
«إن ـ َـت ومـعــي» فحسب ،بــل أصــابــت زميله راغ ــب عالمة
(الـ ـص ــورة) .فـقــد اتـفــق األخ ـيــر مــع املـنـتــج جـمــال سنان
(صــاحــب شــركــة  )Eagle Filmsعلى تسجيل شــارة
مسلسل « 24قيراط» (إخــراج الليث حجو ،وكتابة ريم
حنا) ،من بطولة سيرين عبد النور ،وعابد فهد ،وماغي
بوغصن .ويشير خضر عالمة مدير أعمال الـ«سوبر
ّ
سيسجل
سـتــار» فــي حديث لــ«األخـبــار» إلــى ّأن راغــب
ّ
شارة العمل التلفزيوني املنتظر قريبًا ،وأنها من كلمات
ّ
«إنها ّ
املرة األولى التي
وألحان مروان خوري .ويضيف:
قدم فيها صاحب أغنية «حبيب ضحكاتي» على تلك
ُي ِ
ّ
ّ
الخطوة ،كما أنــه التعاون األول بينه وبــن خــوري .ومن
املتوقع أن تكون األغنية على قــدر التوقعات” .ويتابع:
«تضع الشركة املنتجة كل آمالها على « 24قيراط» الذي
ُ
سيعرض في رمضان املقبل .لذلك قـ ّـررت التعاون مع
راغب عالمة».
ّ
ويختم خضر عالمه حديثه بالقول ّإن شقيقه يفضل
«قضاء شهر الصوم إلى جانب عائلته ،وأخذ قسط من
الراحة والبقاء بعيدًا عن األعمال الغنائية ،لكن القاعدة
ّ
ستتغير نسبيًا هــذا العام ،إذ سيستمتع جمهور «24
قيراط» بالشارة».
بدورهاّ ،
عبرت املمثلة سيرين عبد النور عن سعادتها
ُ
ّ
ّ
بأن الشارة ستسجل بصوت عضو لجنة تحكيم برنامج
«إكس فاكتور» .وكتبت بطلة مسلسل «روبــي» (تأليف

■ ل ـكــن ش ـع ـبــا ي ـف ـقــد وطـ ـن ــه ،ك ـيــف يمكن
ً
ألبـنــائــه أن يمتلكوا ال ـجــرأة وينجبوا جيال
جديدًا ليعيش في أرض محروقة؟
ً
ّ
فكرت طويال بهذا املوضوع وما زلت.
ه ــذا ك ــأس ع ـلــى ك ــل الـ ـن ــاس ،وب ــرأي ــي
ُ
ّ
أن س ــوري ــا يـجــب أن تـنـجــب أبـنــاء هــا
وتستمر فــي الـحـيــاة .أمـلــي كبير بأن
ّ
ويتعرف إلى
يعيش ابني في دمشق،
بـلــد أب ـيــه وجـ ـ ّـده ،وأن أح ـكــي لــه كيف
ك ــان ــت ب ــادن ــا وك ـي ــف ص ـ ــارت .وه ــذا
فــي النهاية ق ــدر ،وال بــد لجيل جديد
أن ُي ـخ ـلــق ،ل ـي ـعــرف ال ـح ـقــائــق ،عـســاه
يستطيع التغيير إذا عجزنا نحن عن
ذل ــك .وع ـس ــاه أن يـبـنــي وط ـنــا أفـضــل.
(ت ــدم ــع ع ـي ـن ــاه) دع ـن ــي الّ أسـتـفـيــض
بــالـحــديــث عــن ال ـجــراح ألن ـنــا مثقلون
بها وباالنكسارات .دعنا نملك جرعة
من التفاؤل ونمضي بها.
■ لــو امـتـلـكــت آل ــة الــزمــن وع ــدت بـهــا أربــع
س ـنــوات إل ــى ال ـ ــوراء ،وكـنــت صــاحــب قــرار
ّ
في سوريا ،ماذا كنت ستفعل لنتجنب ما
حدث؟
أق ـ ـ ّـرر ش ــن ح ــرب ش ـع ــواء ع ـلــى الـفـقــر
والجهل والفساد.
■ عـنــدمــا يـنـهــك قـيــس الـشـيــخ نـجـيــب من
التعب ويود البكاء ،إلى من يلجأ؟
(ص ـمــت طــويــل) أل ـجــأ إل ــى ال ـلــه فقط.
ّ
ح ـتــى ل ــو ّأن ه ـن ــاك م ــن ه ــو مستعد
التهامك بأنك «إسالمي» ّ
ملجرد ذكرك
ّ
كلمة «الله» ،لكنني فعليًا ال ألجأ إال
له.
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كلوديا مرشليان وإخ ــراج رامــي حنا) على صفحتها
على فايسبوك 30« :سنة وأكثر من النجومية وبعدك
الـ ـ «ســوبــر س ـتــار» ورح تـبـقــى .كتير فــرحــت بــوجــودك
فــي العمل التلفزيوني مــن خــال صــوتــك ،وهــو بالطبع
سيعطي قيمة للعمل».
ّ
يستعد الفنان وائــل جسار لتسجيل
وفي سياق آخــر،
شــارة مسلسل «أسـتــاذ ورئيس قسم» (كتابة يوسف
معاطي ،وإخراج وائل إحسان) الذي يؤدي بطولته النجم
امل ـصــري ع ــادل إمـ ــام .وك ــان جـ ّـســار قــد ب ــرع فــي تــأديــة
ّ
«الشك»
شــارات املسلسالت املصرية ،أهمها مسلسل
(تأليف أحمد محمود أبــو زيــد وإخــراج محمد النقلي)،
وأغ ـن ـيــة مـسـلـســل «ش ـم ــس» (س ـي ـنــاريــو ع ــاء حـســن،
وإخراج خالد الحجر).
اذًا ،يخوض راغب عالمة قريبًا تجربة من نوع آخر ،لكن
هــل ب ــدأت املنافسة بــن املغنني اللبنانيني على شــارات
األعمال الرمضانية ،وال ّ
سيما ّأن هذه األغاني تزيد من
شهرتهم على غرار ما حصل ،مع اليسا في «لو» ،ومع
شيرين عبد الــوهــاب في «مشاعر» (مسلسل «حكاية
حياة») ،ومع أصالة في شارة ّ
«حبة ظروف» (مسلسل
«السيدة األولى»)؟

Gossip
■ ح ـ ًل ـ ّـت امل ـم ـث ـلــة الـ ـس ــوري ــة ح ــا رج ــب
بــديـلــة مــن جـيــانــا عـنـيــد ب ــدور «م ــاري
عجمي» في مسلسل «حرائر» (تأليف
ع ـنــود ال ـخــالــد ،وإخ ـ ــراج بــاســل الـخـطـيــب،
وإنتاج «املؤسسة ّ
العامة لإلنتاج اإلذاعــي
والتلفزيوني» بالشراكة مع «كالكيت»)،
ُ
فــي حــن أس ـنــد دور «نـ ــازك ال ـعــابــد» إلــى
ً
املـمـثـلــة مل ــى ال ـح ـك ـيــم ،بـ ــدال م ــن نج ــاء
الخمري .وقالت مصادر لـ«األخبار» ّإن
هــذه التغييرات تعود إلــى انسحاب عنيد
م ـنــه ب ـش ـكــل م ـف ــاج ــئ ،رغـ ــم ال ـع ـقــد ال ــذي
ّ
وقعته مع الجهة املنتجة ،وبعد استكمال
ال ـت ـح ـض ـيــرات امل ـت ـع ـل ـقــة ب ــأدائ ـه ــا ل ـل ــدور.
وأض ــاف ّأن «االل ـتــزامــات األســريــة» كانت
وراء اعتذار الخمري عن أداء دور «العابد»،
إذ تتفرغ حاليًا لالهتمام بطفلها.
ّ
■ تدخلت «نقابة املمثلني املصرية»،
برئاسة أشــرف عبد الغفور ،لحل األزمــة
بـ ــن ال ـن ـج ـم ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ه ـي ـف ــا وه ـبــي
ومحمد فوزي منتج مسلسلها «مولد
وصاحبه غايب» الذي توقف تصويره
منذ عامني عقب خالفات نشبت بينهما.
وأكـ ــدت م ـص ــادر مـطـلـعــة ل ــ«األخ ـب ــار» ّأن
األزمــة في طريقها إلــى الحل ومــن ّ
املقرر
أن تعود هيفا الستكمال تصوير املشاهد
املتبقية خالل األيام املقبلة.

■ تبدأ املمثلة واملغنية اللبنانية سيرين
عـبــد ال ـن ــور (الـ ـص ــورة) قــريـبــا تصوير
الـجــزء الثاني مــن برنامج «بــا حــدود»
(إن ـ ـتـ ــاج ش ــرك ــة «نـ ــات ـ ـشـ ــورال س ـ ـتـ ــار»)،
لـ ـت ــرافـ ـقـ ـه ــا ال ـ ـكـ ــام ـ ـيـ ــرا فـ ـ ــي ي ــوم ـي ــات ـه ــا
ونشاطاتها الفنية واإلنسانيةُ .يذكر ّأن
املوسم ّ
األول من العمل التلفزيوني ُعرض
قبل عامني تقريبًا على قنوات عربية ّ
عدة.

