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الحدث
على الغالف

ذبح دروز إدلب :ال شفاعة ألحد!
إرهابيو «جبهة النصرة
»ارتكب ّ
مجزرة بحق أهالي قرية قلب ّلوزة الدروز
في إدلب ،تزامنًا مع هجوم يشنه إرهابيو
«النصرة» على مواقع الجيش السوري
غرب مدينة السويداء .إرهاب الدروز
السوريين وتخويفهم ،يتناسب مع
ّ
الضخ اإلعالمي اإلسرائيلي عن ّنية إسرائيل
حمايتهم ،مقابل ّ
التمرد على الدولة
السورية
فراس الشوفي
لـ ــم ت ـن ـف ــع ت ـط ـم ـي ـن ــات الـ ـن ــائ ــب ول ـي ــد
جـ ـنـ ـب ــاط وزيـ ـ ـ ـ ـ ــارات م ـب ـع ــوث ـي ــه إل ــى
األردن وتركيا في حماية دروز جبل
ال ـ ّـس ـم ــاق ف ــي إدل ـ ــب (شـ ـم ــال س ــوري ــا)
مــن الــذبــح والـقـتــل .ي ــوم أم ــس ،حصل
م ــا كـ ــان بــال ـح ـس ـبــان :ذبـ ــح إرهــاب ـيــو

ُعرف من أسماء شهداء املجزرة:
الشيخ نديم شاهني ( 75عامًا)،
الشيخ رشيد سعد ( 75عامًا)،
م ـيــاد رزق ،ف ـخــرو الـشـبـلــي ،أح ـمــد فـخــرو
الشبلي ،فرج فخرو الشبلي،
م ـن ـعــم ف ـخ ــرو ال ـش ـب ـل ــي ،ابـ ــن أح ـم ــد ف ـخــرو
الشبلي ،فاخر الشبلي ،أنور الشبلي،
ب ــدرو الشبلي ،خـيــرو الشبلي ،حـيــدر فريد
الشبلي ،مؤيد الشبلي،
رهف الشبلي ( 8سنوات) ،نايف الشبلي،
محمد عقفلي ،رشيد سعد أجويد،
أحمد حسني محمد ( 70عامًا)،
محمد أحمد حسني،
ميالد انعم رزق ،محمد شريف محمد،
أيمن محمد شريف محمد ،ميمون محمد
شريف محمد،
منهل حسني محمد ،أحـمــد حسني محمد،
ملهم فايز شاهني.

«ت ـن ـظ ـيــم ال ـق ــاع ــدة ف ــي بـ ــاد الـ ـش ــام ـ ـ
جبهة النصرة» عددًا كبيرًا من رجال
بـ ـل ــدة ق ـل ــب لـ ـ ــوزة ف ــي ج ـب ــل ال ـ ّـس ـم ــاق
أم ـ ــام ب ـيــوت ـهــم وفـ ــي شـ ـ ــوارع ال ـب ـلــدة.
وفـيـمــا تـتـضــارب األرقـ ــام ح ــول أع ــداد
شهداء املجزرة وأسباب الذبح بسبب
ال ـح ـصــار الـ ــذي يـفــرضــه اإلرهــاب ـيــون
ّ
عـلــى الـبـلــدة ،أك ــدت م ـصــادر فــي جبل
ّ
ال ـ ـسـ ـ ّـمـ ــاق ل ـ ـ ــ«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» أن «ال ـ ـعـ ــدد
ً
الـتـقــريـبــي يـتـجــاوز  40رجـ ــا ،بينهم
مـ ـش ــاي ــخ وش ـ ـ ّـب ـ ــان ص ـ ـغ ـ ــار» .وق ــال ــت
ّ
امل ـصــادر إن أحــد أسـبــاب امل ـجــزرة هو
رف ــض رج ــال الـبـلــدة تسليم أوالده ــم
ال ــذي ــن تـ ــراوح أع ـمــارهــم ب ــن  10و14
عــامــا إلرهــاب ـيــي «ال ـن ـص ــرة» ،بـعــد أن
أصـ ـ ــدر «أم ـ ـيـ ــر» ال ـت ـن ـظ ـيــم اإلرهـ ــابـ ــي
ف ــي ج ـبــل ال ـ ّـس ـم ــاق امل ــدع ــو «أبـ ــو عبد
الــرح ـمــن ال ـتــون ـســي» قـ ــرارًا قـبــل نحو
معسكرات
أسبوع بسحب األوالد إلى
ُ
ت ــدري ــب مـغـلـقــة ملـ ـ ّـدة ش ـهــريــن ،وأب ـل ــغ
ال ـق ــرار لــأهــالــي بــال ـتــزامــن م ــع حملة
مصادرة األسلحة الفردية من القرى.
وقالت املصادر إن إرهابيي «النصرة»
مــن «املـهــاجــريــن» (األجــانــب والـعــرب)
«باتوا يطلبون الزواج بفتيات القرى،
حتى نثبت لهم اعتناقنا إسالمهم،
وه ـ ــذا م ــا ن ــرف ـض ــه» .وق ــال ــت م ـصــادر
أخرى إن السبب املباشر هو «صدور
ق ــرار مــن الـتــونـســي بـمـصــادرة مـنــازل
أهالي شهداء الجيش السوري ورمي
عائالتهم خارجًا ،ما دفع األهالي إلى
ّ
التمرد».
ق ـبــل ن ـحــو ع ـ ــام ،ان ـت ــزع ــت «ال ـن ـص ــرة»
السيطرة على قــرى جبل ّ
السماق من
إرهابيي تنظيم «داعش» ،بعد أن كان
ّ
«داع ــش» قــد كلف «شرعيًا» سعوديًا
يدعى سعيد الغامدي «تعليم الدروز
ّ
أص ـ ــول اإلسـ ـ ـ ــام» ،وإل ال ــذب ــح! ومــع
أن أه ــال ــي الـ ـق ــرى م ـنــذ ب ــداي ــة األزمـ ــة
بتوجيهات جنبالط
السورية ،عملوا ّ
ب ــال ـت ـع ــاون م ــع «ال ـ ــث ـ ــوار» ،مـعــاكـســن
امل ــوق ــف الـ ـع ــام ألق ــرب ــائ ـه ــم ف ــي جـبــل
الشيخ والسويداء بالتمسك بالدولة
ّ
ال ـســوريــة ،إل أن ــه بـعــد ف ـتــرة قصيرة
من سيطرة «الـنـصــرة» ،بــدأت معاناة
ممارسات اإلرهابيني
أهالي القرى من
ُ
ب ــاس ــم «الـ ـش ــريـ ـع ــة» ،ف ــأجـ ـب ــروا عـلــى
ت ـهــديــم م ـقــامــات ـهــم الــدي ـن ـيــة وتـغـيـيــر
أزيائهم التقليدية ،ونبش اإلرهابيون
قبور أوليائهم ورجال الدين.
ّ
وخــال العام املــاضــي ،تملق جنبالط
ك ـث ـي ـرًا إره ــاب ـي ــي «الـ ـنـ ـص ــرة» ،مــانـحــا
إياهم ستار «االعـتــدال» ،وأنهم «جزء
من النسيج الـســوري» ،وكـ ّـرر عشرات

امل ـ ّـرات دعــوتــه ال ــدروز فــي ســوريــا إلى
التعاون مع «الـثــورة» واالنشقاق عن
ال ـج ـيــش ،بــاإلضــافــة إل ــى رعــاي ـتــه في
الـســابــق ع ــددًا مــن الـضـبــاط املنشقني
واح ـت ـضــان مـعــارضــن مــن الـســويــداء
ف ــي عــال ـيــه وال ـ ـشـ ــوف .ح ـتــى أنـ ــه دعــا
أه ــال ــي راش ـي ــا خ ــال زي ـ ــارة ل ــه ال ـعــام
املـ ــاضـ ــي إلـ ـ ــى ال ـ ــذه ـ ــاب إلـ ـ ــى س ــوري ــا
والقتال إلــى جانب «الـنـصــرة» .ولدى
وص ــول «األخ ـبــار السيئة» إلــى دروز
لبنان عــن أح ــوال إخــوانـهــم فــي إدلــب،
ك ــان جـنـبــاط يـضـغــط عـلــى املـشــايــخ
وعلى بعض وسائل اإلعــام للتستر
ع ـلــى األم ـ ــر ،وال ـت ــروي ــج ب ــأن «األمـ ــور
م ـح ـل ــول ــة ،ول ـ ــن ي ـص ـي ـب ـهــم م ـ ـكـ ــروه»،
ً
وعلى ما ّ
ردد «االشتراكيون» طويال،
ب ــأن «األت ـ ـ ــراك سـيـحـمــون الـ ـ ــدروز في
إدلـ ـ ـ ــب ،ك ـم ــا س ـي ـح ـم ـي ـهــم األردن ـ ـيـ ــون
فــي ال ـس ــوي ــداء» ،بفعل «ت ـع ـهــدات» تم
ّ
الــتــرويــج بــأن جـنـبــاط حـصــل عليها
من املخابرات األردنية والتركية.
وفيما حــاول رئيس الحزب التقدمي
ّ
ومقربون منه ،طوال مساء
االشتراكي

مارس جنبالط الضغوط على المشايخ اللبنانيين لـ«لملمة القصة» (مروان طحطح)

ّ
إسرائيل تهول
على البلدات الدرزية
في سوريا
يحيى دبوق

(أ ف ب)

هـ ــل ت ـس ـت ـع ــد إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل لـ ـت ــدخ ــل مــا
فـ ــي جـ ـن ــوب س ـ ــوري ـ ــا ،مـ ــن بـ ــوابـ ــة مــا
تـ ـسـ ـمـ ـي ــه «امل ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــازر امل ـ ـن ـ ـت ـ ـظـ ــرة فــي
البلدات الــدرزيــة»؟ ام أنها تعمد الى
تخويف الــدروز السوريني وتضخيم
التهديدات ،لدفعهم التخاذ خيارات
تـ ـ ـص ـ ــب ف ـ ـ ــي مـ ـصـ ـلـ ـحـ ـتـ ـه ــا االم ـ ـن ـ ـيـ ــة
والسياسية؟
الـ ــواضـ ــح أن ت ــل أبـ ـي ــب ت ـت ـح ــدث عــن
ال ـشــيء ونـقـيـضــه ،وف ــي الــوقــت الــذي

أمـ ـ ــس ،ال ـت ـق ـل ـيــل م ــن شـ ــأن م ــا حـصــل
وم ـم ــارس ــة ال ـض ـغ ــوط ع ـلــى امل ـشــايــخ
ال ـل ـب ـنــان ـيــن ل ــ«مل ـل ـمــة ال ـق ـص ــة» وع ــدم
ال ـق ـي ــام بـ ــأي تـ ـح ـ ّـرك ف ــي ال ـ ـشـ ــارع ،لــم
يـقــم خـصــوم جـنـبــاط مــن الـ ــدروز في
ل ـب ـنــان كــال ـنــائــب طـ ــال أرسـ ـ ــان بــأي
ّ
تحرك بـ«انتظار معرفة مصير أهلنا
فــي الـقــرى األخ ــرى ،وحتى ال يحصل
ردود فعل ّ
ضدهم» ،كما تقول مصادر
الـ ـ ـح ـ ــزب الـ ــدي ـ ـمـ ــوقـ ــراطـ ــي ال ـل ـب ـن ــان ــي
ً
لـ ــ«األخـ ـب ــار» .ولـ ـي ــا ،ذكـ ــرت م ـصــادر
ّ
لـ«األخبار» أن الوزير وائل أبو فاعور
غـ ــادر إل ــى تــرك ـيــا أو األردن ملـتــابـعــة
األوضـ ــاع ،بـعــد أن أمـضــى يــومــن مع
تيمور جنبالط في اإلمــارات العربية
املتحدة.
ومـ ــن إدل ـ ــب إلـ ــى ال ـج ـن ــوب الـ ـس ــوري،
ح ـي ــث ت ـع ـي ــش م ـح ــاف ـظ ــة الـ ـس ــوي ــداء
أوقاتًا صعبة بعد سيطرة تكفيريي
«ال ـن ـصــرة» و«ح ــرك ــة املـثـنــى» و«ل ــواء
شـ ـب ــاب الـ ـسـ ـن ــة» ع ـل ــى مـ ـق ـ ّـر «ال ـ ـلـ ــواء
 »52ش ـم ــال غ ــرب مــدي ـنــة ال ـس ــوي ــداء،
وق ـص ـف ـهــم امل ـس ـت ـمــر م ـنــذ ظ ـهــر أمــس

ع ـلــى م ـط ــار ال ـث ـع ـلــة ال ـع ـس ـكــري ،آخــر
م ــواق ــع ال ـج ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري ف ــي غ ــرب
ال ـ ـس ـ ــوي ـ ــداء ،الـ ـ ـ ــذي ي ـك ـش ــف امل ــدي ـن ــة
عسكريًا في حــال سقوطه .كذلك فإن
ت ـه ــدي ــدات إره ــاب ـي ــي «داعـ ـ ــش» لـقــرى
شرق املحافظة مستمرة ،انطالقًا من
نقاط سيطرة التنظيم التي ّ
توسعت
ف ــي الـ ـب ــادي ــة الـ ـس ــوري ــة ب ـع ــد س ـقــوط
مدينة تدمر وقبلها مدينة الرمادي
العراقية.
في السنوات املاضية ،لم يكن خطاب
ج ـن ـب ــاط ي ـل ـقــى رواجـ ـ ـ ــا فـ ــي أوس ـ ــاط
ّ
ال ـ ــدروز ال ـســوريــن ،إل أن الـتـطــورات
املـيــدانـيــة األخ ـيــرة واق ـتــراب إرهابيي
«داعـ ـ ـ ـ ــش» و«الـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــرة» مـ ــن ال ـش ــرق
وال ـ ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـ ــرب ،وحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــات الـ ـتـ ـح ــري ــض
اإلع ــام ــي وال ـشــائ ـعــات ع ـلــى وســائــل
إعــام املـعــارضــة وال ــدول الــداعـمــة لها
ّ
لــدفــع األهــالــي إلــى التخلي عــن خيار
الدولة السورية والبحث عن تفاهمات
مع اإلرهابيني ،أحدثت حالة من القلق
ّ
والبلبلة في صفوف األهالي ،في ظل
حملة إعالمية إسرائيلية كبيرة ّ
تروج

ترجح ّفيه «االجتياحات واملـجــازر»،
ت ــؤك ــد أن ـ ـهـ ــا لـ ــن تـ ـت ــدخ ــل ع ـس ـك ــري ــا،
كـمــا تــؤكــد ان ـهــا لــن تـسـمــح بحصول
«املجازر».
وأم ـ ــس ،دخ ــل الــرئ ـيــس االســرائ ـي ـلــي،
رؤفني ريفلني ،على خط التصريحات
املحذرة من التهديد املاثل امام دروز
س ــوري ــا ،وك ــان ــت مـنــاسـبــة تصريحه
الفتة ،في حضور رئيس أركان القوات
األميركية املشتركة ،الـجـنــرال مارتن
ديمبسي ،الذي يزور إسرائيل حاليًا.
ّ
وق ــال ريفلني إن إســرائـيــل تتابع عن

كـثــب ت ـطــورات االحـ ــداث فــي املنطقة،
ّ
م ـح ــذرًا م ــن أن ن ـحــو خـمـسـمـئــة الــف
درزي ،قريبني جدًا من الحدود معنا
ولهم اقارب في إسرائيل ،يتعرضون
للتهديد هناك.
وتـ ـ ـكـ ـ ـف ـ ــل االع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـ ـع ـ ـ ـبـ ـ ــري أم ـ ــس
بتوضيح ما ورد على لسان الرئيس
االسرائيلي ،عبر تقارير بثتها قنوات
التلفزة ووردت فــي االع ــام املكتوب
ام ـ ـ ــس ،رمـ ـ ــت كـ ـم ــا يـ ـب ــدو الـ ـ ــى اثـ ـ ــارة
ال ـه ـلــع ف ــي اوس ـ ــاط الـ ـ ــدروز ودفـعـهــم
ال ـ ــى خـ ـ ـي ـ ــارات ت ـص ــب فـ ــي امل ـص ـل ـحــة
االس ــرائ ـي ـل ـي ــة ،ل ـي ــس اق ـل ـه ــا م ــد ال ـيــد
للتعاون مع االحتالل.
وبدأت القناة االولى العبرية نشرتها
االخ ـب ــاري ــة امل ــرك ــزي ــة ،ب ـعــرض مكاملة
هــاتـفـيــة قــالــت ان ـهــا اج ــري ــت م ــع احــد
«امـ ــراء» تنظيم «داعـ ــش» ،تـ ّ
ـوعــد فيه
سكان السويداء السورية باالجتياح
الوشيك .وبحسب «االمير الداعشي»،
فـ ــإن االالف م ــن ع ـن ــاص ــره ج ــاه ــزون
لـلـتـحــرك ف ــور صـ ــدور االوام ـ ـ ــر ،ليس
فقط باتجاه السويداء ،بل باتجاه كل

ً
املنطقة أي ـضــا ،وص ــوال ال ــى الـحــدود
وما بعدها ،وايضًا باتجاه إسرائيل.
القناة الثانية العبرية قاربت املسألة
بـ ـص ــورة مـ ـغ ــاي ــرة ل ــوس ــائ ــل االع ـ ــام
العبرية االخرى ،وعملت على توظيف
خالفات ماضية بني البلدات السورية
ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة الـ ـ ـس ـ ــوي ـ ــداء ف ـ ــي زي ـ ــادة
منسوب الخشية مما سمته املجازر
امل ـق ـب ـل ــة .وق ـ ـ ــال م ــراس ـل ـه ــا ل ـل ـش ــؤون
ّ
العربية إن «ما يجري ال يتعلق فقط
بـتـهــديــد داع ــش والـفـصــائــل املـتـمــردة
االخ ـ ـ ـ ــرى ل ـج ـب ــل ال ـ ـ ـ ـ ــدروز ،بـ ــل اي ـضــا
قبائل بدوية صغيرة تسكن البادية
الـ ـس ــوري ــة ،ول ــدي ـه ــا خـ ــاف تــاري ـخــي
وثارات مع الدروز في الجبل ،انضمت
(ال ـق ـبــائــل) اخ ـي ـرًا ال ــى تنظيم الــدولــة
االسالمية».
وب ـح ـس ــب الـ ـقـ ـن ــاة ،ال ي ـخ ـفــي زع ـم ــاء
م ــن ال ـطــائ ـفــة الـ ــدرزيـ ــة ف ــي اســرائ ـيــل
خ ـش ـي ـت ـهــم مـ ــن م ـ ـ ــآالت االم ـ ـ ـ ــور ،وق ــد
اجــروا في االسابيع االخيرة سلسلة
مـ ـ ــن االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــات مـ ـ ــع مـ ـس ــؤول ــن
ام ـن ـي ــن وس ـي ــاس ـي ــن اس ــرائ ـي ـل ـي ــن،
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تقرير

لحتمية التدخل اإلسرائيلي وحماية
الـ ـ ـ ـ ــدروز ال ـ ـسـ ــوريـ ــن مـ ــن م ـ ـجـ ــازر قــد
يرتكبها اإلرهابيون.
وب ـع ــد ه ـج ــوم أول م ــن أم ــس وأم ــس،
ّ
وج ـ ـ ـ ــه ع ـ ـ ــدد م ـ ــن ق ـ ـ ـ ــادة املـ ـجـ ـم ــوع ــات
اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة امل ــدع ــوم ــة مـ ــن إس ــرائ ـي ــل
ومـ ـ ـ ــن غ ـ ــرف ـ ــة الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات األردن ـ ـ ـيـ ـ ــة
ّ
تضم ضباطًا خليجيني
«املــوك» التي
ّ
وغــربـيــن وإســرائـيـلـيــن ،ع ــدة رسائل
إلـ ـ ــى أهـ ــالـ ــي وفـ ـع ــالـ ـي ــات الـ ـس ــوي ــداء
بعضها سـ ّـري وبعضها على مواقع
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي ،لـ«طمأنتهم»
ب ــأن «الـ ـس ــوي ــداء لـيـســت ه ــدف ــا» ،وأن
«امل ـط ـل ــوب ه ــو ال ـق ـض ــاء ع ـلــى مــواقــع
الجيش السوري» ،تمامًا كالتطمينات
الـتــي وجـهــت إل ــى دروز إدل ــب ،والـتــي
تـ ّـولــى جنبالط فــي كثير مــن األحيان
نقلها.
فلوال سقوط مدينة بصرى الشام قبل
ثالثة أشهر في أيدي اإلرهابيني التي
عمل جنبالط وعـ ٌ
ـدد من الشخصيات
ال ــدرزي ــة ك ــ«األم ـي ــر» شـبـلــي األط ــرش
وال ـ ـش ـ ـيـ ــخ وح ـ ـيـ ــد ال ـ ـب ـ ـل ـ ـعـ ــوس ،ع ـلــى

سقوط مطار الثعلة
يكشف مدينة السويداء
عسكريًا

تحريض األهــالــي على عــدم املشاركة
في معركة الدفاع عنها ،تحت عنوان
«القتال في قرى السويداء فقط» ،كما
تقول مصادر ميدانية من املحافظة،
لـ ــ«ك ــان ــت إم ـك ــان ـي ــة صـ ـم ــود امل ــواق ــع
ال ـع ـس ـكــريــة ف ــي الـ ـغ ــرب أك ـب ــر ومـنـهــا
الـلــواء  ،52وكــان يمكن تشكيل جبهة
ّ
قوية إلى جانب مواقع الجيش تمنع
االختراقات من الغرب».
وعلى وقع القذائف والرصاص ،يزداد
التحريض على ضرورة قطع العالقة
م ــع ال ــدول ــة ال ـس ــوري ــة ،وإق ــام ــة إدارة
ّ
محلية في السويداء.

الدور اإلسرائيلي
ال ـ ـ ـ ــدور اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي وال ـ ـتـ ــدخـ ــل فــي
الجنوب السوري الذي ّ
تعمدت وسائل
اإلعالم اإلسرائيلية إظهاره في األيام
املــاضـيــة ،بعد تعتيم استمر ألع ــوام،
يشمل إلى جانب السويداء ،قرى جبل
الـشـيــخ وال ـج ــوالن امل ـح ـ ّـرر ،وال ّ
سيما
ب ـل ــدة ح ـض ــر ،ال ـت ــي ت ـس ـت ـخــدم شعبة
«االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية
(أمـ ـ ـ ــان)» م ــع أه ـل ـهــا األسـ ـل ــوب نفسه
الــذي تستخدمه واملخابرات األردنية
في السويداء .إذ تدفع االستخبارات
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة امل ـج ـم ــوع ــات املـسـلـحــة
إل ــى اس ـت ـه ــداف ال ـقــريــة م ــن األراضـ ــي
املالصقة للشريط العازل مع الجوالن
ّ
املـحـتــل فــي جـبــاثــا الـخـشــب ،وم ــن ثـ ّـم
تحاول إقناع أهالي عبر وسطاء من
رأسهم شيخ
الداخل الفلسطيني ،على ّ
عقل الدروز في فلسطني موفق طريف
بقبول الدعم والحماية اإلسرائيلية.
وت ـ ــأت ـ ــي مـ ـ ـج ـ ــزرة إدلـ ـ ـ ــب ف ـ ــي تــوق ـيــت
دق ـي ــق ،ي ـتــزامــن م ــع ت ـصــري ـحــات عــدة
ملـ ـس ــؤول ــي ال ـ ـعـ ــدو اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي فــي
األيــام املاضية عن ّ
ّ
التحرك في
نيتهم
الجنوب السوري ،تحت ستار الدروز
الفلسطينيني ،في حال وقــوع مجازر
ّ
بحق الدروز السوريني.

اعــربــوا فيها عن الخشية والقلق من
«مجازر» قد ترتكب بحق الــدروز في
ســوريــا ،واش ــارت الـقـنــاة الــى ان هذه
االجتماعات خصصت تحديدًا لبحث
السبل الكفيلة بتأمني الحماية لجبل
الدروز.
من جهته ،اشار موقع «والال» العبري
الــى ان إسرائيل هي الدولة الوحيدة
الـ ـت ــي ت ـن ـش ـغــل ف ــي م ـن ــاق ـش ــة ت ـهــديــد
املتطرفني للبلدات الدرزية في سوريا.
واضـ ــاف ان ال ـت ـقــديــرات ال ـســائــدة في
ّ
تــل ابـيــب تــؤكــد أن اســرائـيــل لــن تقف
مكتوفة االيــدي اذا هاجم املتطرفون
ال ـ ـ ـ ــدروز ال ـ ـسـ ــوريـ ــن ،وان امل ــؤس ـس ــة
االمنية تبحث في الخيارات املتاحة،
وع ـم ــدت ال ــى ط ــرح ه ــذه امل ـســألــة مع
الـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة ،وت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا فــي
جلسات خاصة مــع رئيس الجيوش
االميركية مارتن ديمبسي.
م ــع ذل ـ ــك ،كـ ــان ال ـج ـيــش االســرائ ـي ـلــي
ق ــد اك ــد ع ـلــى ل ـس ــان ك ـب ــار مـســؤولـيــه
ال ـع ـس ـكــريــن ،ان ــه ل ــن يـسـمــح لـسـكــان
البلدات الدرزية باجتياز الحدود في

عمدت تل أبيب
إلى طرح مسألة
السويداء مع مارتن
ديمبسي

ال ـجــوالن ،فــي تأكيد على التقديرات
امل ـ ـتـ ــداولـ ــة فـ ــي االعـ ـ ـ ــام الـ ـعـ ـب ــري عــن
«اج ـت ـيــاح ال ـب ـل ــدات» ،كـمــا ان ــه تأكيد
ايضًا على انه لن يعمل على منعها،
ّ
اذ سلم مصدر عسكري رفيع بما قد
يحصل ،وق ــال ان اســرائـيــل ستكتفي
بـتـجـمـيــع ال ـه ــارب ــن م ــن املـ ـج ــازر في
مـ ـن ــاط ــق ق ــريـ ـب ــة م ـ ــن الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدود ،اذا
ت ـعــرضــت ه ــذه ال ـب ـل ــدات «الج ـت ـيــاح»
العناصر املتطرفني في سوريا.

نصرالله :هزمنا
«النصرة» وبدأت المعركة
مع «داعش»
ّ
أكد األمين العام لحزب الله
السيد حسن نصرالله أن «هزيمة
نكراء» لحقت بـ «جبهة
النصرة» في جرود عرسال ،وأن
المعركة بدأت مع «داعش»،
الفتًا إلى أنها «مسألة وقت»
قبل أن تلحق الهزيمة
بهؤالء .وقال« :المعركة
مستمرة حتى إنهاء الوجود
االرهابي .وهذا أمر محسوم»
ّ
أكـ ــد األمـ ــن ال ـع ــام ل ـحــزب ال ـلــهالـسـيــد
حسن نصرالله أن املعركة مع تنظيم
«داع ـ ـ ــش» االرهـ ــابـ ــي «قـ ــد بـ ـ ــدأت» في
الـقـلـمــون والسلسلة الـشــرقـيــة ،وعلى
الـحــدود اللبنانية ـ ـ السورية ،مشيرًا
إلـ ــى «أنـ ـه ــم بـ ــدأونـ ــا ب ــال ـق ـت ــال ،لـكـنـنــا
س ـنــواصــل ه ــذه امل ـعــركــة ح ـتــى إن ـهــاء
الــوجــود اإلرهــابــي التكفيري الخبيث
ع ـنــد ح ــدودن ــا .وهـ ــذا أم ــر م ـح ـســوم».
وجــزم بأن «الهزيمة ستلحق بهؤالء.
املسألة مسألة وقت .لسنا مستعجلني،
ون ـع ـم ــل ب ــالـ ـه ــدوء امل ـط ـل ــوب لـنـحـقــق
هــذا الهدف .ومــن لديه اإلرادة والعزم
وال ـ ـح ـ ــزم ،ومـ ـث ــل ه ـ ـ ــؤالء امل ـج ــاه ــدي ــن
األبطال ،ال يجوز أن تتطلع عيناه إال
إلى النصر اآلتي».
وفـ ــي ك ـل ـمــة ل ــه ف ــي اف ـت ـت ــاح «املــؤت ـمــر
الـثــانــي للتجديد واالجـتـهــاد الفكري
عند االم ــام الخامنئي» ،فــي الجامعة
اللبنانية أم ــس ،ش ـ ّـدد نصرالله على
أنــه «مهما غلت التضحيات ،وبرغم
َّ
اإلعالميني ،نؤكد
التوهني والتواطؤ
عزمنا وتصميمنا وإرادتـنــا الحازمة
وال ـق ــاط ـع ــة ع ـل ــى أن ـن ــا ل ــن ن ـق ـبــل بـعــد
اليوم بقاء أي إرهابي أو تكفيري في
حــدودنــا وج ــرودن ــا وعـلــى مـقــربــة من
قرانا».
وعن أحداث األيام األخيرة في القلمون
وج ـ ـ ــرود عـ ــرسـ ــال ،تـ ـح ـ ّـدث ن ـصــرال ـلــه
ع ــن «إن ـ ـجـ ــازات ك ـب ـيــرة ف ــي ال ـق ـل ـمــون،
وخـ ـص ــوص ــا صـ ـب ــاح ال ـ ـيـ ــوم (أمـ ـ ــس)،
حـيــث بــاتــت ك ــل الـقـمــم الـعــالـيــة تحت
س ـي ـط ــرة ال ـج ـي ــش الـ ـع ــرب ــي الـ ـس ــوري
ومجاهدي املقاومة ،وأصبحت لديهم
الـسـيـطــرة املـطـلــوبــة والـكــافـيــة بــالـنــار
ع ـلــى بـقـيــة الـ ـج ــرود م ــن ت ـلــك الـجـهــة.
وكــذلــك فــي ج ــرود عــرســال ،لحقت في
األي ــام املــاضـيــة هــزيـمــة ن ـكــراء بجبهة
النصرة .وبرغم أن البعض في لبنان
يـحــاولــون مـســاعــدة الـنـصــرة معنويًا
ونفسيًا وإعــامـيــا ،انتهى املــوضــوع،
وهذا املسار مستمر».
ول ـف ــت األم ـ ــن الـ ـع ــام ل ـح ــزب ال ـل ــه الــى
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«الـتـطــور امل ـهــم ،وه ــو ب ــدء املـعــركــة مع
داعش .وال بأس أنهم بدأونا بالقتال،
وه ـ ـ ــذا أفـ ـض ــل ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ـي ـن ــا عـلــى
املستوى النفسي واملعنوي والديني».
وشرح معارك أول من أمس في جرود
بلدتي رأس بعلبك والقاع ،فأشار الى
أن «داع ــش» هــاجــم «بـمـئــات املقاتلني
وبعدد كبير من اآلليات العسكرية عدة
مواقع إلخواننا في جرود رأس بعلبك
عـنــد ال ـح ــدود الـلـبـنــانـيــة ـ ـ ـ ـ ال ـســوريــة.
ولــم يهاجموا مــن جهة عــرســال ومن
جهة القلمون فــي الجبهة املفتوحة،
ورب ـ ـمـ ــا افـ ـت ــرض ــوا أن ه ـ ــذه ال ـج ـب ـهــة
ه ــادئ ــة ،وأن ـه ــم يـمـكــن أن يـسـتـفـيــدوا
من عنصر املفاجأة ،ويحققوا انجازًا
م ـع ـن ــوي ــا كـ ـبـ ـيـ ـرًا ،ويـ ـسـ ـيـ ـط ــروا عـلــى
مواقع حساسة ومؤثرة بالنسبة إلى
الـ ـح ــدود ،وخ ـصــوصــا لـبـلــدتــي ال ـقــاع
ورأس بعلبك ،وبالتالي التوسع في
املنطقة ووصل بعض املناطق بعضها
ببعض» .وأض ــاف أن «الهجوم كانت
له أهداف عدة ،على املستوى النفسي
واملـ ـعـ ـن ــوي واإلع ـ ــام ـ ــي وال ـع ـس ـك ــري
ّ
وامليداني ،لكن املقاومني تصدوا بكل
شـجــاعــة ،وأوق ـعــوا عـشــرات املسلحني
ق ـت ـل ــى وجـ ــرحـ ــى ودم ـ ـ ـ ـ ــروا عـ ـ ـ ــددًا مــن
ـاد اإلره ــاب ـي ــون خائبني
آل ـيــات ـهــم ،وع ـ ّ
مـهــزومــن مـخــلـفــن ع ــددًا مــن قتالهم
فــي أرض املـعــركــة» .وتــابــع« :بطبيعة
الحال ،املقاومة التي تقاتل في أشرس
مجاهديها
امل ـع ــارك ،قــدمــت ع ــددًا مــن
ّ
شهداء أعزاء في هذه املعركة املظفرة».

مـ ـي ــدانـ ـي ــا ،ت ـ ـصـ ـ ّـدر هـ ـج ــوم «داع ـ ـ ــش»
على مــواقــع املـقــاومــة بــن جــرود رأس
بعلبك والـقــاع املشهد .وفــي املواجهة
هــي األول ــى مــن نــوعـهــا بــن الـطــرفــن،
اس ـت ـطــاع فـيـهــا تـنـظـيــم «ال ــدول ــة» من
مـبــاغـتــة ق ــوات امل ـقــاومــة ،ولـكـنــه فشل
ّ
فــي تسجيل أي إن ـجــاز ،بعدما تمكن
امل ـقــاومــون مــن إسـتـيـعــاب «الـصــدمــة»
والتعاطي معها على قاعدة «الدفاع
ح ـت ــى ال ـط ـل ـق ــة األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة» .وب ـح ـســب
مصادر مطلعة ،فإن املقاومة «تأكدت
م ــن مـقـتــل  50مـسـلـحــا م ــن ال ــدواع ــش
وجـ ـ ـ ــرح  80آخ ـ ــري ـ ــن» .وأضـ ـ ــافـ ـ ــت أن
«داعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش» أطـ ـ ـل ـ ــق مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادرة ت ـ ـعـ ــاون
وت ـن ـس ـيــق م ــع «ت ـن ـظ ـيــم الـ ـق ــاع ــدة فــي
بــاد الـشــام ـ ـ جبهة الـنـصــرة» لوضع
ال ـخ ــاف ــات جــان ـبــا ،وم ـح ــاول ــة ت ـفــادي
خسائر مماثلة الحقًا.
وعلى جبهة القلمون ،واصـلــت قــوات
النخبة في املقاومة والجيش السوري
تقدمها في جرود بلدة الجراجير من
الجهة الجنوبية ،وسط معارك عنيفة
م ــع مـسـلـحــي «ال ـن ـص ــرة» أس ـف ــرت عن
سقوط خسائر بشرية في صفوفهم،
ب ــن ق ـت ـلــى وج ــرح ــى ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
تدمير ثالثة آليات محملة برشاشات
ثقيلة وجرافة .ولفتت املصادر إلى أن
ص ـف ــوف مـسـلـحــي «ال ـن ـص ــرة» تشهد
حـ ـ ــاالت م ــن ال ـ ـفـ ــرار وال ـت ـخ ــوي ــن بـعــد
النتائج امليدانية.
ونتج عن التقدم في جرود الجراجير
السيطرة على شعبة الطمسة وشعبة
وادي األحمر وقرنة وادي األحمر ،ما
سمح للمقاومة والجيش بالسيطرة
النارية على رأس الكوش وبداية وادي
القادومي في جرود املنطقة .وتمكنت
املقاومة من تحقيق إنجاز بسيطرتها
عـلــى كــامــل مـســاحــة مــرتـفـعــات تعرف
بـ«البلوكسات» اإلستراتيجية جنوب
جــرود الجراجير ،تبلغ مساحتها 20
ك ـلــم م ــرب ـع ــا ،وت ــرت ـف ــع  2400م ـتــر عن
سطح البحر .وتكمن أهمية املرتفعات
بإشرافها بشكل كامل على مــا تبقى
م ــن ج ـ ــرود ال ـج ــراج ـي ــر وجـ ـ ــرود ق ــارة
وجرود عرسال التي يحتلها مسلحو
«داعش» و«النصرة».
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سياسة

رسائل
إلى المحرر
نقيب الصحافة
و«السطو» المزعوم
ل ـف ـت ـن ــي ف ـ ــي «األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار» ،فــي
ال ـع ــدد الـ ـص ــادر ن ـه ــار االث ـنــن
 ،2015/6/8م ـقــال يـتـنــاولـنــي
( )...ان ـ ـجـ ــازاتـ ــي امل ـه ـن ـي ــة مــن
ش ـه ــادات وأب ـح ــاث ومـمــارســة
وم ــؤل ـف ــات وم ــراك ــز أكــاديـمـيــة
ل ـ ـسـ ــت ب ـ ـحـ ــاجـ ــة ل ـ ـت ـ ـعـ ــدادهـ ــا،
وسـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــوك ـ ـ ـ ــي االجـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاع ـ ـ ــي
وصـ ـف ــات ــي االخ ــاقـ ـي ــة ُي ـس ــأل
عنها من عايشني طــوال عمر
مــن الــزمــن ،ومنهم جــزء يسير
من اهل الصحافة على سبيل
املـثــال ال الحصر .لــذا آســف أال
يكون املـقــال قــد أصــاب الهدف
الذي يبتغيه.
أضحكتني ،بقدر ما أحزنتني،
ع ـم ـل ـي ــة «ال ـ ـس ـ ـطـ ــو ال ـث ـق ــاف ــي»
ال ـتــي ت ـطــرق ل ـهــا كــاتــب امل ـقــال
ف ــي ال ـك ـت ــاب ــن املـ ـش ــار الـيـهـمــا
« .فــال ـس ـطــو» امل ــزع ــوم يتعلق
بـ ـح ــدث ت ــاريـ ـخ ــي لـ ـص ــور عــن
مجازر جبل لبنان إبان الحرب
الـ ـع ــاملـ ـي ــة االول ـ ـ ـ ــى والـ ـ ـت ـ ــي مــر
عليها أكثر من مئة عــام وهي
موثقة كتابة وصورا منشورة،
على القضاء الذي نحترم البت
في امللكية الفكرية لها.
مـ ــن ن ــاح ـي ــة اخ ـ ـ ــرى اس ـت ــدع ــى
م ـ ـض ـ ـمـ ــون ك ـ ـتـ ــابـ ــي م ـك ـت ــوب ــا
اعتراضيًا من السفير التركي
فـ ــي ل ـب ـن ــان ع ـل ــى مـ ــا وص ـف ـتــه
«إبادة» طالبا مني العودة الى
مــذكــرات مرتكبيها ،فمن هنا
الـحـمـلــة املــوجـهــة مــن البعض
في هذا املوضوع.
أخـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـرًا ول ـ ـ ـيـ ـ ــس آخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرًا ،ف ـق ــد
تساءلت كما العديد من القراء
عــن عــاقــة «إخ ــراج ــات الـقـيــد»
امل ـت ـع ـل ـقــة ب ــوض ـع ــي ال ـعــائ ـلــي
بــاملــوضــوع امل ـث ــار ،وق ــد يكون
رب ـ ـمـ ــا لـ ـ ــزيـ ـ ــادة «الـ ـفـ ـض ــائ ــح»
املـ ـكـ ـتـ ـشـ ـف ــة وتـ ـ ـن ـ ــوي ـ ــر ال ـ ـ ـ ــرأي
ال ـعــام ح ــول املـسـتــوى العلمي
والثقافي كما االخالقي لنقيب
االطباء وربما تلك من املهمات
امل ـج ــان ـي ــة وال ـج ــري ـئ ــة لـبـعــض
االعـ ــام ـ ـيـ ــن .وب ـ ـهـ ــدف زي ـ ــادة
م ـع ـل ــوم ــات ــه وال ـت ـخ ـف ـي ــف مــن
تحرياته ،أود القول انني كنت
عــازبــا ط ــوال حـيــاتــي السـبــاب
عــائـلـيــة ب ـعــد أن ط ــال ــت املـنـيــة
وال ـ ـ ــدي ف ــي س ــن م ـب ـك ــرة وأن ــا
كـبـيــر أخ ــوت ــي ال ـخ ـم ـســة .وقــد
ت ـ ّـزوج ــت م ـن ــذ س ـن ـتــن حـســب
سنة الطبيعة ووفقا للقوانني
اللبنانية السارية الى حني.
م ـعــذرة إذا أرغ ـمــت ال ـكــام عن
وض ـ ـ ـ ــع ش ـ ـخ ـ ـصـ ــي ال ي ـخ ــص
غ ـي ــري وذل ـ ــك ل ـت ـصــويــب كــام
الناس والقراء الذين من أجلهم
ولخدمتهم صيغ هذا الرد.
مع احترامي .
نقيب االطباء
البروفسور أنطوان البستاني

من المحرر
تستقبل «األخ ـب ــار» رســائــل ال ـقـ ّـراء
ع ـل ــى الـ ـعـ ـن ــوان اإلل ـك ـت ــرون ــي اآلتـ ــي:
 ،letters@al-akhbar.comعلى أن
تنطلق الــرســالــة مــن أح ــد املــواضـيــع
املنشورة في «األخبار» ،وأال يتجاوز
نصها  150كلمة.
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حسم التمديد أو التعيين
قبل  7آب ال  22أيلول
مهلة البحث السياسي
عن حل ألزمة قيادة
الجيش ليست مفتوحة،
بل تنتهي قبل  7آب،
موعد التمديد لرئيس
االركان .وامام القوى
السياسية اسابيع معدودة
لبت هذا الملف بعد
.استكمال عناصره
هيام القصيفي
ثمة خطأ سياسي وعسكري شائع
هذه األيامّ ،
يردده السياسيون الذين
يـتـحــدثــون فــي مـلــف الـتـمــديــد لقائد
الجيش العماد جــان قهوجي ،وهو
ان ال ــوق ــت ال يـ ــزال م ـتــاحــا ح ـتــى 23
ايلول للمزيد من االتـصــاالت لحسم
تــوجـهــات ال ـقــوى الـسـيــاسـيــة ،ســواء
لجهة التمديد ،او تعيني خلف لقائد
الجيش.
ق ــال وزي ــر ال ــدف ــاع سـمـيــر مـقـبــل هــذا
ال ـكــام ،وك ـ ّـرت سبحة الــذيــن أع ــادوه
مرارًا وتكرارا ،ردا على مطالبة رئيس
ت ـك ـتــل ال ـت ـغ ـي ـيــر واالصـ ـ ـ ــاح ال ـع ـمــاد
ميشال عــون بـطــرح بند التعيينات
االمنية في مجلس ال ــوزراء من دون
تــأخـيــر ،لـكــن حقيقة االم ــر ان املهلة
غ ـي ــر م ـف ـتــوحــة الـ ــى  23ايـ ـلـ ــول ،وأن
القوى السياسية امام امتحان قريب،
بعدما ّ
مر قطوع  4حزيران ،لكن ليس
على خير ،بل بالتمديد للمدير العام
لقوى االمــن الداخلي اللواء ابراهيم
ً
بـ ـصـ ـب ــوص ،ب ـ ـ ــدال مـ ــن الـ ـلـ ـج ــوء ال ــى
التعيينات االمنية دفعة واح ــدة ،او
تــرك بصبوص يتقاعد ليحل محله
الضابط األعلى رتبة.
ف ــال ــواق ــع ان امل ـه ـلــة الـفـعـلـيــة لحسم
م ــوض ــوع ال ـت ـمــديــد او ال ـت ـع ـيــن في
قـ ـي ــادة الـ ـجـ ـي ــش ،وبـ ـخ ــاف اع ـت ـقــاد
السياسيني ،تنتهي في  7آب املقبل،
اي مــع انـتـهــاء والي ــة رئـيــس االرك ــان
ال ـل ــواء ول ـيــد سـلـمــان .وتــذك ـي ـرًا ،فــان
وزيـ ــر ال ــدف ــاع ال ـســابــق ف ــاي ــز غـصــن،

وعـشـيــة عـيــد الـجـيــش فــي األول من
آب ع ــام  ،2013أصـ ــدر ق ــراري ــن مـ ًـعــا
بـتــأجـيــل تـســريــح قـهــوجــي حـتــى 22
ايلول  ،2015وتأجيل تسريح سلمان
حتى  7آب عام  2015ضمنًا.
وج ــاء توقيت الـقــرار ال ــذي اتـخــذ في
حينه ابان وجود رئيس الجمهورية
ميشال سليمان وبدعمه ،قبل انتهاء
والية رئيس االركان ،ال قائد الجيش.
في السياسة ،كان الهدف دمج قراري
تأجيل التسريح العتبارات سياسية
تـ ـتـ ـعـ ـل ــق ب ـ ــوض ـ ــع رئـ ـ ـي ـ ــس االركـ ـ ـ ـ ــان
(الـ ـ ــدرزي) وع ــدم الـتـفــريــط بموقعه،
اضـ ــافـ ــة ال ـ ــى ت ــأي ـي ــد ال ــرئـ ـي ــس نـبـيــه
بري وحزب الله واملستقبل والنائب
وليد جنبالط حينها للتمديد لقائد
الجيش ،االمر الذي ايده ايضا النائب
سـلـيـمــان فــرنـجـيــة ،م ــا ان ـتــج صيغة
السلة الواحدة ،برغم معارضة عون
حينها .واداريــا وعسكريًا ،كان ال بد
مــن التمديد لقائد الجيش ورئيس
االرك ـ ـ ــان م ـع ــا ،ع ـش ـيــة ان ـت ـه ــاء والي ــة
س ـل ـمــان العـ ـتـ ـب ــارات تـتـعـلــق ب ـ ــادارة
املؤسسة العسكرية ووضع املجلس
العسكري.
لهذه االعـتـبــارات نفسها ،وبعد اقل
مـ ــن س ـن ـت ــن ع ـل ــى ال ـت ـم ــدي ــد االول،
ال ي ـم ـكــن تـ ــرك وضـ ــع ق ــائ ــد الـجـيــش
ورئ ـ ـيـ ــس االرك ـ ـ ـ ــان م ـع ـل ـقــا ح ـت ــى 23
اي ـل ــول .وخ ــاف ــا للحملة السياسية
التي ّ
روج ــت للموعد املــذكــور ،تحت
س ـ ـتـ ــار اع ـ ـط ـ ــاء امل ـ ــزي ـ ــد م ـ ــن ال ــوق ــت
الس ـت ـك ـمــال االتـ ـص ــاالت الـسـيــاسـيــة،
ف ـ ــان ال ـ ـقـ ــوى امل ـع ـن ـي ــة امـ ـ ــام م ـه ـلــة ال
تـتـعــدى االســاب ـيــع امل ـع ــدودة ،لحسم
خيار التمديد او التعيني.