ّ
السورية الشابة
■ ما زال اختفاء املمثلة
ّ
ـروف غامضة ،يشكل
ـاب في ظـ ٍ
لينا ديـ َ
لغزًا ،وسط التزام عائلتها الصمت حيال
معلومات متضاربة عن سبب االختفاء،
ٍ
ّ
آخرها يشير إلى تعرضها أخيرًا لحادث
سـيــر م ـ ّ
ـروع فــي عـ ّـمــان .وتـسـبــب اختفاء
ٍ
دياب بتأخير استكمال تصوير مسلسل
«فـ ـ ـ ــارس وخـ ـم ــس ع ـ ــوان ـ ــس» (ف ـك ــرة
ّ
وتــأل ـيــف رن ــا الـ ـح ــاق ،وس ـي ـنــاريــو أحـمــد
سالمة ،وإخراج فادي سليم) ،بعدما كان
مــن املـقــرر انـتـهــاء تـصــويــره أواخ ــر شهر
آذار (مـ ــارس) امل ــاض ــي .عـلـمــا ب ـ ّ
ـأن ديــاب
تـلـعــب أح ــد األدوار الــرئـيـسـيــة فــي العمل
(األخبار .)2015/1/31
■ ت ـت ــواج ــد امل ـم ـث ـلــة امل ـص ــري ــة زي ـن ــة في
اسـ ـت ــدي ــو ال ـت ـص ــوي ــر  12س ــاع ــة يــوم ـيــا
لــانـتـهــاء ســريـعــا م ــن الـحـلـقــات الـثــاثــن
األولــى من مسلسلها «زواج باإلكراه»
(ك ـتــابــة أك ــرم مـصـطـفــى ،وإخ ـ ــراج إيـمــان
ّ
حــداد) ،حتى يتمكن من اللحاق باملوسم
الــرمـضــانــي املـقـبــل.الـعـمــل مــؤلــف مــن 60
حلقة ،ويشارك في بطولته أحمد فهمي،
ومـحـســن مـحـيــي ال ــدي ــن ،وفـ ـي ــدرا ،وف ــرح
ي ــوس ــف ،وت ــام ــر ي ـس ــري ،وس ـحــر رام ــي،
ومحمود الجندي ،وعمرو رمزي ،وعمرو
عبد العزيز ،ونــاهــد رش ــدي ،وإيـنــاس عز
الدين.
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«سعيكم مشكور يا برو» ...ضحك «للــكبار فقــ

يمكن إعتبار هذا الفيلم المصري
الجديد بمثابة «مغامرة» يراهن فيها
المخرج عادل أديب على  14اسمًا جديدًا
في عالم الفن ،رغم مشاركة أسماء
معروفة مثل الراقصة «دينا» .تدور األحداث
خالل ثالثة ّأيام في ّقالب اجتماعي ـ
كوميدي ،فيما يتوقع القائمون عليه ّ
أن يكون دعوة للتفاؤل والفرح في ظل
التوترات التي تعانيها المحروسة

القاهرة ــ عباس محمد
فــي إحــدى فيالت منطقة املنصورية
في القاهرةّ ،
صور املخرج عادل أديب
املـشـهــد األخ ـي ــر م ــن فـيـلـمــه «سعيكم
مـشـكــور ي ــا ب ــرو» ال ــذي يـضــم لـلـمـ ّـرة
األولــى  14وجهًا جــديـدًا ،إضافة إلى
الراقصة واملمثلة دينا ،وأحمد خليل،
وط ــارق التلمساني ،وبـيــومــى فــؤاد،
وأحـمــد فتحي ،وحـســام داغ ــر ،ودانــا
ّ
ح ـم ــدان ،ون ــور ق ــدري .علمًا ب ــأن «يــا
ب ــرو» عـبــارة مستخدمة فــي عــدد من
الــدول العربية ومستوحاة من اللغة

النص األصلي للبريطاني دين كريغ
ُ
وق ِّدم في أكثر من خمس دول
اإلنكليزية ،معناها «يا أخــي» .يقول
م ـخ ــرج ال ـع ـمــل لـ ــ«األخـ ـب ــار»« :قـ ـ ّـررت
خ ـ ــوض ه ـ ــذه الـ ـتـ ـج ــرب ــة ال ـش ـب ــاب ـي ــة
لـتـغـيـيــر م ـس ــار ال ـس ـي ـن ـمــا امل ـص ــري ــة،
والــوقــوف إلــى جانب الصناعة التي
عــانــت الكثير فــي املــاضــي ،وإلعـطــاء
فرصة أكبر للوجوه الجديدة».
ّ
ويلفت أديب إلى أن الشريط يدور فى
إط ــار اجتماعي ـ ـ كــومـيــديُ ،
ويعتبر
دعــوة للتفاؤل والـضـحــك ،بعد حالة
املـلــل والـيــأس الـتــي أصــابــت املجتمع
املـ ـص ــري إبـ ـ ــان ف ـت ــرة ح ـك ــم اإلخـ ـ ــوان

الممثل جالل الزكي ومن خلفه زميله مصطفى أبو سريع خالل تصوير أحد المشاهد

املسلمني وما أعقبها من توترات ّفي
الشارع .ويضيف ّأن الفيلم ُ
سيصنف
«للكبار فـقــط» بسبب احـتــوائــه على
ّ
بعض األلفاظ الجريئة التي يتطلبها
ّ
الـسـيــاق ،موضحًا أن األح ــداث تــدور
فــي ثالثة أ ّي ــام ،وفــي مكان واحــد هو
«يمر اليوم ّ
منزل املتوفىّ :
األو ّل بشكل
عادي ،وفي اليوم الثاني يتوفى أحد

األش ـ ـخـ ــاص .أمـ ــا ف ــي ال ـث ــال ــث فـ ُـي ـقــام
ـان الفقيد
ال ـع ــزاء .وم ــع وص ــول جـثـمـ ّ
إلى املنزل ،يكتشف الجميع أنه يعود
إل ــى ش ـخــص آخـ ــر ،ل ـت ـبــدأ امل ـف ــارقــات
الكوميدية بني أفراد العائلة».
ّ
وي ـش ـي ــر عـ ـ ــادل أديـ ـ ــب إل ـ ــى أن «ه ــذا
الـ ـن ــص تـ ــم ت ـن ـف ـي ــذه فـ ــي أكـ ـث ــر مـ ــن 5
دول م ـن ـه ــا ب ــريـ ـط ــانـ ـي ــا ،وف ــرنـ ـس ــا،

وال ـه ـن ــد ،والـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ،وك ــان
ال ـ ـهـ ــدف مـ ـن ــه إظ ـ ـهـ ــار م ـع ـن ــى ث ـقــافــة
ال ـح ـيــاة ،وتــأث ـيــر املـ ــوت عـلــى الـبـشــر.
ّ
وف ــي الـنـسـخــة امل ـص ــري ــة ،ن ــرك ــز على
حــب الحياة ونـحــاول إيـصــال رسالة
ّ
مـفــادهــا أن عـلــى األرض مــا يستحق
الحياة» .النص األصلي يحمل توقيع
البريطاني دين كريغ في فيلم Death

( at a Funeralمــوت في جنازة) الذي
صدر عام .2007
ّ
ويتابع املخرج بأن «سعيكم مشكور»
بـمـثــابــة «ع ــودة إل ــى زم ــن الكوميديا
الـ ــراق ـ ـيـ ــة كـ ـم ــا فـ ــي شـ ــريـ ــط «إشـ ــاعـ ــة
حـ ــب» (إخ ـ ـ ــراج ف ــات ــن ع ـبــد ال ــوه ــاب)
للنجوم عمر الشريف ويوسف وهبي
وسـ ـع ــاد ح ـس ـن ــي ،وكـ ـم ــا ف ــي أع ـم ــال

تحت المجهر

اإلعالم اللبناني
يغرق ُوالدولة
آخر من ينقذ

زينب حاوي
كــان املشهد سرياليًا عندما خرج
رئـ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة «ت ـل ـفــزيــون
لبنان» طــال املقدسي من اجتماع
ّ
ضم رؤساء مجالس إدارة القنوات
امل ـح ـل ـيــة ورئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة ت ـمــام

(عبد ّالحليم
حمود ــ
لبنان)

ســام في منتصف الشهر املاضي.
نقل املقدسي عن سالم دعمه للخطة
«اإلن ـق ــاذي ــة» ملـحـطــات الـتـلـفــزة ،وال
سـ ّـي ـمــا مـضـيـهــا ف ــي إنـ ـش ــاء «بــاقــة
م ـ ــوح ـ ــدة» م ــدف ــوع ــة .ه ـ ــذا امل ـش ـهــد
املضحك املبكي ينسحب على باقي
الـ ــوزرات اللبنانية املـعـنـيــة ،وعلى

الصحوة التي جمعت أكثر األقطاب
اللبنانيني تنافسًا .هــؤالء جمعهم
هـ ّـم واح ــد :إنـقــاذ الـقـطــاع اإلعــامــي
من حالة التدهور االقتصادي التي
ت ـع ـصــف ب ــه م ـنــذ أك ـث ــر م ــن خـمــس
سنوات ،في ظل التراجع الكبير في
املردود اإلعالني.
أرادت ال ـ ـ ـق ـ ـ ـنـ ـ ــوات ،ع ـ ـلـ ــى رأس ـ ـهـ ــا
«امل ــؤسـ ـس ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ل ــإرس ــال»
راعية هذه الخطة بشخص رئيس
مجلس إدارتها بيار الضاهر ،وقف
الـعـجــز املــالــي الـحــالــي ال ــذي وصــل
ه ــذا ال ـعــام إل ــى مــا يــزيــد عـلــى 120
مـلـيــون دوالر أم ـيــركــي ،فــي مقابل
مداخيل لم تتعد الـ  60مليونًا.
ملـ ــاذا ْ
وصـ ــف امل ـش ـهــد بــالـســريــالــي؟
ّ
ببساطة ،ألن القطاع اإلعالمي ـ وال
ّ
سيما املرئي واملسموع ـ مهمل من
قبل الحكومات املتعاقبة منذ أكثر
عامًا بفعل القوانني البالية
من ُ 15
الـ ـت ــي لـ ــم ت ـ ـحـ ـ َّـدث م ـن ــذ ع ـ ــام 1994
(ق ــان ــون  ،)382/94وأيـ ـض ــا بفعل
األم ـ ــر ال ــواق ــع ال ـ ــذي فـ ــرض وقـتـهــا
وسياسية ما
محاصصة طائفية
ّ
زالت قائمة حتى اليوم .إنها حالة
مــن الفوضى أف ــادت منها القنوات

نفسها والسلطات السياسية.
إضــافــة إلــى هــذا الــواقــع الفوضوي
ال ـب ّـع ـيــد ع ــن امل ــأس ـس ــة وال ـت ـن ـظ ـيــم،
ظ ـ ـ ــل ـ ـ ــت س ـ ـم ـ ــة اح ـ ـ ـت ـ ـ ـكـ ـ ــار ال ـ ـس ـ ــوق
اإلع ــان ــي ،ول ـس ـنــوات ع ـ ّـدة ،طاغية
في بعض الشاشات املحلية بفعل
النتائج اإلحصائية ال ـصــادرة عن
شــركــة «إي ـب ـس ــوس» ال ـتــي ان ـفــردت
بهذا امليدان طوال السنوات العشر
املــاض ـيــة .وف ــق إح ـص ــاءات الشركة
ّ
املذكورة ،ظلت هذه القنوات تحتل
املراتب األولــى في نسب املشاهدة،
وبــالـتــالــي اس ـت ـحــوذت عـلــى حصة
كبيرة مــن ســوق اإلعــانــات ،بينما
غرقت زميالتها في الغنب والعجز
املالي.
وبقي الوضع على ما هو عليه إلى
أن أت ــى ت ــاري ــخ يـسـجــل ف ــي تــاريــخ
شهر تشرين
اإلعالم اللبناني ،وهو ّ
األول (أكـتــوبــر)  .2014إنـهــا لحظة
انتفاضة ســت قـنــوات لبنانية من
ثمان على الشركة الفرنسية،
أصل
ٍ
وانـ ـسـ ـح ــابـ ـه ــا مـ ــن إح ـص ــائ ـي ــات ـه ــا
مـتـهـمــة ّإي ــاه ــا ب ـ ـ «ع ـ ــدم الـشـفــافـيــة
ّ
والـ ـت ــزوي ــر» .ول ـع ــل أبـ ــرز م ــا أسـهــم
في كسر هــذا الصمت الــذي استمر
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فيلم األسبوع

ــط»!

نـجـيــب الــري ـحــانــي وف ـ ــؤاد امل ـه ـنــدس.
ك ـ ــل م ـ ــا ن ـ ـهـ ــدف إل ـ ـيـ ــه ه ـ ــو إضـ ـح ــاك
الـنــاس بــاحـتــرام واح ـتــراف .ال بــد من
احترام عقلية املشاهد من خالل طرح
مــواضـيــع ذات قـيـمــة ،وال أه ــدف إلــى
النجاح أو الفشل ،بــل كــل مــا يهمني
هــو خ ــوض غ ـمــار الـتـجــربــة وإس ـعــاد
املشاهد».

لكن ماذا لو لم يحقق الفيلم اإليرادات
املتوقعة نظرًا إلى غياب نجوم ّ
شباك
التذاكر عنه؟ «الفيلم ال يخسر بحكم
ّعرضه على القنوات الفضائية ،كما
أنه في حال عدم تحقيقه أرباحًا على
ال ـشــاشــة ال ـك ـب ـيــرة ،فسيحققها على
الصغيرة .السينما تتميز بالخلود.
طوال حياتي ،لم أعمل في مجال الفن
بــدافــع «الـ َـسـ ّـبــوبــة»ّ (الــربــح بالعامية
امل ـص ــري ــة) ،لـكــن ألن ـن ــي مــؤمــن بالفن
السابع وبالفن عمومًا ،والتوفيق في
النهاية من عند الله».
ّ
وفي هذا السياق ،يلفت أديب إلى أن
مجموعة الوجوه الجديدة املشاركة
في «سعيكم مشكور» تمتلك املوهبة
وت ـن ـت ـظــر ف ــرص ــا أكـ ـث ــر خ ـ ــال األي ـ ــام
املقبلة إلثبات ذاتها.
ُ
من جهتها ،تعرب املمثلة والراقصة
املصرية دينا عن سعادتها بتجربتها
ّ
تجسد
الـسـيـنـمــائـيــة ال ـجــديــدة ال ـتــي
خ ــال ـه ــا ش ـخ ـص ـيــة زوج ـ ــة امل ـت ــوف ــى،
ّ
م ــؤك ــدة أن الـفـيـلــم ي ـق ـ ّـدم ع ــددًا كبيرًا
من الوجوه واملمثلني الجدد ،واصفة
إي ــاه ــم ب ــ«ال ـط ـم ــوح ــن وامل ـج ـت ـهــديــن
الـ ــذيـ ــن يـ ـب ــذل ــون ق ـ ـصـ ــارى ج ـهــدهــم
ليكون الفيلم شهادة ميالدهم».
امل ـم ـثــل الـ ـش ــاب أح ـم ــد ف ـت ـحــي ّيشير
ّ
إل ــى أن امل ـخ ــرج عـ ــادل أديـ ــب رش ـحــه
ل ـ ـلـ ــدور بـ ـع ــدم ــا «شـ ــاهـ ــد أدائ ـ ـ ـ ــي فــي
بعض األعمال وأثنى على موهبتي»،
ف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ّــت الـ ـ ـ ــذي ت ـ ـقـ ــول فـ ـي ــه دان ـ ــا
حـمــدان إنـهــا ت ــؤدي شخصية «فتاة
ّ
ّ
تتعرض للكثير من املواقف
متزوجة،
الـ ـك ــومـ ـي ــدي ــة .هـ ـ ــذا ال ـف ـي ـل ــم سـيـعـيــد
الـ ـضـ ـحـ ـك ــة إلـ ـ ـ ــى وجـ ـ ـ ـ ــوه املـ ـص ــري ــن
مجددًا» .وتغتنم حمدان هذه الفرصة
تحية إلــى الشركة املنتجة،
لتوجيه ّ
خـصــوصــا أن ـهــا «خ ــاط ــرت بــالــوجــوه
الـجــديــدة ووق ـفــت إل ــى جــانـبـهــا» .أمــا
املمثل أحمد خليل ،فسيظهر كرجل
عــاجــز يـعـيــش عـلــى كــرســي مـتـحـ ّـرك،
ويراقب ما يحدث داخل أسرته خالل
العمل في مشاهد خفيفة.
ُ
ويعد فيلم «سعيكم مشكور يابرو»
عــودة لعادل أديــب إلــى السينما بعد
غياب سبع سنوات منذ تقديم «ليلة
الـبـيـبــي دول» بـطــولــة ن ــور الـشــريــف
وليلى علوي ومحمود عبد العزيز.

أك ـث ــر م ــن ع ـق ــد ،ه ــو دخ ـ ــول شــركــة
 GFKعـلــى ال ـخــط .شــركــة ساهمت
فــي تحطيم مفهوم الـقـنــاة األول ــى،
وأدخـ ـ ـل ـ ــت مـ ـفـ ـه ــوم ــا ج ـ ــدي ـ ـدًا إل ــى
الساحة اإلعالمية اللبنانية ينتج
إح ـص ــاءات تـسـيــر تـبـعــا للبرنامج
امل ـ ـ ـعـ ـ ــروض عـ ـل ــى ال ـ ـق ـ ـنـ ــاة ون ـس ـب ــة
مشاهدته.
ّ
ظل االنقسام ّ
سيد املوقف
مع ذلك،
بخصوص الشركتني اإلحصائيتني
والخلفية طبعًا :املصالح املشتركة
بني القناة والشركة .هــذا االنقسام
ّ
الذي لم يجد طريقًا للحل بعد ،أدى
حتمًا دورًا هامًا في تراجع السوق
اإلع ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة ،فـ ـض ــاع ــت الـ ـش ــرك ــات
املـ ـعـ ـلـ ـن ــة :أيـ ـ ــن تـ ـض ــع إع ــان ــاتـ ـه ــا؟
وضــاعــت الـطــاســة ومـعـهــا األم ــوال
املفترض توزيعها عــى نحو عــادل
ب ــن امل ـح ـط ــات ت ـب ـعــا إلن ـتــاجــات ـهــا
طـبـعــا ،ع ــدا تــأثــر الـقـطــاع اإلعــانــي
ب ـم ـج ـمــوع األزمـ ـ ـ ــات واملـ ـض ــارب ــات
والفوضى في القطاع اإلعالمي ،وال
ّ
سيما الفضائي منه.
ســوق اإلعــانــات كــانــت م ــدار بحث
فـ ــي األي ـ ـ ـ ــام امل ــاضـ ـي ــة بـ ــن رؤسـ ـ ــاء
م ـج ــال ــس إدارة الـ ـقـ ـن ــوات املـحـلـيــة

(ب ـع ـي ـدًا ع ــن ع ــدس ــات ال ـكــام ـيــرات)،
ّ
وخ ـصــوصــا أن ه ــذه ال ـس ــوق تثير
ً
ج ــدال واس ـع ــا ،ي ـبــدأ بـتـلــزيــم شركة
إحـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــاءات م ـ ـ ــوث ـ ـ ــوق ب ـ ـ ـهـ ـ ــا ،وال
ينتهي بــالـحــديــث عــن امل ـضــاربــات
والتقنيات وتــوزيــع أجـهــزة قياس
نسب املشاهدة في املنازل.
وبـ ـ ــال ـ ـ ـحـ ـ ــديـ ـ ــث عـ ـ ـ ــن ق ـ ـ ـطـ ـ ــاع ال ـ ـبـ ــث
الـ ـف ـض ــائ ــي فـ ـ ّـي لـ ـبـ ـن ــان ،ال بـ ــد مــن
اإلشارة إلى أنه تديره واقعًا وزارة
االتـصــاالت بموجب القانون الرقم
 531ال ـ ـصـ ــادرعـ ــام  .1996ق ــان ــون
دخـلــت مــن خــالــه عـشــرات القنوات
الفضائية إلــى لبنان تحت عنوان
«مـ ـك ــات ــب ت ـم ـث ـي ـل ـيــة» ف ــي بـ ـي ــروت،
بـ ـيـ ـنـ ـم ــا هـ ـ ــي فـ ـ ــي ال ـ ـ ــواق ـ ـ ــع ت ـت ـخــذ
مـ ــن ال ـع ــاص ـم ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ق ــاع ــدة
إلنتاجاتها املختلفة.
فوضى القنوات الفضائية املنتشرة
كالفطر توازيها فوضى في شركات
الـكــابــات الـتــي تمثل الـيــوم الطبق
ال ـســاخــن ع ـلــى ط ــاول ــة اجـتـمــاعــات
رؤس ـ ـ ــاء م ـج ــال ــس إدارة امل ـح ـطــات
في الــوزارات املعنيةُ .يفتح النقاش
اليوم بعد صمت طويل أيضًا حول
ح ـقــوق ه ــذه ال ـق ـن ــوات ف ــي اقـتـطــاع