القوى المعنية أمام
مهلة ال تتعدى
األسابيع لحسم خيار
التمديد أو التعيين

فــوضــع املـجـلــس الـعـسـكــري ال ـيــوم ال
يـحـتـمــل ال ـ ـفـ ــراغ ،إذ بـحـســب قــانــون
الـ ــدفـ ــاع ،ي ـت ــأل ــف امل ـج ـل ــس م ــن قــائــد
ال ـج ـي ــش رئ ـي ـس ــا ،ورئـ ـي ــس االركـ ـ ــان
نــائ ـبــا ل ـلــرئ ـيــس ،واالع ـ ـضـ ــاء :املــديــر
العام لالدارة ،واملفتش العام ،واالمني
ال ـ ـعـ ــام ل ـل ـم ـج ـلــس االع ـ ـلـ ــى لـ ـل ــدف ــاع،
وضــابــط عــام يعني عـضـوًا بمرسوم
يتخذ في مجلس الــوزراءً ،
بناء على
اق ـت ــراح وزي ــر ال ــدف ــاع الــوط ـنــي ،بعد
استطالع رأي قائد الجيش.
وح ـ ــالـ ـ ـي ـ ــا ،ال ي ـ ــوج ـ ــد فـ ـ ــي امل ـج ـل ــس
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري س ـ ـ ــوى قـ ــائـ ــد ال ـج ـي ــش،
ورئ ـ ـيـ ــس االركـ ـ ـ ـ ـ ــان ،واالم ـ ـ ـ ــن الـ ـع ــام
للمجلس االعلى للدفاع ،وهو أيضًا
ممدد له بقرار من وزيــر الــدفــاع ،في
ش ـبــاط امل ــاض ــي ،لـسـتــة اش ـهــر فـقــط،
تنتهي ايضا في آب .وبحسب القانون
«ال يـكــون اجـتـمــاع املجلس قانونيًا
اال بحضور خمسة أعضاء .وتصدر
قرارات املجلس العسكري باالكثرية،
وعند تعادل االصــوات ،يكون صوت
ال ــرئ ـي ــس م ــرج ـح ــا ،وي ـت ــول ــى رئـيــس
االركـ ـ ــان رئ ــاس ــة املـجـلــس الـعـسـكــري
فــي حــال غـيــاب الــرئـيــس» .مــا يعني،
ان عــدم التمديد لسلمان وخير (في
ظل غياب االعضاء الثالثة ،الشيعي
وال ـ ـكـ ــاثـ ــول ـ ـي ـ ـكـ ــي واالرث ـ ـ ــوذكـ ـ ـ ـس ـ ـ ــي)
سيبقي املجلس العسكري فارغًا ،اال
من قائد الجيش وحــده ،من دون أي
بديل عنه ،ال في قيادة الجيش ،وال
في املجلس العسكري ،الذي تناط به
مـجـمــوعــة مــن الـصــاحـيــات ،الـتــي ال
يستطيع الجيش العمل من دونها.
ه ــذا اداريـ ـ ــا ،ام ــا عـمـلـيــا وسـيــاسـيــا،
ف ـ ـف ـ ــي ظـ ـ ـ ــل االزمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة املـ ـسـ ـتـ ـحـ ـكـ ـم ــة
ب ــال ـح ـك ــوم ــة بـ ــن عـ ـ ــون وامل ــؤي ــدي ــن
ملـطــالـبــه م ــن ج ـهــة ،وم ـعــارض ـيــه من
جـهــة اخ ــرى ،ال يـمـكــن ألي ط ــرف ان
يـقــدم عـلــى الـتـمــديــد لسلمان وحــده
ق ـبــل ان ـت ـهــاء والي ـت ــه ف ــي آب املـقـبــل،
من دون ان يكون االتفاق السياسي
شامال التمديد عشية االول من آب
ايضا لقهوجي.
اذ ال يعقل في خضم حملة الضغط
التي يقوم بها عــون ،ان يمدد وزيــر
الــداخ ـل ـيــة ووزيـ ــر ال ــدف ــاع ملـســؤولــن
امنيني ،سني في قوى االمن ،ودرزي
ف ــي ال ـج ـي ــش ،ويـ ـت ــرك م ــوق ــع ق ـي ــادة
الـجـيــش امل ــارون ــي مـعـلـقــا ،حـتــى 22

اي ـلــول املـقـبــل ،فــي انـتـظــار استكمال
االتصاالت حوله ،كما ال يمكن ايضا
ان ي ـجــري الـتـمــديــد لــرئـيــس االرك ــان
وح ــده ،واالرجـ ــح مل ــدة سـنـتــن ،فيما
يبقى موقع قائد الجيش واقعًا تحت
الـتـجــاذبــات الـسـيــاسـيــة ،الـتــي تضع
ال ـج ـيــش ام ـ ــام امل ــزي ــد م ــن ال ـض ـغــوط
داخــل صفوفه ،ألن عــون لــن يتراجع
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 3رجال أعمال على الالئحة األميركية السوداء
آمال خليل
أعلنت وزارة الخزانة األميركية إدراج
ثالثة رجــال أعمال لبنانيني وشركتني
مرتبطتني بهم على الالئحة الـســوداء
بذريعة أنهم يشكلون جــزءًا من شبكة
دعــم لــ«حــزب الله» وواجـهــة لنشاطاته
فــي لـبـنــان وال ـع ــراق .وفــرضــت الـخــزانــة
ت ـج ـم ـي ـدًا ل ـل ـم ـم ـت ـل ـكــات وقـ ـ ـي ـ ــودًا عـلــى
ممارسة النشاطات االقـتـصــاديــة على
أدهم طباجة ومجموعة «اإلنماء» التي
يـمـتـلـكـهــا ،وع ـل ــى ح ـســن ع ـلــي فــاعــور
وشـ ــرك ـ ـتـ ــه ،Car Care centerوق ــاس ــم
حـجـيــج .ولـفـتــت ال ـ ــوزارة فــي بـيــان إلــى
أن طباجة عضو فــي «ح ــزب الـلــه» وأن
ال ـ ـحـ ــزب ي ـس ـت ـخ ــدم ش ــرك ــة «اإلنـ ـ ـم ـ ــاء»
لالستثمار كواجهة لنشاطاته ،مشيرة
إلى أنها من «أنجح املجموعات العاملة
في املجال العقاري منذ التسعينيات»،

السفارة األميركية
تطمئن إلى جاهزية
المستشفيات!
وأن «عــاقــة طباجة بـقـيــادة حــزب الله
س ـم ـحــت ل ـل ـم ـج ـمــوعــة ب ــاالح ـت ـك ــار في
مـ ـج ــال ع ـم ـل ـهــا فـ ــي ض ــاح ـي ــة ب ـي ــروت
الجنوبية وفي جنوب لبنان» .وأشارت
إلــى أن املجموعة «ف ــازت أخـيـرًا بعقود
ب ـن ــاء ون ـف ــط ف ــي ال ـ ـعـ ــراق ،وهـ ــي تــوفــر
دعمًا ماليًا وتنظيميًا لبنية حزب الله
التحتية» .وأوضــح البيان أن «حجيج

يـعـمــل م ــع ط ـبــاجــة وي ـس ــاع ــد ف ــي فتح
حسابات مصرفية للحزب» ،ويستثمر
في البنى التحتية التي يقيمها الحزب
في لبنان والـعــراق» .وأشــار البيان إلى
أن فاعور أيضًا عضو في وحدة اسمها
«الجهاد اإلسالمي» ،ومهمتها «تنفيذ
عمليات الحزب الخارجية» .ولفت إلى
أن شركة  Car Care centerتوفر للحزب
حاجته مــن اآلل ـيــات ،وأن فــاعــور «عمل
أخ ـي ـرًا م ــع طـبــاجــة ف ــي إدارة مـشــاريــع
نفطية وإنشائية في العراق».
وكــانــت الـ ــوزارة قــد فــرضــت ،فــي شباط
ال ـفــائــت ،ع ـقــوبــات مـمــاثـلــة عـلــى أربـعــة
جنوبيني يعملون في نيجيريا ،واصفة
إيــاهــم بأنهم «شبكة لــدعــم الـحــزب في
نيجيريا».
مــن جهة أخ ــرى ،بعد أي ــام قليلة على
إط ــاق الـخــارجـيــة األمـيــركـيــة تحذيرًا
ل ـلــرعــايــا األم ـيــرك ـيــن بـتـجـنــب الـسـفــر

إلى لبنان بشكل كامل ،جال وفد أمني
تــابــع لـلـسـفــارة األمـيــركـيــة فــي بـيــروت
ع ـلــى عـ ــدد م ــن مـسـتـشـفـيــات ب ـي ــروت،
خ ـصــوصــا ف ــي ضــواح ـي ـهــا الـشــرقـيــة.
وارت ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــز االس ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــاع ع ـ ـلـ ــى ن ـس ـبــة
جاهزية أقسامها ،وال سيما الطوارئ،
الستقبال ال ـحــاالت املــرضـيــة فــي حال
حدوث طارئ ما .واستفسر الوفد عن
التجهيزات املـتــوافــرة وكمية الطواقم
الطبية ونوعيتها .وحاول الوفد تبرير
الجولة بأنها «تقع ضمن اإلج ــراءات
ال ــروت ـي ـن ـي ــة الـ ـت ــي تـ ـق ــوم ب ـه ــا ال ــدول ــة
األميركية لحماية رعاياها في األماكن
الـتــي تشهد تــوتــرات أمـنـيــة» ،وهــو ما
تقوم به على سبيل املثال بعثات األمم
املتحدة ،ومنها قوات اليونيفيل ،التي
ت ـج ــري بـشـكــل دوري ت ــدري ـب ــات على
اإلخ ــاء والتجمع والترحيل فــي حال
حدوث طارئ.
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آخر الرهانات المستقبلية :التحالف مع الموت!
جان عزيز

العماد
قهوجي:
هل يبقى
وحيدًا في
المجلس
العسكري؟
(هيثم
الموسوي)

عــن مـطـلـبــه ،ول ــن يـتــراجــع ايـضــا عن
ضغطه ،ولن يسكت عن أي محاولة
لتحميله وزر أي تـعـطـيــل حكومي
او نيابي ،كما يجري حاليا في ظل
الحملة التي بدأها معارضوه ضده،
لذا فإن امام زعماء الكتل السياسية
اسابيع معدودة لحل االزمة ،واملهلة
ل ـي ـســت م ـف ـت ــوح ــة لـ ـل ــره ــان ع ـل ــى أي

مـتـغـيــرات تــدفــع ع ــون ال ــى الـتــراجــع،
اال اذا كان الهدف من الترويج ملوعد
 22اي ـلــول ،سحب الـبـســاط مــن تحت
رجلي عون ،فيما تقود املغامرة بأي
طرف الى اتخاذ قرارات سريعة ،كما
حصل عشية الخامس مــن حــزيــران،
لوضع عون امام االمر الواقع .وهذه
خشية تكتل التغيير واالصالح.

ي ـ ــروي أحـ ــد أب ـ ــرز ال ـع ــارف ــن ب ــأس ــرار امل ـ ــؤام ـ ــرات ،أن
على العماد عــون وفريقه املـحــاور التوقف مليًا عند
مسألتني اثنتني ،في كل ما حصل في األيام املاضية.
ً
أوال ،انكفاء وليد جنبالط عن موقفه الداعي إلى تعيني
قائد جديد للجيش .وثانيًا ،مهلة السنتني الكاملتني
التي أصــدر نهاد املشنوق فرمانه بها ،ليمدد خالفًا
للقانون لضابط متقاعد.
في املسألة األولــى ،ينقل الـعــارف أن جنبالط حاول
جــديــا إق ـن ــاع فــريــق املـسـتـقـبــل ـ ـ ـ ـ ج ـنــاح ال ـس ـن ـيــورة،
بـ ــإي ـ ـجـ ــاد ح ـ ــل ل ـق ـض ـي ــة ش ـ ـغـ ــور املـ ـ ــواقـ ـ ــع األمـ ـنـ ـي ــة
ً
والعسكرية .وهو كان قد اقتنع أصــا بالطرح ،منذ
فاتحه به عون في زيارته إلى كليمنصو في  17آذار
املــاضــي .وذل ــك بـعــد مـضــي شـهــر كــامــل عـلــى عقده
«االتفاق املفقود» في بيت الوسط .وملا فاتح جنبالط
سعد الحريري باملوضوع ،وجد لدى األخير تجاوبًا
ً
واض ـح ــا .وه ــو أصـ ــا م ــا ك ــان ق ــد نـقـلــه إل ـيــه أيـضــا
أعـضــاء حلقة الـحــريــري املسكينة فــي بـيــروت .غير
أن جناح السنيورة املستقبلي لم يلبث أن أوفــد إلى
جنبالط أكثر من رسول ومبعوث .مع رسالة واحدة
حــازمــة وحــاس ـمــة ،مـفــادهــا س ــؤال جـنـبــاط بشكل
اسـتـنـكــاري :م ــاذا تـفـعــل؟! أال ت ــرى أن ع ــون ،بــوزيــر
واحد في الحكومة ،نعجز عن مواجهته؟! فكيف إذا
أعطي قيادة الجيش؟! هذا موضوع ال يحتمل املزاح
عـنــدنــا وال الـتـجــربــة .فــإمــا أن تـكــون معنا فـيــه وإمــا
فأنت ضدنا في كل موقع وموقف.
أدرك جنبالط خلفيات الرسالة السنيورية ،خصوصًا
في ظل توقيتها اإلقليمي .فانكفأ الرجل .لكنه رفض
ّ
م ـجــاراة الضاغطني عليه بموقف مــؤيــد لـهــم .فضل
الصمت .مع العودة إلى املعادلة التي تبناها منذ عامني:
الهجوم على بشار األسد للتسليف سعوديًا ،والتزام
التوازن الداخلي الدقيق ،وفاء لتفاهمه لبنانيًا مع حزب
الله.
أم ــا املـســألــة الـثــانـيــة الـتــي يـشــدد ال ـعــارف نفسه على
ض ـ ــرورة تــوقــف ع ــون وفــري ـقــه ع ـنــدهــا ،ف ـهــي سنتا
الـتـنـصـيــب ملــديــر ع ــام ل ـقــوى األم ــن الــداخ ـلــي ،بشكل
غير قانوني وغير شــرعــي .ملــاذا لــم تكن تلك الفترة
ثالثة أشهر ،كما صارت آخر محاولة جس نبض مع
الــرابـيــة؟ مل ــاذا لــم تكن ستة أشـهــر أو سـنــة؟ مل ــاذا هذا
اإلمعان في االستفزاز والكيدية والصفاقة القانونية
واألخالقية والدولتية واملؤسساتية؟
يربط املطلع على سلوك فريق السنيورة املستقبلي
بــن املسألتني ،ليخلص إلــى نتيجة حتمية :هــؤالء ال
يريدون أن يعطوا أي حق لصاحبه .ال لعون وال لغير
ع ــون .ه ــؤالء مــؤم ـنــون حـتــى الـعـظــم وال ـن ـســغ ،بأنهم
سيحكمون لبنان كله ،وحدهم .إن لم يكن أكثر من
لبنان .كل السجاالت والنقاشات والحسابات الدائرة
الـيــوم فــي بـيــروت فــي واد ،وهــم فــي واد آخ ــر .كــل ما
ّ
يفكرون فيه أن هناك  17مليون «فدائي» من جيشهم

ال ـجــديــد عـلــى الـ ـح ــدود .وه ــم مـسـتـعــدون لـقـتــال آخــر
شريك لبناني ،حتى فناء آخر إنسان ســوري ،مقيم
أم نازح ،ال فرق بالنسبة إليهم .فأين ستهربون منهم،
أنتم كل من يتشدق بميثاق عيش مشترك وصيغة
وبلوط؟! كل تفكيرهم وتخطيطهم وتحضيرهم ،هو
كسب الوقت .كل ما يريدونه من كل الذين يتحاورون
مـعـهــم ،ه ــو ال ــوق ــت .وال ــوق ــت ،ب ـهــدف م ـحــدد ،أال وهــو
انتظار املــوت .مــوت الذين يفرضون أنفسهم عليهم
اليوم أندادًا أو شركاء سلطة وحوار.
قــراءتـهــم للمستقبل بسيطة مبسطة وتبسيطية ،ال
تعقيد فيها وال فذلكة :بشار سيسقط .بعدها يسقط
حسن نصرالله .وطبعًا ليس املقصود بسقوطه ،أن
يــرســب فــي انتخابات سلمية حـضــاريــة ،وأن ينتقل
بعدها إلــى موقع املـعــارضــة أو حكومة الـظــل .بــل كل
الرهان هو أن يقتل حسن نصرالله .أن يموت ويموت
ً
مــن معه .اصــا فــي حساباتهم أن آالفــا مــن مقاتليه
قد أبيدوا على أيــدي ثــوار حرية البغدادي والجوالني
ً
املستقبليني .هم يؤمنون فعال أن لقد ذهب الكثير ولم
يبق إال القليل .تمامًا كما فكروا سنة  2006وخططوا
يومها لغوانتانامو لبناني .وحتى أفتوا بأن لن يبقى
من أيتام حتى لحسن نصراللهّ ،
ليلمهم ميشال عون
بعد انتصار اسرائيل!
وعـلــى سـيــرة ع ــون ،هــو حلفهم مــع امل ــوت نـفـســه ،ما
يشهرون فــي وجـهــه .لــم يـعــودوا يفكرون بإقناع أي
مسيحي ،وال بمقاربة بكركي أو استمالة الراعي ،وال
حتى بإعالم أو بروباغاندا .كأنهم اكتشفوا بعد عشرة
أعوام على انبثاقه حيًا من التحالف الرباعي ،أن ظاهرة
عون حتمية .فقطعوا األمل .بني التحالف معه لشراكة
وطنية ،والتحالف مــع امل ــوت السـتـعــادة زمــن ترويكا
أبو يعرب ،قرروا وحسموا واختاروا املقاربة الثانية.
الـبــاقــي كله تفاصيل .كله كسب وق ــت ،أو إضاعته،
ال فــرق .حتى القوى املسيحية القريبة منهم ،لم تعد
تظهر على شاشة «سادات تاور» .يفكرون أن سمير
جعجع يـنــاور علينا بــالــذهــاب إلــى الــراب ـيــة؟! حسنًا،
فليربط مصيره بمصير عون إذن .ال لزوم ملناقشته.
فليتذكر كيف تعاملنا معه بعدما أسقطنا عون سنة
 .1990جعلناه ينزل من مرتبة الشريك املسيحي في
ً
الطائف ،إلى حجم وزير دولة .وصوال إلى كل ما أعقب
ذلــك .املصير نفسه سيالقيه ،وسيدفع ثمن تالقيه
العوني الجديد .من بقي؟ بكركي؟ حسنًا ،فلنجعل
الراعي يتذكر قول سلفه ذات يوم من زمن حكمنا في
ُ
التسعينات ،أنه إذا خ ّير بني الحرية والتعايش ،يختار
الحرية .لكن بعد إحكام قبضتنا على كل من سوريا
ولبنان ،لن يعطوا حتى الخيار ،ولن يعطوا ال العيش
املشترك وال الحرية!
يجزم العارف بأسرار ترويكا غازي كنعان املستقبلية،
أن هذا هو عمق ما يفكرون فيه ويطمحون إليه .هل
هذا صحيح؟ حلقة الحريري لم تعد تتكلم .وبالتالي
ماذا سيفعل ميشال عون ومن معه حيال ذلك؟ سؤال
يستحق طرحه على الجميع.
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تقرير

ّ
ملف العسكريين المخطوفين :كلمة السر لدى «أبو طاقية»
بعد عشرة أشهر من المناورة،
اختار الشيخ العرسالي المثير للجدل،
«أبو طاقية» ،االلتحاق علنًا بـ»جبهة
النصرة» .الرجل الذي كان يطمح إلى
تسوية ملفه القضائي يبدو أنه فقد
األمل ،فقرر اعتماد خيار «الالعودة»

رضوان مرتضى
اح ـتــاج الـشـيــخ مصطفى الحجيري
املـشـهــور ب ــ«أب ــو طــاقـيــة» إل ــى عشرة
أش ـه ــر ،م ـنــذ خ ـطــف الـعـسـكــريــن في
ع ــرس ــال ،ك ــي يـحـســم خ ـي ــاره .بعدما
يـ ـئ ــس م ـ ــن طـ ـ ــول ان ـ ـت ـ ـظـ ــاره ت ـســويــة
ق ـضــائ ـيــة ألوضـ ــاعـ ــه ،ال ـت ـحــق بــركــب
ّ
مـ ـس ــلـ ـح ــي الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــرود .ف ـ ــي الـ ـي ــوم ــن
امل ــاض ـي ــن ،ق ـطــع ال ـح ـج ـيــري «ش ـعــرة
ً
معاوية» التي حافظ عليها طويال،
فــأعــاد تغريد أق ــوال أمـيــر «النصرة»
ّ
ف ــي ال ـق ـل ـمــون أب ــو م ــال ــك ال ـتــلــي على
ّ
حسابه على تــويـتــر .كــرر مــع التلي:
«ل ـ ــن أخـ ـ ــرج م ــن جـ ـب ــال ال ـق ـل ـم ــون إال
منتصرًا أو في تابوت .ولسنا بوارد
االن ـ ـس ـ ـحـ ــاب إلـ ـ ــى الـ ـشـ ـم ــال وغ ـ ـيـ ــره،
وسنقاتل حتى آخــر مجاهد فينا».
سبق ذلك بتغريدات تنال من «جيش
ال ـ ـغـ ــدر والـ ـنـ ـف ــاق املـ ـس ـ ّـي ــر مـ ــن ح ــزب
الــات اإليــرانــي» .حتى اآلن ،يبدو أن
«أب ــو طــاقـيــة» حسم خـيــاره أو يكاد،
ّ
بعدما حــرص ســابـقــا ،أقــلــه إعالميًا،
على الظهور مظهر املحايد ،واجتهد
فـ ــي ت ـق ــدي ــم ن ـف ـس ــه ب ـه ـي ـئــة امل ـغ ـل ــوب
عـلــى أم ــره فــي مــواجـهــة املـجـمــوعــات
ّ
املسلحة التي اقتحمت عرسال .على
األق ــل ،ه ــذه ال ـصــورة الـتــي خ ــرج بها
الـحـجـيــري عـقــب انـتـقــال املخطوفني
ّ
الذين أكد أنهم في «أمانته» إلى أيدي
ّ
«جبهة الـنـصــرة» .يــومـهــا ُ ،أك ــد ـ ـ من
ّ
يصدقه ـ ـ أحد أنه أجبر على
دون أن
تسليم «األمــانــة» ،علمًا بأنه تعرض
ً
فعال لتهديدات من مسلحني يدورون
في فلك «الدولة اإلسالمية».

ه ـ ـ ــل ت ـ ـي ـ ـقـ ــن ال ـ ـ ــرج ـ ـ ــل أن الـ ـتـ ـس ــوي ــة
مـسـتـحـيـلــة ،فــاخ ـتــار االل ـت ـح ــاق علنًا
بـ«النصرة»؟
ق ـبــل األحـ ـ ــداث ال ـس ــوري ــة ،ف ــي ،2011
ُ
ل ــم ي ـك ــن ال ـح ـج ـي ــري ،الـ ـ ــذي اشــت ـهــر
بطاقيته البيضاء ،شيخًا عاديًا في
عــرســال ،بــل كــان أحــد وجهائها وله
ً
مــريــدون بــن أبـنــائـهــا .فـضــا عــن أن
عــاقــاتــه بــأبـنــاء القلمون والقصير،
املـجــاوريــن ،تـعــود إلــى أي ــام التجارة
ّ
تصدى الشيخ العرسالي،
والتهريب.
عقب اندالع األحداث ،لتأمني حاجات
ال ـنــازحــن ال ـســوريــن وقـ ـ ّ ّـدم أراضـيــه
لبناء مخيمات لهم ،ما وثــق عالقته
ّ
بــاملـجـمــوعــات املـســلـحــة بـعــد إيــوائــه
ّ
عـ ـ ــوائـ ـ ــل مـ ـس ــلـ ـحـ ـيـ ـه ــا .ومـ ـ ـ ــع ت ـط ــور
ّ
األحداث ،تعززت عالقته بـ«النصرة»
بـعــدمــا وض ــع إمـكــانــاتــه فــي تصرف
التنظيم الصاعد ،ووصــل التنسيق

الى ّ
حد أن «أبو مالك» كان يطلب من
«أبو طاقية» استدعاء أحد النازحني
بــالـقــوة أو جلب آخــر للتحقيق معه
ف ــي ش ـب ـهــة م ـع ـي ـنــة أو الس ـت ـي ـضــاح
ّ
مسألة ما .كله كان يجري بعيدًا عن
اإلع ـ ـ ــام ،ف ــي ظ ــل غ ـي ــاب ال ــدول ــة عن

هل تيقن الحجيري
أن تسوية ملفه
القضائي مستحيلة،
فالتحق بـ«النصرة»؟

عــرســال ،لكنه كــان يوثق فــي تقارير
دورًا في
أمنية .كذلك لعب الحجيري ُ
التوسط إلطــاق صحافيني خطفوا
في الداخل السوري ،وتردد أنه ربما
ك ــان م ـتــورطــا ف ــي عـمـلـيــات الـخـطــف
وفي الحصول على نسبة من الفدية.
غ ـيــر أن م ــا ب ـعــد اق ـت ـح ــام املـسـلـحــن
لعرسال فــي الثاني مــن آب املاضي،
ُ
ض ـ ـ ـ ــع «أبـ ــو
لـ ــم يـ ـع ــد كـ ـم ــا ق ـب ـل ـه ــا .و ِ
ط ــاق ـي ــة» ف ــي دائ ـ ـ ــرة ال ـش ـب ـه ــات بـعــد
اختطاف العسكريني .يومها حــاول
الـ ــرجـ ــل اسـ ـتـ ـغ ــال األم ـ ـ ــر لـتـبـيـيــض
صفحته ل ــدى ال ــدول ــة اللبنانية من
دون أن يضرب العالقة التي تربطه
ب ــ«ال ـق ــاع ــدة» .ظ ـ ُـن ال ـح ـج ـيــري ،وهــو
ّ
صاحب مقولة «أسلم نفسي عندما
ي ّـص ـبــح هـ ـن ــاك ع ـ ــدل ف ــي الـ ـقـ ـض ــاء»،
أنـ ـ ـ ــه ق ـ ــد ي ـن ـج ــح ل ـ ـ ــدى الـ ـقـ ـضـ ــاء فــي
ت ـســويــة أوض ــاع ــه وأوضـ ـ ــاع نجليه
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ب ــراء وع ـب ــادة .وك ــان األول قــد أوقــف
فــي كــانــون األول  2013عـلــى حاجز
وادي حميد بتهمة االره ـ ــاب ،فيما
ّ
ُيتهم ابنه األكبر عبادة بـ«املشاركة
ّ
ف ــي ق ـتــل أرب ـع ــة ش ــب ــان م ــن آل أمـهــز
وج ـع ـفــر ف ــي وادي راف ـ ــق ،وف ــي قتل
ال ـضــابــط ب ـيــار بـشـعــانــي وامل ـع ــاون
أول ابــراهـيــم زهــرمــان فــي عــرســال».
ً
فـ ـض ــا ع ــن ك ــون ــه م ــن ب ــن األسـ ـم ــاء
ال ـتــي ذك ــره ــا وزيـ ــر ال ــدف ــاع الـســابــق
ف ــاي ــز غ ـص ــن ب ُـت ـه ـمــة ن ـق ــل ال ـس ـي ــارة
املفخخة التي ف ِّجرت في الرويس في
آب  .2013دخــل الــرجــل فــي الوساطة
وتـمـكــن ب ــ«امل ــون ــة» م ــن تـحــريــر عــدد
مـ ــن ال ـع ـس ـك ــري ــن امل ُـخ ـط ــوف ــن ل ــدى
«النصرة» ،وهو ما نسب يومها إلى
«هيئة علماء املسلمني» .غير أنــه لم
يتمكن من االستمرار في الوساطة،
تـ ـح ــت وقـ ـ ــع الـ ـضـ ـغ ــوط ال ـس ـيــاس ـيــة
ال ـت ــي ط ــال ـب ــت ب ــإخ ــراج ــه لــاش ـت ـبــاه
ف ــي ك ــون ــه ال ـخ ــاط ــف وامل ـ ـفـ ــاوض في
آن واحــد .ابتعد «أبو طاقية» ،مبقيًا
عـلــى عــاقــة ج ـيــدة م ــع ال ــوزي ــر وائ ــل
أبــو فــاعــور ،ليفسح فــي املـجــال أمــام
م ـف ــاوض ــن آخ ــري ــن ب ـ ـ ــاؤوا بــالـفـشــل
جميعهم .ولـكـنــه «ق ـبــض» قـبـ ُـل ذلــك
ج ــزءًا مــن ثمن الــوســاطــة .فقد أخلي
سبيل ابنه بــراء في  24كانون األول
كفالة قدرها  3ماليني
 ،2014مقابل
ّ
ل ـيــرة .غـيــر أن تـعــقــد امل ـفــاوضــات في
مــرح ـلــة الح ـق ــة ،وإع ـ ـ ــدام «ال ـن ـص ــرة»
اث ـن ــن م ــن الـعـسـكــريــن املـخـطــوفــن،
اس ـت ـح ــال ث ـ ــأرًا ع ـش ــائ ــري ــا شـخـصـيــا
مع «أبــو طاقية» نفسه ،الــذي يعتبر
ّ
متورطًا في نظر أهالي العسكريني
وجزء كبير من اللبنانيني .علمًا بأن
الحجيري ال ي ــزال ناشطًا على خط
نقل األهالي من عرسال إلى الجرود
وبالعكس.
ي ـن ـق ـس ــم ال ـل ـب ـن ــان ـي ــون ح ـ ـيـ ــال «أبـ ــو
مناد بمحاسبته بوصفه
طاقية» بني ٍ
امل ـ ـسـ ــؤول عـ ــن كـ ــل مـ ــا ي ـ ـجـ ــري ،وم ــن
ي ــدع ــو إل ــى االس ـت ـف ــادة م ـنــه إلن ـجــاز
التسوية في عرسال .إال أن الثابت أن
«أبو طاقية» وحده يملك كلمة السر
ل ـت ـحــريــر ال ـع ـس ـك ــري ــن امل ـخ ـطــوفــن،
ك ــذل ــك إن ت ـســويــة مـلـفــه ه ــي ج ــزء ال
يتجزأ من الحل في عرسال.

تقرير

ّ
الحريري يحاول لملمة عكار ...ولو تحت صورة األسد!
عبد الكافي الصمد

«الشيخ أحمد» يحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه (مروان طحطح)

نـتــائــج انـتـخــابــات املـجـلــس اإلســامــي
ال ـش ــرع ــي ف ــي عـ ـك ــار ،ف ــي ال ـع ــاش ــر مــن
الشهر املــاضــي ،ال تــزال تتداعى داخل
ت ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل ،ب ـع ــدم ــا أف ـض ــت إل ــى
فــوز صعب ملرشحه علي طليس على
م ــرش ــح ال ـج ـم ــاع ــة اإلس ــامـ ـي ــة مـحـمــد
شــديــد ( 55صــوتــا مقابل  47لشديد)،
واخ ـت ــراق أســامــة الــزع ـبــي ،امل ـقــرب من
الرئيس نجيب ميقاتي ،الئحة التيار
األزرق في مجلس أوقاف املنطقة ،على
حساب املرشح املستقبلي علي حسن
( 70صوتًا لألول مقابل .)62
فبعد اجتماعات ّ
عدة ملسؤولي التيار
في عكار وبـيــروت لــدرس أسباب هذه
االن ـت ـك ــاس ــة ،ف ــي مـنـطـقــة ك ــان ــت حـتــى
األمـ ـ ــس ال ـق ــري ــب «ق ـل ـع ــة» مـسـتـقـبـلـيــة
حصينة ،وبعد تقارير رفعها منسقو
عـ ـ ـك ـ ــار ال ـ ـثـ ــاثـ ــة واملـ ـ ــرش ـ ـ ـحـ ـ ــون ب ـه ــذا
ال ـخ ـصــوص ،زار األم ــن ال ـعــام للتيار
ّ
أحـ ـم ــد ال ـ ـحـ ــريـ ــري عـ ـك ــار ل ـي ــط ـل ــع عــن
ّ
التسرب في منطقة
كثب على أسباب
مثلت دائمًا «الخزان الشعبي» لتياره.
وخ ـ ــال الـ ـلـ ـق ــاءات م ـع ــه ،أو م ــن خــال

توقف المساعدات
واإلخالل بالوعود
والتداعيات السورية أثرت
في حضور المستقبل
م ــا وص ـلــه م ــن ت ـقــاريــر ورس ــائ ــل ،ملس
ال ـحــريــري ان ــزع ــاج ال ـقــاعــدة الشعبية
واسـ ـتـ ـي ــاء ه ــا مـ ــن أداء الـ ـتـ ـي ــار الـ ــذي
سـ ّـجــل ح ـضــوره تــراج ـعــا ،بــرغــم أن ــه ال
يــزال الـطــرف األكـثــر حـضــورًا ،ملصلحة
آخ ــري ــن ب ـ ــدأوا ي ـت ـقــدمــون ب ـب ــطء .ومــن
أس ـب ــاب ه ــذا االن ــزع ــاج ،وف ــق مـصــادر
مقربة من املستقبل« ،لجوء مسؤولني
وقيادات عليا في التيار ،أخيرًا وعلى
نحو بــارز ،إلــى االستعانة بالعائالت
التقليدية في عكار ،سياسيًا ودينيًا،
لتثبيت حضورهم ،وبأشخاص أثبتت
ت ـجــارب ع ــدة أن ـهــم ق ـ ّـدم ــوا مصالحهم

الشخصية ومـصــالــح عــائــاتـهــم على
مصلحة الـتـيــار وقــاعــدتــه العريضة».
هذه السياسة «أثارت امتعاضًا واسعًا
في أوســاط التيار وقــواعــده ،وتحديدًا
ال ـعــائــات غـيــر الـتـقـلـيــديــة والـفــاحــن
والـعـشــائــر ،الــذيــن وج ــدوا أن التيار ال
يتعامل معهم فقط كما كان السوريون
يتعاملون معهم ،بل أعادهم أيضًا إلى
أيام العهد العثماني!».
وي ـ ـضـ ــاف إلـ ـ ــى هـ ـ ــذه األس ـ ـ ـبـ ـ ــاب ،وف ــق
امل ـ ـصـ ــادر« ،ت ــوق ــف حـنـفـيــة ال ـخــدمــات
واملـســاعــدات ،وضعف حضور النواب
ومـنـسـقــي ال ـت ـيــار وكـ ـ ــوادره ف ــي عـكــار،
ً
فـ ـ ـض ـ ــا عـ ـ ــن خـ ــافـ ــات ـ ـهـ ــم الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة،
وت ـ ـعـ ــاط ـ ـي ـ ـهـ ــم م ـ ـ ــع أه ـ ـ ــال ـ ـ ــي املـ ـنـ ـطـ ـق ــة
بفوقية ،وإخاللهم بكثير مــن الوعود
ال ـت ــي أغ ــدق ــوه ــا ع ـلــى ال ـع ـكــاريــن منذ
ً
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ،فـ ـض ــا عـ ــن ت ــداعـ ـي ــات
أحداث سوريا التي أثرت في العكاريني
اقتصاديًا واجتماعيًا وأمنيًا ،وتخلي
املستقبل عنهم وســط هــذه املعمعة».
وسط هذه األجــواء ،كان ميقاتي ،أبرز
منافسي تيار املستقبل في عكار ،إلى
جــانــب الـجـمــاعــة اإلســام ـيــة وآخــريــن،
يعمل بهدوء على تثبيت حضوره في

املنطقة ،مــن خــال خــدمــات اجتماعية
وصحية وتربوية عبر «جمعية العزم
والـسـعــادة» التابعة لــه ،مــا أوجــد لدى
الـعـكــاريــن «اس ـت ـع ــدادًا لـلـتـعــاون معه
من جانب أكثر من طرف وفي أكثر من
مجال ،وأحدث خرقًا بات يصعب على
تـيــار املستقبل س ـ ّـده ،أو منع ميقاتي
وس ـ ـ ــواه م ــن مـ ــلء ال ـ ـفـ ــراغ الـ ـ ــذي تــركــه
التيار».
دفــع ذلــك األم ــن الـعــام للمستقبل الى
ال ـ ـتـ ــردد ع ـل ــى ع ـك ــار إلنـ ـق ــاذ م ــا يـمـكــن
ّ
ولسد غياب النواب واملنسقني
إنقاذه،
وال ـك ــوادر فــي املـنـطـقــة ،وب ــات «الشيخ
أحمد» يحضر أحيانًا لتقديم العزاء،
أو لـلـقـيــام بــواجــب اجـتـمــاعــي ،بعدما
عجز ممثلوه على اخـتــاف مراكزهم
وأحجامهم عن تأدية الحد األدنى من
املطلوب منهم .وفي هذا اإلطارّ ،
يتندر
بـعــض مـنــاصــري املستقبل فــي عـكــار،
بحسرة ،على ما وصل إليه تيارهم في
ّ
املنطقة ،إلى حد جعل الحريري يعزي
النائب السابق وجيه البعريني مرتني
بوفاة والدته وزوجته ،و»يجلس إلى
جانبه تحت صــورة تجمع البعريني
وبشار األسد!».
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قضاء
لم يطلب
القاضي حجار
تقرير الطبيب
الشرعي الذي
يثبت تعرض
غيث للضرب
(هيثم
الموسوي)

إخالء سبيل المعتدي
على المحامية رانيا غيث
ُ
أفرج ،أمس ،عن عنصر االستقصاء الذي اعتدى
بالضرب على المحامية رانيا غيث ،بحجة أنها لم
تمتثل ألوامر موكب وزير الداخلية والبلديات نهاد
المشنوق ،االثنين الماضيّ .
ترد بعض المصادر
المتابعة للملف السبب الى «ضغط سياسي
كبير» ،قضى بتبرئة رجل األمن «القبضاي»

هديل فرفور
أف ـ ــرج ق ــاض ــي الـتـحـقـيــق ف ــي املـحـكـمــة
الـعـسـكــريــة هــانــي ال ـح ـجــار ،أم ــس ،عن
رج ــل «األم ـ ــن» ،ال ــذي ّ
«أدب» املحامية
رانيا غيث عندما توقفت عند االشارة
الـحـمــراء فــي منطقة بــرج امل ــر ،االثنني
املـ ــاضـ ــي ،ول ـ ــم ت ـي ـ ّـس ــر ط ــري ــق امل ــوك ــب
ال ــذي تـبــن فـيـمــا بـعــد أن ــه «وه ـم ــي» (
لم يكن ينقل املشنوق) ،فانهال عليها
بــالـشـتــائــم ،فـتــح بــاب الـسـيــارة ،شدها
من شعرها وانهال عليها ركال وضربا.
ل ـ ــم يـ ـطـ ـل ــب ال ـ ـقـ ــاضـ ــي ح ـ ـجـ ــار ت ـق ــري ــر
الطبيب الشرعي ،الــذي يثبت تعرض
غيث للضرب ،ولم يستدع الشاهد على
الـحــادثــة وه ــو املـحــامــي نبيل يــونــس،
الـ ــذي طـلـبــت غـيــث اس ـت ــدع ــاءه عندما
ت ـق ـ ّـدم ــت ب ــال ـش ـك ــوى ف ــي م ـخ ـفــر مـيـنــا
الحصن يوم وقوع الحادثة (االثنني)،
اال ان ال ــاف ــت أن ال ـق ــاض ــي ح ـج ــار لم
ي ـس ـت ـج ــوب غ ـي ــث ن ـف ـس ـهــا «ول ـ ــم يـتــح
لها االدالء بشهادتها على نحو كاف
وواضح لتشرح له حيثيات الحادثة»،
وفــق مــا نقل أحــد املـصــادر املـقـ ّـربــة من
غيث عنها ،الفـتــة الــى «وج ــود ضغط
سياسي كبير وواضح».