مع محمد هنيدي
مش حتقدر ّ
تغمض عينيك
القاهرة ــ محمد عبد الرحمن
منذ بداية عام  2015وحتى اآلن ،لم تنجح األفالم التي
ُعرضت في الصاالت املصرية في منافسة فيلم محمد
هنيدي األخير «يوم مالوش الزمة» سواء على مستوى
اإليرادات أو الكوميديا .املمثل املصري الشهير ،نجح
في إثبات قدرته على انتزاع الضحكات سواء بمفرده
أو بـمــن شــاركــوه صـنــاعــة الـشــريــط .الفيلم وصــل ّأول
من أمس إلى الصاالت اللبنانية ،بعدما حقق نجاحًا
كـبـيـرًا فــي ش ـبــاك ال ـتــذاكــر امل ـصــري م ـقــارنــة ب ــإي ــرادات
باقي األفالم املنافسة وفي ظل الظروف الصعبة التي
عاشها املصريون طوال شهر شباط (فبراير) املاضي.
أكدت التجربة سعي هنيدي إلى التجديد دائمًا على
كــل امل ـس ـتــويــات ،ول ــو تـمـ ّـســك بــالـظـهــور فــي شخصية
الشاب الذي تجاوز األربعني بقليل ويبحث عن الحب
واالرت ـ ـبـ ــاط ،م ــا ي ـعـ ّـرضــه مل ــواق ــف كــوم ـيــديــة مـتـتــالـيــة.
ّ
تجسد في التعاون مع
جديد هنيدي في هــذا الفيلم
والكاتب املـعــروف عمر طاهر واملخرج
السيناريست ّ
أحمد الجندي .إنه الثنائي نفسه الذي سبق أن أنجز
ألحمد مكي أحد أهم أفالمه «طير إنــت» ( .)2009هذا
التجديد أخــرج ّبطل فيلم «هـ ّـمــام في أمـسـتــردام» إلى
ً
مجال مغاير ،تمثل ّأوال في الخطوط العريضة للقصة
ّ
الـتــي تعتمد على أبـطــال عــدة مــن دون االنـّتـقــاص من
وج ــود هـنـيــدي عـلــى ال ـشــاشــة .وه ــذا مــا وف ــر عـشــرات
املــواقــف املضحكة مــن مختلف املـصــادر طــوال أحــداث
الفيلم .يدور «يوم مالوش الزمة» حول شاب يستعد
للزواج بعدما تجاوز األربعني ،وتبدأ األحداث صباح
يــوم الــزفــاف ،لكن عالقة قديمة لم تكتمل تعود فجأة

للظهور وتفسد كل شيء ،لتتوالى املفاجأت التي يقع
معظمها في قاعة حفلة الــزفــاف ،فيما ينصب تركيز
البطل وسط كل األزمات على أن يمر اليوم بأقل ضرر
ً
ممكن .وهو ما يحدث فعال في النهاية ،لكن مع حدوث
مفاجأة غير متوقعة.
املـخــرج أحـمــد الـجـنــدي اخـتــار مــن الـجـيــل الـجــديــد كل
األقـ ــارب واملــدعـ ّـويــن وفــريــق عـمــل ال ـف ـنــدق .كــل ه ــؤالء،
نجحوا في تجربة إضحاك الجمهور للمضحكني .فقد
ّ
تــألــق فــي الفيلم على سبيل املـثــال ال الحصر بيومي
ف ـ ــؤاد ،وم ـح ـمــد م ـم ــدوح ،وه ـش ــام إس ـمــاع ـيــل ،وأح ـمــد
فـتـحــي ،ومـحـمــد ث ــروت ،ومـحـمــد أســامــة ،إضــافــة إلــى
صــاحــب شخصية «ع ـمــاد» املمثل هــاشــم خليل الــذي
يتوقع أن يكون له مستقبل واعــد في مجال التمثيل.
ّ
عـلـمــا ب ــأن بـ ــوادر ه ــذا املـسـتـقـبــل كــانــت قــد ظ ـهــرت مع
أدائــه بطولة بعض اإلعــانــات التجارية .يضاف إلى
ما سبق ظهور الفنانة روبي بشخصية جديدة تمامًا،
ونجاحها في إخافة األطفال الذين حضروا ملشاهدة
ً
الفيلم ،فضال عن إتقان ريهام حجاج لتقديم تفاصيل
شخصية العروس ،من دون أن ننسى استفادة الفيلم
من خبرة املمثلة القديرة هالة فاخر من خالل دور األم،
ورســوخ أداء ليلى عز العرب في دور والــدة العروس.
ّاإلتقان إنسحب أيضًا على ضيوف الشرف خصوصًا
أنه تمت االستفادة من دقائق ظهورهم املعدودة ،كما
حدث مع طارق عبد العزيز في شخصية املأذون ،ومع
سامي مغاوري الذي ظهر كمدير أمن ،ومع الصيدلي
ال ــذي جـ ّـســده مـحـمــد عـبــد الــرح ـمــن .بــاخـتـصــار ،فيلم
متابعة
«ي ــوم مــالــوش الزم ــة» مـنــاســب لـكــل مــن يــريــد
ّ
قـصــة لطيفة وج ــدي ــدة ومـضـحـكــة ،كـمــا ب ــدا الفـتــا أنــه
ّأول فيلم يهتم بجمهور نــادي «الزمالك» لكرة القدم،
بينما كــان االهـتـمــام مصبوبًا خــال س ـنــوات طويلة
على نادي األهلي أو على املنتخب الوطني.
صاالت «أمبير» (« ،)1269بالنيت» (« ،)01/292192فوكس»
«فوكس» ()01/285582

محمد هنيدي
وريهام حجاج
في مشهد من
الفيلم

م ـب ـل ــغ  6آالف لـ ـي ــرة ل ـب ـن ــان ـي ــة مــن
املبلغ الذي يدفعه املواطن اللبناني
ملـصـلـحــة ه ــذه ال ـش ــرك ــات ،ع ـلــى أن
ت ــدور عجلة امل ـفــاوضــات األسـبــوع
امل ـق ـب ــل بـ ــن الـ ـش ــرك ــات والـ ـقـ ـن ــوات
إليجاد ّ تسوية ترضي الطرفني في
ظل تعنت أصحاب الكابالت وعدم
ّقبولهم هذه «التنازالت».
إنها استفاقة أخرى إذًا على حقوق

إمكانية اللجوء إلى منصة
رديفة تبث «الباقة الموحدة»
بموجب عقد
امل ـح ـطــات الـلـبـنــانـيــة املـ ـه ــدورة من
خـ ـ ــال ال ـ ــدف ـ ــع نـ ـح ــو الـ ـلـ ـج ــوء إل ــى
القانون عبر إنشاء «باقة موحدة»
تـحـمــي حـقــوقـهــا وت ـحــاســب إع ــادة
ب ــث م ــواده ــا م ــن دون دف ــع مـقــابــل
مادي.
ّ
وف ــي ح ــال تـعــثــر عملية الـتـفــاوض
م ــع أصـ ـح ــاب الـ ـك ــاب ــات ،سـيـجــري
اللجوء إلى «آخر الدواء» ،أي ّ
الكي!
امل ـق ـصــود بــال ـكـ ّـي هـنــا ه ــو الـلـجــوء

إلــى منصة رديفة تبث هــذه الباقة
اللبنانية بموجب عقد ّ
يدر عائدات
م ــالـ ـي ــة عـ ـل ــى الـ ـ ـقـ ـ ـن ـ ــوات ف ـ ــي ح ــال
االشتراك أو الشراء على نحو كامل.
وإل ـ ــى ذل ـ ــك ال ـ ـحـ ــن ،ت ـ ــدور م ـج ــددًا
عجالت التفاوض بني الطرفني على
أمل االتفاق ،وإيجاد تسوية تعامل
باملثل؛ فكما «تدفع هــذه الشركات
لقنوات مشفرة كـ OsnوbEin sports
ل ــاس ـت ـح ـص ــال ع ـل ــى ص ــورت ـه ـم ــا،
كان من الواجب أن تعامل القنوات
ّ
يصر عليها
املحلية باملثل» .مسألة
رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس إدارة «ال ـش ـب ـك ــة
الــوط ـن ـيــة ل ــإرس ــال» ( )nbnقــاســم
س ــوي ــد فـ ــي ح ــدي ـث ــه ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار»،
مـشــددًا على مـبــدأ «املـحــاسـبــة» في
حــال املخالفة وخــرق حقوق إعــادة
ال ـب ــثّ ،إذا م ــا ات ـف ــق ع ـلــى ال ـخ ــروج
مــن «جــنــة» الـكــابــات إلــى «بوكيه»
(باقة) خاصة بهذه القنوات.
االجتماعات ستتكثف كما السابق،
وسـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــون ج ـ ــول ـ ــة جـ ـ ــديـ ـ ــدة ع ـلــى
وزارات الـعــدل ،وامل ــال ،واالقتصاد،
واإلعـ ـ ـ ـ ــام ،واالت ـ ـص ـ ــاالت لـلـضـغــط
مــن عـلــى أص ـحــاب ال ـكــابــات جهة،
والسـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــاع إم ـ ـكـ ــان ـ ـيـ ــة ت ـح ـق ـيــق

ُ
املطالب التي طرحت مطلع الشهر
املــاضــي .مـطــالــب تلحظ بمجملها
إج ـ ـ ـ ــراء ت ـخ ـف ـي ـض ــات عـ ـل ــى رس ـ ــوم
الـ ـه ــات ــف ،واإلن ـ ـتـ ــرنـ ــت ،وت ـكــال ـيــف
سيارات النقل املباشر.
وف ـ ــي ظ ــل ه ـ ــذه ال ـح ــرك ــة امل ـكــوك ـيــة
ألصحاب القنوات اليوم وجوالتهم
وص ــوالتـ ـه ــم ع ـل ــى ال ــرس ـم ـي ــن فــي
س ـب ـي ــل إيـ ـ ـج ـ ــاد ح ـ ـلـ ــول ألزم ــاتـ ـه ــم
االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ــة ،تـ ـبـ ـق ــى األسـ ـئـ ـل ــة
مـ ـش ـ ّـرع ــة ح ـ ــول اسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق ال ـب ــث
الـ ــرق ـ ـمـ ــي امل ـ ـف ـ ـتـ ــرض بـ ـل ــوغ ــه ب ـعــد
ش ـه ــري ــن وف ـ ــق ات ـف ــاق ـي ــة «ج ـن ـيــف»
( ،)2006وبموجبها تستطيع هذه
القنوات االستحصال على خدمات
ّ
ستدر األمــوال على
إعالمية وفيرة
ّ
ج ـيــوب ـهــا ،ك ـمــا أن ذل ــك سيعفيها
م ــن ت ـكــال ـيــف ت ـت ـكـ ّـبــدهــا ف ــي الـنـقــل
وأعمدة اإلرسال ،إذ ستصبح هناك
شبكة مـ ّ
ـوحــدة مركزها التلفزيون
الرسمي .وستحصل كل قناة على
صـ ـ ــورة ن ـق ـي ــة ،وت ـت ـم ـتــع بـ ـت ــرددات
ك ـث ـي ــرة ت ـت ـيــح ل ـه ــا إنـ ـش ــاء ق ـن ــوات
متخصصة رديفة .ويبقى األمل في
ّ
إق ــرار قــانــون جــديــد لــإعــام ،ينظم
الفوضى الحاصلة في هذا القطاع.
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ويك أند

عالم المشاهير

جنيفر لورانس في The Hunger Games: Catching Fire

روبرت داوني جونيور في The Avengers

ساندرا بولوك في The Blind Side

ّ
بورصة النجوم ...على أونا على دوي
علي وجيه
لـطــاملــا تـســاءل املـشــاهــد ال ـعــادي ّ
عما
يجنيه النجوم الكبار من أفالمهم .ال
ّ ّ
بد أن هناك ثروات ضخمة خلف هذه
البيوت الفخمة والـسـيــارات الفارهة
واالبتسامات الالمعة.
ح ـس ـنــا« ،ب ــورص ــة ال ـن ـج ــوم» تعتمد
على عــوامــل ع ـ ّـدة ،وتختلف مــن فيلم
آلخر ،ومن حقبة ألخرى.
إي ـ ــرادات مــرتـفـعــة فــي شـ ّـبــاك الـتــذاكــر
تعني االنـتـشــار والـشـهــرة ،وبالتالي
أجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرًا أعـ ـ ـل ـ ــى ألص ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاب األدوار
الــرئـيـسـيــة .الـعـكــس صـحـيــح .الفشل
الـتـجــاري يعني سقوطًا مــدويــا .أجر
املمثل األميركي ليوناردو دي كابريو

( )1974وص ــل إل ــى  25مـلـيــون دوالر
أميركي عن فيلم «ذئب وول ستريت»
عام  2013ملارتني سكورسيزي ،فيما
قـبـضــت جـنـيـفــر ل ــوران ــس  10مــايــن
عــن The Hunger Games: Catching
 Fireلـفــرانـسـيــس لــورانــس فــي الـعــام
نـفـســه .عـنــد الـتـفـكـيــر بــإن ـجــاز أج ــزاء
ت ــال ـي ــة ملـ ـش ــروع ن ــاج ــح ،ت ـك ــون رق ـبــة
اس ـتــديــو اإلنـ ـت ــاج ب ـيــد ال ـن ـجــم .ال بـ ّـد
من موافقته لتحقيق ماليني جديدة
م ــن ال ـع ـمــل امل ـق ـب ــل .هـ ــذا ي ـع ـنــي أجـ ـرًا
مضاعفًا بالضرورة 20 .مليون دوالر
ثمن عــودة مــات دايـمــون إلــى سلسلة
«ب ــورن» عــام  ،2016وأنجلينا جولي
الجزء الثاني من .Salt
إلى
ّ
ّ
ال ري ــب أنـ ــه رق ــم س ـحــري ي ـحــل أعـقــد

الخالفات ،ويقلب ال ــ«ال» إلــى «نعم».
الـ ـج ــوائ ــز ال ـك ـب ـي ــرة م ـث ــل األوس ـ ـكـ ــار،
تـضـيــف أص ـف ــارًا إل ــى األجـ ــر املـتــوقــع
لصاحب التمثال الذهبي.
ً
ساندرا بولوك مثال ،حققت قفزةمــالـيــة هــائـلــة بـعــد أوس ـك ــار أفـضــل
ممثلة عــن  The Blind Sideلجون
لي هانكوك .عن  Gravityعام 2013
أللفونسو كواران ،أضافت النجمة
األم ـي ــرك ـي ــة  70م ـل ـي ــون دوالر إل ــى
رصـيــدهــا الـبـنـكــي .املـبــالــغ الطائلة
تظهر عندما يـكــون البطل شريكًا
فــي إن ـتــاج ال ـشــريــط ،وبــالـتــالــي في
وبراد
عائدات التوزيع .دي كابريو ّ
بيت وجورج كلوني اعتادوا تبني
أف ــامـ ـه ــم إنـ ـت ــاجـ ـي ــا ،إضـ ــافـ ــة إل ــى

اللعب أمام الكاميرا.
نوع الفيلم يدخل في املعادلة ّأيضًا.
أفـ ــام األب ـط ــال ال ـخــارقــن وامل ــؤث ــرات
البصرية تهيمن على ّ
حصة األسد من
ميزانيات الشركات الكبيرة ،بسبب
رواجـ ـه ــا ال ـك ـب ـيــر .ه ــذا يـعـنــي أج ــورًا
فـلـكـيــة ف ــي ب ـعــض األح ـ ـيـ ــان .روبـ ــرت
داون ـ ـ ــي ج ــون ـي ــور اس ـت ـث ـمــر ن ـجــاحــه
فــي  Iron Manعلى أكـمــل وج ــه .تابع
«طــونــي سـتــارك» فــي جــزئــن آخــريــن،
ث ـ ّـم ط ــار إل ــى سلسلة The Avengers
ليحصد بضعة ماليني أخرى .دواين
جونسون املـعــروف باسم The Rock
نال ما بني  14و 15مليون دوالر عام
 2014عن  Herculesلبريت راتنر.
فــي امل ـقــابــل ،تـحـقــق األفـ ــام املستقلة

ذات امل ـن ـح ــى ال ـف ـن ــي م ــا ت ـع ـجــز عـنــه
عناوين البلوك باستر .إرضــاء األنــا
ال ـف ـنـ ّـيــة لـلـمـمـثــل ف ــي ل ـعــب دور الفــت
له ثمن أيضًا .هنا ،قد يكتفي النجم
بـب ـض ـعــة آالف ف ــي أعـ ـم ــال امل ـيــزان ـيــة
املـنـخـفـضــة .ب ـعــد ق ـ ــراءة الـسـيـنــاريــو
ال ـســاحــر ( Frankعـ ــام  )2014لليني
أبــراهــام ـســون ،أب ــدى الـنـجــم األملــانــي
مايكل فاسبندر رغبته ب ــأداء الــدور
بغض النظر عن أجره ،ضمن ميزانية
ال تتجاوز مليون و 81ألف دوالر.
ّ
عربيًا ،يتكتم معظم النجوم وشركات
ّ
اإلن ـتــاج عـلــى األرق ــام الــدقـيـقــة ،إال أن
ظ ــروف األجـ ــزاء الـتــالـيــة مــن األع ـمــال
وشعبية النجم تبقى متشابهة في
كل العالم.