ّ
تعرضت غيث للترهيب على
يد عناصر الموكب الذين حضروا
إلى المحكمة أمس
ي ـقــول اح ــد املـسـتـشــاريــن الـقــانــونـيــن،
إن «م ـ ــن الـ ـعـ ـي ــوب الـ ـت ــي ت ــؤخ ــذ عـلــى
القضاء العسكري ،هو انه ليس هناك
تمثيل لـلـمــدعــي ،وبــالـتــالــي ال يحضر
مـعــه وكـيــل دف ــاع يمكن ان يـشــارك في
ت ــوج ـي ــه االسـ ـئـ ـل ــة ،ب ــل ي ـق ـت ـصــر األم ــر
على استدعائه للتحقيق واالستماع
الـ ــى افـ ــادتـ ــه» .وامل ـش ـك ـلــة ت ـك ـمــن ،وفــق
املـسـتـشــار ،الــى ان اي ن ــزاع بــن مدني
وعسكري ،يبته القضاء االستثنائي.
ت ــؤك ــد م ـ ـصـ ــادر ك ــان ــت حـ ــاضـ ــرة فــي
املحكمة ،أن «غيث ّ
تعرضت للترهيب
على يد عناصر املوكب الذين حضروا
ال ــى املـحـكـمــة أم ـ ــس» ،وه ــو م ــا تثبته
شهادة املصادر املقربة من غيث ،التي
قــالــت ان اح ــد ع ـنــاصــر امل ــوك ــب تــوجــه
غيث قــائــا« :انــا لــو مكان
بالكالم الــى ّ
رفيقي كنت شقفتك» .عندها ،اشتكت
غ ـيــث ال ــى م ـس ــؤول امل ــوك ــب الـ ــذي كــان

ح ــاض ــرا أيـ ـض ــا ،فـ ـ ـ ّ
ـرد األخـ ـي ــر عـلـيـهــا
بــال ـقــول« :أضـيـفـيـهــا ال ــى إف ــادت ــك بس
ّ
ت ـفــوتــي» .تـعــلــق امل ـص ــادر ال ـتــي كــانــت
داخ ــل املحكمة بــالـقــول« :ك ــان واضحا
االسـ ـل ــوب االسـ ـتـ ـف ــزازي الـ ــذي مــارســه
عناصر املوكب ،الذين لم ينفكوا يبدون
ع ــدم م ـبــاالت ـهــم ،وي ـظ ـه ــرون نــوعــا من
الثقة الــزائــدة» .تشير املـصــادر نفسها
الى أن «املدعى عليه لم يكن يستشعر
خطرا ،وكان على ثقة بتبرئته».
مـمـثــل نـقــابــة امل ـحــامــن وج ـيــه مسعد،
حـ ـض ــر مـ ــع غـ ـي ــث ا ّلـ ـ ــى ال ـت ـح ـق ـي ــق ،اال
ان االخ ـي ــر «ل ــم يـتــخــذ مــوقـفــا حاسما
لنصرة غـيــث» ،وفــق مــا تــؤكــد مصادر
ـول امل ـصــادر نفسها
أخ ــرى متابعة .تـقـ ّ
إن «ال ـن ـق ــاب ــة ل ــم ت ـتــخــذ ص ـفــة االدع ـ ــاء
الشخصي من قبلها ،بحجة ان النقيب
وغ ــالـ ـبـ ـي ــة اعـ ـ ـض ـ ــاء م ـج ـل ــس ال ـن ـق ــاب ــة
مسافرون ،وان مسعد ال يستطيع اتخاذ
قــرار كـهــذا» ،اال ان املستشار القانوني
اوض ــح ان ــه «ك ــان مــن املمكن ان يتصل
النقيب باملمثل ويكلفه باالدعاء».
ّ
فور صــدور حكم اخــاء السبيل ،تألف
وف ــد مــن بـعــض املـحــامــن والناشطني
املدنيني ،وتــوجــه الــى نقابة املحامني،
وال ـت ـق ــى م ـس ـعــد ال ـ ــذي قـ ــال ألع ـضــائــه
«عـلـيـنــا ان ـت ـظــار عـ ــودة ال ـن ـق ـيــب» ،ولــم
يعطهم اي وعــد جــدي بــالـتـحـ ّـرك ،فما
ّ
ك ــان م ــن ال ــوف ــد ال ان تــوجــه ال ــى احــد
اع ـضــاء لجنة الـتـقــاعــد «إلعـ ــداد كتاب
يحوي الحيثيات املحيطة بالحادثة،
وت ــوجـ ـيـ ـه ــه ال ـ ــى ال ـن ـق ـي ــب ك ـ ـنـ ــوع مــن
ال ـض ـغ ــط امل ـ ـع ـ ـنـ ــوي» ،وعـ ـن ــدم ــا خ ــرج
اللجنة ،فوجئ
الوفد من مكتب عضو
ّ
بمسعد الذي طلب منه «التفضل» الى
خارج مبنى النقابة .بمعنى آخر ،طرد
مسعد الــوفــد ليقطع الـطــريــق ام ــام اي
م ـحــاولــة «لـلـضـغــط» او لتغيير واقــع
ّ
املتهجم .يـقــول عضو
تبرئة العنصر
مـجـلــس ن ـقــابــة س ــاب ــق ف ــي ح ــدي ــث مع
«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ،إنـ ــه ي ـج ــب ع ـل ــى ال ـن ـقــابــة
ان ت ـت ـحـ ّـرك ف ـ ــورا« ،اال يـسـتـفــزهــا هــذا
الـتـصــرف املـيـلـيـشـيــاوي مــن رج ــل امــن
ت ـجــاه مـحــامـيــة زم ـي ـلــة؟ اال يستفزها
ال ـع ـن ــف ض ــد ام ـ ــراة ق ـب ــل ك ــل ش ـ ــيء؟».
الــواقــع ،ان مجلس النقابة لــم ُيستفز
ك ـف ــاي ــة ف ــي ق ـض ـيــة ت ـع ـن ـيــف امل ـحــامــي
ام ــن اب ــو ج ــودة لــزوج ـتــه ام ــام امل ــارة،
وال تهديده لها بالقتلّ ،
وعدها ليست
اولــويــة ،لــم تسقط الحصانة عنه ولم
تعط اذن املالحقة ،فتراها ملاذا تستفز
اآلن؟

امتحانات الثانوية العامة

التفكير المنطقي في علوم الحياة
فاتن الحاج
ُ
نتائج الـشـهــادة املتوسطة ستعلن
ب ــن  28و 29م ــن الـ ـج ــاري ،ونـتــائــج
ش ـهــادة الـثــانــويــة الـعــامــة بفروعها
األرب ـ ـ ـعـ ـ ــة :ال ـ ـع ـ ـلـ ــوم ال ـ ـعـ ــامـ ــة ،ع ـل ــوم
ال ـح ـيــاة ،اج ـت ـمــاع واق ـت ـصــاد وآداب
وإن ـ ـسـ ــان ـ ـيـ ــات سـ ـتـ ـب ــدأ ب ــالـ ـص ــدور
اعتبارًا من أوائــل الشهر املقبل ،أي
بعد  15يومًا من إنهاء االستحقاق
( 17الـ ـج ــاري) ،ه ــذا مــا كـشـفــه وزيــر
ال ـت ــرب ـي ــة الـ ـي ــاس ب ــو ص ـع ــب خ ــال
تـ ـفـ ـق ــده م ـ ــرك ـ ــزي «تـ ـجـ ـم ــع م ـ ـ ــدارس
ال ـ ــدام ـ ــور ال ــرسـ ـمـ ـي ــة» و«م ـت ــوس ـط ــة
عرمون الرسمية».
أمس ،انطلقت االمتحانات لشهادتي
ال ـ ـع ـ ـلـ ــوم ال ـ ـعـ ــامـ ــة وعـ ـ ـل ـ ــوم الـ ـحـ ـي ــاة،
فترشح في األولى  5216طالبًا ،غاب
منهم  462طالبًا ،أي إن نسبة الغياب
طاولت  8.86في املئة .في املقابل ،بلغ
عــدد املرشحني في الشهادة الثانية
 13ألفا و 370طالبًا ،غاب منهم 908
طالب ،أي بنسبة  6.79في املئة.
فـ ــي ال ـ ـيـ ــوم األول ،ام ـت ـح ــن ت ــام ــذة
الشهادتني باملادة األساسية أو مادة

االختصاص ،أي الرياضيات للعلوم
ال ـ ـعـ ــامـ ــة ،و«الـ ـبـ ـي ــول ــوجـ ـي ــا» ل ـع ـلــوم
الحياة.
ال ـ ـق ـ ــدرة عـ ـل ــى ال ـت ـح ـل ـي ــل ،وام ـ ـتـ ــاك
ال ـت ـف ـك ـيــر امل ـن ـط ـق ــي ،ب ـ ـ ـ َ
ـدوا م ـهــارتــن
أســاس ـي ـتــن يـنـبـغــي ت ــواف ــره ـم ــا في
الـ ـط ــال ــب مل ـع ــال ـج ــة أس ـئ ـل ــة مـســابـقــة
ع ـل ــوم ال ـح ـي ــاة ،أو هـ ــذا م ــا أظ ـهــرتــه
ج ـل ـســة م ـنــاق ـشــة أسـ ــس الـتـصـحـيــح
في قصر األونيسكو .مقررة اللجنة
برندا غزالة سألت في بداية الجلسة
ً
عــن إم ـكــان ط ــرح ثــاثــة تـمــاريــن بــدال
مــن أربـعــة فــي مسابقة البيولوجيا
لـ ـشـ ـه ــادة االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاد،
نتيجة الشكوى في األعــوام املاضية
م ــن ط ــول امل ـســاب ـقــة ،وخ ـصــوصــا أن
هناك تعميمًا صدر عام  2007يسمح
بــذلــك ،فــأجــاب أكـثــريــة الحاضرين بـ
«نـ ـع ــم» ،ع ـنــدهــا قــالــت إن ـهــا ستنقل
وجـ ـه ــة نـ ـظ ــره ــم إلـ ـ ــى املـ ــديـ ــر الـ ـع ــام
للتربية ،رئـيــس الـلـجــان الفاحصة،
فادي يرق ،التخاذ القرار بهذا الشأن.
ولفتت إلــى أن بــاب يــرق مفتوح لكل
اآلراء واالق ـ ـ ـتـ ـ ــراحـ ـ ــات والـ ـشـ ـك ــاوى
وامل ـ ـ ــاحـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــات س ـ ـ ـ ـ ــواء م ـ ـ ــا ي ـت ـع ـل ــق

باألسئلة أو األجوبة أو املستندات.
أوض ـح ــت غ ــزال ــة أن ب ـعــض األسـئـلــة
املطروحة في املسابقة ليست جديدة
واستهلكت لسنوات وسـنــوات على
األقل منذ  2002حتى اليوم .وأشارت
إلى أن األجوبة التي كتبتها اللجنة
في «الباريم» ليست منزلة ،والطالب
يـ ـتـ ـمـ ـت ــع ب ـ ـحـ ــريـ ــة واس ـ ـ ـعـ ـ ــة ملـ ـق ــارب ــة
ال ـت ـمــريــن بــأس ـلــوبــه الـ ـخ ــاص شــرط

أجوبة لجنة علوم الحياة
في «الباريم» ليست منزلة
توافر األفكار املطلوبة والحفاظ على
األم ــان ــة الـعـلـمـيــة وطــري ـقــة التحليل
( )raisonnementوالعالقة (،)relation
وال ضير هــذه املــرة فقط في أن يبدأ
بــالـعــاقــة ثــم التحليل ،لـكــن عـلــى أال
ي ـك ـتــب أج ــوب ــة م ـت ـنــاق ـضــة .وأع ـل ـنــت
ّ
غ ــزال ــة أن ال ـل ـج ـنــة ال ت ـحــاســب على
عدد الجمل وأدوات الربط وستكون
حاضرة خالل أعمال التصحيح للرد
على أي استفسار ولـقــراءة األجوبة

املختلفة كــي ال يظلم أح ــد .وشــددت
عـلــى أنـنــا «سـنـكــون متساهلني هــذا
العام فقط (سنعطي الطالب bonus
) بــالـنـسـبــة إل ــى األفـ ـع ــال اإلجــرائ ـيــة
ّ
املعدلة أخيرًا ( interpreter ,expliquer,
 .)deduire, preciser, etcوقــد علمت
«األخ ـب ــار» أن اجـتـمــاعــا سيعقد في
هذا الصدد بعد انتهاء االمتحانات
لتوحيد الرؤيا.
األس ـ ـ ــات ـ ـ ــذة عـ ـلـ ـق ــوا ب ـ ـ ــأن امل ـس ــاب ـق ــة
تتطلب بعض التحليل املعهود في
الـصــف ،وهــي خالية مــن أي تعقيد.
أ ّم ــا ال ـطــاب ،فـقــد أبـلـغــوا بــو صعب
أنـ ــه ام ـت ـح ــان عـ ــادي وأقـ ــل صـعــوبــة
من مسابقات املدرسة ،فيما وصف
طــاب آخ ــرون كــانــوا قــد تقدموا من
ام ـت ـح ــان ــات ال ـب ـكــالــوريــا الـفــرنـسـيــة
امل ـ ـس ـ ــاب ـ ـق ـ ــة بـ ــال ـ ـص ـ ـع ـ ـبـ ــة م ـ ـقـ ــارنـ ــة
بالبكالوريا الفرنسية لجهة طرح
األس ـئ ـلــة وال ـتــرك ـيــز ع ـلــى الـتـحـلـيــل.
وهنا تحدث الــوزيــر عــن بــدء العمل
ف ــي امل ــرك ــز الـ ـت ــرب ــوي ع ـل ــى ت ـطــويــر
ط ــري ـق ــة طـ ــرح أس ـئ ـل ــة االم ـت ـح ــان ــات
ل ـت ـت ـم ــاش ــى م ـ ــع م ـع ــايـ ـي ــر ال ـت ـق ـي ـيــم
العاملية.
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مجتمع وإقتصاد
تقرير ما ورد في التقرير األخير لصندوق النقد الدولي عن لبنان ،يعيد طرح بعض األفكار التي طرحها الوزير السابق شربل
نحاس في مناسبات ّ
عدة ،وال سيما في اثناء مناقشة مشروع موازنة عام  2010في مجلس الوزراء ،وكذلك في خضم
تعديل النموذج االقتصادي عبر زيادة اإلنفاق
معركة تصحيح األجور في القطاع الخاص ...الصندوق يتحدث عن
ّ
االجتماعي والرأسمالي ،وفرض الضرائب على الريوع العقارية واألرباح ...يعلق نحاس أن «صندوق النقد يطرح برنامجًا
تقدميًا أكثر من األحزاب اللبنانية التي ّ
تعد نفسها تقدمية واشتراكية وإصالحية وذات خلفية اجتماعية»

ّ
شربل نحاس :صندوق النقد «تقدمي» أكثر من األحزاب
محمد وهبة
أورد ص ـ ـنـ ــدوق الـ ـنـ ـق ــد ال ـ ــدول ـ ــي فــي
ت ـق ــري ــره ّ
األول ـ ـ ــي الـ ـص ــادر ف ــي الـشـهــر
امل ــاض ــي ف ــي إط ـ ــار «املـ ـ ـ ــادة ال ــراب ـع ــة»
مجموعة من املالحظات والتوصيات.
بعضها ،او ما يشبه بعضها ،سبق ان
طرحه الوزير السابق شربل نحاس،
عـنــدمــا ك ــان وزيـ ـرًا للعمل ،وقـبــل ذلــك
وزيــرا لالتصاالت ،وال سيما مشروع
الـتـغـطـيــة الـصـحـيــة الـشــامـلــة املـمــولــة
مــن ال ـضــرائــب ب ــدال مــن االش ـتــراكــات،
بما يتناسب مــع أه ــداف خلق فرص
قيمة مرتفعة توقف هجرة
عمل ذات
ّ
األدمـغــة وتحفز الـنـمـ ّـو ...هــذا الـطــرح،
مــع مــا تضمنه مــن اق ـت ــراح تعديالت
جوهرية في النظام الضريبي باتجاه
اس ـت ـه ــداف ال ــري ــع واالرب ـ ـ ــاح ب ــدال من
االس ـت ـهــاك ،ادى إل ــى اسـتـبـعــاده عن
الوزارة.
الـصـنــدوق يعيد طــرح هــذه القضايا
ب ـل ـه ـجــة «ديـ ـبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة» مـخـتـلـفــة،
ل ـك ـن ـهــا ت ـف ـتــح ب ـ ــاب الـ ـنـ ـق ــاش م ـج ــددًا
ع ـ ــن مـ ـسـ ـت ــوى وح ـ ـجـ ــم اإلص ـ ــاح ـ ــات
املطلوبة والـهــدف منها ،إال أن تنفيذ
ّ
ّ
«الحد
«الجيدة» يتطلب
هذه األفكار
االدنى من االستقرار السياسي» وفق
الخبير االقتصادي غسان حاصباني،
و«الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــواف ـ ـ ــق ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي» ب ـح ـســب
ال ـخ ـب ـيــر االقـ ـتـ ـص ــادي غـ ـ ــازي وزن ـ ــي،
فيما يصف نحاس تقرير الصندوق
بأنه «برنامج ّ
تقدمي» ،الفتًا إلــى أنه
«عند مقارنته بالبرامج املطروحة من
األحــزاب اللبنانية واألط ــراف الفاعلة
في لبنان ،ال يمكن إال أن نرى أنه ّ
تقدم
عليها جـمـيـعــا .ه ــذا بــرنــامــج تقدمي
واشـتــراكــي بالنسبة إلــى اللبنانيني،
إال انــه برنامج يجابه في لبنان منذ
فترة طويلة».

يشير الصندوق
إلى مزاحمة
بين اإلنفاق
على كلفة
الدين العام
وبين اإلنفاق
االجتماعي
واالستثمار
الحكومي
(هيثم
الموسوي)

البرنامج المقترح

يـتـحـ ّـدث ص ـنــدوق الـنـقــد ال ــدول ــي عن
ح ــاج ــة ل ـب ـنــان إل ــى ت ـعــديــل نـمــوذجــه
االق ـت ـص ــادي ،م ـش ـي ـرًا إل ــى متطلبات
إجراء «تغييرات حاسمة على صعيد
الـسـيــاســات املـطـلــوبــة لـتـقــويــة الـثـقــة،
التي ال يمكن الحصول عليها مجانًا
في ظل األوضاع الحالية» .املؤشرات
الوجهة مستقاة من
التي تـبـ ّـرر هــذه
ّ
الخالصة اآلتية« :املحفزات التقليدية
لالقتصاد اللبناني فشلت في تأمني
ّ
نمو جـ ّـيــد» ،لذلك ،فــإن الحاجة باتت
ّ
ملحة مــن أجــل «خـلــق نـمــوذج للنمو
االقتصادي ،ديناميكي وشامل وأقل
ه ـش ــاش ــة» .ف ـمــا ب ــات واض ـح ــا ال ـيــوم
هـ ــو أن االقـ ـتـ ـص ــاد ال ـل ـب ـن ــان ــي يـفـقــد
تنافسيته .يشير الـصـنــدوق إلــى أنه
يمكن تفسير هــذا األم ــر ،جــزئـيــا ،من
خ ــال «ض ـع ــف ال ـخ ــدم ــات الــرسـمـيــة،
وضعف شبكات األم ــان االجتماعي.
إن وقف هجرة األدمغة يتطلب تأمني
الـخــدمــات االســاسـيــة وشـبـكــات أمــان
اج ـت ـم ــاع ــي تـ ـك ــون ن ــزي ـه ــة وم ــوث ــوق ــا
بها».
إذًا ،اصبحت الـتــوجـهــات املستقبلية
تتطلب تـغـيـيـرًا ج ــذري ــا .ي ـعــزو وزنــي
ذلك إلى «املخاطر الكبيرة التي تواجه
اقتصاد لبنان ،وخصوصًا التحديات
االس ـت ـث ـنــائ ـيــة وال ـن ـم ـ ّـو امل ـخ ـ ّـي ــب ،كما
ورد فــي تـقــريــر ص ـنــدوق الـنـقــد .هــذه
ال ـت ـح ــدي ــات ه ــي اج ـت ـمــاع ـيــة ومــال ـيــة
واقتصادية وسياسية ،وقــد أوجبت
عـلــى ال ـص ـنــدوق أن يــأخــذ بــاالعـتـبــار
مشاكل ســوق العمل وزي ــادة معدالت
ال ـف ـقــر وال ـب ـطــالــة وتـفــاقـمـهــا ارت ـبــاطــا

بحركة الـنــزوح الـســوري الكثيف إلى
لبنان».
«أن تــأتــي مـتــأخـرًا خـيــر مــن أال تأتي
أبدًا» .هذا املثل ينطبق على مضمون
تقرير صندوق النقد واالنتقادات التي
كــانــت تـ ّ
ـوجــه إلـيــه فــي الـســابــق بسبب
ّ
تركيزه على وصفات جاهزة ومعلبة
ع ــن ض ـ ـ ــرورة زي ـ ـ ــادة الـ ـض ــرائ ــب عـلــى
االستهالك في مواجهة العجز املالي،
إال أنــه فــي التقرير األخـيــر ك ـ ّـرر مــرارًا
عـبــارات «زي ــادة اإلنـفــاق االجتماعي»
و«زي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة اإلن ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاق ال ـ ــرأسـ ـ ـم ـ ــال ـ ــي»
و«إص ــاح ســوق العمل» .ظهرت هذه
ال ـع ـب ــارات ب ــوض ــوح ف ــي س ـي ــاق كــام
ال ـص ـنــدوق ع ــن ان ـك ـشــاف لـبـنــان على
املخاطر التي تستوجب تعزيز النمو
وزيــادة خلق فرص العمل وتدعيمها
باالستقرار االجتماعي.
ويـشـيــر ال ـص ـنــدوق إل ــى مــزاح ـمــة بني
اإلن ـفــاق عـلــى كلفة الــديــن ال ـعــام وبــن
اإلن ـ ـف ـ ــاق االجـ ـتـ ـم ــاع ــي واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــار
الـحـكــومــي ،وف ــي النتيجة تـبـ ّـن لــه أن
«اإلن ـف ــاق االجـتـمــاعــي فــي لـبـنــان غير
م ـ ـنـ ــاسـ ــب» .فـ ـم ــن شـ ـ ــأن اإلصـ ــاحـ ــات
املطلوبة على أســاس «إع ــادة التوازن
ّ
النمو وفاعليته
في اإلنفاق» أن تعيد
إلى مساره الصحيح من خالل «زيادة
اإلنـ ـف ــاق ع ـلــى ال ـب ــرام ــج االج ـت ـمــاع ـيــة
وعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى امل ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــع ال ـ ــرأسـ ـ ـم ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة
(اإلنـتــاجـيــة) وتخصيص مبالغ أكبر
لـهــا ،إذ إن االقـتـطــاع مــن اإلنـفــاق على
املشاريع الرأسمالية (كما كان يحصل
في السنوات املاضية) ّ
ّ
النمو».
يحد من

حاجات لبنان ،في رأي صندوق النقد
ال ــدول ــي ،تشمل إص ــاح س ــوق العمل
مــن أجــل خلق فــرص فــي ســوق العمل
النظامي للعمال األق ــل م ـهــارة ،وذلــك
مــن خ ــال بــرامــج اجـتـمــاعـيــة وبــرامــج
حكومية على املدى القصير .أما على
املــدى البعيد« ،فعلى لبنان أن ّ
يطور
قـطــاعــات ذات قيمة مـضــافــة مرتفعة
الم ـت ـص ــاص ت ــدف ـق ــات طــال ـبــي الـعـمــل
ال ـج ــدد م ــن فـئــة ال ـع ـمــال امل ـه ــرة ،علمًا
بأن غالبيتهم تبحث عن فرص العمل
ّ
«نمو
خارج لبنان» .الصندوق يرى أن
الــوظــائــف على امل ــدى البعيد يتطلب
استقرارا اجتماعيا على املدى البعيد
أيضًا».
أم ـ ـ ــا ال ـ ـت ـ ـعـ ــديـ ــات الـ ـض ــريـ ـبـ ـي ــة ال ـت ــي
يقترحها ال ـص ـنــدوق ،وال ـتــي ت ـكـ ّـررت
فــي الـتـقــاريــر األخ ـيــرة خــال السنتني
املاضيتني ،فهي تشمل إقرار الضريبة
عـ ـل ــى األربـ ـ ـ ـ ـ ــاح ال ـ ـع ـ ـقـ ــاريـ ــة ،وزي ـ ـ ـ ــادة
الـ ـض ــريـ ـب ــة عـ ـل ــى الـ ـ ـف ـ ــوائ ـ ــد ،وزيـ ـ ـ ــادة
الـضــريـبــة عـلــى أرب ــاح ال ـشــركــات .ولــم
يبق من وصفات الصندوق الجاهزة،
سوى زيادة الضريبة على املحروقات
(ديـ ـ ـ ــزل وب ـ ـنـ ــزيـ ــن) ،وزي ـ ـ ـ ــادة ضــري ـبــة
ّ
بمعدل .%1
القيمة املضافة

وقت مناسب للتطبيق؟
خلفية ه ــذا األم ــر واض ـحــة لصندوق
الـنـقــد ،لـكــن فــي رأي حــاصـبــانــي ،فــإن
تقديم هــذه الـطــروحــات ال يشير إلى
إمكان تطبيقها بصورة منفصلة عن
بعضها بعضا «فهي يجب أن تكون

ّ
نمو الوظائف على المدى
البعيد يتطلب استقرارا اجتماعيا
ّ
ضمن سلة متكاملة» .العناصر التي
يتحدث عنها صندوق النقد «يغذي
بعضها بعضًا» ،إذ إن «زيادة اإلنفاق

االستثماري املحلي واألجنبي تخلق
حـكـمــا ف ــرص ع ـمــل ،وه ــو األمـ ــر ال ــذي
ي ــؤدي أيـضــا إل ــى تــوسـيــع االقـتـصــاد،
وبالتالي ال تكون الزيادات الضريبية
مـضـ ّـرة .إذا ّ
توسع االقتصاد بصورة
كبيرة ،يمكن االستغناء عن الزيادات
الضريبية».
الالفت أن أفكار بعثة صندوق النقد
ل ــم ت ـنــل إع ـج ــاب اص ـح ــاب امل ـص ــارف.

الذمم التجارية تقفز
يقول رئيس جمعية تجار بيروت نقوال ّ
شماس ،إن اللقاء مع بعثة صندوق النقد
اعضاء البعثة كانوا مستمعني في غالب األحيان.
الدولي هو األول من نوعه ،وإن
ّ
أبــرز ما دار في اللقاء أن البعثة تحدثت عن ضعف االستثمارات في القطاعات
اإلنتاجية ،فيما استمعت إلــى أوضــاع ّ
التجارة ،التي تعاني «ضعف االستهالك
وتقلص الدورة االستهالكية» .وعزا شماس هذا األمر إلى «ضعف القدرة الشرائية
للمقيمني في لبنان ،وعدم اليقني وعدم االستقرار السياسي» .ويلفت شماس إلى
أن النتائج جاءت قاسية على القطاع التجاري« ،فقد بدأ ّ
التجار يعانون مشكلة
سيولة .في األوضاع الطبيعية أو العادية ،كانت الذمم الدائنة في السوق ،أي الديون
ّ
ّ
مسجلة بني املوردين وتجار الجملة
املسجلة لدى املصارف ،وتبقى ديونًا
غير
واملفرق ،تراوح بني  4مليارات دوالر و 5مليارات ،إلى أنها اليوم ارتفعت إلى ما بني
 7مليارات دوالر و 8مليارات .هذه الزيادة في الذمم تعني أن تاجر ّ
املفرق يعاني
كساد البضاعة ،وأن تاجر الجملة ال يستطيع تحصيل ديونه من تاجر املفرق،
وأن املستورد كذلك يعاني صعوبات في تحصيل أمواله من تاجر الجملة ،فيما
خطوط التمويل».
يدفع مبالغ
إضافية هي عبارة عن فوائد مصرفية على ّ
«هذا الوضع ّ
سبب صرخة في االسواق التجارية ،وهو ما ركزنا عليه في الحديث
مع بعثة صندوق النقد الدولي» يقول شماس.
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اغلقوا صندوق النقد الدولي

اللبنانية!

الـبـعـثــة اجـتـمـعــت م ــع مـجـلــس إدارة
جمعية املصارف ملـ ّـدة ثــاث ساعات،
وسمعت منهم انتقادات واسعة نظرًا
إلى كون الصندوق يقترح التعديالت
الضريبية ،التي أعــربــوا عن رفضهم
لها ،ألنها تطاول مصالحهم وثروات
كبار املودعني واملتاجرين بالعقارات.
ال ـن ـقــاش م ــع أص ـح ــاب املـ ـص ــارف ،لم
ي ـك ــن «ظـ ــري ـ ـفـ ــا» ،إذ اسـ ـتـ ـع ــاد هـ ــؤالء
ال ـن ـقــد ال ـ ــذي كـ ــان ي ـ ّ
ـوج ــه لـلـصـنــدوق
سابقًا من الفئات الفقيرة واملتوسطة.
وب ـح ـســب أع ـض ــاء ف ــي مـجـلــس إدارة
جمعية امل ـص ــارف ،تلقى أف ــراد بعثة
الـ ـصـ ـن ــدوق انـ ـتـ ـق ــادات ع ــن وص ـف ــات
ّ
«م ـع ــل ـب ــة» و«جـ ــاهـ ــزة» وأن ال ـخــاف
بني الصندوق ورؤيــة مصرف لبنان،
بوصفه حامي املصارف ،عمرها أكثر
سـنــة ،وأن ــه خــال هــذه الفترة
مــن ّ 20
ك ــان ــت ك ــف ــة املـ ـي ــزان ت ــرج ــح ملـصـلـحــة
مصرف لبنان.
هـ ــل ح ـ ــان وق ـ ــت ت ـط ـب ـيــق «ب ــرن ــام ــج»
ص ـن ــدوق ال ـن ـقــد؟ يـجـيــب حــاصـبــانــي،
ب ـ ــأن الـ ــوقـ ــت املـ ـث ــال ــي لـ ــن ي ــأت ــي أب ـ ـدًا
بـسـبــب الـتـقـلـبــات ال ـتــي نـشـهــدهــا في
امل ـن ـط ـق ــة ب ـ ـصـ ــورة م ـت ــواص ـل ــة« ،ل ـكــن
ي ـح ـتــاج األم ـ ــر إلـ ــى ال ـح ــد األدنـ ـ ــى من
االس ـت ـقــرار الـسـيــاســي والــدس ـتــوري».
أما وزني ،فيقول إنه «في ظل الوضع
الحالي مــن الصعب ج ـدًا االستجابة
لـتــوصـيــات ص ـنــدوق الـنـقــد ال ــدول ــي...
ال ـخ ــاف ــات الـسـيــاسـيــة تـنـعـكــس على
عمل الحكومة وعلى إنتاجية املجلس
النيابي».

دخــول البلدان املفروض عليها هــذه الشروط في حاالت
غسان ديبة
ركــود وارت ـفــاع البطالة وازدي ــاد الفقر .كــل هــذه التدابير
«اغلقوا صندوق النقد الدولي ،الغوا كــانــت تـفــرض مــن أجــل التثبيت املــالــي وضـمــان ان هذه
الديون وانهوا التنمية»
الدول ستدفع ديونها الخارجية للمصارف الدولية والدول
كليفر
هاري
الغربية الراسمالية .طبعًا كانت فكرة اغــاق الصندوق،
ً
ب ــدال مــن اصــاحــه او كــف يــده او املطالبة بــأن يـعــود الى
عندما كنت ادرس االقـتـصــاد فــي جامعة تكساس في مهمته االساسية التي انشأ من اجلها في  1944وهي
اوســن في الواليات املتحدة ،والتي كانت من الجامعات مـســاعــدة ال ــدول عـلــى تخطي مشاكلها فــي الحسابات
القليلة التي لديها مقررات في االقتصاد املاركسي ،كان الخارجية ،فكرة راديكالية جدًا في ذلك الوقت .لكن التاريخ
استاذ االقتصاد املاركسي هاري كليفر ،وهو للمفارقة انصف كليفر حيث ازدادت مع الوقت األصــوات الداعية
يـتـبــع اك ـثــر املـ ـ ــدارس املــارك ـس ـيــة ت ـطــرفــا وه ــي املــدرســة الــى اغ ــاق الـصـنــدوق ولـكــن أيـضــا مــن الجهات اليمينية
االوتــونــوم ـيــة الـتــي انـشــأهــا املـفـكــر املــارك ـســي االيـطــالــي املتطرفة التي تعتبر ان الصندوق هو آلة بيروقراطية وان
انطونيو نغري املتهم بكونه العقل املدبر لاللوية الحمراء ،تدخله في اقتصاديات البلدان عبر خطط اإلنقاذ املالي لن
كــان من الطبيعي الـصــدام الفكري مع كليفر ألن افكار يؤدي إال إلى تراجع الرفاه االقتصادي .واصبحت تنتشر
هــذه املجموعة كانت تعتبر ان االتحاد السوفياتي منذ هذه الدعوات ً في مجلة فوربس ومنشورات معهد كاتو
السنني االولــى لسيطرة البالشفة يتبع نظام رأسمالية املحافظ مثال ( http://www.cato.org/publications/
الدولة وقد حاد عن مبادئ املاركسية في عدم تسليمه  .)commentary/abolish-imfي ـق ــول روبـ ـ ــرت ب ــارو
ال ـع ـم ــال م ـب ــاش ــرة ال ـس ـل ـطــة ع ـلــى امل ـص ــان ــع واالق ـت ـص ــاد وهــو مــن االقـتـصــاديــن املحافظني الــذيــن يـحـبــذون إلغاء
باالضافة الى مسألة الحزب وغيرها من االمور النظرية الصندوق إن املشكلة الرئيسية للصندوق هو كونه مليئًا
ال ـتــي ال م ـجــال ل ـلــدخــول ب ـهــا اآلن .وكـ ــان اطـ ــاق صفة بالسيولة ،مــا يجعله سخيًا فــي ان ـقــاذه لـلــدول املتعثرة
«البلشفي» بمثابة إدان ــة منه ألي
كما يدعي انه حصل مع املكسيك
متعاطف مع التفسير الكالسيكي
في  1995ومــع روسيا في .1998
ل ـل ـم ــارك ـس ـي ــة .ك ـ ــان ه ـ ــذا امل ــوق ــف
طبعًا هــذه الرؤية خاطئة فمشكلة
بالنسبة لي فوضويًا عماليًا اكثر
الصندوق ليست في تزويد البلدان
م ـن ــه م ــارك ـس ـي ــا ألن املــارك ـس ـيــة يتصرف الصندوق كما
بــال ـس ـيــولــة ب ــل ب ـفــرضــه ل ـل ـشــروط
التعجيزية واملؤذية لالقتصاد كما
ح ـ ــددت االط ـ ــار الـعـلـمــي لـلـصــراع لو انه يمتلك الحقيقة
ال ـط ـب ـق ــي وان ـ ـت ـ ـهـ ــاء ال ــراسـ ـم ــالـ ـي ــة المطلقة حول طبيعة حصل في اميركا الالتينية وبعض
واالنـ ـتـ ـق ــال الـ ــى االش ـت ــراك ـي ــة وأن
الدول العربية والدول اآلسيوية.
األزمة وسبل حلها
أي رفــض لـهــذه ً العلمية الصارمة
الـيــوم ً فــي زمــن كريستني الغــارد،
تحت حجة مثال اولوية السياسي
وبـ ـ ــدال م ــن ان يـتـعـلــم م ــن اخ ـطــاء
والـصــراع الطبقي على غيرها من
املــاضــي ،ال ينفك الصندوق يلعب
املـفــاهـيــم (ان ـظــر كـتــابــه Reading
الــدور نفسه ومــن يسمعها تتكلم
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بصلف وتحد عن املفاوضات مع اليونان يظن ليس فقط
بالطبع
ـو
ـ
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و
لينني
منها
والطفولية اليسارية التي حــذر
انها تمتلك املال والسلطة بل انها تمتلك الحقيقة املطلقة
املهندس السياسي االول في تاريخ املاركسية ان لم يكن حول طبيعة االزمة وسبل حلها وما يجب على الحكومة
في التاريخ االنساني كله.
اليونانية ان تفعله .وه ــذا آخــر مــا يحق لها ولصندوق
وامـتــد الـخــاف مــع كليفر الــى تحليل التنمية فــي العالم النقد ان يزعمه بعد سلسلة الـكــوارث االقتصادية التي
الثالث ،فقد كان هو ضد التنمية على اســاس انها تقلب خلفتها سياساته حــول الـعــالــم منذ ثمانينيات القرن
حياة الناس وتزعزع البنى االقتصادية واالجتماعية من املــاضــي وح ـتــى االزمـ ــة فــي اوروبـ ــا ال ـي ــوم .فــي حــزيــران
دون ان يكون للشعوب السلطة املباشرة على مصيرها الحالي كــان يستحق  1.6مليار دوالر على دفعات من
(فـ ـك ــرة االوت ــون ــومـ ـي ــة) وألنـ ـه ــا ت ـخ ـضــع الـ ـن ــاس ملـنـطــق اليونان الى صندوق النقد وكان الصندوق رفض تمديد
الرأسمال وفرض العمل ( .)imposition of workطبعًا مهل الدفع ويستمر بموقفه املتطرف من اليونان وردت
إن املفهوم املاركسي التقليدي يتعارض مع هذه النظرة الحكومة اليونانية بتجميع هذه الدفعات الى آخر الشهر.
للتنمية ،بــل إن الـتـنـمـيــة اعـتـبــرت كـحــاجــة اســاسـيــة في لكن حتى ال تصبح اليونان ضحية اخــرى من ضحايا
التطور االقتصادي للدول النامية .نشر كليفر في عام هــذا الـصـنــدوق ،على الحكومة اليونانية اال تنفذ فقط
 1989مقالة عنوانها «اغلقوا صندوق النقد الدولي ،الغوا وعــودهــا االنتخابية بـعــدم الـخـضــوع لـشــروط الترويكا
الــديــون وانـهــوا التنمية» .كنا بالطبع نتفق مــع العنوانني التقشفية وهــو مــا تفعله حاليًا بشجاعة بــل ان تذهب
االول ـي ــن اي اغ ــاق ص ـنــدوق الـنـقــد وإل ـغ ــاء دي ــون الـعــالــم ابعد من ذلك وتخرج من اليورو وتستعيد قرارها الوطني
الثالث .فهذه الديون كانت اهم معوق للنمو االقتصادي واالقـتـصــادي مــن اجــل اع ــادة اط ــاق النمو االقتصادي
الضياع.
والتنمية في الدول النامية وباالخص في اميركا الالتينية وانقاذ الجيل الحالي من الشباب اليوناني من
ً
في تلك الفترة وكان صندوق النقد الدولي يستعمل هذه عندها ان اغـلــق ام لــم يغلق صـنــدوق النقد فــإنــه أصــا
االستدانة الدولية واالزمات الناجمة عنها كذريعة لتدخله بالنسبة الــى اكثرية ال ــدول بمثابة املنتهي .ولـكــن بذلك
في شؤون هذه الدول الداخلية وفرض عليها شروطه التي سيتم عندها إخــراجــه مــن اوروب ــا والـتــي للمفارقة هي
كانت تفرض التقشف ورفع الضرائب غير املباشرة ورفع آخر األمكنة التي يحاول ان يفرض سيطرته عليها اي
الدعم عن السلع االساسية والتقلص النقدي ما يؤدي الى سيطرة رأس املال العاملي وافكاره البائدة.