ُ
دي كابريو يعلنها حربًا على مصنع األكاذيب
ّ
يـ ـب ــدو أن ك ـل ـي ـنــت إيـ ـسـ ـت ــوود وج ــد
مـ ـش ــروع ــه اإلخـ ــراجـ ــي املـ ـقـ ـب ــل .بـعــد
ن ـ ـ ـجـ ـ ــاح ج ـ ـ ـمـ ـ ــاه ـ ـ ـيـ ـ ــري هـ ـ ــائـ ـ ــل ف ــي
ّ American Sniperالـ ـع ــام ال ـفــائــت،
يبقى املخرج واملمثل األميركي في
ّ
يتردد هذه األيام
حقل البيوغرافيا.
ع ـل ــى اس ـت ــودي ــو «فـ ــوكـ ــس» لـلـعـمــل
عـ ـل ــى تـ ـط ــوي ــر درامـ ـ ـ ـ ــا ع ـ ــن ح ـ ــارس
ّ
املتهم ّ
األول
األمــن ريتشارد جويل،
ّ
بــانـفـجــار قـنـبـلــة فــي امل ـت ـنــزه املـئــوي
األوملـ ـ ـب ـ ــي خ ـ ــال أوملـ ـبـ ـي ــاد أت ــان ـت ــا
.1996
ص ـبــاح  27ت ـمــوز (يــول ـيــو) م ــن ذلــك
ال ـعــام ،اشـتـبــه جــويــل بحقيبة ظهر
م ـ ــوض ـ ــوع ـ ــة ت ـ ـحـ ــت أحـ ـ ـ ــد امل ـ ـقـ ــاعـ ــد،
ف ــأب ـع ــده ــا ع ــن املـ ـ ـ ـ ّ
ـارة وق ـ ــام ب ــإب ــاغ
ال ـس ـل ـطــات .الــرجــل الـثــاثـيـنــي صــار
ً
ب ـطــا ،قـبــل أن يـتـسـ ّـرب إل ــى وســائــل
اإلعـ ـ ـ ــام اعـ ـتـ ـب ــاره م ـت ـه ـمــا مـ ــن قـبــل
امل ـبــاحــث ال ـف ـيــدرال ـيــة .كــانــت حــادثــة
ج ــوي ــل م ـف ـت ــرق طـ ــرق ت ــاري ـخ ـي ــا فــي
تـ ـ ّ
ـوح ـ ــش املـ ـ ـي ـ ــدي ـ ــا ،وانـ ـقـ ـض ــاضـ ـه ــا
عـلــى خـصــوصـيــات الـبـشــر وانـتـهــاك
حياتهم.
ُ
ه ـكــذا ،فـتـحــت أب ــواب الـجـحـيــم على
جويل ،وصار «املجرم املنبوذ» بني
الناس ،بسبب نشرات األخبار التي
لــم تــرح ـمــه .عـلــى الــرغــم مــن تبرئته
الحـقــا ،تركت «املحاكمة اإلعالمية»
أثـ ــرًا عـلـيــه راف ـق ــه ح ـتــى رح ـي ـلــه عــام
 2007بداء القلب وأمراض أخرى.
األميركي جونا هيل يلعب ريتشارد
ج ــوي ــل ،ف ـي ـمــا ي ـب ــدو دور مـحــامـيــه

مـتـجـهــا إل ــى ال ـن ـجــم ل ـي ــون ــاردو دي
كابريو (ال ـصــورة) .سيناريو بيلي
راي صـ ــاحـ ــب Captain Phillips
(عـ ــام )2013و The Hunger Games
(عــام ،)2012قائم على مقال منشور
في مجلة «فانيتي فاير» األميركية
ب ـع ـنــوان «ق ـصــة ري ـت ـش ــارد جــويــل»،
ف ـي ـمــا ل ــم ُيـ ـح ـ َّـدد عـ ـن ــوان ال ـف ـي ـلــم أو
موعد صدوره حتى اآلن.
هذا االجتماع الثاني بني دي كابريو
وهيل بعد The Wolf of Wall Street
(عـ ـ ـ ـ ــام )2013مل ــارت ــن س ـك ــورس ـي ــزي.
منذ ( Moneyballعام ّ )2011لبينيت
م ـي ـل ــر ،أث ـب ــت ج ـ ّـون ــا ه ـي ــل أن ـ ــه أك ـثــر
مـ ــن م ـ ـجـ ـ ّـرد م ـم ــث ــل هـ ــزلـ ــي .ت ـمــاهــى
بإتقان الفــت مــع أدوار مساعدة في
ً
أف ـ ــام م ـه ـ ّـم ــة ،م ـس ـ ّـج ــا تــرش ـي ـحــات
لـ ــأوس ـ ـكـ ــار والـ ـب ــافـ ـت ــا وال ـ ـغـ ــولـ ــدن
ّ
يستعد للنقلة املنتظرة
غلوب .هنا،
في مسيرته ّ
كأول دور رئيسي جاد.
دي كــابــريــو ال ي ـمــانــع ف ــي الــوقــوف
إل ــى جــانــب صــدي ـقــه الـشـخـصــي في
دور مـســاعــد ،عـلــى عـكــس مــا حصل
ف ــي ت ـح ـفــة س ـك ــورس ـي ــزي األخـ ـي ــرة.
نــذكــر دوره الـصـغـيــر فــي «دجــانـغــو
الـ ـطـ ـلـ ـي ــق» ل ـك ــوي ـن ــن ت ــاران ـت ـي ـن ــو،
لتأكيد قدرته الدائمة على التوهج.
ب ــدوره ،يقف إيستوود أمــام شريط
ال ي ـت ـض ـ ّـم ــن ال ـ ـتـ ــوابـ ــل «ال ــوطـ ـنـ ـي ــة»
خـ ـيـ ـص ــة ،ال ـ ـتـ ــي أغ ـ ـ ــرت ج ـم ـه ــور
ال ــر ّ
«ال ـقــنــاص األم ـيــركــي» .كــذلــك ،يــأتــي
ّ
ب ـع ــد ف ـي ـلــم خ ـ ــاب ب ـت ـي ـمــة مـشــابـهــة
ه ــو  Nightcrawlerلـ ــدان غ ـي ـلــروي.

اإلن ـ ـ ـتـ ـ ــاج ق ـ ــد ي ـن ـت ـق ــل إل ـ ـ ــى «وارنـ ـ ـ ــر
برذرز» ،استوديو إيستوود الدائم،
إذا ما نجح في انتزاع املشروع من
«فوكس».
ب ـ ــال ـ ـع ـ ــودة إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـب ـ ـط ـ ـلـ ــن ،ج ــون ــا
هـ ـي ــل يـ ــواصـ ــل الـ ـعـ ـم ــل مـ ــع الـ ـكـ ـب ــار.
األخ ــوان كــويــن يـقــومــان بــإدارتــه في
شريطهما الـكــومـيــدي ال ـقــادم Hail,
ّ
يستعد
( !Caesarع ـ ــام .)2016كــذلــك
لفيلمني من الجنر نفسهArms and :
 the Dudesلتود فليبس و Jump 23
 Streetلرودني روثمان.
مــن جـهـتــه ،يـتــابــع دي كــابــريــو لعب
ال ـش ـخ ـص ـي ــات امل ـع ـق ــدة هـ ــذا الـ ـع ــام.
ّ
فيلمان مقبالن قــد يتمكن أحدهما
مــن فـ ّـك النحس األوس ـكــاري املــرافــق
له منذ سنوات .في ،The Revenant
ي ـ ـل ـ ـعـ ــب «ه ـ ـي ـ ــو غ ـ ـ ـ ـ ــاس» ال ـ ـسـ ــاعـ ــي
ّ
إلـ ــى االنـ ـتـ ـق ــام ،ت ـح ــت إدارة امل ـعــلــم
املـكـسـيـكــي أل ـي ـخــانــدرو غــونــزالـيــس
إي ـن ــاري ـت ــو .وي ـس ـت ـعـ ّـد ل ـل ــدور الـحـلــم
الــذي يسعى إليه منذ  20عامًا ،في
الـبـيــوغــرافـيــا.The Crowded Room
ب ـي ـلــي م ـي ـل ـي ـغــان ّأول م ــن أف ـل ــت مــن
املحكمة بتهم االغتصاب والسرقة،
ّ
ّ
بـ ـع ــد إق ـ ـنـ ــاع ه ـي ـئ ــة املـ ـح ــلـ ـف ــن بـ ــأن
ل ــدي ــه  24ش ـخ ـص ـيــة ،ف ــي م ــا ُي ـعــرف
بـ «اضطراب ّ
تعدد الشخصية» .على
الـصـعـيـ ّـد الـشـخ ـصــي ،ن ـفــت الـنـجـمــة
ّريهانا أنها على عالقة به ،ما يعني
أنه ما زال متوافرًا للمهتمات حول
العالم.
علي...
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كليبات

ّ
جوزف عطية مغروم «ومكتر»

هناء جالد
األغنية العاطفية مع
يتالقى طابع ّ
مشهد البداية ،إنها لحظة مراجعة
النفس فــي قــرار حتمي تــم اتـخــاذه.
هـ ـ ـك ـ ــذا ،ي ـ ـعـ ــود جـ ـ ـ ــوزف ع ـط ـي ــة فــي
ّ
«حب ومكتر» ببدلة العريس ،ومع
املخرج وليد ناصيف ،لتقديم اللون
الرومانسي الذي يليق به وبصوته
ضمن قالب غير كالسيكي.
سرعان ما تعود الكاميرا إلى وجه
ّ
جــوزف .ومــع نغمات «حــب ومكتر»
(ح ــام ـل ــة عـ ـن ــوان أل ـب ــوم ــه ال ـغ ـنــائــي
الـ ـج ــدي ــد) ،ت ـن ـت ـقــل الـ ـع ــدس ــة ضـمــن
ت ـق ـط ـيــع م ـن ـط ـقــي لـ ـس ــرد ّ «سـ ـت ــوري
ب ــورد» لـيــس جــدي ـدًا ،لـكــنــه ض ــرورة
ّ
ال مهرب منها ،بما أن قصة الحب
تطغى على موضوع األغنية.
ن ــرى جـ ــوزف ومـحـبــوبـتــه يـنـتـقــان
بني مواقع التصوير؛ ّ
األول استديو
داخلي مثالي للقطات الليبسينغ،
وآخ ـ ـ ـ ــر خ ـ ــارج ـ ــي أس ـ ـهـ ــم ف ـ ــي ك ـســر
نمطية الصورة ،إذ يخرج الحبيبان
مرات ّ
إلى الطبيعة ّ
عدة ،ليلعبا بني
األشجار في الغابة أو على الثلج.
ارت ـ ـ ـكـ ـ ــز نـ ــاص ـ ـيـ ــف إلـ ـ ـ ــى اسـ ـتـ ـغ ــال
األك ـس ـس ــوارات املـسـتـخــدمــة لكشف
اك ـت ـمــال فــرحــة الـحـبـيـبــن ب ــال ــزواج،
وف ـ ـ ــي إشـ ـ ـ ـ ـ ــارات م ـن ـط ـق ـي ــة قـ ـب ــل أن