متابعة

قضية إيال :ترك الطبيب
بكفالة  100مليون ليرة
ق ــرر قــاضــي الـتـحـقـيــق فــي بـيــروت
جـ ـ ــورج رزق أم ـ ــس ت ـ ــرك الـطـبـيــب
عصام املعلوف املوقوف في قضية
ال ــرض ـي ـع ــة إي ـ ــا ط ـ ـنـ ــوس ،م ـقــابــل
ك ـفــالــة مــال ـيــة بـقـيـمــة  100مـلـيــون
لـيــرة ،وتكليف لجنة طبية مؤلفة
م ــن عـ ــدد م ــن األط ـ ـبـ ــاء ،وال سيما
األم ـ ــراض ال ـجــرثــوم ـيــة ،ال ـط ــوارئ
وط ـ ـ ــب األطـ ـ ـ ـف ـ ـ ــال ،لـ ـ ــدراسـ ـ ــة امل ـل ــف
وم ـعــاي ـنــة الـطـفـلــة وت ـقــديــم تـقــريــر
لـبـ ّـت القضية .لكن حتى أم ــس ،لم
يحدد القاضي مهلة نهائية للجنة

لتقديم تقريرها.
ّ
ي ـ ـ ــوض ـ ـ ــح مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدر م ـ ــط ـ ـل ـ ــع ع ـل ــى
ّ
التحقيقات أن القرار ليس «إخالء
ّ
سبيل» ،بل مجرد ترك مؤقت وفق
املـ ــادة  111مــن أص ــول املـحــاكـمــات
ال ـجــزائ ـيــة ال ـت ــي «ت ـس ـمــح لـقــاضــي
ال ـت ـح ـق ـي ــق ،بـ ـع ــد اسـ ـتـ ـط ــاع رأي
ال ـن ـيــابــة ال ـع ــام ــة ،ب ــأن يستعيض
عــن توقيف املــدعــى عليه بوضعه
تحت املراقبة القضائية ،وبإلزامه
بموجب أو أكثر من املوجبات التي
يعتبرها ضــروريــة إلنفاذ املراقبة
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ومنها تقديم كفالة ضامنة ّ
يعي
مـ ـق ــداره ــا ال ـ ـقـ ــاضـ ــي» ،الفـ ـت ــا إل ــى
ّ
ـرف خ ــال
أن ال ـط ـب ـي ــب «لـ ـ ــم يـ ـعـ ـت ـ ً
التحقيقات بارتكابه خطأ طبيًا».
ويــرفــض املـصــدر وضــع الـقــرار في
إط ـ ــار خ ـض ــوع ال ـق ـض ــاء لـضـغــوط
نقابة األطباء التي ّ
هددت باإلبقاء
على تعليق العمل في املستشفيات
والـعـيــادات إلــى حــن إخــاء سبيل
ّ
ّ
الـطـبـيــب ،م ــؤك ـدًا أن املـعـلــوف كــان
موقوفًا منذ الـبــدايــة ملهلة خمسة
أيام فقط.

القضاء يؤجل قرارًا بإقفال مزرعة أبقار
انـ ـتـ ـظ ــر أهـ ــالـ ــي ب ـ ـلـ ــدات ق ـع ـق ـع ـيــة ال ـص ـن ــوب ــر
وال ـب ـي ـســاريــة وال ـغ ـســان ـيــة وال ـبــاب ـل ـيــة (ق ـضــاء
الزهراني ـ آمال خليل) يوم أمس ،تنفيذ قرار
محافظ الجنوب منصور ضو بختم مزرعة
أب ـقــار مخالفة بالشمع األح ـمــر ،لـكــن النيابة
العامة االستئنافية في الجنوب تدخلت ،مانحة
ص ــاح ــب امل ــزرع ــة (م ــن آل ال ـنــاب ـل ـســي) مهلة
خمسة أي ــام إضافية قبل إقـفــال املــزرعــة في
املوعد املقرر الجديد في  15حزيران الجاري.
التدخل املفاجئ الذي ّ
عده معنيون تعديًا على
صــاحـيــات املـحــافــظ ،ب ـ ّـدد اآلم ــال بــاإلصــاح
ً
وضبط املخالفات بــدال من االمتثال لضغوط
الــوســاطــات والـنـفــوذ و»الـبـيــزنــس» ،وال سيما
أن قــرار ضــو ليس عشوائيًا ،بــل يستند إلى
تقارير عــدة لخبراء ومتخصصني توصلت
جميعها إلى ضرورة إقفال املزرعة ملخالفتها
الشروط التي تفرضها وزارة الزراعة (االربعاء
 ١٠كانون األول 20014
.)221580/http://al-akhbar.com/node
في  30أيار املاضي ،أصدر ضو القرار بختم
امل ــزرع ــة الــواق ـعــة فــي ال ـع ـقــار  469ال ــواق ــع في
النطاق العقاري لقعقعية الصنوبر ،بالشمع
األح ـمــر .وفـنــد نــص ال ـقــرار إلــى اسـتـنــاده إلى
كتب تحمل توقيع كل من وزارة البيئة ودائرة
التنظيم املدني في صيدا ،واملحافظة ،ورئيس
مصلحة الزراعة ،وتقرير رئيس دائرة الثروة
الحيوانية ،وقيادة منطقة الجنوب اإلقليمية في
قوى األمن الداخلي ،صدرت تباعًا بني كانون
الثاني وأي ــار مــن الـعــام ال ـجــاري .ولفت القرار
إلــى أن صاحب املــزرعــة «لــم يتقيد بمضمون
كـتــابـنــا املـتـعـلــق بـنـقــل امل ــزرع ــة ض ـمــن مهلة
شهرين تنتهي بحلول  20ايار املاضي» .من
هنا و»بناء على مقتضيات املصلحة العامة،
تقفل املزرعة بالشمع األحمر لكونها تستثمر
دون ترخيص قانوني ،ما يسبب ضررًا بيئيًا
وصحيًا على املحيط» .وحدد القرار موعد 10
حزيران لتنفيذه على يد الدركّ ،
لكن الدرك لم
يصل أمس إلى املزرعة .على ذمة املعنيني ،منح
صاحب املزرعة مهلة إضافية إلقفالها ،يتدبر
خاللها أمر إخالئها ونقل املواشي واملعدات.
إشارة إلى أن ضو كان قد أصدر قرارًا نهاية
ال ـع ــام امل ــاض ــي بـخـتــم م ــزرع ــة أخ ــرى للعائلة
نفسها تقع فــي النطاق الـعـقــاري للبيسارية
ألن ـهــا ال تـسـتــوفــي ال ـش ــروط الـصـحـيــة وتـقــع
ضـمــن األح ـيــاء الـسـكـنـيــة .علمًا ب ــأن أحكامًا
قضائية عــدة كانت قد صــدرت في السنوات
امل ــاض ـي ــة ض ــد أصـ ـح ــاب امل ــزرع ــة ب ـن ــاء على
شكاوى من جيرانها ،لكن من دون أن تنفذ.
تسليم «داتا» المسح الجوي للنفط
أعلنت شركة «نيوز جيوسوليوشانز» ،خالل
حفل تسليم «داتــا» املسح الجوي للبر اللبناني
واملنطقة الفاصلة بني البر والبحر ،بدعوة من
وزارة الطاقة واملديرية العامة للنفط وهيئة إدارة
قطاع البترول ،أنها أنجزت دراســة «نيو بايزن»
لتحديد املكامن في املنطقة املحيطة على مساحة
 6000ك ـل ــم 2م ــن ل ـب ـن ــان ،وت ـت ـض ـمــن املـنـطـقــة
الشمالية من البر اللبناني ،والجزء االنتقالي بني
البر والبحر على طول شاطئ املتوسط.
وأعلن وزيــر الطاقة واملـيــاه أرتــور نظريان ّأن
«تحاليل الـبـيــانــات الـبــريــة والـبـيــانــات البحرية
أظـ ـه ــرت ت ـك ــام ــا ف ــي ال ـن ـظ ــام ال ـب ـت ــرول ــي مــن
الـنــاحـيــة الـجـيــولــوجـيــة ،بـحـيــث يـمـكــن اعـتـبــار
لبنان برا وبحرا منطقة واحدة واعدة بتروليا
نظرا لالكتشافات في الحوض التدمري شرقا
وال ـح ــوض امل ـشــرقــي غ ــرب ــا» .وت ــاب ــع نـظــريــان
«يمكننا القول إن مرحلة التنقيب عن البترول
في البر قد انطلقت واستطعنا التقدم برا على
نحو سريع ما يجعل السؤال املطروح اآلن هل
سيسبق التنقيب برا التنقيب بحرا؟» .مضيفًا
إن املسار الطبيعي للتنقيب عن البترول يبدأ
فــي األمــاكــن األق ــل كلفة ومـجـهــودا ،الـتــي هي
حالة البر في معظم الدول التي تخوض غمار
هذه الصناعة.
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فراغ السلطة
محمد سيد رصاص *
خالل ربع قرن مضى ،حصل فراغ في السلطة
ف ــي ب ـل ــدان ع ــدي ــدة :ص ــوم ــال م ــا ب ـعــد محمد
زياد بري ( ،)1991أفغانستان ما بعد محمد
نـجـيــب ال ـلــه ( ،)1992ولـيـبـيــا م ــا بـعــد معمر
القذافي (.)2011
عـ ـ ــاد ال ـ ـصـ ــومـ ــال مـ ــع انـ ـهـ ـي ــار ال ــدي ـك ـت ــات ــور
العسكري إلى وضعيته التي كان عليها مع
اسـتـقــال  1960ملــا ج ــرى تــركـيــب وح ــدة بني
الصومال االيطالي والـصــومــال البريطاني،
حيث في نطاق األخير تم تأسيس «جمهورية
أرض الصومال» بالشمال في  18أيــار 1991
بعد أربعة أشهر من سقوط حكم زيــاد بري.
ك ــان االن ـق ـســام الـقـبـلــي ـ ـ ال ـج ـهــوي سـبـبــا في
تشتت املعارضة الصومالية طوال حكم زياد
ب ــري (م ـنــذ  21أوك ـتــوبــر  )1969حـيــث كانت
«الـحــركــة القومية الـصــومــالـيــة» فــي الشمال
تـخــوض كفاحًا مسلحًا ب ــدءًا مــن عــام ،1988
وتـسـتـنــد إل ــى قـبـيـلــة إس ـح ــق ذات الـغــالـبـيــة
بالصومال الشمالي عند خليج عــدن ،فيما
«امل ــؤت ـم ــر ال ـصــومــالــي امل ـت ـحــد» يـسـيـطــر في
الــوســط حـتــى الـتـخــوم الـشـمــالـيــة للعاصمة
مقديشو ،وفي الجنوب عند الحدود الكينية
ح ـت ــى ك ـس ـم ــاي ــو ك ــان ــت (الـ ـح ــرك ــة الــوط ـن ـيــة
الصومالية» .بعد سقوط زيــاد بــري يــوم 27
كانون ثاني  1991مباشرة جرى تعيني «علي
م ـهــدي مـحـمــد» وه ــو مــن «امل ــؤت ـم ــر» ،رئيسًا
ل ـل ـصــومــال ،ولـكـنــه ل ــم يـتــم االعـ ـت ــراف ب ــه من
الشماليني والجنوبيني واقـتـصــرت سلطته
على العاصمة ومحيطها ثم أزيح .حتى عام
 2015لــم تستطع أي سلطة فــي مقديشو أن
تمتد ليس فقط على كل الصومال بل عجزت
ع ــن االمـ ـت ــداد إل ــى كــامــل ال ـصــومــال األوس ــط
والجنوبي ،أي «الصومال االيـطــالــي» ،حتى
عندما أتت القوات األميركية في عامي 1992
و ،1993كما عجزت «املحاكم االسالمية» ملا
وصلت لسلطة مقديشو فــي حــزيــران ،2006
ثــم عجز االثيوبيون بعد غــزوهــم للصومال
في الشهر األخير من عام  ،2006ومن بعدهم
«قوات حفظ السالم االفريقية» الذين ساندوا
ال ـب ــرمل ــان امل ــوق ــت ال ـ ــذي ان ـت ـخــب رئ ـي ـس ــا ،في
ع ــام  2009بــاجـتـمــاع جـيـبــوتــي ،ه ــو الــزعـيــم

املـنـشــق عــن «امل ـحــاكــم» شـيــخ شــريــف أحـمــد،
عن الــوصــول إلــى سلطة هي أبعد من تخوم
مقديشو .في الصومال عام  2015هناك أكثر
من جغرافيتني – سياسيتني أبعد من نطاقي
«ال ـصــومــال الـبــريـطــانــي» وذاك «االي ـطــالــي»،
مع مالحظة أن «جمهورية أرض الصومال»
ه ــي ت ـح ــت س ـل ـطــة واح ـ ـ ــدة م ـن ــذ  .1991ك ــان
الــديـكـتــاتــور ،وه ــو قــد أت ــى بـعــد اضـطــرابــات
وتــزعــزع الحكم البرملاني املدني طــوال تسع
سنوات أعقبت استقالل  ،1960الصقًا ملجموع
الصومال ،وعندما انهار تفكك وانهار البلد
معه .وكان تفككه إلى أكثر من الجزئني عندما
ك ــان االيـطــالـيــون والـبــريـطــانـيــون يقتسمون
الصومال (تـنــازل االيطاليون عــن الصومال
للندن عام  1950رسميًا وهم كانوا قد فقدوه
حــربـيــا خ ــال ال ـح ــرب الـعــاملـيــة ال ـثــان ـيــة) ،ثم
سـلـمــه الـبــريـطــانـيــون م ــوح ـدًا لـلـصــومــالـيــن
عام  .1960في أفغانستان كان انهيار الحكم
الشيوعي في  16نيسان  ،1992بعد أن صمد
الشيوعيون األفغان في السلطة لوحدهم مدة
ثالث سنوات وشهرين بعد اكتمال انسحاب
ً
القوات السوفياتية ،مدخال إلى انهيار وحدة
«امل ـجــاهــديــن» الـتــي ظـلــت قــائـمــة فــي حربهم
ضد الحكم الشيوعي (منذ  27نيسان )1978
وضد الوجود العسكري السوفياتي (منذ 27
كانون أول  .)1979سيطر أحمد شاه مسعود
على العاصمة كابول ،وهو القائد العسكري
في «الجمعية االسالمية» ،في سباق كالجري
األومل ـب ــي مــع زع ـيــم «ال ـح ــزب االس ــام ــي» ،أي
قـلــب الــديــن حكمتيار .ك ــان حكمتيار وشــاه
مـسـعــود م ــن خ ــال شخصيهما وم ــن خــال
تنظيميهما ع ـمــاد امل ـقــاومــة األفـغــانـيــة ضد
الـ ـس ــوفـ ـي ــات وال ـش ـي ــوع ـي ــن امل ـح ـل ـي ــن .كـمــا
انقسم الشيوعيون املحليون عــام  1973بني
جناحني ،أي «خلق = الشعب» و«بــارشــام =
الراية» ،ثم توحدا في شباط  1978ثم انقسما
ّ
مــن جــديــد فــي تـمــوز  ،1978ف ــإن االســامـيــن
ان ـق ـس ـمــوا أي ـض ــا ع ــام  1978ب ــن «الـجـمـعـيــة
االسـ ــام ـ ـيـ ــة» و«ال ـ ـ ـحـ ـ ــزب االس ـ ـ ــام ـ ـ ــي» .ك ــان
االنقسام الشيوعي واالسالمي مبنيًا كقاعدة
اجتماعية للتنظيمات على أساس قومي :بني
باشتون (%42من السكان) وطاجيك (.)%27
في عام  1980انقسم «الحزب االسالمي» بني

في ليبيا والصومال قاد سقوط الديكتاتور إلى تفكك األجزاء الجغرافية التي دمجت يوم االستقالل (أ ف ب)

حكمتيار ،املستند إل ــى بــاشـتــون العاصمة
كابول (غالبية سكانها من الطاجيك) وإلى
بــاش ـتــون واليـ ــة ق ـن ــدوز الـشـمــالـيــة (عـشـيــرة
غ ـي ـلــزاي الـشـمــالـيــة) وإل ــى بــاش ـتــون مناطق
ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب ،وبـ ـ ــن ي ــون ــس خ ــال ـص ــي وجـ ــال
الدين حقاني املستندان إلى عشيرة غيلزاي
الشرقية الباشتونية عند مدينة جــال آباد
وبـ ــالـ ــذات فـ ــرع «خ ــوجـ ـي ــان ــي» ،وهـ ــو األك ـب ــر
بــن غـيـلــزاي ال ـشــرق .كــان الـغــزو السوفياتي
عــام  1979ترجيحًا لجناح «بــارشــام» ،حيث
ت ــم ق ـت ــل ال ــرئ ـي ــس األفـ ـغ ــان ــي ال ـش ـي ــوع ــي مــن
جناح «خـلــق» حفيظ الله أمــن واإلتـيــان من
تشيكوسلوفاكية بــزعـيــم «ب ــارش ــام» األكـثــر
والء ل ـل ـس ــوف ـي ــات بـ ــابـ ــراك كـ ــارمـ ــال ق ـب ــل أن
يستبدل بمحمد نجيب الله عــام  .1986بني
عــامــي  1992و 1996اشتعل الـصــراع املسلح
بــن حكمتيار وش ــاه مـسـعــود .ول ــم يستطع
حليف باكستان ،أي حكمتيار ،السيطرة على

العاصمة األفـغــانـيــة ،لــذلــك اخـتــرعــت رئيسة
ال ـ ــوزراء الـبــاكـسـتــانـيــة ب ـنــازيــر بــوتــو حــركــة
«طــال ـبــان» فــي ع ــام  ،1994وكــانــت باكستان
قد شعرت باملصلحة في دخول التنافس مع
ايران وتركيا للسيطرة على بقايا السوفيات
م ــن ال ـج ـم ـهــوريــات االس ــام ـي ــة الـســوفـيــاتـيــة
ال ـس ــاب ـق ــة ،وبـ ــالـ ــذات ف ــي أن ي ـك ــون ال ـســاحــل
الباكستاني مصبًا عبر أفغانستان ألنبوب
ال ـغــاز الـتــركـمــانـسـتــانــي ،ال اي ــران وال تركيا.
عـنــدمــا سـيـطــرت «طــال ـبــان» عـلــى كــابــول في
أيلول  ،1996وأسقطت الرئيس برهان الدين
رباني ،املدعوم من شاه مسعود ،لم تستطع
ت ـ ـجـ ــاوز م ـن ــاط ــق الـ ـب ــاشـ ـت ــون فـ ــي ال ـج ـن ــوب
وال ـشــرق والـشـمــال فــي سيطرتها ،فيما قــام
مسعود ،مع الزعيم عبد الرشيد دوستم من
األوزبك ( )%9ومع «حزب الوحدة االسالمية»
الـ ـشـ ـيـ ـع ــي املـ ـسـ ـتـ ـن ــد إل ـ ـ ــى شـ ـيـ ـع ــة ال ـ ـ ـهـ ـ ــازارا
( ،)%9بتشكيل «تـحــالــف الـشـمــال» ملواجهة

القدس عروس خيانتكم
زهير أندراوس *
باملرة :ماذا ستفعل ّ
السؤال ليس بريئًا ّ
األمة
ّ
ّ
اإلسالمية في حال أقدم الصهاينة مرة أخرى
على إحراق األقصى في القدس؟ للتذكير :في
الـ 21من شهر آب (أغسطس)  1969عندما قام
ي ـهـ ّ
ـودي ُمـتـطـ ّـرف بــإحــراق ﺍﻤﻟﺴﺠد األقـصــى،
ﻗﺎﻟت ﻏﻮﻟدا مــائ ـيــر ،رئ ـي ــس وزراء حـكــومــة
الـ ـع ــدو :ل ــم ﺃﻧﻢ ﻟﻴﻠﺘﻬﺎ ﻭﺃنـ ــا ﺃت ـخ ـيــل ﺍﻟﻌﺮﺏ
ّ
ـوﺏ،
سيدخلون إســرائـيــل أفــواجــا ﻣﻦ كــل صـ
ّ
ﻟﻜﻨﻲ عـنــدمــا طـلــع ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ول ــم ي ـحــدث ٍأيّ
ّ
باستطاعتنا ﻓﻌﻞ ما نشاء،
شيء ﺃﺩﺭﻛﺖ ﺃنه
ُ
فـهــذه ّأم ــة نــائـمــة .فــي امل ـقــابــل ،أطـلــق الثعلب
ّ
ّ
العبرية األسبق،
السرمدي ،أي رئيس الدولة
شـمـعــون ب ـيــريــز ،تـصــريـحــا خـبـيـثــا ق ــال فيه
ّ
ّ
اإلسرائيلي
إن الطريقة املثلى لحل الصراع
ّ
الفلسطيني هو اللجوء إلــى الرياضة على
ـ
ّ
مختلف أشكالها وأجناسها ،ألن الرياضة،
ّ
ـذي
وفـ ــق م ـن ـطــق ال ــرئ ـي ــس اإلس ـ
ـرائـ ـيـ ـل ــي( ،الـ ـ ّ
يتفاخر ويتباهى بمناسبة ْأو بدونها بأنه
أقــام الفرن الــذري في ديمونا) هي األسلوب
األنـجــع لتقريب القلوب بــن أبـنــاء الشعبني.
ُ
ـف ب ـل ـبــاس
هـ ـك ــذا هـ ــو بـ ـي ــري ــز ،ث ـع ـل ــب مـ ـتـ ـخ ـ ٍ
حمل ،وال نعرف حتى ّالساعة مــاذا قــال هذا
ٍ
ّ
الصهيوني الحاقدُ ،منفذ مجزرتي قانا في
لبنان ،ألصدقائه العرب في اللقاء الذي ُعقد
مــؤخـرًا فــي العاصمة األردنـ ّـيــة ،عـ ّـمــان .ولكي
نـضــع األم ــور فــي نصابها الـصـحـيــح ،نقول
ّ
ّ
ّ
ّ
وقومية
وطنية
قضية
ونجزم إن القدس هي
ْ
ّبامتياز ،وال تقتصر على األقصى أو القيامة،
ّ
ّ
عربية مئة في املئة ،ونعتقد أن هذا هو
إنها
ّ
املكان والزمان للرد على نائب رئيس الحركة
ّ
الفلسطيني ،الشيخ
اإلســامـ ّـيــة فــي الــداخــل
كـمــال خـطـيــب ،ال ــذي ّأك ــد فــي تـصــريــح علنيّ
ٍ
ّ
أن ال ـق ــدس سـتـكــون عــاصـمــة دولـ ــة الـخــافــة

اإلســا ُمـ ّـيــة ال ــراش ــدة ،بـحـســب تـعـبـيــره .ال يا
ّ
ش ـي ــخ ،ن ــري ــد ف ـل ـس ـطــن ،ك ــل ف ـل ـس ـطــن ،دول ــة
ّ
ّ
ّ
وعلمانية.
ديمقراطية
عربية،
■■■
ّ
األهمية بمكان ،التأكيد
عالوة على ذلك ،من
ّ
وال ـت ـش ــدي ــد ع ـلــى أن مـ ـش ــروع ال ـص ـهـيــونـ ّـيــة
ُ
ل ـت ـه ــوي ــد ال ـ ـقـ ــدس وف ـص ـل ـه ــا عـ ــن م ـح ـي ـط ـهــا
ّ
الفلسطيني  -الـعــربـ ّـي ،يسير بوتير ٍة عاليةٍ
ّ
وإسالمي ُمريبُ ،
ّ
ّ
خز،
م
عربي
صمت
في ظل
ٍ
ٍ
ـن وم ــذل .نقولها بــألـ ٍـم ومـ ــرار ٍة شديدين
مـهـ ّ ٍ
بـ ــأن ال ـع ــرب ُمـنـشـغـلــون ّف ــي تـطـبـيــق نـظــريــة
ّ
النازي هتلر الذي قال إنني أتكل على العرب
ْ
في أن يقتلوا بعضهم بعضًا .ولكي ال ندخل
ْ
التضبيع (من ضبع)
في متاهة التطبيع أو ّ ُ
ـاري ،املـ ّـسـمــى إســرائـيــل،
مــع الـكـيــان االسـتـعـمـ
نــربــأ عــن ال ــدخ ــول فــي الـنـقــاش ُال ــدائ ــر الـيــوم
ّ
فيما إذا كانت زي ــارة الـقــدس املحتلة تدخل
ف ــي إطـ ــار الـتـطـبـيــع م ــع دولـ ــة االحـ ـت ــال .مع
وبصوت
ذلــكْ ،أو على الــرغــم مــن ذلــك ،نقول
ٍ
ـال :أص ـ ـحـ ــاب رؤوس أمـ ـ ـ ــوال مـ ــن ال ــوط ــن
عـ ـ ـ ـ ٍ
ّ
العربي يقومون بشراء أندية كــرة القدم في
أوروبــا بمئات ماليني الــدوالرات ،ويصرفون
األم ــوال الضخمة مــن أجــل ذل ــك ،ال ضــرر في
هذه الخطوة ،ولكن يحق لنا أن نسأل هؤالء
األث ــري ــاء ال ـع ــرب وغ ـيــرهــم :ملـ ــاذا ال ُي ـقـ ّـدمــون
ّ
الفلسطيني ،الــذي يئن تحت
شيئًا للشعب
ن ـيــر االحـ ـت ــال؟ ملـ ــاذا ال نـسـمــع ع ــن األث ــري ــاء
ال ـع ــرب ال ــذي ــن يـعـمـلــون ع ـلــى م ـنــع صهاينة
ّ
العبرية وخارجها من تهويد مدينة
الدولة
ّ
ّ
الـقــدس املـحـتــلــة؟ نـســأل هــذا ال ـســؤال فــي ظل
ّ
ّ
ّ
العلنية
الرسمية
اإلسرائيلية
التصريحات ُ
ّ
ّ
ب ــأن ال ـقــدس امل ــوح ـ ّ ُـدة هــي الـعــاصـمــة األبــديــة
ّ
ُللشعب الـيـهــودي ،ن ــورد هــذه األم ــور ونحن
نـ ـت ــاب ــع عـ ــن كـ ـث ــب ،ك ـي ــف تـ ـق ــوم ال ـج ـم ـع ـيــات
الـصـهـيــونـيــة االسـتـيـطــانـيــة ب ـش ــراء الـبـيــوت

والــذمــم فــي ق ــدس أقــداسـنــا بــدعـ ٍـم سـخـ ٍّـي من
ـري الـ ـيـ ـه ـ ّ
ال ـ ـثـ ـ ّ
ـودي ،أي ــرف ــن مــوس ـكــوف ـي ـتــش،
الـ ــذي ال ي ــأل ــو ج ـه ـدًا ف ــي تـخـصـيــص املـبــالــغ
الـ ـخـ ـي ــال ـ ّـي ــة مـ ــن أجـ ـ ــل ت ـح ـق ـي ــق الـ ـ ـه ـ ــدف ،هــم
ّ
يفعلون ،ونـحــن نقف مــوقــف املـتـفــرج ،وكــأن
األمــر ال يعنينا ،هل سمعتم عن ثـ ٍّ
ٍّ
عربي
ـري
ق ــام ب ـم ـب ــادرات اق ـت ـصـ ّ
ـاديــة ْأو إن ـســانـ ّـيــة في
ّ
القدس املحتلة؟ نحن ال نتحدث عن األنظمة
ُ
ّ
ّ
العربية الرسمية ،التي تغط في غرفة العناية
ُ ّ
ّ
ّ
املكثفة ،وال نتحدث عن األنظمة اإلسالمية،
التي تنتظر اإلعــان رسميًا عن وفــاة النظام
ّ
العربي ّ
لتحل مكانهّ ،
ّ
ّ
نتحدث
إنما
الرسمي
ـرب يملكون
عــن م ـب ــادرات خــاصــة ألث ــري ــاء ع ـ
ٍ ّ ٍ ْ
امل ــال ملـســاعــدة أهــالــي ال ـقــدس ،ألن َم ــن ُيـعـ ّـول
ّ
الرسمية ،ال ُيـعـ ّـول عليه ،ففي
على األنظمة
ّ
اإلسرائيلي
عام  ،1995وصل رئيس الــوزراء
ّ
االقتصادي
آنذاك يتسحاق رابني ،إلى املؤتمر ُ
في عمان الذي شارك فيه العرب واملسلمون،
ّ
وقال لهم :جئتكم من القدس،
واعتلى املنصة ّ ُ
ّ
العاصمة األبــديــة املــوح ــدة لــدولــة إســرائـيــل،
ّ
ّ
ٌ
ينبس
وغني عن القول إن أحدًا من الزعماء لم
ببنت شفة.
■■■
م ــا ه ــو ال ـس ـبــب الـ ــذي ي ــدف ــع هـ ــؤالء األث ــري ــاء
ال ـع ــرب لــإ ُح ـجــام ع ــن اسـتـثـمــار األم ـ ــوال في
ّ
ْ
القدس؟ ال نريد منهم أن يفهموا بأن الشعب
ّ
ّ
الفلسطيني هو شعب املتسولني .ال ،عليهم
ّ
ْ
ّ
ّ
أن يفهموا أن السلطات اإلسرائيلية الرسمية
وال ـج ـم ـع ـيــات ال ـخ ـ ّ
ـاص ــة تـعـمــل ع ـلــى تهجير
ُ
أه ــال ــي ال ـق ــدس وتـ ـم ــارس سـيــاســة التطهير
العرقي في املدينة املقدسة ،والوضع يتحول
ـوم م ــن س ــيء إل ــى األس ـ ــوأ وهــم
ي ــومــا ب ـعــد ُيـ ـ ٍ
ويواصلون االستثمار في مالعب
يتفرجون
العرقي الذي ُت ّ
ّ
ّ
طبقه
األوروبية .التطهير
الكرة
الــدولــة الـعـبـ ّ
ـريــة عــن طــريــق بـلــديــة االح ـتــال،

ّ
ْ
من السذاجة أن نعتقد بأن
هناك أزمة بين واشنطن
حول البناء في
وتل أبيب ّ
القدس المحتلة

يشمل فــي مــا يشمل ه ــدم املـبــانــي الـعــربـ ّـيــة،
ف ُــرض ال ـض ــرائ ــب ال ـبــاه ـظــة ع ـلــى املـقــدسـيــن
امل ـ ــرابـ ـ ـط ـ ــن عـ ـل ــى أرض اآلبـ ـ ـ ـ ــاء واألج ـ ـ ـ ـ ــداد،
ّ
الصهيوني
وأساليب أخــرى من إبــداع الفكر
ّ
الضاغن والناقم .السكان العرب في القدس
ٍّ
ب ـحــاجــةٍ إل ــى دع ـ ٍـم مــالـ ٍّـي وم ـع ـنــوي عـلــى حـ ٍـد
ُ
البيانات التي ال تساوي
سواء ،ال عن طريق ّ
الحبر املكتوبة فيه ،إنما بحاجة إلــى آليات
عملية لــوقــف مسلسل التهجير والتطهير
ّ
العرقي في القدس .نحن بحاجةٍ إلى مشاريع
ّ
ـوال ع ــرب ـ ّـي ــةٍ ل ـص ـ ّـد ال ـع ــدوان
ـ
م
ـأ
ـ
ب
ـ
ـادي
ـ
ص
اق ـت ـ
ـةٍ
ٍّ
ّ ّ
ـادة في زمن العوملة باتت
اإلسرائيلي ،ألن املـ
ّ
غير
الـقـضـيــة الــرئ ـي ـســيــة ملـجــابـهــة األطـ ـم ــاع ّ
املـحــدودة للصهيونية ولزبانيتها .كما أنه
ّ
من األهمية بمكان اإلشارة ،إلى أن االدعاءات
ّ
العربية املمجوجة بأن للقدس شعبًا يحميها
هي ادعاءات أكل الدهر عليها وشرب ،وحتى
ال نصل إلــى نقطة الــا ع ــودة ،يجب تجنيد
ُرؤوس األمـ ـ ــوال ال ـعــربـ ّـيــة لـ ــدرء ه ــذا الـخـطــر
امل ّ
ّ
ّ
عام ،وبالشعب
العربية بشكل
باألمة
حدق
ٍ ٍ ّ
ّ
ـاص ،وبـمــا أن سلطة
الفلسطيني بـشـكـ ٍـل خ ـ ٍ
ّ
األمني
أوسلو-ستان ،التي تعتبر التنسيق
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من عا ِلم إلى عا ِلم
رسالة من فيليب حتي إلى وليم نعمه
«طالبان» مدعومًا من روسيا وايران والهند،
وهو التحالف الذي استندت إليه أميركا في
غزو  2001ألفغانستان وفي تأسيس الحكم
ال ـج ــدي ــد ب ـك ــاب ــول ول ــو ب ــواج ـه ــة بــاشـتــونـيــة
م ـث ـل ـه ــا ح ــام ــد قـ ــرضـ ــاي الـ ـ ــذي تـ ــم االتـ ـي ــان
ب ــه بــال ـطــائــرة م ــن أم ـي ــرك ــا .قـ ــادت «طــال ـبــان»
املـقــاومــة ضــد األمـيــركــان ،مــدعــومــة مــن حزب
حكمتيار ومــن جماعة جــال الــديــن حقاني،
ول ــم تـسـتـطــع ط ــوال عـقــد ون ـصــف الـعـقــد من
الزمن أن تتجاوز اإلطار الباشتوني .في فترة
سيطرة شاه مسعود ( )1996-1992وطالبان
(حتى  )2001وسيطرة السلطة املصنوعة من
األمـيــركـيــن عـلــى كــابــول ( ،)2015-2001كــان
هـنــاك ف ــراغ فــي السلطة بأفغانستان ،حيث
كانت سيطرة مسعود ال تتجاوز العاصمة
وبعض مناطق الشمال ،وكــان نطاق سلطة
«طالبان» كابول والجنوب الباشتوني دون
الشرق والشمال ،فيما األميركيون وقرضاي
املدن دون الريف الذي كان بمعظمه وبخاصة
في الجنوب والشمال الشرقي بأيدي طالبان
وحكمتيار ،فيما كانت سيطرة نجيب الله،
وقبله بــابــراك كــارمــال ،وهـمــا املــدعــومــان من
الـســوفـيــات ،بــن عــامــي  1979و ،1989أوســع
من سلطة قرضاي جغرافيًا في املدن والريف.
ولم يفقد نجيب الله بعد اكتمال االنسحاب
الـســوفـيــاتــي فــي  15شـبــاط  1989أي مدينة
وظــل الــوضــع هـكــذا حتى يــوم  18آذار 1992
عندما سقطت مدينة مــزار شريف بالشمال
ب ـيــد ش ــاه م ـس ـعــود لـتـتـبـعـهــا ك ــاب ــول ف ــي 16
نيسان .كانت سلطة كابول ما بعد  16نيسان
 1992هي على ما يشبه الحاكم في القومية،
وتضعف على ما يختلف عنه قوميًا – عرقيًا
(ال ـهــازارا تجمع االنـتـمــاء الطائفي والعرقي
ف ــي بــوت ـقــة واحـ ـ ــدة) ري ـف ــا وم ــدن ــا .ك ــان ف ــراغ
السلطة األفغانية متحددًا بالتخوم القومية
ـ العرقية ،ولم يستطع أحد أن يمأله في فترة
ما بعد الشيوعيني ،وكــان فــراغ السلطة ،في
زمن امللك (حتى تموز )1973وفي زمن محمد
داود الذي أطاح به الشيوعيون بانقالب 27
نيسان  ،1978أقل من الشيوعيني ومن الذين
أتوا بعدهم.
في ليبيا ،التي أتــى استقالل  1952كنتيجة
لعملية ضــم والي ــات ث ــاث :طــرابـلــس وبــرقــة

وف ــزان اتحاديًا فــي مملكة واح ــدة ،كــان حكم
ال ـقــذافــي مـنــذ  1أي ـل ــول  1969حـتــى سقوطه
من مقره في باب العزيزية يوم  23آب 2011
الص ـقــا قــويــا لـلـكـيــان الـلـيـبــي م ــن خ ــال قــوة
الــدي ـك ـتــاتــور الـ ـف ــرد ،وب ـع ــده ان ـفــرطــت ليبيا
إل ــى أجــزائ ـهــا املـكــونــة وأك ـث ــر ،وك ــان الـصــدام
الرئيسي بني برقة وطرابلس ،ولو أنه يأخذ
ً
ش ـكــا إيــديــولــوجـيــا سـيــاسـيــا ب ــن طــرابـلــس
الغرب املسيطر عليها من االسالميني وبني
الشرق في منطقة برقة ،حيث الـلــواء خليفة
حـفـتــر وبـقــايــا الـجـيــش الـلـيـبــي ،امل ــدع ــوم من
الليبراليني وبقايا النظام القديم ومن مصر.
فــي ع ــام  2015دخ ــل «داعـ ــش» وسـيـطــر على
س ــرت ومـنــاطــق عــديــدة مــن الــوســط الليبي.
أي ـ ـضـ ــا أخ ـ ـ ــذ شـ ـك ــل االن ـ ـق ـ ـسـ ــام ب ـ ــن الـ ـغ ــرب
والشرق الليبيني شكل انقسام بني برملانني
وحكومتني وجيشني في طرابلس وطبرق.
فـ ــي ت ـ ـجـ ــارب أخـ ـ ـ ــرى ،لـ ــم ي ـح ـص ــل ف ـ ـ ــراغ فــي
ال ـس ـل ـط ــة :ف ــي ع ـ ــراق م ــا ب ـع ــد ص ـ ــدام حـســن
ح ـص ــل اض ـ ـطـ ــراب وت ـ ـصـ ــادم ب ــن امل ـك ــون ــات
الثالثة الرئيسية للمجتمع العراقي .لم تغب
الـسـلـطــة املــركــزيــة أو تـسـتـقــل أجـ ــزاء ول ــو أن
تجربة «داعــش» جديرة باملالحظة من حيث
تقديمها لـ«شرعية» منافسة لحكومة بغداد،
فيما يعترف االقليم الـكــردي بسلطة بغداد.
في يوغسالفيا  1991حصل انقسام للدولة
إل ــى أجــزائ ـهــا الـسـتــة ثــم أضـيـفــت جمهورية
كوسوفو عام  ،2008ولم يحصل فراغ.
ي ــاح ــظ فـ ــي حـ ـ ـ ــاالت ال ـ ـف ـ ــراغ ال ـ ـث ـ ــاث :دول
هـشــة الـتــركـيــب تــوجــد بـهــا حــالــة ال انــدمــاج
اجتماعي ،وهي ليست دول قديمة التكوين،
م ـثــل م ـصــر أو املـ ـغ ــرب .ت ـن ــازع م ـغــول الـهـنــد
والـفــرس والبريطانيون وال ــروس للسيطرة
على أرض أفغانستان الحالية .رغــم توحد
أفغانستان في مملكة واحــدة بالقرن الثامن
ع ـش ــر ظ ـل ــت م ــوض ــع ت ـ ـنـ ــازع ومـ ـ ـ ــدار ل ـن ـفــوذ
اآلخ ــري ــن ول ـع ـب ـهــم ب ــامل ـك ــون ــات امل ـح ـل ـيــة .في
ليبيا والصومال قاد سقوط الديكتاتور إلى
تفكك األجزاء الجغرافية التي تم دمجها ببلد
واح ــد يــوم االسـتـقــال وال ــذي كــان هــو أيضًا
يوم التأسيس للدولة ،بل للدقة كانت أجزاء
التفكك أكثر من أجزاء الدمج وفاقتها عددًا.
* كاتب سوري

مع االحتالل ُم ّ
قدسًا ،غير قــادرة أو باألحرى
ُ
ال ت ــري ــد لــوحــدهــا ال ــدف ــاع ع ــن ال ـق ــدس وعــن
ّ
ّ
واملسيحية في القدس،
اإلسالمية
املقدسات
ّ
فإن األمر بات أكثر إلحاحًا من ذي قبل.
■ ■ ّ■
ـب
ـ
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م
ـة
ولـ ـك ــي نـ ـك ــون ع ـل ــى ب ـي ــن ـ
ً
ّ
ال ـت ـشــديــد ع ـلــى أن األعـ ـ ــذار مــرفــوضــة جـمـلــة
ً
ّ
وت ـف ـص ـي ــا ،ف ــال ـق ــدس ال ـع ــرب ــي ــة ه ــي منطقة
ّ
مـحـتــلــة ،وبــالـتــالــي يـسـمــح ال ـقــانــون الــدولـ ّـي
ل ــأث ــري ــاء الـ ـع ــرب بــاس ـت ـث ـمــار األم ـ ـ ــوال ّفيها
ّ
الصهيونية ،التي كشرت
وإنقاذها من براثن
ع ــن أن ـيــاب ـهــا وم ــا زالـ ــت ت ـصــول وت ـج ــول في
ال ـقــدس املـحـتـلــة مــن دون حـسـيـ ٍـب ْأو رق ـيـ ٍـب.
وعندما قال بنيامني نتنياهو ،رئيس وزراء
ّ
دولــة االحتالل ،إن جميع رؤســاء الحكومات
في إسرائيل منذ عدوان الخامس من حزيران
ّ
العربية،
عام  ،1967قاموا بالبناء في القدس
فلألسف الشديد نجد أنفسنا مكرهني على
ّ
القول ّالفصل إن أقواله صحيحة مئة في املئة،
ْ
أي أننا ُنحن العرب من املحيط إلى الخليج،
ُ
تابع عملية سلب القدس من أيدينا
نواكب ون
ُ
ْ
من دون أن ن ّ
حرك ساكنًا؟ هل تقبلون يا عرب
ْ
وه ــل ت ــواف ـق ــون ي ــا مـسـلـمــون ع ـلــى أن تـكــون
رأس حــربــة اإلمـبــريــالـيــة الـعــاملـيــة ،الــواليــات
املتحدة األميركية ورئيسها ،ب ــاراك أوبــامــا،
فــي خــط الــدفــاع األول عــن ال ـقــدس ،وتـحــاول
ْ
أن تمنع اإلسرائيليني مــن مواصلة انتهاك
حــرمــات مساجدنا وكنائسنا؟ ُ أال تعتقدون
ّ
أن هـ ــذا األم ـ ــر ه ــو م ــن راب ـ ــع امل ـس ـت ـح ـيــات؟
ّ
بـ ّـربـكــم وبــديـنـكــم :هــل تنقصنا الـخــامــات أو
ال ـط ــاق ــات أو الـ ـث ــروات ل ـكــي نـمـنــح اآلخ ــري ــن
ّ
العربي
فرصة مواصلة السيطرة على القرار
ّ
ّ
والشعبي؟
الرسمي
■■■
ّ
ً
إنه فعال من املشاهد السوريالية أو العبثية،

ْ
أو االث ـنــن مـعــا ،أن تـقــف الـشـعــوب الـعــربـ ّـيــة،
كــاألنـظـمــة ال ـتــي تحكمها بــالـحــديــد وال ـنــار،
موقف املحايد في أهــم قضية من قضايانا.
ّ
ْ
وم ــن ال ـســذاجــة بـمـكــان أن نعتقد ب ــأن هناك
أزمــة حقيقية بــن واشنطن وتــل أبيب حول
ّ ّ
البناء في القدس املحتلة .إن ما يجري اليوم
حميمني ،سرعان ما
هو خالف بني صديقني ّ
ّ
سيجد طريقه إلى الحل ،إنه خالف على سلم
األول ــوي ــات ولـيــس عـلــى ال ـجــوهــر ،وبــالـتــالــي
ْ
ح ــان ال ــوق ــت ألن تـتـضــافــر ال ـج ـه ــود ،جـهــود
الدفاع
األثرياء العرب من أجل املساهمة في
ّ
عن القدس وعــن األقصى وعــن القيامة ،ألنه
ّ
إذا فقدنا القدس لن نتمكن من إعادتهاّ ،أما
هناك،
إذا أردنــا شــراء فريق كــرة قــدم هنا أو
ّ
ّ
فــإن األمــر سيبقى قائمًا أب ـدًا ،واملـفــارقــة أننا
ن ـض ـط ــر ل ـت ُــوظ ـي ــف م ـس ــأل ــة االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار فــي
الـ ـق ــدس ،ون ـق ــارن ـه ــا ب ـك ــرة الـ ـق ــدم ،ف ـهــل هــذه
ُع ــام ــات اآلخ ـ ـ ــرة؟ والـ ـش ــيء ب ــال ـش ــيء ُي ــذك ــر:
امل ـ ـبـ ــادرة ال ـع ـ ّـرب ـ ّـي ــة ،وه ــي س ـعــوديــة األص ــل،
تنازلت عن حق عودة الالجئني الفلسطينيني،
الذي ُش ّ
ردوا من ديارهم في النكبة املنكودة.
ْ
ٌ ّ
أصحيح أن فلسطني ليست نكبة العرب ،بل
العرب هم نكبة فلسطني؟ يا ُّأيها الناطقون
بــالـضــاد :صرفتم ومــا زلـتــم تصرفون مئات
ّ
للقومية
املليارات من أجل تدمير آخر معقل
ّ
ّ
ّ
ّ
سورية ،مع علمكم التام بأن القضاء
العربية،
ّ
على هذا البلد العربي هو ضمان استمرارية
ال ـك ـيــان الـصـهـيُــونـ ّـي وعــربـ ُـدتــه ف ــي املـنـطـ ُقــة،
فهل تحالفكم املعلن وغير املعلن معه ،يضم
القدس أيضًا؟ هل تعملون على إخراج نظرية
بــن غ ــوري ــون إل ــى حـ ّـيــز الـتـنـفـيــذ ،وه ــو الــذي
ّ
أرســى مقولته «املــأثــورة» إن قـ ّـوة إسرائيل ال
ّ
تكمن في ترسانتها النووية ،بل في تدمير
ّ
ّ
ّ
والسورية؟
العراقية
املصرية،
الجيوش
ّ
* كاتب عربي ـ فلسطني

أدونيس نعمه *
يكثر الحديث اليوم عن تجنيس املغتربني اللبنانيني
ّ
لبناني ،ويسارع السياسيون،
أصل
واملتحدرين من
ٍ
على نمطهم املعروف ،إلى استغالل املناسبة بإظهار
غيرتهم على إع ــادة الجنسية اللبنانية إلــى شطر
لبنان املقيم خ ــارج ال ـح ــدود ...حتى ال يفقد الوطن
يغتني بهم عــددًا
هــذا الفريق العزيز مــن أبنائه بــل ّ
ـات م ــادي ــة وع ـم ـل ـيــة ،مـضــخـمــن أع ــداده ــم
وإم ـك ــان ـي ـ ٍ
إلــى حـ ٍّـد يتخطى الواقع بكثير ،وهــم ،كما ال نجهل،
مـسـيـحـيــون ف ــي مـعـظـمـهــم ،م ــا يـخـيــف الـلـبـنــانـيــن
اآلخــريــن الــذيــن َّ
يخيل إلـيـهــم ،تـجــاه هــذا التضخيم
ّ
العددي ،أن هذا األمر سوف يطيح بالتوازن الداخليّ
ويقلب املـعــادلــة ،فــي حــن أن إعــاء الـصــوت فــي هذا
املـ ــوضـ ــوع ال يـ ـه ــدف م ـن ــه أصـ ـح ــاب ال ـت ـصــري ـحــات
والتعليقات إلى أكثر من إحراز مكاسب شعبية في
ـرات بـعـيــدة عــن الــدقــة وعــن
أوســاط ـهــم ،ولـكــن بـتـقــديـ ٍ
املعقول.
الكالمي رأينا أن ّ
نقدم ّ
ّ
لقراء «األخبار»
إزاء هذا اللغو
ّ
اللبناني الكبير الدكتور
نص رسالة بعث بها املؤرخ
فـيـلـيــب ح ـت ــي ،أس ـت ــاذ ال ـت ــاري ــخ ال ـشــرقــي ف ــي حينه
فــي جــامـعــة بــرنـسـتــون ،اح ــدى أك ـبــر الـجــامـعــات في
الواليات املتحدة األميركية ،إلى الدكتور وليم نعمه
الذي كان إذ ذاك أستاذًا لعلم األمراض الهضمية في
كلية الـطــب فــي جامعة مكسيكو عاصمة املكسيك،
وهــو أيضًا مــؤرخ وصاحب الكتاب الوحيد باللغة
االسبانية عن تاريخ لبنان ،وكذلك شاعر باللغات
العربية واالنكليزية واالسبانية وكاتب بهذه اللغات
ّ
ّ
وملحن.
وموسيقي
الثالث،

يسارع السياسيون إلى إظهار
غيرتهم على إعادة الجنسية اللبنانية
إلى المغتربين
ه ــذه الــرســالــة مــؤرخــة فــي  20آذار سـنــة  ،1946وقــد
َّ
تطرق فيها الدكتور حتي إلى املغتربني اللبنانيني
وع ــدده ــم ،وذلـ ــك ب ـمــا ه ــو عـلـيــه م ــن ال ــدق ــة العلمية
ّ
والجدية والرصانة واملوضوعية ،وأيــن كل ذلك من
ّ
اإلعالمي الذي نسمعه اآلن.
التهريج
وهذا نص هذه الرسالة:
 20آذار 1946
جامعة برنستون
والية نيو جرسي
قسم اللغات واآلداب الشرقية
عزيزي الحكيم وليم،
عذرًا عن تأخري بالجواب .كنت وعدت بإرسال كلمة
عــن املـهــاجــريــن لـلـعــالــم ال ـغــربــي ،ثــم ج ــاءت األسـئـلــة
ً
ُفسأكتفي بالجواب عليها مع اعترافي أوال بأني لم
ـط لــآن تاريخ لبنان الحديث حقه من االستقراء
أعـ ِ
والتنقيب ثانيًا أنه ليس لنا كتب يوثق بها.
 -1ال شــك أن ال ـحــاج ك ـيــوان ك ــان مـسـيـحـيــا ،وكــانــوا
يطلقون هذا اللقب على من زار القدس.
 -2أعلى قمم لبنان ضهر القضيب حسب التقارير
السالفة ،أمــا آخــر قياس جعل القرنة الـســوداء أعلى
قمة فهي  11024قدمًا.
 -3رسالة لويس التاسع ال أستطيع الحكم في أمرها
ّ
ّ
ألني اطلعت على نسخ منها ولم اطلع عليها.
ً
 -4نعم آل شهاب أصال كلهم مسلمون وهم ينتمون
لساللة قريش ،إذا كــان بعضهم اعتنق الــدرزيــة فال
علم لي؟
نص الرسالة
بخط اليد

 -5نهر العاصي منبعه قرب بعلبك وله هناك عدة
مصادر أهمها العني الزرقاء وعني اللبوة وكلها في
ّ
ومصبه عند قدم
أسفل لبنان من الجهة الشرقية،
الجبل األقرع ( )CASIUSقرب السويدية.
 -6مياه شالوف جزين من نبع جزين بأعلى القرية،
وبـعــد أن تـجـتــاز الـبـلــدة تـصــل إل ــى صـخــر منقطع
عـمــوديــا كــالـجــدار فــوق الـ ــوادي ،فتنحدر عــن ّ
علو
َّ
 70مترًا وتتحد على ُبعد  3أميال بعد ذاك بمياه
ُ
َّ
ّ
األولي التي تسمى في أعلى مسيرها نهر الباروك.
ً
 -7ك ــان ك ـس ــروان آه ــا ب ــال ــدروز وامل ـتــاولــة قـبــل أن
ُّ
بتسربهم مــن الـشـمــال وهــو
يــأهـلــه امل ــوارن ــة وذل ــك
مركزهم َّ
األولي.
 -8كان في سواحل لبنان روم قبل أن يجيء املوارنة
إلـ ــى ل ـب ـنــان م ــن م ـن ـشــأهــم األصـ ـل ــي وهـ ــو شـمــالــي
سوريا وضفاف العاصي.
 -9نعم انـشـقــاق الطائفة الكاثوليكية امللكية عن
الكنيسة األرثــوذكـسـيــة كــان فــي العصر الحديث،
َّ
ولكن أبناء الطائفة الكاثوليكية هذه يقولون ّإنهم
ً
مع الروم كانوا أصال كاثوليك وانهم «لم ينشقوا»
َّ
بل عادوا فاتصلوا بالكنيسة األصلية.
 -10ال أظ ــن أن ع ــدد امل ـهــاجــريــن الـلـبـنــانـيــن منذ
مــائــة ع ــام لـلـيــوم بـلــغ املـلـيــونــن أو شـيـئــا مــن ذلــك
ول ــو أحصينا ساللتهم فــي ب ــاد الـهـجــرة .فأبناء
لبنان كلهم ال يـعـ ُّـدون املليون فكيف يستطيعون
أن َيرسلوا إلــى الـخــارج عــددًا يزيد عــددهــم؟ ليس
ثمة من إحـصــاءات ولكني ال أعتقد ان املهاجرين
اليوم من لبنان في سائر أنحاء املعمورة مع الجيل
األول من مواليدهم يقرب ثالثة أرباع املليون على
األكثر .فإن شعبنا عن غير قصد يبالغ باألعداد وال
يستطيع أن ّ
يقدر عــددًا كبيرًا بما يقرب من الدقة
وذلك ألنه أبدًا يعالج أعدادًا صغيرة محدودة فمتى
زاد العدد «بــرم رأس ــه» .أسمع وأقــرأ ان املهاجرين
املتكلمني بالعربية في العالم الجديد نصف مليون
وهم باألكثر مع مواليدهم على أضبط تقدير تجده
 ”Syriansربع مليون .حتى
في كتابي “in America
ّ
الجرائد هنا تقول ان عدد املجندين منهم في هذه
الحرب (املقصود الحرب العاملية الثانية) كان 50
ألفًا!!؟ وعلى أضبط تقدير ال يزيد عن  15ألفًا ...إلخ
إلخ.
أما بعد ،اني عازم على السفر بعد بضعة أسابيع
بــدعــوة مــن حـكــومــة ل ـب ـنــان ،وب ــدع ــوة مــن الـنـظــارة
األميركية ،لزيارة بلدان الشرق األدنى وسأعود ان
شاء الله في آخر الصيف ،فعسى أن نجتمع هناك
ان كنت قد ّ
قررت السفر.
أظن أنه بمخابرتك أولي الشأن في جامعة املكسيك
حسبت أني على استعداد لقبول الدعوة ان كانت
ممكنة هذا الصيف .والذي أذكره أنني َّ
صرحت لك
أني لست أرمي من سؤالي إلى شيء من ذلك ،إنما
أردت أن أدرس ماذا وراء ما ذكرته بشأن كرم.
وعـلــى ذك ــره أق ــول إنــي خــابــرتــه ملــا كــان هنا بشأن
إق ــام ــة ص ـل ــة ب ــن أص ـح ــاب ـن ــا ف ــي امل ـك ـس ـيــك لــدعــم
مـشــاريــع الجامعة األمـيــركـيــة ،وهــو أظـهــر حماسًا
ووعد خيرًا وأكد إرسال أسماء وقوائم كيما تصير
مخابرتهم.
ولــآن لم ّ
يتم شــيء من ذلــك .فــإذا كــان لديك متسع
من الوقت وأردت باالشتراك معه أن ترسل أسماء
لـبـعــض امل ـت ـخــرجــن واألصـ ــدقـ ــاء ملـكـتــب الـجــامـعــة
 Albert STAUB Near East Collegesوتذكر له انك
ترسلها ً
بناء على طلبي.
أخوك
فيليب
* عميد ركن متقاعد
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سوريا

تحقيق

ّ
ّ
حكاية «الشهيد الحي» ابراهيم نداف

بعد ثالثين شهرًا من الغياب ...عاد ليصبح قصـ
في غمرة الموت والدمار،
وزحمة األخبار السيئة التي
تتوافد إلى بيوت السوريين،
حيث باتت خيام العزاء وحبال
الغسيل المثقلة بمالبس الحداد،
تسم حياتهم ،فوجئت عائلة
ّ
سورية بعودة ،غير منتظرة،
لالبن األسير منذ سنتين ونصف
سنة ،بعدما أوصلها اليأس إلى
ّ
حد احتسابه شهيدًا
ريمه راعي
ك ــان عـمــرهــا شـهــريــن فـقــط ح ــن غــاب
ُ
والــدهــا .وحــن طلب إليها اليوم ،وقد
تـجــاوزت السنتني ونصف السنة ،أن
ّ
تقدم وردة ألبيها العائد ،ما كان منها

أع ـلــن وس ـيــط االمـ ــم ال ـم ـت ـحــدة ف ــي ســوري ـا،
ستيفان دي ميستورا ،الذي يجري منذ الخامس
من ايار «مشاورات منفصلة» مع اطراف النزاع
السوري ،أنه سيواصل هذه المشاورات في شهر
ّتموز .وقالت المتحدثة باسمه ،جيسي شاهين،
إنه «في االسابيع المقبلة ،ينوي الموفد الخاص
ابالغ االمين العام (بان ّكي مون) نتيجة هذه
العملية» ،موضحة أن دي ميستورا يأمل
ان يكون ق ــادرًا عندها على تحديد كيفية
مساعدة االطــراف السوريين على «بلوغ حل
سياسي».
وك ــان م ـقــررا ان تستمر هــذه ال ـم ـشــاورات ما
بين اربعة وستة اسابيع .وشــارك فيها حتى
االن ممثلون للحكومة السورية و«االئتالف»
المعارض ،اضافة الى ممثلين وسفراء لالطراف
المدعوين ،بينهم اي ــران وخـبــراء وممثلون
للمجتمع المدني.
(أ ف ب)

إال أن رمـ ــت ال ـ ـ ــوردة أرضـ ـ ــا ،وه ــرب ــت.
م ـش ـهـ ٌـد م ــؤل ــم ع ــاش ــه اب ــراه ـي ــم نـ ـ ّـداف،
لحظة وصوله إلى عائلته التي ال تزال
الفترة
بعدما اقتنعت ،طوال
ّ
مذهولةّ ،
املاضية ،بأنها فقدته إلى األبد ،وبأنه
بات شهيدًا.
أب ـنــاء ابــراه ـيــم ال ـثــاثــة ،عـلــي وحـيــدر
ونـ ـت ــال ــي ،ص ــدم ـت ـه ــم ه ـي ـئ ــة وال ــده ــم
بلحيته الكثة ،وعظامه البارزة .وفيما
هربت نتالي ،فــإن حيدر ( 8سنوات)،
ّ
ليضمه،
غالب خجله واندفع نحو أبيه
فيما حــافــظ عـلــي ( 10س ـن ــوات) ،على
تماسكه ...هو الذي ورث صالبة أبيه.
أمام بيت قروي بسيط في قرية ربيعة،
في ريــف حماة ،كانت عائلة الشرطي
ابــراه ـيــم ن ــداف تـنـتـظــره ،وس ــط حشد
مــن أهــالــي ال ـقــريــة ،وش ـ ّـك يـخـ ّـيــم على
الجميع من حقيقة العودة .فاالتصال
ّ
الذي تلقاه والد ابراهيم ،وأبلغ ّفيه أن
ولده ال يزال على قيد الحياة ،وأنه كان
أسيرًا ،منذ سنتني ونصف سنة ،لدى
املسلحني في مدينة الـ ّـرقــة ،وقــد جرى
ت ـح ــري ــره ب ـمــوجــب تـ ـف ــاوض ،ال ي ــزال
بالنسبة للجميع موضع تـســاؤل ،ما
جعل االنـتـظــار محفوفًا بالخوف من
تكرار الفاجعة.
ثــاثــون شـهـرًا مــن االن ـت ـظــار والـبـحــث
وال ـ ـي ـ ــأس .ج ـل ـط ـت ــان ،غ ـي ــر قــات ـل ـتــن،
أصــابـتــا أب ــا إبــراه ـيــم ،تــركـتــاه بجسد
منهك ول ـســان ثـقـيــل ،هــو ال ــذي يقاتل
أب ـنــاؤه الــذكــور ،الـسـبـعــة ،فــي صفوف
الـجـيــش ال ـس ــوري ،وال ــدف ــاع الــوطـنــي،
وال ــذي دف ــن ،منذ سـنــوات قليلة ،ابنًا
خـطـفــه م ــرض قــاتــل .لــم يـكــن مستعدًا
لــدفــن اب ــن آخ ــر ،وال سيما األث ـيــر إلــى
قلبه ،ابراهيم ،الــذي يحمل اسم جده،
ويشبهه وجهًا وروح ــا .غياب اليقني
حـ ــول اس ـت ـش ـه ــاد اب ــراهـ ـي ــم أو بـقــائــه
ح ـ ّـي ــا ،ك ــان بـمـثــابــة ضــربــة مـخـلــب في
قلب األب .فباستثناء مقاطع فيديو،
عرضها املسلحون ،ويظهر فيها بني
رفاقه األســرى ،لم يكن ّ
ثمة معلومات
مؤكدة حول مصير ابراهيم.
«ابراهيم كان يخدم في الالذقية وطلع
ّ
مهمة عالرقة ،وهناك حوصر في فرع
ال ـس ـيــاس ـيــة .وخـ ــال  4أيـ ــام سـيـطــرت
داعــش ع املدينة ،ومــا عــاد عرفنا عنه
ش ــي .مــا خلينا طــريـقــة لـنـعــرف وينو
مــا قــدرنــا ،وبـعــد م ــرور كــل هالشهور،
ك ـنــا م ـتــأكــديــن إن ــو امل ـس ـل ـحــن م ــا رح
يـحـت ـفـظــوا ب ــاألس ــرى طـ ــول ه ــا املـ ــدة.
واعـ ـتـ ـب ــرن ــاه شـ ـهـ ـي ــد» ،يـ ـق ــول م ـض ــر،
شقيق إبــراه ـيــم ،ش ــارح ــا ،فــي حديثه
لـ«األخبار» ،حكاية تحرير أخيه.
ويضيف« :وصلنا خبر إنــو إبراهيم
لـ ـس ــه عـ ــايـ ــش ،وبـ ـع ــد ال ـ ـت ـ ـفـ ــاوض مــع
املسلحني ،أطلقوه مقابل فدية .فكرنا
حالنا عم نحلم ،ألن رجعته ال كانت ع
البال وال ع الخاطر».

«كنا  15شخصًا من طرطوس والالذقية وحماه ،قتلوا ّ 2
قدام عيونا» (األناضول)
في االطار نداف معانقًا ابنه وابيه (عن االنترنت)

ً
االستقبال كان مبلال بالدموع .والده
أطـلــق الـعـنــان لعينيه ،فبللت دموعه
الغالية لحية االبــن ،العائد من املوت.
ّ
األم ،ل ــدى رؤيـتـهــا ل ــه ،سقطت أرض ــا،
ل ـت ـت ـشــارك وإي ـ ــاه دمـ ــوع أيـ ــام الـغـيــاب
ال ـطــوي ـلــة« .فــرح ـتــي بــرج ـعــة اب ـنــي ما
ب ـت ـنــوصــف ،ان ـه ــد ح ـي ـلــي ،ووقـ ـع ــت ع
األرض .وهو وقع قدامي وصرنا نبكي.
رجعته كانت كلها بكي ،الضيعة كلها
صارت تبكي» ،تقول.
«ان ـق ـه ــرت روح ـ ــي مل ــا ش ـف ـتــه ضـعـفــان
وصاير متل الخيال ،وما قــادر يوقف
ع رجليه» ،تصيف.
ه ــو قـهــر تـضــاعــف ح ــن تـسـ ّـنــى ل ـ ّ
ـأم،
ّ
التمعن بجسد ولدها ،لتكتشف
الحقًا،
أظ ــاف ــر م ـق ـل ــوع ــة ،وإص ـب ـع ــا م ـف ـق ــودًا،
وم ـس ــاح ــات م ــن ج ـل ــده م ـس ـلــوخــة عن
العظم.
ال ـتــزم ابــراه ـيــم ،بـعــد عــودتــهّ ،
الصمت
ّ
أليـ ـ ـ ــام ،رافـ ـض ــا ال ـ ّح ــدي ــث ع ــن تـجــربــة
األس ــر امل ــري ــرة ،لـكــنــه خ ــرج أخ ـي ـرًا عن
صـمـتــه ،لـيـتـحـ ّـدث إل ــى «األخـ ـب ــار» عن

ث ــاث ــن شـ ـهـ ـرًا أمـ ـض ــاه ــا فـ ــي م ـغ ــارة
فــي جبل الــزاويــة فــي ريــف إدل ــب ،فقد
خــالـهــا إحـســاســه بــالــزمــن ،وبنفسه،
بعدما بات اسمه «النصيري»« .االسم
ال ـ ــذي ك ـ ــان ي ـط ـل ـقــه م ـس ـل ـحــو «ج ـب ـهــة
ال ـن ـص ــرة» ع ـلــى جـمـيــع م ــن ك ــان ــوا في
األسر» ،يقول.
ويـ ـ ـت ـ ــاب ـ ــع« :ك ـ ـ ـنـ ـ ــا  15ش ـ ـخ ـ ـصـ ــا م ــن
طــرطــوس والــاذقـيــة وح ـمــاة ،قتلوا 2

يشير ابراهيم إلى
إصبع قدمه المبتور
ويشرح وسائل التعذيب
التي مورست بحقه

ق ــدام ع ـيــونــا .قــوصــوهــم بــالــرصــاص.
وكـنــا نــاطــريــن دورن ــا ،وكــل يــوم نفكر
إنـ ــه يــوم ـنــا األخـ ـي ــر ،وكـ ــل واح ـ ــد منا
كــان عــم يفكر بعيلته وبـ ــأوالده ،وعم
يدعي ربــه يرجع مشانهم» .ويضيف
إبراهيم ،شارحًا تفاصيل اليوم الذي
كــان يتكرر على مــدى سنتني ونصف
س ـ ـنـ ــة ،ف ـ ـي ـ ـقـ ــول« :ك ـ ــان ـ ــوا ي ـص ـح ــون ــا
ال ـس ــاع ــة  4ال ـص ـب ــح ل ـن ـص ـلــي ال ـف ـجــر،
وبـعــدهــا نقضي الـيــوم بحفر األنـفــاق
والخنادق وبالتعذيب .وطبعا كل ما
ح ــان وق ــت ص ــاة يـنــادولـنــا ،ونصلي
مع يلي كانو قبل شــوي عم يعذبونا
بأبشع الوسائل ،ملجرد أننا ،على حد
تعبيرهم ،نـصـيــريــة» .يشير ابــراهـيــم
إلـ ــى إص ـب ــع ق ــدم ــه املـ ـبـ ـت ــور ،ش ــارح ــا،
ب ـص ــوت م ـخ ـن ــوق ،وس ــائ ــل الـتـعــذيــب
التي مورست بحقه ،هو ورفاقه« :من
كتر الـضــرب بالكرباج راح اللحم عن
جلدي ،وبلش يصير بأصابع رجلي
غــرغــري ـنــا ،ف ـجــابــولــي ط ـب ـيــب ،بـتــرلــي
إص ـ ـبـ ــع مـ ـنـ ـه ــم .كـ ـ ــان بـ ــدهـ ــم نـ ـض ــل ال

مشهد ميداني

«النصرة» تدعو إلى «جيش فتح» في الغوطة ...والجيش يست ـ
أحمد حسان
مـ ــع ت ـف ــاق ــم الـ ـخ ــاف ــات بـ ــن ال ـف ـصــائــل
املسلحة في الغوطة الشرقية لدمشق،
وانشغال أجزائها الرئيسية في القتال
عـلــى جبهة ال ـبــاديــة ،ت ـقـ ِّـدم «الـنـصــرة»
دعــوت ـهــا ال ــرام ـي ــة إل ــى «ج ـمــع الـكـلـمــة»
عبر إنشاء «جيش الفتح» في الغوطة
الشرقية ،على غرار ما حصل في إدلب
وال ـق ـل ـمــون .ب ـيــان الـتـنـظـيــم الـ ــذي نشر

ي ـ ــوم أم ـ ــس ع ـل ــى ص ـف ـحــاتــه وم ــواق ـع ــه
االلكترونية ،دعا «املجاهدين الصادقني
وك ـ ــل ال ـف ـص ــائ ــل ع ـل ــى أرض ال ـغ ــوط ــة
الـشــرقـيــة إل ــى ٌإن ـشــاء جـيــش الـفـتــح في
ال ـغــوطــة .ج ـيــش واح ــد يـجـمــع كلمتنا
ويـ ـل ــم ش ـع ـث ـنــا ويـ ـق ــوي ض ـع ـف ـن ــا ...إن
الواجب في حقنا آكد ،فإن كان إخواننا
هناك (إدلب والقلمون) يقاتلون أطراف
الـ ـنـ ـظ ــام ...ف ـن ـحــن م ـمــا ي ـلــي رأس ـ ــه في
دمشق ،فحسم املعركة عندنا بإذن الله».

ح ــراك «ال ـن ـصــرة» فــي الـغــوطــة ،ك ــان قد
وازاه ارت ـف ــاع فــي وت ـيــرة امل ـع ــارك على
الجبهة الجنوبية لدمشق ،حيث كان
الجيش يخوض معاركه على خطوط
تماس يدخلها للمرة األولــى في شارع
ال ـث ــاث ــن وال ـح ـج ــر األسـ ـ ـ ــود  -املـعـقــل
ال ـج ـن ــوب ــي لـ ـ ـ ــ«داع ـ ـ ــش» -مـ ــا أدى ،فــي
حصيلة أولية حصلت عليها «األخبار»
من مصادر مطلعة ،الى سقوط أكثر من
ً
 12مقاتال في صفوف التنظيم.

وبحسب مصادر من داخل املخيم ،فإن
«ارت ـبــاكــا واض ـحــا أب ــداه داع ــش عندما
اضطر للقتال على جبهتني ،األولى مع
الجيش السوري على مشارف اليرموك،
والثانية مــع أكـنــاف بيت املـقــدس على
حدوده الشرقية».
وف ـ ـ ــي مـ ـق ــاب ــل ارت ـ ـ ـبـ ـ ــاك ال ـت ـن ـظ ـي ــم فــي
الـعــاصـمــة ،اش ـتــد قـتــالــه ي ــوم أم ــس في
محيط جزل وحقلها النفطي في الريف
ال ـش ــرق ــي مل ـحــاف ـظــة ح ـم ــص ،إذ كــانــت

األنباء املتضاربة من تلك الجبهة ،التي
حــاول «داعــش» من خاللها ترويج نبأ
تقدمه في جزل والحقل ،تشي بـ «معركة
كبرى جرت في محيط الحقل وفي كامل
الريف الشرقي للمحافظة».
لذلك ،استقدم الجيش تعزيزات نوعية
إل ـ ــى ري ـ ــف ح ـم ــص الـ ـش ــرق ــي ،مـ ــا أدى
إل ــى وق ــف حــالــة ال ـتــراجــع ال ـتــي ســادت
الـيــومــن الـفــائـتــن ،إذ حــاولــت وح ــدات
عسكرية استعادة السيطرة على نقاط
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تقرير

ــة تروى

الصوفية ّ في زمن «الخالفة»:
تغريبة سنة آل البيت
ّ
دمر مسلحو تنظيم
«داعش» أضرحة وقبور
شيوخ الطرائق الصوفية
في الجزيرة السورية ،أما
شيوخها األحياء فمنهم
من قضى نحبه تحت
التعذيب أو بالقتل العمد
ومنهم من ينتظر في
المعتقالت
فراس الهكار

عــايـشــن وال مـيـتــن ،وكــانــوا يتفننوا
بتعذيبنا ،ويتناوبوا علينا .معاهم
جهاز كهربا ،يحطوه ع جسم الواحد
مـ ـنـ ـن ــا ،ف ـي ـت ـك ـه ــرب ويـ ـصـ ـي ــر ي ــرج ــف،
وي ـن ـه ـ ّـد ح ـي ـلــه .وي ـح ــرق ــون ــا بــأس ـيــاخ
محماية بــالـنــار ،ويـضـلــوا يضربونا
بالكرباج لينهد حيلهم».
ابراهيم ،الذي حصل على لقب الشهيد
الـحـ ّـي ،يجد اليوم صعوبة في تناول
طعامه ،بعدما صغرت معدته ،نتيجة
سياسة التجويع التي اتبعها آسروه.
«كانوا يتبعون سياسة قوت ال تموت.
شــي نضل عايشني ،يطعمونا مرتني
بــالـيــوم ،نــص خـبــزة ،كمشة بــرغــل ،أو
رز ،أو م ـع ـك ــرون ــة» .وي ـخ ـتــم ابــراه ـيــم
حــديـثــه بــال ـقــول« :الـحـمــدلـلــه ك ــان إلــي
عمر شوف عيالي وأهلي .وولــدت من
جديد .لكن قلبي حزين ع رفاقي ،يلي
ض ـل ــوا م ــع امل ـس ـل ـحــن ،وم ـق ـه ــور على
بـلــدي وعـلــى كــل شــي صــار فيها .وما
رح قول غير الله أكبر على كل مني ّ
مد
ّ
يده بالخراب لهالبالد».

قضى فــي معتقل تنظيم «داع ــش»
مـ ـن ــذ أيـ ـ ـ ــام الـ ـشـ ـي ــخ م ـح ـم ــد امل ـغ ــط
الحليبي شـيــخ الـطــريـقــة الرفاعية
الـ ـص ــوفـ ـي ــة ف ـ ــي مـ ـح ــافـ ـظ ــة الـ ــرقـ ــة،
وأح ــد أول ـيــاء أوالد الـشـيــخ عيسى
القمر السالمة الرفاعي الحسيني،
وخليفته في مدينة الرقة منذ عام
.1987
يروي أحد أقارب الشيخ رافضًا ذكر
اسمه لــ«األخـبــار»« :بعد أن ساءت
أوضاع املدينة طلبنا منه املغادرة
إلى مكان آمن ،وبعد اإللحاح غادر
م ــع عــائـلـتــه إل ــى أق ــارب ــه ف ــي تركيا
لكنه آثر البقاء الجئًا فارًا من لعنة
الحرب الدائرة في مدينته».
يـضـيــف« :ع ــاد مـنــذ أي ــام مــع أف ــراد
أسرته إلى بيته وأهله ،واعتكف في
منزله زاهـ ـدًا فــي كــل ش ــيء .لــم يكن
يــدرك أن قــدره هو الــذي يدفعه إلى
العودة».
اع ـت ـق ــل رجـ ـ ــال دوريـ ـ ــة «ال ـح ـس ـب ــة»
الـتــابـعــة لتنظيم «داعـ ــش» الشيخ
مــن منزله .لــم يحتمل فيها جسده
أن ــواع الـتـعــذيــب الـتــي تـعــرض لها.
بعد عشرة أيام من اعتقاله تم إبالغ
عائلته بوفاته .وضعوا جثمانه في
براد مستشفى الرقة الوطني ،هناك
ألـقــى أهـلــه وبـعــض أق ــارب ــه النظرة
األخـيــرة على وجـهــه .تقرير الوفاة
يشير إلى أنها ناتجة من «احتشاء
قلبي» .رفض «داعش» تسليم جثة
ال ـش ـي ــخ إل ـ ــى ذوي ـ ــه ل ـي ـت ـس ـنــى لـهــم
دفنها في مقبرة العائلة .يقول أحد
مريديه« :لن يكون لشيخنا جنازة
ت ـخــرج م ــن بـيـتــه ون ـم ـشــي خـلـفـهــا،
وال قـ ـبـ ـرًا ت ـ ـ ــزوره ب ـن ــات ــه وزوجـ ـت ــه
وول ــده الــوحـيــد ،ألن تنظيم داعــش
يخشى أن يتحول قـبــره إلــى مــزار،
وه ــم الــذيــن هــدمــوا جـمـيــع م ــزارات
وأضـ ــرحـ ــة م ـش ــاي ــخ ال ـص ــوف ـي ــة فــي
امل ـحــاف ـظــة م ـنــذ سـيـطــرتـهــم عليها
قبل عام».

هدم األضرحة
مــع إعــان نشوء تنظيم «داعــش»

في الجزيرة السورية بدأ بتفجير
مـقــامــات وم ـ ــزارات شـيــوخ الـطــرق
الـصــوفـيــة ،وه ــي مـنـتـشــرة بكثرة
فـ ــي س ـ ــوري ـ ــا ،وتـ ـشـ ـك ــل ن ـم ــوذج ــا
ح ـق ـي ـق ـيــا لـ ــإسـ ــام املـ ـعـ ـت ــدل مـنــذ
مئات السنني .وثــق ناشطون من
محافظة دي ــر ال ــزور قـيــام تنظيم
«داع ــش» بتفجير ضــريــح الشيخ
عيسى القمر الرفاعي الحسيني
ال ــواق ــع ف ــي ب ـل ــدة ال ـب ـص ـيــرة على
ن ـه ــر الـ ـ ـف ـ ــرات ،ش ـ ــرق م ــدي ـن ــة دي ــر
ال ـ ـ ـ ــزور .يـ ـتـ ـج ــاوز ع ـم ــر ال ـض ــري ــح
 250س ـنــة .وي ـصــف أه ــل املنطقة
الـشـيــخ عيسى بــأحــد أول ـيــاء الله
الـصــالـحــن ،وه ــو شـيــخ الطريقة
الـصــوفـيــة الــرفــاع ـيــة ف ــي ســوريــا.
كما فجر عناصر التنظيم ضريح
خليفته الشيخ عبد املجيد الشيخ
ع ـي ـســى ال ــرف ــاع ــي .خ ـ ــرج أبـ ـن ــاؤه
م ــع ع ــائ ــات ـه ــم إلـ ــى ت ــرك ـي ــا حـيــث
واالحترام عند
يحظون بالتقدير
ُ
أقاربهم في املدن العربية املحتلة
من السلطنة العثمانية.
ي ـ ـق ـ ــول خـ ـطـ ـي ــب أح ـ ـ ـ ــد املـ ـس ــاج ــد
ف ــي مــدي ـنــة ال ــرق ــة وهـ ــو س ـعــودي
الـجـنـسـيــة« :إن ال ـصــوف ـيــن كـفــرة
ويجب هدم أضرحتهم ومزاراتهم
ألنها تحولت مع الزمن إلى أماكن
لـلـتـبــرك وال ـت ـقــرب م ــن ال ـل ــه ،وه ــذا
ال يـجــوز فــي اإلس ــام ،لــذلــك كانت
تـجــب إعـ ــادة ال ـن ــاس إل ــى رشــدهــم
وهديهم».
ُ
سـ ـ ُـويـ ــت الـ ـقـ ـب ــور ب ـ ـ ـ ــاألرض ،وق ـت ــل
ال ـش ـيــخ ح ـســن أب ـ ــرز ش ـي ــوخ الــرقــة
ُ
ورمـيــت جثته أمــام املسجد الكبير
ُ
في املدينة حيث كان يقيم ،وأعلنت
الـحــرب على مشايخ الصوفية في
ع ـم ــوم ال ـج ــزي ــرة الـ ـس ــوري ــة .تـمـكــن
ب ـع ـض ـه ــم مـ ــن ال ـ ـف ـ ــرار إلـ ـ ــى خـ ــارج
مـ ـن ــاط ــق حـ ـك ــم الـ ـتـ ـنـ ـظـ ـي ــم ،إال أن
بـعـضـهــم رف ــض ال ـخ ــروج م ــن بيته
آخذين بالحديث النبوي «إذا كثرت
الفنت فالزموا بيوتكم».
لم يأمن الشيوخ حتى في بيوتهم،
اعتقل قبل نحو عام الشيخ محمد
خير محمد توفيق عجان الحديد،
وهو من شيوخ الصوفية البارزين
فــي ســوريــا وصـ ــودرت أمــاكــه .وال
يعرف أهله عنه أي خبر ،إضافة إلى
العديد من املشايخ الذين غيبتهم
السجون وال ُيعرف مصيرهم حتى
اآلن.

الصوفية نهج وفكر
يدعو النهج الصوفي إلى التسامح
واإلحـ ـ ـ ـس ـ ـ ــان وال ـ ـع ـ ـيـ ــش املـ ـشـ ـت ــرك،
وتحظى الصوفية بتقدير الـعــوام
ف ــي الـ ـج ــزي ــرة الـ ـس ــوري ــة .وس ــاه ــم
مشايخها بحل كثير من الخالفات
والنزاعات بني العشائر ،وكانت لهم
مكانتهم االجتماعية وحضورهم
في الذاكرة الجمعية للمنطقة ككل.