«مراية»
إليسا

نراهما في الفراش سويًا.
عـ ـ ـمـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة املـ ـ ـ ــون ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــاج الـ ـ ـس ـ ــريـ ـ ـع ـ ــة
ت ـق ـط ــف بـ ـع ــض املـ ـش ــاه ــد امل ـط ـع ـمــة
ّ
ب ــال ـغ ــراف ـي ـك ــس ،م ـم ــا م ــك ــن امل ـخ ــرج
مــن الـهــروب مــن ســوداويــة املشاهد
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة الـ ـت ــي ت ـع ـ ّـب ــر عـ ــن خ ــوف
الـعــاشــق مــن ف ـقــدان مـحـبــوبـتــه إلــى
م ـش ـه ــدي ــة أخ ـ ـ ــرى م ـ ــوازي ـ ــة تـكـشــف
ل ـ ـح ـ ـظـ ــات ال ـ ـ ـفـ ـ ــرح الـ ـ ـت ـ ــي ي ـع ـي ـش ـهــا
الثنائي.
كثيرة هي األفكار املرسومة ضمن
س ـتــوري ب ــورد» الـشــريــط املـصـ ّـور،
« ّ
لكنها على تداخلها ،خدمت األغنية
وصاحبها الذي ظهر بلوكات ّ
عدة،
ل ـي ـق ـطــف اهـ ـتـ ـم ــام املـ ـش ــاه ــد بـشـكــل
كامل بــالـصــورة واألغـنـيــة على حد
سواء.
ّ
ومكت ِّر» (كلمات وألحان رامي
«حب
ُ
شلهوب) نفذ ضمن ميزانية إنتاج
م ـتــوس ـطــة ،ل ــم ي ـسـ َـع صــاح ـبــاه إلــى
اإلبـ ـه ــار ب ـق ــدر م ــا أرادا اسـتـقـطــاب
جيل اليوم نحو األغنية العاطفية
الكالسيكية.
ّ
وال ـص ـح ـي ــح أن ال ـك ـل ـيــب ل ــم يـحـمــل
ج ــديـ ـدًا م ــن ح ـي ــث الـ ـ ـص ـ ــورة ،لـكـنــه
جــاء مناسبًا لطبيعة األغـنـيــة كما
شخصية جوزف عطية الذي يميل
إلــى تقديم الرومانسية لكن بــروح
شبابية تشبهه.

مرة جديدة ،اختارت إليسا المخرجة
آنجي ّ
جمال لتصوير أغنيتها العاطفية
«يا مرايتي» (كلمات أحمد ماضي
وألحان زياد برجي) من ألبومها األخير
جمال قد ّ
«حالة حب» .وكانت ّ
غردت
عبر تويتر تستعجل إليسا للحضور إلى
بلغراد للمباشرة في تسجيل عملهما
الثاني من األلبوم نفسه .تجدر اإلشارة
ّ
إلى أن إليسا في صدد االستعداد
لحلقات البث المباشر مع بدء مرحلة
التصفيات في برنامج البحث عن
المواهب «إكس فاكتور» (4 mbc
و« mbcمصر»).

سابين :أعطني حريتي ...أطلق يديّ
مــن ألبومها األخـيــر  ،stopاخـتــارت
املـغـنـيــة الـلـبـنــانـيــة ال ـشــابــة ســابــن
ّ
(الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــورة) أغ ـن ـي ـت ـه ــا «ط ــلـ ـقـ ـن ــي»
(كـ ـلـ ـم ــات وألـ ـ ـح ـ ــان س ـل ـي ــم ع ـس ــاف،
وتوزيع داني الحلو)ّ ،
لتقدمها على
طــريـقــة الـفـيــديــو كـلـيــب تـحــت إدارة

املخرج سعيد املاروق.
جـ ــاء ف ـح ــوى األغ ـن ـي ــة مـخـتـلـفــا عــن
أي ت ـ ـصـ ـ ّـور مـ ـسـ ـب ــق .ظـ ـه ــر ال ـع ـمــل
بصيغة األغنية العاطفية الهادئة،
عـلــى غ ــرار الـكـلـيــب ال ــذي اخ ـت ــار له
امل ــاروق مــوقـعــا م ـ ّ
ـوح ـدًا ،هــو عـبــارة

ع ــن اس ـت ــدي ــو داخـ ـل ــي ت ــم تـجـهـيــزه
باألكسسوارات الالزمة على شاكلة
مـ ـطـ ـع ــم فـ ــاخـ ــر ُمـ ـ ـض ـ ــاء ب ــال ـش ـم ــوع
إلضفاء األجواء الرومانسية.
كما تم توزيع الكومبارس الصامت
كخلفية مناسبة للصورة الـتــي لم

ت ـغــادرهــا بـطـلــة الـعـمــل م ــن املـشـهــد
ّ
األول إلى األخير.
عـ ـل ــى ط ــريـ ـق ــة ش ـب ـي ـه ــة ب ــالـ ـع ــرض
امل ـســرحــي ل ـكــن ملـشـهــد واحـ ــد فـقــط،
ّ
ت ـم ــك ــن امل ـ ـ ــاروق م ــن ت ـم ــري ــر رس ــال ــة
ُ
ّ
مفادها أن البساطة أحيانًا تغني
عن ضجيج الـصــورة إلبــاغ رسالة
األغ ـ ـن ـ ـيـ ــة .عـ ـل ــى ه ـ ـ ــذا املـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوال ،تــم
ّ
االع ـت ـمــاد بـشـكــل كــلــي عـلــى لقطات
ال ـل ـي ـب ـس ـي ـن ــغ م ــدم ــوج ــة ب ـم ـشــاهــد
ت ـم ـث ـيــل ت ـع ـب ـيــريــة ق ـ ّـدم ـت ـه ــا ســابــن
بــوج ـه ـهــا وب ـع ــض ال ـح ــرك ــات الـتــي
ناسبت كــام األغـنـيــة .حــركــات مثل
خلع الشعر املستعار والقفازات.
بلوك واحــد «كالسيكي» ومحتشم
مـنــاســب لتلبية الــدعــوة إلــى عشاء
عـ ـل ــى أضـ ـ ـ ـ ــواء الـ ـ ـشـ ـ ـم ـ ــوع ،ت ـم ـك ـنــت
صاحبة أغنية «بعتلي إيميل» من
كسب املـشــاهــد ألط ــول فـتــرة ممكنة
مل ـت ــاب ـع ــة أغ ـن ـي ـت ـه ــا ب ـي ـن ـم ــا اع ـت ـمــد
املـ ـ ـ ــاروق ع ـل ــى ل ـع ـبــة إض ـ ـ ــاء ة ذك ـيــة
أخــرجــت ال ـص ــورة مــن مـلــل اإلي ـقــاع
الواحد.
«طلقني» كليب جديد من نوعه في
مـجــال تـصــويــر األغـنـيــات الـعــربـيــة،
وهو مقتبس عن أفكار تم تنفيذها
بــأســالـيــب أك ـثــر جــاذب ـيــة وقـ ـ ّـوة في
ّ
ال ـغ ــرب .ل ـكــن الـنـتـيـجــة ف ــي الـنـهــايــة
ج ــاء ت نظيفة مــع عـمــل تــم تنفيذه
بتقنيات جـ ّـيــدة خــال يــوم تصوير
واحـ ـ ـ ـ ـ ــد ،ض ـ ـمـ ــن م ـ ـيـ ــزان ـ ـيـ ــة إن ـ ـتـ ــاج
متوسطة.
هناء...

ميريام تحبّ
«الشببلكي»
استعادت المغنية السورية ميريام
عطالله (الصورة) نشاطها الفني،
ّ
وقدمت أخيرًا تحت إدارة المخرجة
رندلى قديح كليب أغنية «شب
الشببلكي» (كلمات حسين إسماعيل،
ّ
ألحان وسام األمير) .عمل يبدو أن
خريجة «ستار أكاديمي »1أرادته ملفتًا
ومثيرًا ،من خالل شعرها األحمر والـ
«وورد دروب» كما الـ «ستوري بورد»
واختيار مواقع التصوير .لكن النتيجة
ما هي إال كليب ركيك من الناحيتين
الفنية والتقنية ،وخروج نجمته بلوك
بعيد عن األناقة.
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ويك أند

Zapping

في الصاالت

ّ
السيد و«دومينو السياسة»

«كرتون دانية »2

العدوان في عين «المرصد»

االثنين ـ «اإلخبارية السورية» < 20:30

الليلة ـ 18:00 < mbc3

االثنين ـ «الجزيرة» < 18:30

لـلـمـ ّـرة األول ــى عـبــر اإلع ــام الـســوري،
ّ
يـطــل األم ــن ال ـعــام لـحــزب الـلــه السيد
حسن نصر الله (الصورة) في حلقة
اس ـت ـث ـنــائ ـيــة م ــن ب ــرن ــام ــج «دوم ـي ـن ــو
السياسة» الــذي ّ
تقدمه رانيا الذنون.
هل اختار حــزب الله دخــول املعركة؟
ك ـيــف س ـيــرســم ال ـح ــزب خ ــط ال ـب ـقــاء،
وك ـي ــف يـ ــرى مـسـتـقـبــل ال ـع ــاق ــة مــع
ايران؟ ماذا عن العدوان على اليمن؟

تبدأ قناة  mbc3الليلة عــرض املوسم
الـثــانــي مــن بــرنــامــج الــرســوم املتحركة
ّ
«ك ــرت ــون دان ـي ــة» (الـ ـص ــورة) .ل ــن تـطــل
دانـ ـ ـي ـ ــة ش ــافـ ـع ــي بـ ـص ــورتـ ـه ــا ل ـت ـق ـ ّـدم
ّ
ستنبه
الـبــرامــج بــل بصوتها فـقــط ،إذ
األط ـفــال والـيــافـعــن إلــى خـطــوات يجب
عليهم اتباعها .من ّ
أهم املواضيع التي
تطرحهاّ :
التعرف إلى جسم اإلنسان،
والحفاظ على البيئة.