ُقتل الشيخ حسن أبرز شيوخ الرقة ُ
ورميت جثته أمام المسجد الكبير (أرشيف)

ُ
وت ـ ـ ـ ــروى ع ــن ك ــرام ــات ـه ــم ح ـكــايــات
كثيرة قد ال يقبلها العقل البشري
أح ـيــانــا ،إال أنـهــا بنظر عـمــوم أهــل
ال ـج ــزي ــرة حـقـيـقــة مــوث ـقــة .يصفهم
البعض بـ«سنة آل الـبـيــت» ،ملــا في
طقوسهم من تقديس واحترام ألهل
بيت النبي.
يقول الشيخ محمد حبيب الفندي
خليفة الـشـيــخ مـحـمــد خـيــر عجان
الحديد لــ«األخـبــار» إن «التصوف
ال ــذي ك ــان فــي مـحــافـظــة الــرقــة كــان
مبنيًا على تعلم الشريعة املطهرة،

م ــن أصــول ـهــا الـ ـ ــواردة ف ــي الـكـتــاب
والسنة والفقه ،وال يوجد فيها ما
يـخــالــف ال ـشــرع ،وه ــذا متفق عليه
عند عــامــة مشايخ الــرقــة منذ أكثر
م ــن قـ ــرن ،ول ــم ي ـكــن ي ـع ـتــرض عليه
ســوى بعض غــاة الــوهــابـيــة» .لكن
ف ــي «ش ـ ــرع» داع ـ ــش ،ال م ـج ــال ألي
إسالم معتدل .وحدها تلك النسخة
الوهابية هــي الـســائــدة ،وتـ ّ
ـدمــر كل
ما يواجهها من اعـتــدال .انــه الزمن
األس ــود لــإســام الصوفي املعتدل
في البالد التي تحتلها «داعش».

تقرير

«جيش اإلسالم» يعتقل وزير العدل اعالميًا!
كشف «جيش اإلس ــام» صباح أمــس،
عن «عملية انغماسية محكمة ملجاهدي
جيش اإلسالم في قلب دمشق ،أدت الى
اعتقال شخصية قيادية ...واقتياده إلى
الـغــوطــة» .وبعد هــذا اإلع ــان ،بــرز اسم
وزير العدل في الحكومة السورية ،نجم
الــديــن األحـمــد ،كأحد األسـمــاء املشتبه
في اختطافها ،قبل أن يبادر الوزير إلى
إجـ ــراء سلسلة ات ـص ــاالت مــع الـقـنــوات
ـار من
الـفـضــائـيــة ل ـيــؤكــد أن ال ـخ ـبــر عـ ـ ٍ
الصحة.
بدوره ،لجأ التنظيم عصرًا إلى «تغريد ٍة»

أخ ــرى ،أعـلــن فيها« :لــم نـصــرح ونعلن
حتى اآلن عن اسم الشخصية القيادية
الـ ـب ــارزة ال ـتــي ج ــرى اعـتـقــالـهــا صـبــاح
ه ــذا ال ـيــوم (أمـ ــس) مــن دم ـش ــق» ،فيما
رجحت مصادر مقربة من التنظيم في
الـغــوطــة الـشــرقـيــة ،أن الشخصية التي
أعـلــن التنظيم عــن اخـتـطــافـهــا «ليست
سياسية أو حكومية ،بــل على األغلب
إحـ ــدى الـشـخـصـيــات الـعـسـكــريــة الـتــي
أوكـلــت إليها مهمة الـقـتــال فــي الغوطة
الشرقية لدمشق».
(األخبار)

ــعيد المبادرة في جزل
خسرها الجيش أول من أمس أمام تقدم
مسلحي «داع ــش» بــاتـجــاه حقل جــزل.
عـنــاصــر الـجـيــش خ ــاض ــوا اشـتـبــاكــات
عنيفة السـتـعــادة السيطرة على قرية
ج ــزل املـ ـج ــاورة ل ــآب ــار الـنـفـطـيــة ،التي
تــؤلــف الحقل األه ــم فــي ســوريــا حاليًا.
م ـ ـصـ ــدر م ـ ـيـ ــدانـ ــي أكـ ـ ــد أن «الـ ـجـ ـي ــش
السوري أشعل جميع النقاط وخطوط
الـتـمــاس فــي مـحـيــط الـحـقــل ،مـنـعــا من
سرعة تمركز املسلحني في النقاط التي

استولوا عليها خالل الساعات املاضية،
م ــا أدى إل ــى اس ـت ـعــادة الـسـيـطــرة على
بئرين من أصل  ٦آبار باتت خالية من
أي تواجد للمسلحني ،وتحت سيطرة
الجيش نــاريــا» .وبحسب املـصــدر ،فإن
«االش ـت ـبــاكــات ج ــاري ــة حـتــى السيطرة
على اآلبار الستة ،مع استعادة الجيش
امل ـ ـب ـ ــادرة املـ ـي ــدانـ ـي ــة ،وم ـن ـع ــه ال ـت ـفــاف
املسلحني على قواته في نقاط عدة».
وبدورها ،انعكست مجريات املعركة في

جــزل على دمـشــق عبر ارتـفــاع ساعات
تـقـنــن ال ـت ـيــار ال ـك ـهــربــائــي ال ـت ــي تـبـ ّـن
الحقًا ازدياد وضعها سوءًا بعد تفجير
عـنــاصــر «داعـ ـ ــش» أح ــد خ ـطــوط الـغــاز
الواقع بالقرب من مطار «تي فــور» في
الريف الشرقي للمحافظة ،وفيما خسر
التنظيم أكثر من  13مسلحًا في صفوفه
خـ ــال االش ـت ـب ــاك ــات م ــع ال ـج ـيــش على
أط ــراف قرية الفرقلس ،تمكن مقاتلوه
من تحقيق خسائر مباشرة في صفوف

«ج ـي ــش اإلس ـ ــام» خ ــال االش ـت ـبــاكــات
التي اندلعت بني التنظيمني في محيط
بلدة املحسا في الريف ذاته .كذلك ،قتل
أكـثــر مــن  17مسلحًا مــن «داع ـ ــش» في
استهداف ســاح الجو مواقع التنظيم
في منطقة البيارات الغربية في الريف
الـشــرقــي أيـضــا .فــي مـ ــوازاة ذل ــك ،وبعد
سيطرة املـعــارضــة على أج ــزاء واسعة
من شرقي محافظة درعا ،أعلن «جيش
الـ ـي ــرم ــوك» ف ــي «ال ـج ـب ـهــة الـجـنــوبـيــة»

إطـ ـ ـ ــاق م ـ ــا سـ ـم ــاه ــا مـ ـع ــرك ــة «س ـح ــق
ال ـط ـغ ــاة» ،حـيــث كـشــف ب ـيــان التنظيم
ال ـصــادر عصر أم ــس ،عــن بــدء مقاتليه
«ه ـج ــوم ــا م ـبــاغ ـتــا ع ـلــى م ـط ــار الـثـعـلــة
الـعـسـكــري وال ـســريــة الــراب ـعــة فــي ريــف
السويداء» ،فيما أكــدت مصادر محلية
سقوط عددا كبيرًا من الصواريخ على
مطار الثعلة أمس ،ما قد يعني اضطرار
وحدات الجيش لالنسحاب منه باتجاه
قرية الثعلة في محافظة السويداء.
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تمدد «داعش» والتغيير الديموغرافي :إنه زمن التـ
لطالما كانت التغييرات الديموغرافية نتاجًا للحروب والصراعات .هذا
أقله ما كان بارزًا في القرن الماضي ،إثر الحربين العالميتين ...وهذا ما
شهدته القارة األوروبية كما الشرق األوســط في مراحل وظروف
مختلفة .قبل غزو العراق عام  2003وبداية تفتت بالد الرافدين،
كان العالم قد شهد على التغييرات الديموغرافية الواضحة في
يوغوسالفيا ـ السابقة ـ وما سبقها إثر انهيار االتحاد السوفياتي ...قبل
أن تحل الصراعات الحالية التي تعيشها دول المشرق العربي راهنًا.
في هذا الشأن ،بعيدًا عن االتهامات التي يؤججها اإلعالم في أغلبها،
ّ
فإن ما نتج في بلد كالعراق من الغزو األميركي ومن تمدد تنظيم
كـ«داعش» أخيرًا ليس متشابهًا ،خصوصًا أن احتالل التنظيم لبعض
المناطق العراقية ًكان له الدور الوظيفي الواضح ...من سهل نينوى
مرورًا بديالى وصوال إلى «حزام بغداد»
بغداد ـ مصطفى سعدون
يمكن ال ـقــول إن ال ـعــراق اآلن ،لــم يعد
الحاضنة الحقيقية لألقليات ،مثلما
ك ــان ســابـقــا .فـهـجــرة املسيحيني منه
ت ــزداد بسرعة ،أمــا األقـلـيــات األخ ــرى،
ف ـل ــم ي ـع ــد ل ـه ــا م ـك ــان ب ــن ال ـقــوم ـيــات
واملــذاهــب الكبيرة .اإليــزيــديــون كانت
ل ـهــم ح ـصــة م ــن امل ــأس ــاة ال ـت ــي لحقت
ب ــال ـع ــراق ب ـعــد ال ـع ــاش ــر م ــن ح ــزي ــران
 ،2014كما كانت مثلها للشبكة .هكذا

بغداد ستظل القلعة األخيرة التي
تحدد شكل النظام السياسي الذي
يحكم البالد في المستقبل
هــي ال ـحــال مــع الّـفـئــات األخ ـ ــرى ،غير
«الشيعة» و«السنة» و«األكراد».
ف ـ ــي مـ ـح ــافـ ـظ ــة ن ـ ـي ـ ـنـ ــوى ،وم ــرك ــزه ــا
مــدي ـنــة امل ــوص ــل ،ه ـن ــاك صـ ــراع كبير
وط ــوي ــل ،ب ــن ال ـع ــرب واألك ـ ـ ــراد ،حتى
ُ
الجارة الشمالية للعراق ،تركيا ،تريد
إخ ـض ــاع ه ــذه املــدي ـنــة ول ــو سياسيًا
إلرادتـ ـ ـه ـ ــا .هـ ــذا ح ـل ــم اإلمـ ـب ــراط ــوري ــة
العثمانية األزلي.
يوجد صــراع أيضًا فــي مدينة النبي
يونس (املوصل) ،قضاء تلعفر ،الذي
تسكنه غالبية «شيعية» ،منتمية إلى
القومية التركمانية ،وهي ثالث قومية
فــي ال ـعــراق ،بعد العربية والـكــرديــة...
وكذلك في قضاء تلكيف ،الذي يقطنه
املسيحيون الكلدان.
قـضــاء سـنـجــار ،يسكنه اإليــزيــديــون.
شهد معقل أتباع هذه الديانة ،عملية
ن ـ ــزوح ك ـب ـي ــرة ،م ــع اح ـت ــال «داع ـ ــش»

ملــديـنــة امل ــوص ــل .ول ــم يـكـتــف التنظيم
بذلك ،فخطف وقتل اآلالف منهم.
ناشط إيزيدي مقيم في أربيل ،رفض
الكشف عن اسمه ،يقول لــ«األخـبــار»،
إن «الـ ـ ـ ـ ــذي ح ـ ــدث ل ــإي ــزي ــدي ــن ك ــان
ُمـخـطـطــا ل ــه م ـنــذ ع ــام  ،2007عـنــدمــا
ق ـت ــل ُ
وج ـ ـ ــرح أك ـث ــر م ــن  800إي ــزي ــدي
ب ـت ـف ـج ـي ــرات ن ــاحـ ـي ــة ال ـق ـح ـط ــان ـي ــة».
ويـ ـضـ ـي ــف« :نـ ـح ــن نـ ـع ــرف ك ــل ش ــيء،
ل ـك ـن ـنــا ن ـخ ـشــى الـ ـح ــدي ــث ،هـ ـن ــاك مــن
يستهدفنا في أي مكان ،ورئيس إقليم
كردستان الـعــراق ،مسعود البرزاني،
باعنا لداعش ،وهــذا جزء من مخطط
إلفــراغ العراق من اإليزيديني ،خاصة
أن ه ـ ـنـ ــاك عـ ـمـ ـلـ ـي ــات كـ ـبـ ـي ــرة لـ ـش ــراء
منازلنا».
ُ
أما ديالى ،وهي املحافظة التي تشكل
عراقًا صغيرًا ملا فيها من تنوع ديني
وقــومــي ومــذهـبــي ،فإنها أيضًا هدف
ل ـل ـم ـت ـصــارعــن ،ألن ال ـع ــرب بشقيهم
«الشيعي» و«السني» يوجدون فيها،
كذلك يسكنها «أك ــراد ُسنة وشيعة»،
وفيها أقلية تركمانية .مراحل الصراع
في هذه املنطقة تأخذ مديات أبعد.
ي ـق ــول ال ـب ــاح ــث االج ـت ـم ــاع ــي ،سـعـيــد
ك ــري ــم ،لـ ـ ــ«األخـ ـ ـب ـ ــار» ،إن «هـ ـن ــاك مــن
اسـتـغــل ال ـح ــرب ض ــد داعـ ــش ،وسـعــى
إلـ ـ ــى إح ـ ـ ـ ــداث ت ـغ ـي ـي ــر ديـ ـم ــوغ ــراف ــي،
خاصة في املناطق القريبة من إقليم
كردستان العراق».
لكن الـنــائــب عــن «ائ ـتــاف مـتـحــدون»،
رعـ ــد ال ــده ـل ـك ــي ،يـ ـق ــول ،ف ــي تـصــريــح
صـ ـ ـح ـ ــاف ـ ــي ،إن «الـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــوات األمـ ـنـ ـي ــة
أج ــرت بـمـســاعــدة املـلـيـشـيــات تغييرًا
دي ـم ــوغ ــراف ـي ــا ف ــي م ـح ــاف ـظ ــة دي ــال ــى،
وقامت بتهجير العديد من املواطنني
عـ ـل ــى أس ـ ـ ـ ــاس طـ ــائ ـ ـفـ ــي» .وال ي ـت ـفــق

ّ
حذرت وزارة التخطيط من حصول تغيير ديموغرافي في المناطق التي شهدت نزوحًا واسعًا لألهالي (أ ف ب)

ت ـص ــري ــح ال ـن ــائ ــب م ــع م ــا ذهـ ــب إل ـيــه
امل ـت ـحــدث بــاســم «ال ـح ـشــد الـشـعـبــي»،
كريم النوري ،الذي يشير إلى «وجود
رغ ـ ـبـ ــات س ـي ــاس ـي ــة ب ـت ـش ــوي ــه صـ ــورة
الـ ـق ــوات األم ـن ـي ــة وال ـح ـش ــد الـشـعـبــي،
وتتهمها على أساس محاولة إحداث
تغيير ديموغرافي».
وي ـض ـي ــف الـ ـ ـن ـ ــوري لـ ـ ــ«األخـ ـ ـب ـ ــار» أن
«دخـ ـ ــول ال ـح ـشــد ال ـش ـع ـبــي لـلـمـنــاطــق
الـ ُّـسـنـيــة ال يعني أن ــه سيبقى فـيـهــا...
ن ـح ــن نـ ـح ــرره ــا ل ـي ـت ـس ـلــم أب ـ ـنـ ــاء تـلــك
املـ ـن ــاط ــق وال ـ ـق ـ ــوات األمـ ـنـ ـي ــة عـمـلـيــة
مسك األرض ،ولم نعمل على التغيير
الديموغرافي».
وفــي ب ـغــداد ...كذلك جــاء الحديث عن
احتمالية حدوث تغيير ديموغرافي،
خ ــاص ــة أن أط ـ ــراف ال ـعــاص ـمــة (ح ــزام
ُ
نية».
بغداد) ،توجد فيها عشائر «س ّ
وزارة التخطيط هي األخ ــرى ،حــذرت
م ـ ــن ح ـ ـصـ ــول ت ـغ ـي ـي ــر ديـ ـم ــوغ ــراف ــي
فـ ــي املـ ـن ــاط ــق الـ ـت ــي شـ ـه ــدت ن ــزوح ــا
واسعًا لألهالي ،ســواء في نينوى أو
ص ــاح الــديــن أو ديــالــى وغـيــرهــا من

املحافظات.
كــذلــك لــم تختلف ال ـحــال مــع القومية
التركمانية ،التي يقول بشأنها رئيس
«ال ـج ـب ـهــة ال ـتــرك ـمــان ـيــة» ف ــي مجلس
النواب ،أرشد الصالحي ،إنها «هدف
ل ـب ـعــض الـ ـجـ ـه ــات ل ـط ـمــس هــوي ـت ـهــا،
وإح ـ ـ ـ ـ ــداث ت ـغ ـي ـي ــر دي ـ ـمـ ــوغـ ــرافـ ــي فــي
مناطق وجودها».
ف ـ ــي م ـق ـل ــب آخ ـ ـ ـ ــر ،أصـ ـ ـ ـ ــدر ،ف ـ ــي وق ــت
س ـ ــاب ـ ــق ،مـ ـجـ ـل ــس مـ ـح ــافـ ـظ ــة واس ـ ــط
(جنوبي العراق) ،قــرارًا منع بموجبه
بـيــع ال ـع ـق ــارات واألراضـ ـ ــي لـلـعــائــات
الـ ـن ــازح ــة الـ ـت ــي اتـ ـخ ــذت م ــن مـنــاطــق
امل ـح ــاف ـظ ــة س ـك ـنــا م ــؤق ـت ــا ل ـه ــا .كــانــت
تخشى املحافظة من حدوث أي تغيير
ديموغرافي إثر بقاء العوائل النازحة
فيها.
أم ــا األك ـ ــراد الــراغ ـبــون بـضــم املــوصــل
وك ــرك ــوك إل ــى إق ـل ـي ـم ـهــم ،ف ـلــم يـخـفــوا
شـيـئــا ع ــن أم ـن ـيــات ـهــم ،وهـ ــذا م ــا أك ــده
في تصريح صحافي ،رئيس حكومة
اإلقليم ،نيجرفان البرزاني ،حني قال:
«إذا اعتقدنا أن العراق يمكن أن يعود

كما كان عليه قبل املوصل ،فال أظن أن
ذلك سيحصل ،هذا شبه مستحيل».
كـ ــانـ ــت رسـ ــالـ ــة ال ـ ـبـ ــرزانـ ــي واض ـ ـحـ ــة:
ُ
املـنــاطــق الـتــي تـحــررهــا «البشمركة»،
ال يـمـكــن تــرك ـهــا الح ـق ــا ،ال للحكومة
االتـ ـح ــادي ــة وال ألي قـ ــوة أخـ ـ ــرى .هم
يريدون البقاء فيها وضمها لإلقليم،
ه ـ ـكـ ــذا ك ـ ـ ــان ُيـ ـشـ ـي ــر رئ ـ ـيـ ــس ح ـك ــوم ــة
كردستان الـعــراق ...ليتالقى بذلك مع
عدة تصريحات أطلقها رئيس اإلقليم
مسعود البرزاني.
وفي بيان صدر سابقًا ،عن رجال دين
مـسـيـحـيــن ،قــالــوا إن «مـنــاطـقـهــم في
سهل نينوى (القريبة مناطق النفوذ
الكردي) تتعرض لتغيير ديموغرافي،
وهـ ـن ــاك م ــن ع ـم ــل ع ـل ــى هـ ــذا ال ـش ــيء،
ّ
ووزع أراضي وممتلكات ،مقابل خلق
مجتمع آخر يفوقنا كسكان أصليني».
وأكد البيان أن الشعب في تلك املنطقة
«أص ـ ـبـ ــح ال ـ ـيـ ــوم م ـ ـهـ ــددًا فـ ــي وج ـ ــوده
وحـ ـق ــوق ــه ،وال س ـي ـمــا أن ال ـس ـل ـطــات
ال ـح ـك ــوم ـي ــة واألطـ ـ ـ ـ ـ ــراف ال ـس ـيــاس ـيــة
عمومًا ال تتعامل بجدية مع الحلول».

أكثر من  300مليار دوالر خسائر اقتصادية
بغداد ـ سالم زيدان
تعرض االقتصاد العراقي النتكاسة
كبيرة بعد سيطرة تنظيم «داعــش»
على مساحة ثلث البالد ،في العاشر
مــن ح ــزي ــران  ،2014إذ دم ــرت البنى
التحتية ألكـثــر مــن ثــاث محافظات
بـسـبــب املـ ـع ــارك وال ـق ـص ــف املـسـتـمــر
مــن ط ـيــران الـجـيــش وال ـقــوة الجوية
و«التحالف الــدولــي» ،إضافة إلى أن
التنظيم استحوذ على أموال البنوك
واوقــف العديد من املنافذ التجارية
ّ
وقسم السوق العراقية إلــى شمالية
وجنوبية.
قــدرت الخسائر املالية للعراق خالل

الـعــام املــاضــي بأكثر مــن  300مليار
دوالر وف ــق خ ـب ــراء االق ـت ـص ــاد ،كما
أن ديــونــا مالية ترتبت على العراق
بأكثر من  21مليار دوالر بعد شرائه
أسلحة بالدفع باآلجل.
وك ـش ـفــت الـحـصـيـلــة الـنـهــائـيــة الـتــي
أعدتها اللجنة املـســؤولــة عــن اعمار
املحافظات املـتـضــررة أن  870مبنى
ح ـك ــوم ـي ــا و 218جـ ـسـ ـرًا و 14نـفـقــا
مــروريــا دمــرت بالكامل ،إضــافــة إلى
 300كـلــم مــن شبكتي سـكــك الحديد
في غرب وشمال البالد.
امل ـ ـس ـ ـت ـ ـشـ ــار االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادي ل ــرئ ـي ــس
الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،م ـظ ـه ــر م ـح ـم ــد ص ــال ــح،
أعلن أن «الحرب ضد تنظيم داعش

كلفت العراق مبالغ كبيرة ،إذ بلغت
مــن الناتج اإلجمالي  ،%15مــا يقدر
بنحو  30مـلـيــار دوالر ،إضــافــة إلــى
تخصيص الحكومة  25مليار دوالر
ل ــدع ــم الـ ـق ــوات األم ـن ـي ــة خـ ــال ال ـعــام
الحالي في امليزانية املالية».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ص ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــح ،ف ـ ـ ـ ــي ح ـ ــدي ـ ــث
لـ«األخبار» ،أن «القطاعات االنتاجية
في املحافظات التي تشهد عمليات
ع ـس ـك ــري ــة أصـ ـيـ ـب ــت ب ــال ـش ـل ــل حـيــث
ت ــوق ــف ان ـ ـتـ ــاج ال ـنـ ـف ــط فـ ــي م ـص ـفــاة
بـيـجــي» ،مــوضـحــا أن «نـسـبــة النمو
في االقتصاد العراقي أصبحت %1
وفق تقديرات صندوق النقد الدولي
مما سينعكس سلبا على البالد».

املتحدث باسم وزارة التخطيط ،عبد
الزهرة الهنداوي ،شدد على صعوبة
القيام بمسح كامل عن حجم الضرر
ال ــذي لـحــق بــاملـنــاطــق ال ـخــارجــة عن
سيطرة الــدولــة ،مثل نينوى وأجــزاء
من صــاح الدين واألنـبــار ،مبينًا أن
«وزارة التخطيط ستقوم مع وزارات
الـ ـصـ ـح ــة وال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــات وال ـ ـخـ ــدمـ ــات
واالعمار والتربية والتعليم العالي
والـحـكــومــات املـحـلـيــة بـقـيــاس حجم
الضرر».
وأضـ ــاف ال ـه ـن ــداوي ل ــ«األخ ـب ــار» أن
«ح ـجــم ال ـض ــرر ف ــي ال ـب ـنــى التحتية
كبير ج ـدًا ،وهـنــاك خطة بالتنسيق
م ــع ال ـج ـه ــات امل ـع ـن ـيــة ت ـع ـت ـمــد عـلــى

م ـح ــوري ــن ،األول إعـ ـ ــادة االس ـت ـق ــرار
لـ ـلـ ـمـ ـن ــاط ــق امل ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــررة م ـ ـ ــن ت ــوفـ ـي ــر
متطلبات ع ــودة الـعــائــات الـنــازحــة
والـ ـث ــانـ ـي ــة إعـ ـ ـ ــادة اع ـ ـمـ ــارهـ ــا ،حـيــث
جرى إنشاء صندوق اعمار املناطق
املحررة بقيمة  500مليار دينار».
وأوضـ ـ ـ ــح أن «ال ـ ـع ـ ــراق ي ـس ـع ــى إل ــى
الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى مـ ـس ــاع ــدات دول ـي ــة
لدعم صندوق اعمار املناطق املحررة
مـ ــن خـ ـ ــال االجـ ـتـ ـم ــاع ــات ال ــدولـ ـي ــة،
وك ــان آخــرهــا اجـتـمــاع ال ــدول السبع
الكبار في برلني» ،مبينًا أن «نسبتي
ال ـب ـطــالــة ارت ـف ـعــت إل ــى  %15بـعــدمــا
ك ــان ــت  ،%12وال ـف ـقــر ألق ــل م ــن %30
بعدما كانت .»%19
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ــفتيت!
الـ ـ ـن ـ ــاش ـ ــط فـ ـ ــي شـ ـ ـ ـ ــؤون األقـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــات،
مـحـمــد الـشـبـكــي ،ي ـقــول ل ــ«األخ ـب ــار»
إن ــه «بـعــد ع ــام ُ 2004وض ــع برنامج
لتصفير األقليات في املوصل ،ضمن
م ــراح ــل ،ن ـتــج م ـن ـهــا تــرح ـي ـل ـهــم إلــى
خـ ــارج امل ــدي ـن ــة ،كـمـحـطــة أول ـ ــى .كــان
الـ ـن ــزاع مـثـلـمــا بـ ــرز حـيـنـهــا صــراعــا
كــرديــا ـ عربيًا حــول املــوصــل .دخلت
البشمركة إلــى نهاية الحد الفاصل
ب ــن ال ـس ــاح ــل األيـ ـم ــن واألي ـ ـسـ ــر مــن
املــدي ـنــة ع ـنــد ن ـهــر دج ـل ــة وأصـبـحــت
منذ ذلــك الحني منطقة نفوذ كردية
ّ
مقار األحــزاب الكردية في
وانتشرت
ع ـمــوم مـنـطـقــة ال ـســاحــل األي ـس ــر من
خ ــارج املــديـنــة وداخ ـل ـهــا ،بــاإلضــافــة
إلى سيطرة البشمركة على  16وحدة
إدارية حول املدينة».
ّ
ـذه ال ـص ــورة جعلت
ويـضـيــف أن «هـ ـ ّ
نينوى في وضع هش أمنيًا ومسيطرًا
عليه مــن قبل األح ــزاب الكردية التي
كــانــت تكسب ثـلــث أص ــوات املــوصــل،
ومن مجموع  37عضوًا كان دائمًا لها
من  12إلــى  15مقعدًا جعلت مجلس
املـ ـح ــافـ ـظ ــة رهـ ـيـ ـن ــا لـ ـه ــا واملـ ـح ــاف ــظ
م ــوظـ ـف ــا ب ـ ـيـ ــدهـ ــم» .ويـ ـشـ ـي ــر إلـ ـ ــى أن
«جـمـيــع الـ ـق ــرارات الـسـيــاسـيــة كــانــت
كردية لغاية  .2009وبعد انتخابات
مجالس املحافظات حينها حصلت
قائمة الحدباء بزعامة اثيل النجيفي
الذي كان ندًا لألكراد وكانت شعاراته
االنتخابية إخراج األكراد من نينوى
وهوية نينوى العربية وحصل على
 16م ـق ـع ـدًا ،ل ـكــن ب ـعــد س ـن ـتــن تغير
املــوقــف ال ـعــربــي داخ ــل املــوصــل بعد
تدخل األت ــراك في املــوضــوع من أجل
الضغط على حكومة نوري املالكي».
ازدادت م ـخ ــاوف األق ـل ـي ــات ب ـصــورة
كبيرة ،مع عدم وجــود طمأنة كردية
واضحة لهم أو تدخل حكومي إلنقاذ
الوضع ،حيث بقيت مناطق سنجار
وتلعفر لم يدخلها «داعش» بعد.
وبحلول يوم  25حزيران  ،2014سقط
قضاء تلعفر وبعدها قضاء سنجار
بسبعة أيــام .هنا دق ناقوس الخطر
بــالــرغــم مــن وص ــول تـعــزيــزات لقوات
«البشمركة».
نزح أول األمر املسيحيون في منطقة
ال ـح ـم ــدان ـي ــة ،وبـ ـع ــده ــا اإلي ــزي ــدي ــون
ف ــي بـعـشـيـقــة ،أم ــا ال ـش ـبــك فــانـتـظــروا
ال ـل ـح ـظ ــات األخ ـ ـيـ ــرة وسـ ــط ط ـمــأنــات
كــرديــة بـعــدم سـقــوط مناطقهم ،وفــي
ال ـســابــع م ــن آب  ،2014وت ـحــدي ـدًا في
ً
ال ـحــاديــة عـشــر ل ـي ــا ،شــاهــد الـسـكــان
س ـ ـيـ ــارات «ال ـب ـش ـم ــرك ــة» وهـ ــي تـسـيــر
مــن دون تشغيل إض ــاءة ،وانسحبت
خالل أقل من نصف ساعة كل القوات
مــن حــزام نينوى إلــى مـحــاور الخازر

تشير التقديرات
إلى أن تكلفة الحرب
تصل إلى نحو10
ماليين دوالر يوميًا
وحـ ــول ق ـطــاع ال ـن ـفــط ،ق ــال املـتـحــدث
ب ــاس ــم وزارة ال ـن ـفــط ع ــاص ــم ج ـهــاد،
ل ـ ــ«األخ ـ ـب ـ ــار» ،إن «أض ـ ـ ـ ـ ــرارا ك ـب ـيــرة
حصلت فــي الـقـطــاع النفطي نتجت
عن خسائر بعشرات املليارات منها
توقف مصفاة بيجي عن العمل التي
كــانــت تنتج  300ألــف برميل يوميًا
وتـلـبــي نـصــف حــاجــة ال ـع ــراق ،األمــر

األطفال دروع بشرية ...و«جهاديو» المستقبل
وعقرة والفائدة.
نـ ـ ــزح خـ ـ ــال سـ ــاعـ ــات أكـ ـث ــر مـ ــن 180
أل ــف شـخــص ،فــي وق ــت لــم تطلق فيه
«ال ـب ـش ـم ــرك ــة» أيـ ــة ط ـل ـقــة ولـ ــم يـحــدث
لـيـلـتـهــا أيـ ــة م ـع ــرك ــة ،ب ـح ـســب شـهــود
عيان.
بعد آب  ،2014توقفت «داع ــش» عند
حـ ــدود س ـنــة  1991أي ال ـخــط األزرق
ال ـ ــذي ف ــرض ــه م ـج ـلــس األم ـ ــن ال ــدول ــي
كمنطقة حظر طيران وحماية دولية
لــأكــراد ،وتــم إخ ــراج كــل األقـلـيــات من
محافظة نينوى ،وبهذا أصبحت من
دون أقليات ألول مرة في تاريخها.
الخبير بشؤون األقليات في العراق،
وع ـ ـضـ ــو املـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـعـ ــراقـ ــي لـ ـح ــوار
األدي ــان ،سعد سـلــوم ،يـقــرأ مــا حصل
ف ــي امل ــوص ــل ف ــي س ـي ــاق دورة عـنــف
ت ـت ـكــرر ك ــل أرب ـ ــع س ـن ــوات اسـتـهــدفــت
خـلــق مـنــاطــق صــافـيــة عــرقـيــا وديـنـيــا
وط ــائ ـف ـي ــا ،ح ـي ــث ي ـق ــول إن «اح ـت ــال
املـ ــوصـ ــل ي ـع ــد ال ـح ـل ـق ــة األخ ـ ـيـ ــرة فــي
مسلسل إع ــادة تــرسـيــم ديـمــوغــرافـيــة
ل ـل ـعــراق وف ــق امل ـح ــدد اإلث ـنــوطــائ ـفــي،
وإع ــادة الترسيم ضــروريــة ألي خطة
ل ـت ـق ـس ـي ــم ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق إل ـ ــى ج ـ ــزر إث ـن ـيــة
منعزلة».
وي ـ ـض ـ ـيـ ــف س ـ ـ ـلـ ـ ــوم« :بـ ـ ـ ـ ـ ــدأت ال ـخ ـط ــة
بتحطيم الثقة االجتماعية أفقيًا بني
املـكــونــات والـثـقــة السياسية عموديًا
بني الفرد والنظام السياسي ،ففي عام
 ٢٠٠٦بـعــد تـفـجـيــرات ســامــراء انطلق
ع ـنــف دم ـ ــوي اس ـت ـه ــدف ال ـث ـقــة داخ ــل
مكونات الهوية العربية اإلسالمية،
وأع ــاد ترسيم بـغــداد ومناطق أخــرى
ط ــائ ـف ـي ــا بـ ــن ال ـش ـي ـع ــة وال ـ ـس ـ ـنـ ــة ،ثــم
ج ــاءت جــريـمــة كـنـيـســة سـيــد الـنـجــاة
 ٢٠١٠لتستهدف الثقة بــن املسلمني
واملسيحيني ،إذ شهدت بغداد بعدها
أك ـب ــر ه ـج ــرة ملـسـيـحـيـيـهــا ف ــي تــاريــخ
العراق املعاصر».
وي ـتــابــع س ـل ــوم« :ف ــي ح ــزي ــران ٢٠١٤
ُ
اس ــت ـه ــدف آخ ــر مـعـقــل لـلـتـعــدديــة في
الـ ـع ــراق م ــن خ ــال ت ـســونــامــي داع ــش
الـ ـ ـ ـ ــذي جـ ـ ـ ــرف ال ـ ـت ـ ـنـ ــوع فـ ـ ــي م ـن ــاط ــق
سهل نـيـنــوى ،حينها ب ــدأت تنكشف
مخططات تقسيم الـبــاد وأخــذ دعــاة
التقسيم يعلنون ما كانوا يضمرونه
في األعوام السابقة».
وحول مستقبل التعددية في العراق،
يــرى الباحث في شــؤون األقليات ،أن
«ب ـغــداد ستظل القلعة األخ ـيــرة التي
تـحــدد شـكــل الـنـظــام الـسـيــاســي الــذي
يحكم ال ـبــاد فــي املستقبل وهــويـتــه،
فهي منطقة املعركة األخيرة التي يراد
منها االحتفاظ بمركز رمزي ال يتعدى
دوره التنسيق بــن األقــالـيــم وتوزيع
الثروة والتمثيل الدبلوماسي للبالد.

بغداد ـ مصطفى سعدون
وصـ ــل س ـل ـيــم ال ـح ـم ــدان ــي إلـ ــى الـعــاصـمــة
ال ـعــراق ـيــة ب ـغ ــداد ،ب ــداي ــة ش ـبــاط املــاضــي،
قــادمــا مــن أربـيــل بعد أن هــرب مــن مدينة
املــوصــل بــرفـقــة زوج ـتــه ال ـحــامــل .مـغــادرة
املــوصــل بعد الـعــاشــر مــن حــزيــران ،2014
أص ـب ـح ــة م ـس ـت ـح ـي ـلــة ،ب ـع ــد م ـن ــع تـنـظـيــم
«داع ــش» املدنيني الـخــروج منها ،إال بعد
إحـضــار كفيل يتحمل التبعات فــي حال
عدم عودتهم.
س ـل ـيــم ال ـ ــذي ب ـقــي ف ــي بـ ـغ ــداد ش ـهــر عند
أق ــارب ــه ،دف ــع مـبـلــغ  2000دوالر أمـيــركــي
ملـ ـق ــرب ــن م ـ ــن «داع ـ ـ ـ ـ ـ ــش» ،ب ـغ ـي ــة تـسـهـيــل
عملية ال ـخــروج مــن املــديـنــة دون إحضار
الـكـفـيــل .ك ــان ه ــدف ال ـهــروب مــن املــوصــل،
إدخال زوجته ألحد املستشفيات للوالدة
وال ـح ـص ــول ع ـلــى ش ـه ــادة والدة رسـمـيــة
البنه.
قصة الحمداني تلخص معاناة الكثيرين
من أهالي املوصل الذين يعيشون ظروفًا
إن ـســان ـيــة صـعـبــة ب ـعــد ع ــام ع ـلــى اح ـتــال
«داعش» ملدينتهم.
خــال العالم الفائت ،حدثت آالف حــاالت
ال ــوالدة ،لكن جميعها غير موثقة وغير
ُم ـس ـج ـلــة ف ــي ب ـي ــان ــات ال ــدول ــة ال ـعــراق ـيــة،
ب ـس ـب ــب س ـي ـط ــرة «داع ـ ـ ـ ــش» ع ـل ــى جـمـيــع
م ــؤس ـس ــات الـ ــدولـ ــة هـ ـن ــاك ،لـ ــذا ب ـق ــي مــن
ولــد بـعــد الـعــاشــر مــن حــزيــران  ،2014بال
شهادة والدة ،وأكتفى ذووه بتسجيله في
سجالت فرضها عليهم أنصار التنظيم.
ت ـقــول م ـصــادر طـبـيــة مــن داخ ــل املــوصــل،
ل ــ«األخ ـب ــار» ،إن «أك ـثــر مــن  12أل ــف حالة
والدة أج ــري ــت ف ــي امل ــدي ـن ــة خـ ــال عـشــرة
ُ
أش ـه ــر ،جـمـيـعـهــا ل ــم تـسـجــل ف ــي ال ــدوائ ــر
ال ــرس ـم ـي ــة ل ـل ـح ـكــومــة ال ـع ــراق ـي ــة ،وه ـن ــاك
ح ــاالت والدة أخ ــرى أجــريــت فــي امل ـنــازل،
بــالـطــرق الـبــدائـيــة ،ولــم يـجـ ِـر الـتـعــرف إلى
عددها».
وتضيف أن «مستشفيات املوصل تمنح
شـ ـه ــادة والدة ،ل ـك ــن ل ـي ـســت ال ـش ـه ــادات
الرسمية التابعة للدولة العراقية ،وإنما
شـ ـه ــادات عـلـيـهــا شـ ـع ــارات داعـ ـ ــش ،ولــن
ُيـعـتــرف بـهــا بـعــد تـحــريــر املــديـنــة ،وربـمــا
لــم يـبــق ش ــيء مــن الـسـجــات ال ـتــي دونــت
فيها بعض حــاالت ال ــوالدة ،ألن التنظيم
وعناصره هم من يسيطر عليها».

إغالق دائرة األحوال المدنية
عندما تمنح املستشفيات لــذوي املولود
شـهــادة والدة ُمرسلة إلــى دائ ــرة األحــوال
املدنية فــي املحافظة ،فإنهم يصطدمون
بــإغــاق الــدائــرة ،وعــدم وجــود أي موظف
ً
فيها ،فضال عن اإلجــراءات الصعبة التي
ُ
يتخذها تنظيم «داعش» هناك ،فهو يدقق

في أسماء املواليد ،ملنع تسميتهم بأسماء
تتعارض مع «شريعته».
حاول أحد ُسكان حي الوحدة في املوصل
إص ـ ـ ـ ــدار ه ــوي ــة أح ـ ـ ـ ــوال م ــدنـ ـي ــة (ب ـط ــاق ــة
تـعــريـفـيــة) مل ــول ــوده ،لكنه فــوجــئ بــإغــاق
الــدائــرة التي هــرب أغلب موظفيها خارج
ُ
املحافظة ،ولم تفتح من قبل التنظيم الذي
اكـتـفــى ب ــإص ــدار ش ـه ــادات والدة ،لـكــن لن
ً
يكون معترفًا بها مستقبال.
ال تقف معاناة املوصليني الصامدين في
مدينتهم فقط حـيــال املــوالـيــد ال ـجــدد ،بل
تـتـعــداهــا إل ــى مـشـكـلــة ض ـغــوط «داعـ ــش»
على األهالي عبر الفتيان.

 12ألف مولود
بال بيانات في
الموصل

عضو «املرصد العراقي لحقوق اإلنسان»،
اب ــراهـ ـي ــم سـ ـع ــد ،ك ـش ــف ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» أن
«ت ـن ـظ ـيــم داع ـ ــش يـ ـم ــارس ض ـغــوطــا على
سكان محافظة نينوى باستخدام األطفال
كــدروع بشرية خــال عملياته اإلرهابية،
وبعضهم لتنفيذ عمليات انتحارية».
وأعطى عضو املــرصــد ،وهــو منظمة غير
حكومية معنية برصد انتهاكات حقوق
ً
اإلن ـس ــان ،م ـثــاال عـلــى ارت ـكــابــات «داع ــش»
بحق أطفال املوصل تحديدًا .يقول سعد:
«بدأ التنظيم في السابع عشر من حزيران
 2014ب ـج ـمــع ع ـش ــرة أطـ ـف ــال م ــن ح ــي 17
ت ـمــوز فــي مــديـنــة املــوصــل واصـطـحــابـهــم
خ ــال عملية اسـتـطــاعـيــة لــه فــي أط ــراف
امل ــدي ـن ــة ،ب ــل تـعـمــد إخ ــراج ـه ــم م ــن نــوافــذ
الـسـيــارات ،إلجـبــار أي قــوة عسكرية على

عدم استهدافهم».
ويضيف« :بعد أربعة أيــام ،كــرر التنظيم
م ــا ق ــام ب ــه ف ــي ح ــي ال ــوح ــدة ،واصـحـطــب
أكثر من عشرة أطفال بني سن  10ـ  15عامًا
لتنضيد أكياس الرمل التي يستخدمها
كـمـتــاريــس خ ــال مــواج ـهــاتــه م ــع ال ـقــوات
األمنية».
مستشارة وزيــر حقوق اإلنـســان العراقي
ال ـســابــق ،سـحــر ج ـبــر ،كـشـفــت أن «داع ــش
اسـتـخــدم األطـفــال ك ــدروع بشرية لتنفيذ
ع ـم ـل ـيــاتــه اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة ،وإج ـ ـبـ ــار الـ ـق ــوات
األمنية على عدم إطالق النار عليه حرصًا
على حياة األطفال».
وبـ ّـيـنــت جـبــر ،فــي حــديــث ل ــ«األخ ـبــار» ،أن
«هناك معلومات وردتها من مكاتب وزارة
حقوق اإلنسان في محافظة نينوى ،تؤكد
تفاقم الظاهرة التي قد تسبب فقدان عدد
كبير من األطفال العراقيني».
وفي بيان أصــدره قبل أيــام ،قال «املرصد
الـعــراقــي لحقوق اإلن ـســان» ،إن «التنظيم
اإلرهـ ــابـ ــي ،س ـعــى ب ـعــد ث ــاث ــة أش ـه ــر مــن
سيطرته على املــوصــل إلــى تــرويــج أفكار
ت ـك ــون ق ــري ـب ــة م ــن األط ـ ـفـ ــال ،وح ـ ـ ــاول مــن
خــالـهــا ج ــذب انـتـبــاهـهــم إل ــى الـعـمـلـًيــات
الـقـتــالـيــة ال ـتــي ي ـقــوم ب ـهــا» ،مـبـ ّـيـنــة أنــه
«بعد ذلــك اخـتــار اإلرهــابـيــون عــددًا من
أطفال املدينة لالنخراط في معسكراته
التدريبية».
ويضيف أن « 300طفل يـتــدربــون على
أيـ ـ ـ ــدي عـ ـص ــاب ــات داعـ ـ ـ ــش فـ ــي مــدي ـنــة
امل ـ ــوص ـ ــل ،الـ ــذيـ ــن وزعـ ـ ـ ــوا ع ـل ــى أرب ـع ــة
معسكرات في األحياء السكنية منها»،
مشيرًا إلــى أن «األطـفــال الذين يدربون
على السالح والقتال داخــل معسكرات
اإلرهابيني تراوح أعمارهم بني  13ـ 16
عــامــا ،حيث عمد إلــى اختيار أصحاب
القامات الطويلة واألجسام الضخمة».
ع ـض ــو «م ـف ــوض ـي ــة حـ ـق ــوق اإلن ـ ـسـ ــان»
فـ ــي ال ـ ـع ـ ــراق ،أث ـ ـمـ ــار الـ ـشـ ـط ــري ،ت ـقــول
ل ــ«األخ ـبــار» إن «األط ـفــال الــذيــن يجندهم
تنظيم داع ــش اإلره ــاب ــي ،يـعــدون مـصـ َ
ـدر
خ ـطـ ٍـر عـلــى املـجـتـمــع ف ــي املـسـتـقـبــل (بـعــد
عملية التحرير) ،حيث هناك توجيهات
وتـعــالـيــم وت ـصــرفــات ي ـقــوم بـهــا عناصر
ُ
الـتـنـظـيــم ،تـغ ـيــر ال ـتــوجــه وال ـس ـل ــوك لــدى
هـ ــؤالء األط ـ ـفـ ــال» .وت ـض ـيــف ال ـش ـطــري أن
«داع ــش يعمل وفــق بــرنــامــج معد مسبقًا
ل ــأط ـف ــال ،ي ـب ــدأ م ــن مــرح ـلــة ال ـت ـغ ـي ـيــر أو
الـ ـتـ ـح ــول ،ث ــم م ــرح ـل ــة الـ ـت ــدري ــب ال ـبــدنــي
والتهيئة النفسية ،ثم مرحلة التصنيف
«الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــادي»» .وح ـ ـ ـ ــذرت م ــن «خـ ـط ــورة
األطفال الذين يتدربون حاليًا لدى داعش،
ً
مستقبال ،ما لم تكن هناك خطط إلعــادة
دمجهم باملجتمع بشكل طبيعي وإعــادة
النقاء الذهني لهم».

خصصت الحكومة  25مليار دوالر
لدعم القوات األمنية خالل العام
الحالي (أ ف ب)

الــذي اضطررنا إلــى شــراء وقــود من
خارج البلد».
وأضـ ــاف ج ـهــاد أن «سـيـطــرة داعــش
على محافظة نينوى أدت إلى إيقاف
أنـ ـب ــوب ص ـ ـ ــادرات ال ـن ـفــط ال ـ ــذي كــان
يـ ـص ــدر أكـ ـث ــر م ــن  300أل ـ ــف بــرمـيــل
يــوم ـيــا وم ــا ي ـق ــارب إيـ ــراداتـ ــه مـلـيــار
دوالر شـهــريــا» ،مبينًا أن «األض ــرار
فـ ــي الـ ـبـ ـن ــى ال ـت ـح ـت ـي ــة فـ ــي امل ـن ــاط ــق
الـشـمــالـيــة كـبـيــرة جـ ـدًا ،بـعــدمــا عبث
داعـ ـ ـ ــش ب ـح ـق ـل ــي ع ـج ـي ــل وح ـم ــري ــن
وك ـ ــان ي ـس ـت ـخــرج ال ـن ـفــط ع ـلــى نحو
عشوائي».
ال ـخ ـب ـيــر االقـ ـتـ ـص ــادي ،سـ ــام عـ ــادل،
ب ـ ّـن أن «ال ـع ــراق مــديــون للعديد من

الدول بمبلغ أكثر من  21مليار دوالر
بسبب الـحــرب ضــد داع ــش» ،كاشفًا
أن «البنى التحتية للمحافظات التي
تشهد عمليات عسكرية انهارت على
نحو كبير وتحتاج إلى ما يقارب 60
مليار دوالر إلعادة اعمارها».
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادل ،ف ـ ـ ـ ـ ــي ح ـ ــدي ـ ــث
لـ«األخبار» ،أن «تنظيم داعش سيطر
عـلــى مـســاحــة واس ـع ــة م ــن األراضـ ــي
الزراعية ،وخصوصًا أنها تمثل %40
من الناتج اإلجمالي للقمح» ،مشيرًا
إلــى أن «التنظيم سيطر على حقول
نفطية كبيرة حيث كان يبيع يوميا
 100- 60أل ــف بــرمـيــل يــومـيــا بسعر
عشرة دوالرات للبرميل الواحد».

16

الخميس  11حزيران  2015العدد 2612

العالم

تحقيق

 50نفقًا على قيد الحياة بين غزة وسيناء
يمكن القول إن القاهرة استطاعت إنهاء ما عرف بظاهرة
على الحدود بين غزة وسيناء ،وكانت تمثل «حياة» أخرى
األنفاق ً
للغزيين وحال «إبداعيًا» للحصار الضارب عليهم ،فصارت تلك المنطقة
الحدودية التي أنهكتها صواريخ الـ«أف  »16اإلسرائيلية قبل سنوات
أرضًا قاحلة ،بعدما استطاع الجيش المصري تدمير جزء كبير من مدينة
رفح المصرية ...عدا نحو  50نفقًا تتنفس بطء
غزة ــ هاني إبراهيم
تحت دع ــوى أن األن ـفــاق منفذ رئيسي
ل ـت ـه ــري ــب «اإلره ـ ــاب ـ ـي ـ ــن» مـ ــن س ـي ـنــاء
وإلـيـهــا ،ومـصــدر لتسليح املجموعات
التي تهاجم الجنود املصريني وتزعزع
األمــن القومي لبالدهمُ ،د ِّمــر نحو ألف
نفق على الحدود بني قطاع غزة وشبه
ج ــزي ــرة س ـي ـنــاء ،اب ـت ــدأ الفلسطينيون
حفرها عام  2007لكسر الحصار الذي
مـنــع وص ــول احـتـيــاجــاتـهــم األســاسـيــة
ً
إليهم ،فضال عن عشرات األنفاق التي
تخص املقاومة وفصائلها.
وم ـن ــذ ع ـهــد حـسـنــي م ـب ــارك فاملجلس
ال ـع ـس ـكــري ،ث ــم مـحـمــد مــرســي وأخ ـي ـرًا
ع ـبــد ال ـف ـت ــاح ال ـس ـي ـســي ،ك ــان ــت قضية

من المقرر أن يفتح
معبر رفح ثالثة أيام بداية
األسبوع المقبل
األن ـ ـ ـفـ ـ ــاق شـ ـم ــاع ــة ت ـع ـل ــق ع ـل ـي ـه ــا كــل
اإلخ ـف ــاق ــات األم ـن ـيــة لـلـجـيــش املـصــري
ه ـن ــاك ،إل ــى أن ح ـســم الـسـيـســي األم ــر،
وق ــرر تــدمـيــر شـكــل الـحـيــاة فــي مدينة
رفح التي قسمها اتفاق سايكس ـ بيكو
إل ـ ــى ش ـط ــري ــن :فـلـسـطـيـنــي ومـ ـص ــري،
فــدمــر األخ ـيــر ليقطع إمـكــانـيــة وصــول
النفق بسرعة إلــى سيناء ،ما يعني أن
م ــا بـقــي ه ــو «األنـ ـف ــاق ال ـطــوي ـلــة» الـتــي
تتخطى الـكـيـلــومـتــريــن .مــا ي ـقــارب 50
نفقًا على األقل ـ كما رصدت «األخبار» ـ
ال تزال غزة تتنفس عبرها ،مع أن جهاز
امل ـخ ــاب ــرات امل ـصــريــة يـعـلــم بـمــا يـقــارب
الـعـشــرة منها عـلــى أق ــل تـقــديــر ،ولكنه
بسكوته عنها بعد التأكد من كونها ال
تدخل إال مواد غذائية ،يسمح بقليل من
التنفس االصطناعي للقطاع املحاصر.
ومــا يميز هــذه األنفاق عن غيرها عدة
ُ
أمـ ــور ،وه ــي أن ـهــا ال تـسـتـخــدم يــومـيــا،
فهي تبقى رهينة أوامر رجال املخابرات
الذين غالبًا ما يغضون الطرف وفق ما
تقضيه ال ـحــالــة األم ـن ـيــة والـسـيــاسـيــة،
وأحيانًا الشخصية ،وخاصة أن الدولة
ال تـعـلــم ب ــوج ــوده ــا رس ـم ـيــا ويقتصر
ذلك على بعض رجال املخابرات الذين
يشددون على صاحب النفق ،واألخير
أي ـضــا ال يـتـحــدث بــاألمــر مــن قــريــب أو
بعيد .والالفت أن هذه األنفاق العشرة لم
تصب بأذى ملرة واحدة ،بل هي األطول
ع ـم ـرًا م ــن ب ــن أن ـف ــاق تـمـتــد بــوجــودهــا
إلــى عهد مـبــارك ،الــذي كــان أيضًا يعلم
ب ــوج ــود ع ـ ــدد م ـن ـهــا ويـ ـغ ــض ال ـط ــرف
عنها ،ليس لسواد عيون الغزيني بقدر
ما كانت «ورقة قوة» يمكن استعمالها
عند الحاجة ،وخاصة أوقات الضغوط
السياسية على البالد ،كما يقول مصدر
أمني مصري شدد على إخفاء هويته.
وخ ــاف ه ــذه األن ـف ــاق ال ـع ـشــرة ،توجد
أنـ ـ ـف ـ ــاق أخ ـ ـ ـ ــرى ت ـ ـعـ ــود إل ـ ـ ــى املـ ـق ــاوم ــة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة وق ـ ــد أن ـش ـئ ــت مـ ــن قـبــل
فــرض الـحـصــار ،ألن الـهــدف منها كان
جلب الـســاح ،وهــي أيضًا ذات مداخل
وم ـخ ــارج ع ــدي ــدة ،وك ـمــا ســابـقــاتـهــا ال
تشغل بصورة يومية.
تلك املصادر أكدت مرارًا أن هذه األنفاق
مراقبة جيدًا وال يمكن التالعب بنوعية
البضائع التي تدخل عبرها ،وكذلك «ال
يمكن تـهــريــب إرهــابـيــن مــن خــالـهــا»،
والـ ـسـ ـب ــب أن «م ـ ـصـ ــر ل ـي ـس ــت ب ـص ــدد

التضييق على الفلسطينيني بصورة
ك ـل ـي ــة ،ولـ ـك ــن ب ـع ــض م ــال ـك ــي األنـ ـف ــاق
استغلوها بما يمثل خطرًا على األمن
القومي الذي ذاق ويالته جنودنا».
ومــن املـعــروف على املستوى اإلعالمي
أن ال ـج ـهــات األم ـن ـيــة امل ـصــريــة ،وكــذلــك
الرئاسة ،تحارب بشدة وجــود أي نفق
على الحدود مع القطاع ،بعد حملة من
التحريض ضدها وتعليق سبب مقتل
الجنود واإلخفاق األمني عليها ،كذلك
تطالب القاهرة ليل نهار بعودة حرس
الــرئــاســة الـتــابــع للسلطة الفلسطينية
لـتـسـلــم م ـع ـبــر رفـ ــح وم ـتــاب ـعــة ال ـحــالــة
الحدودية من حوله.
وب ـش ــأن ال ـشــائ ـعــات ال ـت ــي تـطـلــق على
اسـتـفــادة ضـبــاط فــي امل ـخــابــرات ماليًا
مــن ب ـقــاء تـلــك األن ـف ــاق ،تـنـفــي امل ـصــادر
ذل ــك كـلـيــا ،قــائـلــة إن امل ـخــابــرات يرتكز
عملها أساسًا على سياسة الدول ،ومن
«سياسة الجمهورية املصرية أن تكون
رائدة ،ولكن وجود هذه األنفاق ـ الباقية
ـ ال تضرها ألنها تكون واثقة مئة باملئة
من سالمة ما تدخله».
فــي املقابل ،تقول مـصــادر فــي املقاومة
إن املـصــريــن ال يـسـعــون إل ــى مواجهة
مباشرة مع الفصائل الفلسطينية ،وإن
هناك تفاهمًا ضمنيًا على بقاء بعض
األنـ ـف ــاق دون تـفـعـيـلـهــا ،ألن «هــدمـهــا
يعني املشاركة فعليًا في خدمة العدو
اإلسرائيلي».
وخ ــال جــولــة مـيــدانـيــة ،فمن لحظة أن
تـطــأ ال ـق ــدم ال ـبــوابــة الــرئـيـسـيــة ملنطقة
األن ـ ـفـ ــاق ـ ـ ـ الـ ـت ــي أس ـس ـت ـه ــا ال ـح ـكــومــة

السابقة لحركة «حماس» إبان انتشار
هــذه الظاهرة وخاصة في عهد محمد
مــرســي ـ ـ حتى يظهر أن الــواقــف ينظر
إلــى «صـحــراء ج ــرداء» ،فالتراب تيبس
مــن قـلــة ال ـ ــزوار وتـحــولــت أكـ ــوام الطني
امل ـت ــراك ـم ــة ع ـل ــى ف ــوه ــة األن ـ ـفـ ــاق ـ ـ ـ مــن
الجانب الفلسطيني ـ إلى حجارة ،بفعل
عوامل املناخ وتبخر املياه منها.
ومن يذكر هذا املكان جيدًا ،يعلم كيف
كــان قبل سنتني فقط ،مكتظًا بالعمال
وال ـ ـت ـ ـجـ ــار وال ـ ـشـ ــاح ـ ـنـ ــات ال ـ ـتـ ــي تـنـقــل
البضائع بأشكالها وأنــواعـهــا ،وحتى
مشتقات البترول التي أغــرقــت السوق
الغزي بما يحتاجه ،بل بما يفيض عن
حاجته .ومع الحالة املستجدة ،اضطرت
وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة ال ـت ــاب ـع ــة لـلـحـكــومــة

السابقة قبل نحو عام ،إلى إلغاء هيئة
أمن األنفاق التي كانت تضعها ملراقبة
األن ـ ـف ـ ــاق ،بـ ــل ل ـخ ـت ــم جـ ـ ـ ـ ــوازات ال ـس ـفــر
للعابرين منها إلى القطاع أو العكس.
إذ قال املتحدث باسم «الداخلية» ،إياد
البزم ،آنــذاك إنــه «بعد إغــاق السلطات
املصرية األنفاق التي كانت من املصادر
األس ــاس ـي ــة إلدخـ ـ ــال ال ـس ـلــع وال ــوق ــود،
نؤكد أن هيئة األنفاق التي كانت تعمل
سابقًا لم تعد قائمة اليوم».
واآلن ،تكتفي الوزارة بنشر قوات تابعة
لألمن الوطني ملراقبة الحدود ،وبسبب
التشديد األمني األخير ،رفضت القوى
األمنية السماح لنا بالدخول إلــى تلك
املنطقة ،على اعتبار أنه ال توجد أنفاق،
ول ـكــن ،بـعــد م ـح ــاوالت عــديــدة مــع أحــد

أصـحــاب األنـفــاق التي يعاد ترميمها،
استطعنا الوصول الستطالع الحقيقة
عـ ــن كـ ـث ــب .رافـ ـقـ ـن ــا أبـ ـ ــو م ـح ـم ــد (اسـ ــم
مـسـتـعــار) ،وه ــو صــاحــب أح ــد األنـفــاق
التي ترممت اآلن ،وكان قد بدأ في هذا
املشروع بعدما قال إنه سئم حدوث أي
حل .نفق «أبو محمد» يقدر عمقه سابقًا
بـ 30مترًا ،وكانت تجارته قد أدرت عليه
م ــاي ــن الـ ـ ـ ـ ــدوالرات ف ــي أقـ ــل م ــن ثــاث
س ـن ــوات .ويــذكــر أن ــه ه ــدم نـفـقــه لثالث
مرات خالل تلك املدة ،وقد أعاد ترميمه
بعدما أخفق في تجارة «التهريب عبر
الـبـحــر» ،ولــم يفلح فيها ،ألنـهــا ليست
صعبة فقط« ،بل مستحيلة».
تربط أبو محمد عالقة مع أمني النفق ـ
املسمى على الجانب املصري ـ واألخير

كانت منطقة األنفاق «جنة» يجد فيها المشتري ما يريد من أصناف البضائع واألجهزة (آي بي ايه)
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الدور الجزائري في األزمة الليبية :دبلوماسية
انتهت الجولة الثالثة
من الحوار الليبي المنعقد
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الجلسات عدد من األفرقاء
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القاهرة ــ ثابت العمور
ف ــي وق ــت ُتـعـقــد فـيــه جـلـســات ح ــوار
ل ـي ـب ـي ــة أخـ ـ ــرى فـ ــي كـ ــل مـ ــن املـ ـغ ــرب
ب ــرع ــاي ــة م ـ ــن األمـ ـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة وف ــي
م ـص ــر ،ي ـب ــدو أن املـ ـخ ــاوف األم ـن ـيــة
ّ
والعسكرية أم ـ ّـدت ال ــدور الـجــزائــري
وال ــوس ــاط ــات ال ـتــي ي ـقــوم بـهــا بدفع
سياسي كبير ،إذ كان وزير الشؤون
امل ـغ ــارب ـي ــة واألف ــري ـق ـي ــة ال ـج ــزائ ــري،
عبد الـقــادر مساهل ،قد حــدد ،خالل
األسبوع املاضي ،أحد أطر سياسات
بالده الليبية ،بالقول إن «أمن ليبيا
من أمن الجزائر».
ُ
ويعد مبدأ ترابط األمن بني البلدين
بديهيًا نظرًا إلــى الـحــدود املشتركة
املـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــدة لـ ـنـ ـح ــو  900ك ـ ـلـ ــم وتـ ـق ــع
غالبيتها فــي قلب الـصـحــراء ،وهي
م ـع ــزول ــة ع ــن ال ـت ـج ـم ـعــات الـسـكـنـيــة
وتصعب مراقبتها على مدار الساعة،
ك ـمــا يــرت ـبــط امل ـح ــدد األم ـن ــي ل ـلــدور
الجزائري في ليبيا ـ على أهميته ـ
بمحددات أخــرى ،أهمها البحث عن
تـفـعـيــل ال ـ ــدور عــرب ـيــا وأفــري ـق ـيــا في
ظل التطورات املتسارعة .وهو األمر
مثال ،التعديل الوزاري
الذي يفسرهً ،
األخ ـ ـيـ ــر فـ ــي الـ ـج ــزائ ــر واسـ ـتـ ـح ــداث
منصبني وزاري ــن للخارجية :األول
لـ ـلـ ـش ــؤون املـ ـغ ــاربـ ـي ــة واألف ــريـ ـقـ ـي ــة،

واآلخر للشؤون الدولية.
وللدبلوماسية الـجــزائــريــة ب ــاع في
وسـ ــاطـ ــات إق ـل ـي ـم ـيــة ل ـح ــل ن ــزاع ــات،
آخرها تلك التي تقوم بها راهنًا في
مالي ـ شمال مالي تحديدًا .ما يعني
أن بإمكانها إيجاد مخرج سياسي
فــي ليبيا ،أو أق ـلــه ،املـســاعــدة «على
ت ــوج ـي ــه ب ــوص ـل ــة الـ ـح ــل ال ـس ـيــاســي
ال ـل ـي ـب ــي ب ـ ـصـ ــورة ص ـح ـي ـح ــة» ،كـمــا
قـ ــال أخـ ـيـ ـرًا رئ ـي ــس حـ ــزب «الـجـبـهــة
الوطنية» الليبي ،محمد عبد الله.
وتــرت ـكــز امل ـق ــارب ــة ال ـجــزائــريــة تـجــاه
إعـ ــادة األم ــن واالس ـت ـق ــرار فــي ليبيا
عـلــى ثــاثــة م ـح ــاور ،وف ــق توصيف
الـ ـب ــاح ــث ال ـ ـجـ ــزائـ ــري ،س ـم ـي ــر ق ــاع
ال ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ــروس ،ال ـ ـ ـ ـ ـ ــذي تـ ـ ـح ـ ــدث إل ـ ــى
«األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار» .ي ـ ـقـ ــول ال ـ ـ ـضـ ـ ــروس إن
«املـ ـك ــون األول ه ــو ت ـعــزيــز ال ـح ــوار
ال ـس ـي ــاس ــي ب ــن األفـ ــرقـ ــاء الـلـيـبـيــن
اع ـت ـم ــادًا ع ـلــى ت ـجــربــة ال ـج ــزائ ــر في
م ــال ــي ودورهـ ـ ـ ـ ــا فـ ــي إع ـ ـ ـ ــادة ال ـس ـلــم
الداخلي ،ثم تثبيت معادلة الحوار
ال ـس ـي ــاس ــي ،وأخ ـ ـيـ ــرا ال ـع ـم ــل ضـمــن
األط ــر املــؤسـســاتـيــة الــدول ـيــة كــاألمــم
املتحدة ومجلس األمن».
وع ـم ـل ـيــا ،ف ــإن ال ـج ــزائ ــر تـسـيــر وفــق
هــذه املكونات الثالثة وال يتعارض
دوره ــا مــع ال ــدور األم ـمــي ال ــذي ّ
يقر
ب ـ ــدور املـ ـق ــارب ــة الـ ـج ــزائ ــري ــة ،طـبـقــا

لتعليق املـبـعــوث األم ـمــي فــي ليبيا
بــرنــارد لـيــون .وحــول حـظــوظ الــدور
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــزائ ـ ـ ــري ،يـ ـ ـ ــرى الـ ـ ـ ـض ـ ـ ــروس أن
املقاربة الجزائرية تحظى بنوع من
اإلج ـمــاع لــدى كــل األفــرقــاء الليبيني
ودول ال ـجــوار ،كمصر وتــونــس ،وال
س ـي ـمــا ل ــوج ــود ال ـت ـح ــدي اإلره ــاب ــي
فــي املـنـطـقــة .عــن تـبـعــات استضافة
ال ـج ــزائ ــر ل ـعــائ ـلــة ال ـع ـق ـيــد ال ـق ــذاف ــي،
يـ ــوضـ ــح الـ ـب ــاح ــث أن «اس ـت ـض ــاف ــة
ال ـج ــزائ ــر لـلـعــائـلــة أحـ ــدث ن ــوع ــا من
اإلش ـكــال بالنسبة لـلـثــوار فــي ليبيا
وبالنسبة ملعارضي النظام السابق
ال ـ ــذي ـ ــن ي ـم ـث ـل ــون جـ ـ ـ ــزءا م ـه ـم ــا فــي
امل ـعــادلــة الـسـيــاسـيــة الـلـيـبـيــة ،ولكن
استضافة عائالت األنظمة السابقة
معمول بها في كل دول العالم ،وهذا

لدى الجزائر تجربة
أوسع في التعامل
مع اإلسالميين أكثر
من مصر
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هادي نكث بتعهداته للحوثي ...وكذب حول السعودية
تــربـطــه عــاقــة بــأحــد رج ــال امل ـخــابــرات
الذي أكد أنه لن يسمح بإنشاء أي أنفاق
ج ــدي ــدة مـهـمــا كــانــت األسـ ـب ــاب ،ولكنه
يمكنه شراء نفق من املتبقيات وتحظى
بــرضــا امل ـخــابــرات .ه ــذا األم ــر أيـضــا لم
يتم ،لذلك أعاد الرجل العمل على ترميم
النفق السابق.
وك ــان ــت الـسـلـطــات امل ـصــريــة ق ــد عملت
ع ـل ــى إزال ـ ـ ــة األن ـ ـفـ ــاق إمـ ــا بــامل ـت ـف ـجــرات
أو بــاملـيــاه ال ـعــادمــة ،أو حـتــى إغــراقـهــا
ب ــالـ ـغ ــازات ال ـس ــام ــة وسـ ــد ال ـف ـت ـحــة من
الجانب املصري ،ما يهدد حياة العمال
امل ـح ـص ــوري ــن ُف ــي ال ـن ـفــق وي ـ ــؤدي إلــى
وفــات ـهــم .وق ــد ق ـتــل أرب ـع ــة ع ـمــال خــال
ال ـع ــام الـ ـج ــاري بـفـعــل تــدم ـيــر الـجـيــش
املصري أحد األنفاق حيث كانوا داخله،
كــذلــك ُاحـتـجــز فــي تـلــك األيـ ــام نـحــو 20
ً
عامال أنقذوا في حوادث متفرقة.
وال يقف األمــر عند خـطــورة العمل في
األن ـف ــاق حــال ـيــا ،ولـكـنــه يـمـتــد إل ــى قلة
الــدخــل الـيــومــي لـلـعــامــل ،فـبـعــدمــا كــان
يصل مــدخــولــه الـيــومــي إلــى مــا يقارب
 300شيكل (نـحــو  80دوالرًا) ،فــإنــه ال
يحصل على ثلث هذا املبلغ اآلن برغم
املـجــازفــة وان ـعــدام الثقة بالنجاة .أحد
هــؤالء هو إبراهيم القططي ( 35عامًا)
الذي يعمل في ترميم أحد األنفاق ،وبعد
محاوالت عديدة إلقناعه بالحديث ،أكد
أنه عاد إلى األنفاق من قرابة  20يومًا،
ألنه خسر سيارة األجرة التي كان يعمل
عـلـيـهــا خ ــال ال ـح ــرب األخـ ـي ــرة بسبب
قصف طاول بيته.
وفي السياق ،أعلن رئيس الهيئة العامة
للمعابر وال ـحــدود فــي غ ــزة ،مــاهــر أبو
صبحة ،أمــس ،فتح السلطات املصرية
معبر رفح استثنائيًا لثالثة أيام مطلع
األس ـب ــوع املـقـبــل .وق ــال أب ــو صبحة إن
املعبر سيفتح فــي كــا االتجاهني أيــام
الـسـبــت ّواألح ــد واالث ـن ــن .وف ــي الــوقــت
ن ـف ـس ــه ،ملـ ــح رئـ ـي ــس ح ـك ــوم ــة ال ـت ــواف ــق
فــي رام الـلــه ،رام ــي الحمد الـلــه ،إلــى أن
تسليم املـعــابــر (ف ــي غ ــزة) «يـعـنــي حل
أزمــة موظفي القطاع» الذين لم يتلقوا
رواتبهم منذ قرابة عام.

بعد أكثر من شهرين على
بدء العدوان وقبيل انطالق
مؤتمر جنيف ،كشف أحد
الوسطاء بين قيادة «أنصار
الله» وعبد ربه منصور هادي
أثناء اندالع األزمة اليمنية
الماضي بعض
في أيلول ُ ّ
التفاصيل التي تذكر بدور
هادي السلبي في استعداء
السعودية للحركة التي
حرصت على عالقات إيجابية
مع الرياض حتى اللحظة
األخيرة
صنعاء ـ علي جاحز
قبل يومني من انطالق مؤتمر جنيف
ال ـ ــذي سـيـحـتـضــن م ـف ــاوض ــات يـمـنـيــة
ل ـل ـم ــرة األولـ ـ ــى م ـن ــذ بـ ــدء الـ ـ ـع ـ ــدوان ،ال
يــزال وفــد مــن حركة «أنـصــار الـلــه» في
الـعــاصـمــة الــروسـيــة يـجــري مـشــاورات
قد تنعكس على مجريات املؤتمر الذي
ّ
ّ
تقلص التعويل على نتائجه فــي ظل
تـمـســك ال ــري ــاض بـخـيــار ال ـحــرب الــذي
جددت واشنطن دعمه قبل يومني.
وال تزال املشاورات حول التمثيل بني
ال ـقــوى الـسـيــاسـيــة الـتــي سـتـشــارك في
ج ـن ـيــف م ـت ــواص ـل ــة ،ح ـي ــث ل ــم يـتـسـلــم
«أنـ ـص ــار الـ ـل ــه» إي ـض ــاح ــات م ــن األم ــم
املـ ـتـ ـح ــدة بـ ـش ــأن ال ـت ــرت ـي ـب ــات ال ــازم ــة
إلج ــراء هــذا املــؤتـمــر ،بحسب املتحدث
باسم الحركة محمد عبد السالم.
في هذا الوقت ،وقبيل االنهماك بمآالت
ال ـ ـحـ ــوار امل ــرتـ ـق ــب فـ ــي  14مـ ــن ال ـش ـهــر
الحالي ،من املفيد العودة سريعًا إلى
دور الــرئـيــس ال ـفــار عـبــد رب ــه منصور
هادي في تسعير األزمة اليمنية التي

م ـهــدت إل ــى انـ ــدالع الـ ـع ــدوان .ف ــي هــذا
املجال ،كشف أحد الوسطاء السابقني
ب ــن زع ـي ــم «أن ـ ـصـ ــار الـ ـل ــه» ع ـب ــد امل ـلــك
الحوثي وهادي خالل الفترة التي تلت
«ثورة  21سبتمبر» من العام املاضي،
ت ـ ــاري ـ ــخ دخـ ـ ـ ــول «أن ـ ـ ـصـ ـ ــار الـ ـ ـل ـ ــه» إل ــى
صنعاء ،عن حقيقة موقف الحركة من
الحكومة اليمنية ومن ملف العالقات
الـيـمـنـيــة ـ ال ـس ـع ــودي ــة ،نــاف ـيــا م ــا قــالــه
هـ ــادي ع ــن «أنـ ـص ــار ال ـل ــه» ف ــي ح ــواره
الـتـلـفــزيــونــي األخ ـي ــر ،وكــاش ـفــا لـلـمــرة
األولــى عن تفاصيل ما دار بني هادي
وب ــن ال ـحــوثــي أث ـن ــاء ف ـتــرة الـتـفــاوض
بــوســاطـتــه .وق ــال الــوسـيــط فــي حديث
لـ «األخبار» ،إنه نقل بنفسه إلى هادي
رس ــال ــة خ ـط ـيــة م ــن ال ـح ــوث ــي مـتـعـلـقــة
بالسعودية.
وك ـ ـ ــان ه ـ ـ ــادي قـ ــد هـ ــاجـ ــم ،فـ ــي حـ ــوار
أجرته معه قناة «العربية» قبل يومني
الـحــوثــي والــرئـيــس الـســابــق عـلــي عبد
الله صالح ،مشيرًا إلــى أحاديث دارت
بينه وبني الحوثي بشأن العالقات مع
الـسـعــوديــة .وادع ــى هــادي أن الحوثي
كـ ــان «ي ــري ــد ن ـق ــل ال ـت ـج ــرب ــة اإلي ــران ـي ــة
إل ـ ــى الـ ـيـ ـم ــن» .وبـ ـ ــرر هـ ـ ــادي ال ـ ـعـ ــدوان
بأنه «قطع الطريق أمام تسليم اليمن
إليــران» .الوسيط اليمني أمــاط اللثام
ع ـمــا تـضـمـنـتــه رس ــال ــة ال ـحــوثــي الـتــي
ً
أشـ ـ ــار إل ـي ـه ــا ه ـ ـ ــادي ،قـ ــائـ ــا« :ال ـس ـ ّـي ــد
(ع ـبــد امل ـلــك ال ـحــوثــي) ق ــال ل ـه ــادي في
الرسالة نحن نريد دولــة مدنية وأنت
الرئيس ويجب أن يمر كل شي عبرك...
وي ـج ــب أن ي ـف ـهــم اإلخـ ـ ــوة ف ــي املـمـلـكــة
أنهم أشقاؤنا وإخواننا» ،مكذبًا بذلك
ادعاء ات هادي املذكورة سابقًا.
وي ـض ـي ــف ال ــوسـ ـي ــط« :عـ ـن ــدم ــا كـلـمــت
ه ــادي ق ــال لــي إن ــه كـلــم املـلــك عـبــد الله
(آنذاك) في آخر لقاء عن هذا املوضوع،
وقال إن هناك خط وساطة بينه وبني
الحوثيني» ،وهو ما نفاه الحوثي في
حـيـنــه بـحـســب الــوس ـيــط .ويـضـيــف أن
ال ـحــوثــي ّ
رد عـلــى ك ــام هـ ــادي ،مــؤكـدًا
أنه لم يقبل أي وساطة من أي شخص
بـهــذا ال ـشــأن ،ومـضـيـفــا أن ــه «ق ــد يكون
ه ـنــاك م ــن ي ــزاي ــد عـلــى امل ـلــك م ــن تـجــار

الـسـيــاســة ،وم ــا ي ــراه الــرئـيــس فــي هــذا
املـلــف نحن معه فـيــه» ،فــي إش ــارة إلى
م ـل ــف ال ـع ــاق ــات ال ـس ـع ــودي ــة الـيـمـنـيــة
وه ـ ــو مـ ــا ي ـ ــدل ع ـل ــى ت ـم ـس ــك ال ـح ــوث ــي
بإيجابيته إزاء اململكة حتى اللحظة
األخيرة.
وفـيـمــا رأى ه ــادي أن إش ــراك «أنـصــار
ـه» ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــوار ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي كـ ــان
الـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ً
ً
«خـ ـط ــأ» ،م ـح ـمــا امل ـســؤول ـيــة ف ــي ذلــك
للواليات املتحدة واالتـحــاد األوروبــي
وبــري ـطــان ـيــا بــاع ـت ـبــارهــم «ض ـغ ـطــوا»

ادعى هادي أن الحوثي
كان يريد نقل التجربة
اإليرانية إلى اليمن

عـلـيــه لـلـقـبــول ب ــإش ــراك ال ـحــركــة ،يؤكد
الوسيط أنه بحث مع هادي في مسألة
ال ـح ــوار« ،لـكـنــه بـعــدمــا ع ــاد مــن زي ــارة
للسعودية ّ
تغير موقفه مئة وثمانني
درج ـ ـ ـ ـ ــة» ،م ـض ـي ـف ــا أن «الـ ـعـ ـه ــد ال ـ ــذي
ق ـط ـعــه أم ــام ــي ب ــال ـت ـع ــاون م ــع أن ـصــار
الله بصدق ووفــاء فــي بناء الــدولــة لم
يكترث له قــط» ،بحسب قــول الوسيط
الذي لفت إلى استغرابه في حينه مع
وسطاء آخرين موقف هادي املستجد
ُّ
ورفضه حضور اللقاء الذي اتفق عليه
قبل سفره إلى الرياض.
مــن جهةٍ أخ ــرى ،وتعليقًا على حديث
وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ب ــال ــوك ــال ــة ،ري ــاض
يـ ــاسـ ــن ،بـ ـش ــأن ب ـح ــث م ــؤت ـم ــر وزراء
خارجية الدول اإلسالمية الذي سيعقد
اليوم في جدة ،مقترحًا يمنيًا لتشكيل
قوة مراقبة إسالمية تعمل على تثبيت
أي هدنة محتملة ،قال مصدر رفيع في
صنعاء إن هذا الحديث «ليس جديدًا»،
م ـش ـي ـرًا إل ــى أن ه ــدف ال ـس ـعــوديــة كــان
منذ بداية الـعــدوان إدخــال قــوات برية
تعيد ما ّ
سمي «شرعية هــادي» .وأكد
فــي الـسـيــاق أن «مــا فـشــل ال ـعــدوان في
تحقيقه لن يتحقق تحت أي الفتة».
ع ـ ـلـ ــى الـ ـصـ ـعـ ـي ــد امل ـ ـ ـيـ ـ ــدانـ ـ ــي ،ال تـ ـ ــزال
الـقــوات اليمنية تحقق تقدمًا باتجاه
األراضـ ـ ـ ــي ال ـس ـع ــودي ــة ح ـي ــث ت ـتــوالــى
ع ـم ـل ـيــات االقـ ـتـ ـح ــام مل ــواق ــع عـسـكــريــة
سعودية من قبل الجيش اليمني .وفي
ـت ي ـل ـجــأ ف ـيــه ال ـ ـعـ ــدوان ال ـس ـعــودي
وق ـ ـ ٍ
ل ـلــرد عـبــر الـقـصــف ال ـج ــوي واملــدفـعــي
عـلــى مـنــاطــق ح ــدودي ــة وم ــدن يمنية،
ت ـحــدثــت م ـص ــادر س ـعــوديــة مـعــارضــة
عن مقتل قائد القوات الجوية امللكية
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ،مـ ـحـ ـم ــد ال ـ ـش ـ ـعـ ــان ،فــي
الـ ـقـ ـص ــف الـ ـ ـ ــذي تـ ـع ــرض ــت ل ـ ــه ق ــاع ــدة
خ ــال ــد بـ ــن ع ـب ــد الـ ـع ــزي ــز الـ ـج ــوي ــة فــي
خـمـيــس مـشـيــط ب ـص ــاروخ س ـكــود من
قبل الجيش اليمني قبل أيــام .وشهد
يــوم أمــس ،قصف صــاروخــي ومدفعي
سـعــودي ملناطق حــدوديــة مثل املــزرق
وجـ ـبـ ــل ال ـ ـنـ ــار واملـ ــاح ـ ـيـ ــظ وغـ ـي ــره ــا،
كذلك استهدف طيران العدوان محطة
الكهرباء في خور مكسر في عدن.