فــي بــرنــامــج «امل ــرص ــد» (تـقــديــم حــازم
أبــو وطـفــا) ،نجول على أبــرز القضايا
امل ـت ـع ـل ـقــة بـ ــاإلعـ ــام واالت ـ ـص ـ ــال .بـعــد
ال ـه ــواج ــس األم ـن ـي ــة وال ـق ــان ــون ـي ــة الـتــي
يثيرها االنتشار الواسع للطائرات من
دون طيار في عدوان «عاصفة الحزم»،
ستركز حلقة هــذا األسـبــوع على هذا
ال ـ ـعـ ــدوان ع ـلــى ال ـي ـم ــن ،وإض ـ ـ ــاءة على
التغطية اإلعالمية غير املسبوقة له.
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ً
ّ
استكماال ألحداث األجزاء الستة السابقة ،بعد مقتل «أوين شو» وفريقه أصبح باستطاعة
«دومينيك» (فني ديزيل) و«برايان» (بول ووكر) وفريقهما العودة إلى الواليات املتحدة وعيش
حيا ٍة طبيعي ٍة ُمجددًا ،ولكن (إيان) األخ األكبر لـ(أوين) يسعى لالنتقام ملقتل أخيه من دومينيك،
وبالتالي تصمم العصابة بكاملها على االنتقام من الرجل الذي قام بقتل صديقهم .هذه هي
باختصار قصة الجزء الجديد من سلسلة أفالم  Fast and Furiousالذي يحمل توقيع املخرج
جايمس وان ،والكاتب كريس مورغان ،إضافة إلى املؤلف غاري سكوت طومسون .وكان قد
جرى استكمال مشاهد بول ووكر بتقنية  CGIإلى جانب االستعانة بأربعة ممثلني يشبهونه
جراء ّ
إلى حد ما ،وذلك إثر وفاته ّ
تعرضه لحادث سير في تشرين الثاني (نوفمبر) .2013

صاالت «غراند سينما» (« ،)01/209109أمبير» (« ،)1269بالنيت» (« ،)01/292192سينما
سيتي» (« ،)01/995195فوكس» ()01/285582

الثورة بين النخب والجماهير

جورج مشغول باألقليات

هوس «الفابليت»

غدًا ـ «الميادين» < 19:00

غدًا ـ «الجديد» < 21:30

الليلة ــ« :فرانس ( »24عربي) < 13:15

يبحث برنامج «خ ــارج القيد» (تقديم
فتون عباسي) في دور النخب الثقافية
وال ـس ـيــاس ـيــة ف ــي الـ ـح ــراك الـسـيــاســي
الـعــربــي ،وي ـضــيء عـلــى عــاقــة املثقف
بالسلطة .الضيوف هم :السيناريست
الـ ـس ــوري ح ـس ــن ي ــوس ــف ،وال ـن ــاشــط
السياسي التونسي الطاهر الشقروش،
وع ـ ـضـ ــو «ائ ـ ـت ـ ــاف ش ـ ـبـ ــاب الـ ـ ـث ـ ــورة»
املصري عمرو صالح (الصورة).

يـ ـخ ـ ّـص ــص جـ ـ ـ ــورج ص ـل ـي ـب ــي حـلـقــة
بــرنــامـجــه «األس ـب ــوع فــي ســاعــة» غـدًا
ل ـل ـحــديــث ع ــن م ـص ـيــر األقـ ـلـ ـي ــات فــي
ال ـش ــرق األوسـ ـ ــط ،ط ــارح ــا مـجـمــوعــة
م ــن األس ـئ ـل ــة ،أبـ ــرزهـ ــا :ب ــن امل ـعــانــاة
واالضـ ـطـ ـه ــاد وال ـت ـم ـ ّـس ــك بــال ـع ـق ـيــدة
واألرض ،مسيحيو الشرق إلــى أين؟
وكيف سيواجهون الخطر التفكيري؟
وما هو املصير الذي ينتظرهم؟

آخر صيحات التكنولوجيا واإلنترنت،
وخفايا األجهزة الحديثة ،نتعرف إليها
مع برنامج «تكنوفيليا» (تقديم حسناء
م ـل ـيــح) .وس ـي ـتــركــز ال ـحــديــث ف ــي هــذه
ّ
الحلقة على سعي مصنعي الهواتف
ال ــذك ـي ــة ل ـل ـتــرويــج مل ــوض ــة «ال ـفــاب ـل ـيــت»
(جهاز حجمه أكبر من الهاتف الذكي
ّ
ونتعرف إلى
وأصغر من الـحــاســوب)،
أحدث املنتجات املتوافرة.

Yellow Bird

أجندة

( Yellow Birdإخراج دومينيك مونفيري) هو فيلم أنيمايشن جديد متوافر بتقنية ثالثية
األبعاد ،يروي قصة العصفور «داريوس» الذي ّ
يتزعم سربًا من الطيورّ .
يتعرض الزعيم إلصابة
ً
ُ
مباشرة قبل أن يحني وقت الهجرة إلى أفريقيا .أمام هذا الواقع ،يصبح «داريوس» مضطرًا
ُ
ّ
لتزويد أول طائر يصادفه باملعلومات الضرورية لقيادة السرب وإتمام الرحلة بنجاح .هذا الطائر
ّ
هو «الطائر األصفر» ( )yellow birdالذي ّ
للتحدي الذي سيواجهه ،لكن املشكلة ّأن لديه
يتحمس
ً
ّ
كمًا قليال جدًا من الخبرة .الشريط من بطولة داكوتا فانينغ ،وسيث غرين ،وغيرهما.
صاالت «غراند سينما» (« ،)01/209109سينما سيتي»
(« ،)01/995195فوكس» ()01/285582
«يا ريت يا ريت» هو عنوان األمسية الطربية التي يحييها عبد الكريم
الـشـ ّـعــار (ال ـصــورة) الـيــوم فــي «مـتــرو املــديـنــة» .مــن ريـبـيــرتــوار «كوكب
الشرق» أم كلثومّ ،
يقدم املطرب اللبناني أغنية «أنــا في انتظارك» التي
ّ
كتب كلماتها الشاعر محمود ّبيرم التونسي ،ولحنها زكريا أحمد .أما
ّ
ّ
األحمدية (عــود) ،ومحمد
للشعار فستتألف من :زيــاد
الفرقة املرافقة
ّ
نحاس (قانون) ،وبهاء ضو (إيقاع) ،وزياد جعفر (كمنجة).
«يــا ريــت يــا ري ــت» :الليلة ــ  21:30ــ «مـتــرو المدينة» (الحمرا ــ بـيــروت).
لالستعالم76/309363 :

تلتقي «مشروع ليلى» اليوم مجددًا الجمهور اللبناني عبر حفلة ّ
مميزة
ستحييها في  O1NE Beirutفي بيروت .خالل وقت قصير نسبيًا،
تمكنت «مشروع ليلى» (الصورة) من تحقيق شهرة واسعة ،ليس في
لبنان وحـســب بــل خــارجــه أيـضــا .فــي رصـيــد الفرقة اللبنانية الشابة
ّ
(حامد سنو /غناء ،وهايغ بابازيان /كمان ،وفــراس أبــو فخر /غيتار،
وإبراهيم بدر /باص ،وكارل جرجس /درامز) ثالثة ألبومات حتى اليوم،
إضافة إلى إقامة حفالت واملشاركة في مهرجانات في دول مختلفة،
ً
فضال عن الظهور على غالف مجلة «رولينغ ستون» الشرق األوسط.
ّ
إذًا ،ال تفوتوا الفرصة.
حفلة «مشروع ليلى» :الليلة ـ  21:00ـ ( O1NE Beirutبيال ـ بيروت).
لالستعالم70/939191 :

يـحـمــل دي .ج ــاي Sha Di .م ـجــددًا موهبته
ال ـفــريــدة إل ــى مـقـهــى «رادي ـ ــو ب ـي ــروت» ،لـيـقـ ّـدم
الـيــوم املقبل  DJ Setتضم مختارات ّ
منوعة
مــن املوسيقى اإللكترونية ،والـفــانــك العربي،
وأغاني الديسكو القديمة ،ال بل النادرة أيضًا.
هكذا ،سيكون الجمهور على موعد مع سهرة
بـعـنــوان «إلـكـتــرونـيــك  »2سـتـضــم موسيقى
مـمـ ّـيــزة فــي أج ــواء مختلفة ستجلعه يرقص
طوال الليل.
«إلكترونيك  :»2الليلة ـ  21:30ـ مقهى «راديو
ب ـيــروت» (م ــار مـخــايــل ـ ـ بــي ــروت) .لالستعالم:
01/570277

Marie's Story
وصل إلى الصاالت اللبنانية ّأول من أمس الفيلم الفرنسي ّ Marie’s Story
(قصة مريم) الذي
ً
يتناول بيوغرافيا «ماري هورتني» التي ولدت في فرنسا فاقدة للنظر والسمع في القرن التاسع
عشر .وفي ظل معاناتها في التعبير عن نفسها ،تنجح إحدى الراهبات املدعوة «مارغريت»
في الفوز بثقتها ومساعدتها في تخطي هذه العقبة األساسية .حاز الشريط منذ فترة جائزة
ّ
 Variety Piazzaالكبرى خالل الدورة الـ 67من «مهرجان لوكارنو السينمائي الدولي» .يذكر أنه
من إخراج جان بيار أميري ،الذي شارك فيليب بالسبان في الكتابة .أما البطولة ،فهي إليزابيل
كاري ،وأريانا ريفوار ،وبريجيت كاتيون.
*صاالت «أمبير» (« ،)1269سينما سيتي» ()01/995195