نشطة تسابق نظيرتها المصرية
ال يعيق دور الجزائر».
فـ ـ ــي ج ـ ــان ـ ــب آخـ ـ ـ ـ ــر ،ف ـ ــإن ـ ــه يـ ـ ـ ــرى أن
ّ
اإلش ـكــال ـيــة ف ــي لـيـبـيــا اآلن ت ـقــع في
اخ ـت ــاف األف ــرق ــاء ع ـلــى األش ـخــاص
أك ـث ــر م ــن اخ ـت ــاف ـه ــم ف ــي األه ـ ـ ــداف،
موضحًا أن العسكري خليفة حفتر،
ـا ،ه ـ ــو أح ـ ـ ــد أه ـ ـ ــم اإلش ـ ـك ـ ــاالت
م ـ ـث ـ ـ ً
ومحورها األول.
على ناحية أخرى ،وفي ظل التوترات
«املـسـتــدامــة» بــن املـغــرب والـجــزائــر،
ف ـ ــإن األخ ـ ـيـ ــرة تـ ـب ــدو ع ـل ــى تـنـسـيــق
ّ
أفـ ـض ــل مـ ــع مـ ـص ــر ،ب ــرغ ــم خ ــاف ــات
م ـه ـمــة ب ـي ـن ـه ـمــا .وفـ ــي هـ ــذا اإلطـ ـ ــار،
يجيب الباحث املصري في الشؤون
اإلق ـل ـي ـم ـي ــة ،إب ــراهـ ـي ــم عـ ــرفـ ــات ،عــن
إمـكــانـيــة أن يعيق الـتــدخــل املـصــري
الدور الجزائري في ليبيا ،بالقول إن
«هناك خالفا في آلية التطبيق ،وال
سيما بـعــد تـحــرك الـقـيــادة املصرية
لضرب أهداف داعش في شرق ليبيا
إث ــر إع ـ ــدام  21م ـصــريــا (ف ــي شـبــاط
املاضي)».
وي ــوض ــح ع ــرف ــات أن هـ ــذا ال ـخ ــاف
ّ
«ات ـض ــح ف ــي اج ـت ـمــاع جــام ـعــة األم ــم
الـعــربـيــة الـتــالــي لـلـضــربــات الـجــويــة
املـ ـص ــري ــة ،ح ـي ـن ـمــا أك ـ ــدت ال ـج ــزائ ــر
الـ ـتـ ـنـ ـسـ ـي ــق مـ ـ ــع مـ ـص ــر فـ ـ ــي الـ ـش ــأن
الليبي لكنها تحفظت على التدخل
العسكري بمفهومه الشامل» ،وهو

مـ ــا ي ــدفـ ـع ــه إلـ ـ ــى اسـ ـتـ ـنـ ـت ــاج وجـ ــود
ت ـ ـع ـ ــارض ج ـ ــوه ـ ــري ب ـ ــن الـ ـج ــزائ ــر
والقاهرة ،ولكنه اكتفى بوضع ذلك
في إطار «تنسيق األدوار» ،إذ تدعم
م ـصــر «ال ـج ـيــش الــوط ـنــي الـلـيـبــي»،
فيما ترعى الجزائر الحل السياسي
السلمي ،كما يقول.
أس ـ ـ ـتـ ـ ــاذ ال ـ ـع ـ ـلـ ــوم الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة فــي
«جامعة باتنة» الجزائرية ،يوسف
بـ ــن يـ ـ ــزة ،ي ـ ـقـ ــارب األم ـ ـ ـ ــور ب ـطــري ـقــة
مختلفة ،فيقول إنه «من املفروض أن
ال يتعارض موقفا الـجــزائــر ومصر
إزاء الـ ــوضـ ــع فـ ــي ل ـي ـب ـي ــا ،ألن كــا
البلدين على مرمى حجر من الخطر
اإلرهــابــي الـنــاشــئ بفعل اضمحالل
ال ــدول ــة ال ـل ـي ـب ـيــة» .وي ــذه ــب ب ــن ي ــزة،
فـ ــي ح ــديـ ـث ــه إلـ ـ ــى «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» ،إل ــى
الـقــول إن ثمة تنافسا بــن الطرفني
ع ـلــى اإلمـ ـس ــاك ب ــزم ــام األم ـ ــور تبعًا
ل ـح ـســابــات مـسـتـقـبـلـيــة ،م ـش ـي ـرًا في
الــوقــت نفسه إل ــى أن «أط ــراف ــا ثالثة
وراب ـعــة تعبث بــدورهــا فــي الساحة
الليبية ،لــذلــك فــاملـجـهــودات الفردية
الـتــي يقودها الـبـلــدان كــل على حدة
م ـ ـهـ ــددة ب ــال ـف ـش ــل مـ ــا دام ـ ـ ــت تـسـيــر
بمعزل عــن أي غـطــاء لــأمــم املتحدة
أو الجامعة العربية على األقل».
ويلفت بن يزة إلى نقطة تباين مهمة
بني البلدين ،حينما يتناول مسألة

إشـ ـ ـ ــراك «اإلس ـ ــامـ ـ ـي ـ ــن» ،بـمـخـتـلــف
أطـيــافـهــم ،فــي الـحــل الـلـيـبــي .ويـقــول
إن «اإلس ـ ــامـ ـ ـي ـ ــن ج ـ ـ ــزء ك ـب ـي ــر مــن
ّ
املشكلة ويجب أن يكونوا جــزءا من
الحل ،وللجزائر تجربة في التعامل
م ــع اإلس ــامـ ـي ــن ب ـك ــل تـشـعـبــاتـهــم،
فقد استعانت أثـنــاء األزم ــة األمنية
بــالـتـيــار امل ـع ـتــدل واح ـتــوتــه لتأطير
ك ـ ــل الـ ـن ــاشـ ـط ــن ث ـ ــم اس ـت ـي ـع ــاب ـه ــم.
ويستدرك أستاذ العلوم السياسية
بأن مصر حديثة العهد في محاربة
اإلســامـيــن املـتـشــدديــن« ،لــذلــك هي
ترفض الحوار معهم ألنها تحاربهم
على أرضـهــا وهــذا خطأ ،فالقطيعة
ال ـت ــام ــة م ــع ف ـئــة مـعـيـنــة سيجعلها
تستثمر في عدائها للنظام ملواصلة
العمل املسلح».
ك ــذل ــك ف ــإن ــه ي ــرى أن ح ـظ ــوظ ال ــدور
الجزائري وفرص نجاحه «أكبر» من
نظيره املصري .وذلك ألن «الجزائر،
ّ
ع ـ ـكـ ــس م ـ ـص ـ ــر ،ق ـ ــام ـ ــت بـ ـخـ ـط ــوات
ميدانية في اتجاه ّلم شمل الفصائل
املتناحرة ودعت كثيرا منها للحوار
ف ــي ال ـج ــزائ ــر وهـ ــي تـ ـح ــاول تــذلـيــل
الصعاب الكثيرة» .ويتابع« :الجزائر
تمتلك حظوظا كبيرة للنجاح بفعل
تجربتها في الوساطة في كثير من
البلدان ،وبفعل االستقرار السياسي
والـنـشــاط الـ ــدؤوب لدبلوماسيتها

عبد القادر مساهل يصل إلى القاهرة للقاء وزير الخارجية ،سامح شكري ،يوم األحد الماضي (أ ف ب)

في هذا املجال».
وعمومًا ،يجيب بعض السياسيني
الـلـيـبـيــن والـ ـخـ ـب ــراء ،ل ــدى ســؤالـهــم
ع ــن مـ ــدى ق ـب ــول ال ـ ــدور ال ـج ــزائ ــري،

بــالـقــول إن الـجــزائــر تبقى الــرافـضــة
ّ
األولى للتدخل الخارجي و«ملستنقع
الـ ـح ــرب» ال ـت ــي سـتـتـفـتـحـهــا ال ـقــوى
الغربية ،دون معرفة كيفية إنهائها!
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تركيا

أردوغان «منفتح» على تأليف حكومة ائتالفية
يبدو أن رجب طيب
أردوغان بدأ يتقبل الواقع
الجديد قيد ّ
التكون في
ّ
تركيا ،الذي دشنته ُاالنتخابات
البرلمانية األخيرة ،إذ نقل
عنه يوم أمس انفتاحه
على خيار تأليف الحكومة
االئتالفية من دون المزيد
من التفاصيل ،وسط اتهامه
بالصمت عمدًا تجاه أحداث
العنف التي شهدتها مدينة
ديار بكر أخيرًا
«لـيـلــة االن ـت ـخــابــات كــانــت الـتــرجـيـحــات
تـ ـمـ ـي ــل مل ـص ـل ـح ــة ت ـن ـظ ـي ــم انـ ـتـ ـخ ــاب ــات
مبكرة ...ولكن اليوم ،ومع هدوء صخب
االن ـت ـخــابــات ،ب ــدأت الـتــرجـيـحــات تميل
ت ـجــاه حـكــومــة ائ ـتــاف ـيــة» ،ه ــذه الجملة
ال ـ ـ ــواردة ف ــي م ـقــال لـلـكــاتــب ال ـتــركــي في
صحيفة «يـنــي شـفــق» املقربة مــن حزب
«العدالة والتنمية» ،عبد القادر سيلفي،
صـبــاح أم ــس ،استطاعت الـتـقــاط نبض
أن ـقــرة والــرئ ـيــس رج ـ ُـب طـيــب أردوغـ ــان،
الـ ـ ـ ـ ــذي م ـ ــا لـ ـب ــث أن ن ـ ـقـ ــل عـ ـن ــه ع ـص ـرًا
«ان ـف ـتــاحــه» عـلــى خ ـيــار تــألـيــف حكومة
ائتالفية.
ّ
ُمذعنًا للمرحلة الجديدة التي دشنتها
ن ـت ـي ـجــة االس ـت ـح ـق ــاق ال ـب ــرمل ــان ــي ،أب ـلــغ
أردوغ ـ ـ ـ ــان ال ـن ــائ ــب ع ــن حـ ــزب «ال ـش ـعــب
الـجـمـهــوري» ،دنـيــز بــايـكــال ،يــوم أمــس،
أنه «منفتح على كل االحتماالت املتعلقة

بتأليف ائتالف» .بايكال الذي سيترأس
ال ـج ـل ـســة األول ـ ـ ــى ل ـل ـب ــرمل ــان ف ــي دورتـ ــه
ال ـج ــدي ــدة ق ـبــل ان ـت ـخ ــاب رئ ـي ــس ّجــديــد
للمجلس ،لكونه النائب األكبر سنًا ،قال
عقب لقائه أردوغ ــان إن األخير «يتفهم
أهـمـيــة تــألـيــف حـكــومــة ب ـســرعــة» .وفــي
م ـعــرض ّ
رده عـلــى أسـئـلــة الصحافيني
ح ـ ــول ت ـ ـنـ ــاول الـ ـلـ ـق ــاء ال ـ ــذي أجـ ـ ـ ــراه مــع
أردوغان مسألة تأليف حكومة ائتالفية
أو إجــراء انتخابات مبكرة ،قــال بايكال
«أنـ ـ ـ ــا نـ ــائـ ــب ف ـ ــي ال ـ ـب ـ ــرمل ـ ــان ..ال أم ـت ـلــك
صــاحـيــات تـخـ ّـولـنــي إج ــراء مـحــادثــات
ح ــول تــألـيــف حـكــومــة ائـتــافـيــة ،فهناك
رؤسـ ـ ــاء أحـ ـ ــزاب وه ـي ـئ ــات تــاب ـعــة لتلك
األحزاب ،تمتلك رؤى مختلفة حول هذا
امل ــوض ــوع» .وأكـ ــد ال ـنــائــب الـ ــذي ت ــرأس
ح ــزب «الـشـعــب الـجـمـهــوري» حـتــى عــام
 ،2010اتفاقه مع أردوغان على «ضرورة
ضـمــان اسـتـقــرار الـبــاد ،وإيـجــاد حلول
املرحلة االنتقالية
للتغلب على مصاعب
ً
التي تعقب االنتخابات عادة».
مــن جـهـتــه ،أكــد رئـيــس الـ ــوزراء التركي
أح ـ ـمـ ــد داوود أوغـ ـ ـ ـل ـ ـ ــو ،فـ ـ ــي م ـق ــاب ـل ــة
تلفزيونية ،أن الناخبني منحوا حزب
«الـعــدالــة والتنمية» مسؤولية تأليف
حكومة جديدة برغم خسارته االغلبية
البرملانية.
وفــي وقــت ب ــدأت تتضح فيه اتجاهات
ّ
يخص شكل
«العدالة والتنمية» ،في ما
الحكم بعد الخسارة البرملانية األخيرة،
ت ـت ـج ــه األنـ ـ ـظ ـ ــار إلـ ـ ــى مـ ـن ــاط ــق ج ـن ــوب
ش ــرق ال ـبــاد الـتــي شـهــدت اضـطــرابــات
أم ـ ـن ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي االي ـ ـ ـ ـ ــام امل ـ ــاضـ ـ ـي ـ ــة ،وسـ ــط
مخاوف من تجددها واتساع رقعتها.
وب ـع ــدم ــا وصـ ــل عـ ــدد ض ـحــايــا تفجير
ي ــوم الـجـمـعــة املــاضــي فــي مــديـنــة ديــار
بكر إلــى  7اشـخــاص ،اتـهــم زعـيــم حزب
«الشعوب الديموقراطي» ،صالح الدين

أردوغان لبايكال :منفتح على كل االحتماالت (أ ف ب)

دميرتاش :أردوغان
والحكومة يصمتان
تجاه انزالق تركيا إلى
حرب أهلية

تقرير

فنادق المحادثات النووية
ٌ
هدف للتجسس اإلسرائيلي
في الوقت الذي تستمر فيه املفاوضات
ب ــن إي ـ ــران وم ـج ـم ــوع ــة « »1+5ح ــول
امل ـلــف ال ـن ــووي فــي فـيـيـنــا ،ع ــادت إلــى
ال ــواجـ ـه ــة ،أمـ ـ ــس ،م ـس ــأل ــة الـتـجـســس
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ع ـل ــى هـ ــذه املـ ـح ــادث ــات،
ال ـت ــي ك ــان ــت صـحـيـفــة «وول سـتــريــت
جـ ـ ــورنـ ـ ــال» األمـ ـي ــركـ ـي ــة قـ ــد أوردت ـ ـهـ ــا
ف ــي آذار امل ــاض ــي ،لـيـقــابـلـهــا حينها
نـفــي واع ـت ــراض إســرائـيـلــي رسـمـيــان،
وتنبيه أميركي من مغبة تسريب أي
معلومات متعلقة باملفاوضات.
الـ ـج ــدي ــد فـ ــي امل ـ ــوض ـ ــوع ،ب ـح ـســب مــا
أفــادت به الصحيفة ذاتـهــا ،أمــس ،هو
أن ش ــرك ــة «ك ــاس ـب ــرس ـك ــي» ال ــروس ـي ــة
املتخصصة بأمن املعلومات اكتشفت
عملية تجسس إلكتروني إسرائيلية
عـلــى ثــاثــة فـنــادق فــاخــرة فــي أوروب ــا
اس ـت ـضــافــت ،خ ــال األعـ ـ ــوام األخ ـي ــرة،
ج ــوالت مــن امل ـفــاوضــات ال ـنــوويــة بني
إيران والدول الكبرى.
ً
وذك ــرت الـصـحـيـفــة ،نـقــا عــن مـصــادر
ف ـ ــي ال ـ ـشـ ــركـ ــة ال ـ ــروسـ ـ ـي ـ ــة ق ــولـ ـه ــا إن
التجسس جرى «بواسطة نوع ّ
مطور
من فيروس الحواسيب املعروف باسم
.»Duqu
في هذا اإلطــار ،شرحت الصحيفة أنه
خ ــال م ـحــاولــة بــاح ـثــي «كــارسـبـكــي»
البحث عــن مصدر الهجوم على أحد
ُ
ُ
الـبــرامــج ،ال ــذي اعــتـقــد أنــه اخــتــرق من

خـ ــال فـ ـي ــروس إس ــرائ ـي ـل ــي ،ت ـب ـ ّـن أن
الئ ـحــة مــن ال ـف ـنــادق ال ـتــي استضافت
املـحــادثــات بــن ال ــدول الكبرى وإيــران
حـ ــول امل ـل ــف الـ ـن ــووي اإليـ ــرانـ ــي جــرى
استهدافها من خالل الفيروس نفسه،
وذلك بعد االطالع على الئحة األجهزة
التي هاجمها الفيروس.
وقد جرى التوصل إلى هذه النتيجة،
بعدما تــولــت الـشــركــة فحص بيانات
مـ ــايـ ــن الـ ـح ــواسـ ـي ــب حـ ـ ــول الـ ـع ــال ــم،
ليتبني أن العديد من الفنادق الفاخرة
في أوروبا جرى استهدافها أيضًا.
ب ــاح ـث ــو «ك ــاس ـب ــرس ـك ــي» ل ــم ي ـكــونــوا
مـتــأكــديــن مــن الـنـتــائــج الـتــي توصلوا
ّ
إلـيـهــا فــي ال ـبــدايــة ،إال أن مــا أك ــد لهم
الـ ـجـ ـه ــة ال ـ ـتـ ــي ق ـ ــد ت ـ ـكـ ــون وراء ه ــذا
الـ ـفـ ـي ــروس ،ه ــو أن الـ ـفـ ـن ــادق ال ـثــاثــة
ال ـ ـفـ ــاخـ ــرة ف ـ ــي أوروبـ ـ ـ ـ ـ ــا اس ـت ـض ــاف ــت
امل ـ ـ ـحـ ـ ــادثـ ـ ــات حـ ـ ـ ــول املـ ـ ـل ـ ــف الـ ـ ـن ـ ــووي
اإليـ ــرانـ ــي ،وجـ ــرى اس ـت ـه ــداف أج ـهــزة
الفنادق قبل بدء املحادثات.
ووفق التفاصيل املتوافرة ،فإنه جرى
ت ـش ـخ ـي ــص ال ـ ـف ـ ـيـ ــروس فـ ــي ال ـن ـس ـخــة
األول ــى مـنــه ،عــام  ،2011ويعتقد عدد
مــن املـســؤولــن األمـيــركـيــن والـخـبــراء
في األمن اإللكتروني أن هذا الفيروس
ُص ـ ّـم ــم لـتـنـفـيــذ عـمـلـيــات اسـتـخـبــاريــة
إلسرائيل يستخدم لجمع املعلومات
األكثر حساسية.

وكــانــت اإلدارة األم ـيــرك ـيــة قــد حــذرت
رئـيــس ال ـ ــوزراء اإلســرائـيـلــي بنيامني
نتنياهو ،فــي آذار املــاضــي ،مــن مغبة
تـســريــب مـعـلــومــات بـشــأن مـفــاوضــات
امللف النووي اإليراني.
في هذه األثناء ،انتهت الجلسة األولی
من جولة املفاوضات السابعة لصياغة
نص االتفاق الشامل ،التي عقدت علی
مستوی مساعدي الخارجية والخبراء
م ـ ّـن إي ـ ـ ــران وم ـج ـم ــوع ــة « »1+5ال ـتــي
مــثـلـتـهــا م ـســاعــدة مـنـسـقــة الـسـيــاســة
الخارجية لــاتـحــاد األوروب ــی هيلغا
أش ـم ـي ــت .وعـ ـق ــدت املـ ـف ــاوض ــات ال ـتــي
اس ـت ـم ــرت س ــاع ــة واح ـ ـ ــدة ف ــي فـيـيـنــا،
حيث وصــل الفريق الـنــووي اإليــرانــي
امل ـ ـ ـفـ ـ ــاوض بـ ــرئـ ــاسـ ــة مـ ـس ــاع ــد وزي ـ ــر
ال ـخــارج ـيــة ع ـب ــاس ع ــراق ـج ــي ،صـبــاح
ضـ ــات
أم ـ ـ ـ ـ ــس» .وإل ـ ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب امل ـ ـفـ ــاو ُ
النووية بني إيران و« »1+5التي تعقد
مستوی مساعدي الخارجية في
علی ُ
فيينا ،تعقد مفاوضات بينهما أيضًا
علی مستوی الـخـبــراء ،حيث يترأس
الجانب اإليراني حميد بعيدي نجاد.
وتتمحور املـفــاوضــات األخ ـيــرة حول
ال ـ ـج ـ ــدول ال ــزمـ ـن ــي إللـ ـ ـغ ـ ــاء وت ـع ـل ـيــق
ال ـع ـقــوبــات وکـيـفـيــة تـنـفـيــذ ال ـتــزامــات
إي ــران ،فيما يتوقع اسـتـمــرار الجولة
الحالية إلى يوم الجمعة.
(األخبار)

ديمرتاش ،الحكومة التركية بالوقوف
ّ
املتفرج فيما يتصاعد
عمدًا في موقف
ـام من
ـ
ي
أ
وبعد
املدينة.
العنف فــي هــذه
ٍ
فـ ــوز ال ـح ــزب الـ ـك ــردي ب ـث ـمــانــن مـقـعـدًا
برملانيًا للمرة األولى ،قال ديمرتاش في
مؤتمر صحافي يوم أمس ،إن الحكومة
وأردوغ ــان «يـلــزمــان الصمت لتقويض
نجاح حزبنا في االنتخابات» ،مضيفًا
أن «هـ ـن ــاك أن ــاس ــا ي ـت ـخ ــذون خ ـط ــوات
لدفع البالد نحو حرب أهلية ،ورئيس
ال ــوزراء والرئيس مختفيان» .وتساءل
دم ـي ــرت ــاش« :تـ ــرى ه ــل ي ـن ـت ـظــران حتى
تنزلق الـبــاد إلــى حــرب أهلية ليقوال:

ان ـظــروا إلــى مــدى أهمية حــزب العدالة
وال ـت ـن ـم ـي ــة؟» .وكـ ــان ال ــزع ـي ــم ال ـي ـســاري
ّ
ال ـ ـك ـ ــردي قـ ــد ملـ ـ ــح إلـ ـ ــى عـ ــاقـ ــة تـنـظـيــم
«الدولة االسالمية» (داعش) بالهجمات
الـتــي ت ـعـ ّـرض لـهــا حــزبــه خ ــال الحملة
االنتخابية ،والتي بلغت  140هجومًا.
وعلى األث ــر ،يعقد داوود أوغـلــو اليوم
ّ
اجـ ـتـ ـم ــاع ــا بـ ـق ــائ ــد ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات امل ـس ــل ـح ــة
ومسؤولني أمنيني كبار آخرين ملناقشة
االضطرابات األمنية في ديار بكر.
وي ــوم أم ــس ،أوقـفــت السلطات التركية
 17شخصًا على خلفية تلك الهجمات،
ب ــالـ ـت ــزام ــن مـ ــع إصـ ـ ـ ــدار املـ ــدعـ ــي ال ـع ــام
رمـضــان ســوملــاز ق ــرارًا باعتقال مشتبه
ب ــه مـ ــوقـ ــوف ،ف ــي ق ـض ـيــة االن ـف ـج ــاري ــن
ال ـلــذيــن اسـتـهــدفــا تـجـمـعــا انـتـخــابـيــا لـ
«ال ـش ـع ــوب الــدي ـم ـقــراطــي» ق ـبــل يــومــن
م ـ ــن االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات .وأوضـ ـ ـ ـ ــح س ــومل ــاز
فــي ب ـيــان ،أن املـحـكـمــة قـضــت باعتقال
املـشـتـبــه ب ــه بـتـهـمـتــي «ال ـق ـتــل ال ـع ـمــد»،
و»االن ـ ـت ـ ـمـ ــاء مل ـن ـظ ـمــة إرهـ ــاب ـ ـيـ ــة» ،عـلــى
خلفية التفجيرين اللذين أديا إلى مقتل
ً
 3أشخاص ،فضال عن إصابة أكثر من
 100آخرين.
كذلك ،لفت البيان إلى أنه «فتح تحقيق
بحق مراسل صحيفة تركية ،وموظفني
ح ـكــوم ـيــن زودوه ب ـم ـع ـلــومــات ،وذل ــك
على خلفية انتهاكهم لسرية التحقيق
ح ــول االن ـف ـجــاريــن» ،مــؤك ـدًا «اس ـت ـمــرار
ال ـت ـح ـق ـي ـق ــات ل ـك ـش ــف كـ ــل امل ــابـ ـس ــات،
وتحديد هوية املتورطني جميعًا».
إلى ذلــك ،قبل البرملان األوروبــي ،أمس،
تـقــريــر «ال ـت ـقــدم ال ـس ـنــوي» ل ـعــام 2014
الـ ـ ـخ ـ ــاص بـ ـت ــركـ ـي ــا ،واملـ ـتـ ـعـ ـل ــق ب ـم ــدى
تـطـبـيـقـهــا «امل ـع ــاي ـي ــر األوروب ـ ـي ـ ــة» فــي
م ـخ ـت ـلــف مـ ـج ــاالت الـ ـحـ ـي ــاة ،ف ــي إط ــار
انضمامها إلى االتحاد األوروبي.
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◄ وفيات ►
والــد الفقيد :حبيب سليمان مرعي
الحلو
والدته :آمال جميل بو سرحال
شقيقاه :فادي وعائلته
شادي وعائلته
يـ ـنـ ـع ــون إلـ ـيـ ـك ــم فـ ـقـ ـي ــده ــم ال ـغ ــال ــي
املأسوف على شبابه
الياس حبيب مرعي الحلو
تقبل التعازي اليوم الخميس وغدا
الجمعة  11و 12حزيران في صالون
كنيسة سيدة لورد ـ ـ فرن الشباك من
الساعة الـحــاديــة عشرة قبل الظهر
ً
مساء.
حتى السادسة

إنا لله وإنا اليه راجعون
انتقل الى رحمة ربه تعالى املرحوم
الحاج محمد حسني عجمي
والـ ــدتـ ــه :امل ــرح ــوم ــة ال ـح ــاج ــة صفية
صالح
زوجته :الحاجة فاطمة عز الدين
أوالده :الحاج قاسم ،رانـيــا ،الحاجة
ن ـه ــى ـ ال ـح ــاج ــة رنـ ـ ــا ،ال ـح ــاج ــة روال
وغنوة.
إخــوتــه :الـحــاج حـســن ،عـلــي ،ريــاض،
الـحــاج ف ــؤاد ،سهيل ،الـحــاجــة علية،
ال ـحــاجــة س ـه ـي ـلــة ،ال ـح ــاجــة جـهـيـنــة،
هيالنة واملرحومة وفية.
أصهرته :غسان جعفر ،الحاج رياض
جشي ،خالد كرم ،الحاج حيدر حيدر
والحاج حسني متوكل
تـقــام ذك ــرى الـثــالــث ال ـيــوم الخميس
/11ح ــزي ــران  2015ال ـســاعــة الــرابـعــة
عصرًا في حسينية بلدته العباسية
وت ـق ـبــل ال ـت ـع ــازي ف ــي بـ ـي ــروت ن ـهــار
ال ـس ـب ــت  2015/6/13مـ ــن ال ـس ــاع ــة
الـ ـث ــالـ ـث ــة حـ ـت ــى الـ ـ ـس ـ ــادس ـ ــة ع ـص ـرًا
ف ــي م ــرك ــز ال ـج ـم ـع ـيــة الـتـخـصـصـيــة
للتوجيه العلمي ق ــرب مــديــريــة امــن
الدولة.
اآلس ـ ـ ـفـ ـ ــون :آل عـ ـجـ ـم ــي ،عـ ــز ال ــدي ــن،
جعفر ،جـشــي ،ك ــرم ،حـيــدر ،املتوكل،
سعد ،وعموم أهالي العباسية.

غادرت ولم تعد
غـ ـ ــادرت ال ـعــام ـلــة ال ـب ـن ـغــادش ـيــة Most.
 Kohinur Akterمنزل مخدومها ،الرجاء
م ــن ي ـع ــرف عـنـهــا شـيـئــا االتـ ـص ــال على
الرقم  03/288950الروشة الشارع العام
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في اجراء
اسـ ـ ـت ـ ــدراج عـ ـ ــروض ملـ ــزايـ ــدة ب ـي ــع اع ـم ــدة
ح ــدي ــدي ــة غ ـيــر صــال ـحــة لــاس ـت ـع ـمــال في
دائرتي صيدا صور.
يمكن للراغبني فــي االش ـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور أعـ ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /20 000/ل.ل.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إل ـ ــى أم ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق «»12
ـ ـ املبنى املركزي.
علما أن آخــر موعد لتقديم الـعــروض هو
ن ـه ــار ال ـج ـم ـعــة ال ــواق ــع ف ــي 2015/7/10
عند نهاية الــدوام الرسمي الساعة 11:00
صباحًا.
بيروت في 2015/6/5
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس جان شكر الله
التلكيف 1132
إعالن
ت ـع ـل ــن كـ ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان أن م ـه ـل ــة ت ـقــديــم
العروض العائد لتأهيل االرض املستعارة
لصالة قيادة املجموعة الرابعة وصيانة
ص ــال ــة  T20ال ـت ــاب ـع ــة ل ـل ـصــالــة امل ــذك ــورة
فـ ــي م ـع ـم ــل الـ ـ ـ ــذوق ال ـ ـ ـحـ ـ ــراري ،م ــوض ــوع
استدراج العروض رقم ث4د 4968/تاريخ
 ،2015/5/5قد مــددت لغاية يوم الجمعة
 2015/7/10عند نهاية ال ــدوام الرسمي
الساعة  11.00صباحًا.
يمكن للراغبني فــي االش ـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور أعـ ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /20 000/ل.ل.
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املـفـعــول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق األح ـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إل ـ ــى أم ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق «»12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2015/6/5
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس جان شكر الله
التلكيف 1122
إعالن
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي املغفلة
ـ ـ ـ ـ ال ـقــادي ـشــا ع ــن ت ـمــديــد مـهـلــة اس ـت ــدراج
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض ال ـ ـعـ ــائـ ــد لـ ـت ــأهـ ـي ــل املـ ـنـ ـش ــآت
الخرسانية في معمل الحريشة الحراري،
وذل ــك وفــق املــواصـفــات الفنية والـشــروط
االداري ــة املـحــددة فــي دفتر الـشــروط الــذي
يمكن الحصول على نسخة عنه لقاء مبلغ
ثمانمئة ألف ليرة لبنانية (تضاف )TVA
م ــن ق ـســم الـ ـش ــراء ف ــي امل ـص ـل ـحــة اإلداري ـ ــة
في مركز الشركة في البحصاص ما بني
الساعة  8صباحًا و 12ظهرًا مــن كــل يوم
عمل.
ت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ف ـ ــي أم ـ ــان ـ ــة ال ـ ـسـ ــر فــي
القاديشا ـ ـ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم الثالثاء
الــواقــع فيه  30حــزيــران  2015الساعة 12
ظهرًا ضمنًا.
مدير القاديشا باإلنابة
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 1115
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
(القاضي طارق طربيه)
ي ـن ـفــذ ال ـب ـن ــك الـ ـتـ ـج ــاري ل ـل ـش ــرق األدن ـ ــى
ش.م.ل .بوجه ناجي ميشال جبر باملعاملة
 2014/852شهادة قيد تأمني وعقد تأمني
ً
تحصيال ملبلغ /314884.22/د.أ .اضافة
الى الفوائد والرسوم واملصاريف.
يجري التنفيذ على القسم  4بلوك  Cمن
الـعـقــار  /1766/عـجـلـتــون وه ــو بموجب
اإلفـ ـ ـ ــادة ال ـع ـق ــاري ــة م ــدخ ــل ودار وط ـع ــام
ومـطـبــخ وخ ــدم وح ـمــامــان ودرج داخـلــي
وث ــاث غ ــرف وأوف ـي ــس وح ـمــامــان طــابــق
سفلي وأرضــي دوبلكس ـ ـ مساحته 165
م.م .و 126م.م.

وبالكشف تبني أن الواقع مطابق لالفادة
العقارية :بــاط الطابق االرض ــي باركيه،
والحمامان بورسالن وسيراميك وإحدى
الغرف ماستر روم ،بالط الــدرج الداخلي
وبـ ــاط ال ـطــابــق ال ـثــانــي رخ ـ ــام ،دراب ــزي ــن
ال ــدرج الداخلي خشب ،املطبخ سيراميك
وب ـ ــورس ـ ــان واملـ ـجـ ـل ــى غ ــرانـ ـي ــت اس ـ ــود
ويــوجــد خــزائــن خشبية ،حمام الضيوف
س ـي ــرام ـي ــك وغـ ــرفـ ــة الـ ـخ ــادم ــة وال ـح ـم ــام
العائد لها سيراميك ،شرفة املطبخ اقفلت
بـ ــزجـ ــاج وخـ ـش ــب وألـ ـحـ ـق ــت ب ــال ـص ــال ــون
وقاطع خشبي بشكل بــار ويوجد مدفأة
حجر وقرميد تــراس مع حديقة من جهة
الـصــالــونــات مــع باربيكيو قرميد ثابت،
املنجور الداخلي خشب والباب الرئيسي
مــاسـيــف وامل ـن ـجــور ال ـخــارجــي ألــومـنـيــوم
مع زجــاج ومونوبلوك ،والكتشينات في
الطابق االرضــي مجاله ستانلس ،القسم
مـجـهــز ب ـشــوفــاج وي ـقــع ف ــي ح ــي الـشـفــاق
قرب مجمع .Zone 21 Sun City
ـ ـ تاريخ قرار الحجز  2014/10/9وتاريخ
تسجيله .2014/11/13
ـ ـ بدل تخمني القسم  C/4/1766عجلتون
/365240/د.أ .وبدل طرحه /219144/د.أ.
ي ـج ــري ال ـب ـيــع ي ــوم االربـ ـع ــاء ال ــواق ــع فيه
 2015/7/1ال ـس ــاع ــة  12ظ ـه ـرًا ف ــي قــاعــة
محكمة ك ـس ــروان .ل ـلــراغــب بــال ـشــراء دفــع
بدل الطرح بموجب شيك مصرفي منظم
ألمر حضرة رئيس دائــرة تنفيذ كسروان
او تقديم كفالة وافـيــة مــن احــد املـصــارف
امل ـق ـب ــول ــة مـ ــن ال ـ ــدول ـ ــة وي ـت ـح ـم ــل رسـ ــوم
الـتـسـجـيــل وال ــدالل ــة وعـل ـيــه ات ـخ ــاذ محل
اقامة ضمن نطاق الدائرة وإال عد قلمها
مقامًا مختارًا لــه ،كما عليه االطــاع على
قيود الصحيفة العينية الـعــائــدة للقسم
موضوعها املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن تلزيم تقديم
قرطاسية لزوم إدارة اإلحصاء املركزي
بطريقة استدراج عروض
للعام 2015
الـســاعــة التاسعة مــن يــوم السبت الــواقــع
فـيــه ال ــراب ــع مــن شـهــر تـمــوز  2015تجري
ادارة االحصاء املركزي في مركزها الكائن
في منطقة ميناء الحصن ـ ـ شارع الجيش
ـ ـ ـ ـ ب ــرج امل ــر ـ ـ ـ ـ ب ـي ــروت اسـ ـت ــدراج ع ــروض
لتلزيم قرطاسية.
ـ ـ ـ ـ ـ الـ ـت ــأم ــن امل ـ ــؤق ـ ــت :ل ـك ــل ص ـن ــف تــأمــن
محدد في الجدول املرفق بدفتر الشروط
الخاص.
ـ ـ التأمني النهائي :عشرة باملئة من قيمة
الصفقة.
ـ ـ طريقة التلزيم :تقديم اسعار لكل صنف
على حدة.
ت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض وف ـ ـ ــق ن ـ ـصـ ــوص دف ـت ــر
الـ ـش ــروط الـ ـخ ــاص ال ـ ــذي ي ـم ـكــن االطـ ــاع
والحصول عليه من مصلحة الديوان في
ادارة االحصاء املركزي.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ال ـ ـ ــى ادارة
االح ـص ــاء امل ــرك ــزي قـبــل ال ـســاعــة الـثــانـيــة
عشرة من يوم الجمعة الواقع فيه الثالث
من شهر تموز .2015
بيروت في 2015/6/8
مدير عام ادارة االحصاء املركزي
الدكتورة مرال توتليان
التكليف 1137
إعالن تلزيم
تـعـلــن امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة ل ـل ـم ــوارد املــائـيــة
وال ـك ـهــربــائ ـيــة ع ــن اج ـ ــراء ت ـلــزيــم بطريقة
اسـ ـ ـت ـ ــدراج عـ ـ ــروض ع ـل ــى اسـ ـ ــاس ت ـقــديــم
اسعار لتنفيذ مشروع اشغال انشاء خط
توتر متوسط ومحطة تحويل هوائية في
بلدة مزرعة مشرف ـ ـ قضاء صور.
تجري عملية التلزيم في الساعة العاشرة
من يوم الخميس الواقع في .2015/7/9
فـعـلــى املـتـعـهــديــن املـصـنـفــن ف ــي الــدرجــة
الـ ـث ــالـ ـث ــة عـ ـل ــى األقـ ـ ـ ــل ل ـت ـن ـف ـي ــذ ص ـف ـق ــات
األشغال الكهربائية الراغبني باالشتراك
بهذا التلزيم تقديم عروضهم قبل الساعة
الـثــانـيــة عـشــرة مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يسبق
اليوم املحدد لجلسة فض العروض ـ ـ وفق
ن ـص ــوص دف ـت ــر الـ ـش ــروط ال ـخ ــاص ال ــذي
يمكن االطالع والحصول عليه في املديرية
ال ـعــامــة ل ـل ـمــوارد املــائ ـيــة والـكـهــربــائـيــة ـ ـ
مصلحة الديوان ـ ـ كورنيش النهر.
بيروت في  9حزيران 2015
املدير العام

للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 1148
إعالن من محكمة عاليه القضاء املستعجل
قسم الرئيسة كارين ابو عبد الله
الى
ّ
الصباغ
وفاء نور الدين
ب ــال ــدع ــوى امل ـس ـت ـع ـج ـلــة رقـ ــم 2015/635
واملـقــدمــة مــن املــدعـيــات منى نــوفــل ونــدى
وعائدة ورنــدى جــورج الشرتوني بحيث
ط ـل ـبــت امل ــدع ـي ــات اص ـ ــدار الـ ـق ــرار مـعـجــل
الـتـنـفـيــذ ن ــاف ـذًا عـلــى أص ـلــه بــإخــائــك من
امل ــأج ــور فـ ــورًا وب ـ ــدون أي ــة مـهـلــة وف ــرض
غـ ــرامـ ــة اكـ ــراه ـ ـيـ ــة ب ـح ـق ــك ال تـ ـت ــدن ــى عــن
 /500/دوالر أميركي عن كل يــوم تأخير
ك ـمــا وإل ــزام ــك بـتـســديــد مـبـلــغ /13100/
دوالر أميركي تمثل قيمة بــدالت اإليجار
املتوجبة عليك عن سبيل السلفة الوقتية
ومـبـلــغ  /500/دوالر أمـيــركــي قيمة بــدل
املـثــل وب ــدالت مـيــاه وكـهــربــاء وتضمينك
الرسوم واملصاريف واألتعاب والتعاضد.
ف ـقــد ق ـ ــررت امل ـح ـك ـمــة اع ـت ـب ــارك مـجـهــولــة
محل اإلقــامــة وإبــاغــك اوراق الــدعــوى مع
موعد الجلسة املقرر في  2015/9/23نشرًا
فـعـلـيــك ض ـمــن امل ـه ـلــة ال ـقــانــون ـيــة مـضــافــا
ال ـي ـهــا مـهـلــة ال ـن ـشــر ال ـح ـضــور بشخصك
او ب ــواس ـط ــة وك ـي ـلــك ال ـق ــان ــون ــي الـ ــى قلم
املـحـكـمــة لـتـبـلــغ اوراق ال ــدع ــوى ومــوعــد
الجلسة والجواب وحضورها في املوعد
امل ـحــدد اع ــاه وات ـخــاذ مـحــل اقــامــة ضمن
نطاقها وإال فكل تبليغ لك في القلم يكون
صحيحًا باستثناء الحكم النهائي.
عاليه في 2015/6/9
رئيس قلم محكمة عاليه
امني مسعود
نشرة فقرة حكمية
تدعو محكة الغرفة االبتدائية االولى في
الـبـقــاع املستدعى ضــدهــم سـهــام وسهاد
ونهاد وعصام وسامي وليلى أوالد عبد
ال ـل ــه ف ــزع امل ـق ـي ـمــن ســاب ـقــا ف ــي ال ـقــرعــون
واملجهولي محل االقامة حاليًا للحضور
ش ـخ ـص ـيــا او مـ ــن يـ ـن ــوب ع ـن ـه ــم ق ــان ــون ــا
الــى قـلــم املحكمة فــي زحـلــة لتبلغ الحكم
الصادر عن املحكمة بتاريخ 2015/5/12
بــاالسـتــدعــاء املـقــدم مــن اك ــرم ولـيــد هاشم
بوكالة االسـتــاذ عـيــاض ف ــارس واملسجل
برقم اساس  2015/381قرار .2015/96
مضمون الحكم :تقرر اعتبار العقار رقم
 /955/القرعون غير قابل للقسمة عينًا
وطرحه للبيع باملزاد العلني للعموم وفقًا
لـلـثـمــن امل ـح ــدد م ــن قـبــل الـخـبـيــر والـبــالــغ
 /36690/دوالرًا امـيــركـيــا او مــا يـعــادلــه
بالليرة اللبنانية في زمن الطرح وعلى ان
يعتمد هذا الثمن اساسًا للمزايدة االولى
وأن ي ـس ـت ـخــرج م ــن ال ـث ـمــن مـبـلــغ /690/
دوالرًا أميركيًا تعطى للمستدعي ويوزع
املبلغ املتبقي من الثمن على الشركاء كل
بنسبة حصته في امللكية.
ول ـل ـم ـس ـتــدعــى ض ــده ــم امل ــذك ــوري ــن مهلة
ثالثني يومًا من تاريخ النشر لالستئناف.
رئيس الكتبة
جورج ابي فيصل
إعالن
مــزاد علني معاد لبيع بعض الخردة في
معمل جون
تطرح املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
عـلــى الـبـيــع بــاملــزاد الـعـلـنــي امل ـعــاد بعض
ال ـخ ــردة غـيــر الـصــالـحــة لــاسـتـعـمــال في
معمل جون .يمكن االطالع على التفاصيل
في اإلعالن الصادر في الجريدة الرسمية
ت ــاري ــخ  2015/06/11أو ال ـح ـصــول على
نسخة عن اإلعــان ضمن الــدوام الرسمي
ف ــي م ـك ـتــب م ـص ـل ـحــة ال ـص ـف ـق ــات ف ــي ش.
بـ ـش ــارة الـ ـ ـخ ـ ــوري ،ب ـن ــاي ــة غ ـن ــاج ــه ،ط .4
وعلى كل راغب املشاركة في املزاد العلني
الـحـضــور الـســاعــة الـعــاشــرة صـبــاحــا الــى
مكتب املصلحة املركزي ،بناية غناجه ،ط
 ،3يوم االربعاء املوافق فيه .2015/07/01
املدير العام باإلنابة
املهندس عادل حوماني
التكليف 1138
إعالن
مزاد علني معاد لبيع سيارات املصلحة
املستهلكة
تطرح املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
على البيع باملزاد العلني املعاد سياراتها

املستهلكة فــي اماكنها املــودعــة فيها في
مــراكــز املصلحة املختلفة .يمكن االطــاع
عـلــى التفاصيل فــي االع ــان ال ـصــادر في
الـجــريــدة الــرسـمـيــة تــاريــخ 2015/06/11
او الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى ن ـس ـخــة ع ــن االع ـ ــان
ضمن الــدوام الرسمي في مكتب مصلحة
الصفقات في ش .بشارة الـخــوري ،بناية
غناجه ،ط  .4وعلى كل راغب املشاركة في
املــزاد الحضور الساعة العاشرة صباحًا
الـ ـ ــى م ـك ـت ــب امل ـص ـل ـح ــة املـ ـ ــركـ ـ ــزي ،ب ـنــايــة
غ ـنــاجــه ،ط  ،3ي ــوم االرب ـع ــاء امل ــواف ــق فيه
.2015/07/08
املدير العام باالنابة
املهندس عادل حوماني
التكليف 1139
إعالن
دعوى رقم 2015/679
من الغرفة االبتدائية الثانية في الشمال
ال ــى املـسـتــدعــى ضــدهــم :ري ـمــون الــدكـتــور
انـطــوان ابــي راشــد وم ــاري منصور منذر
ً
م ــن ب ـج ــدرف ــل أص ـ ــا وم ـج ـهــولــي االق ــام ــة
حاليًا.
ت ـ ــدع ـ ــوكـ ـ ـم ـ ــا هـ ـ ـ ـ ــذه امل ـ ـح ـ ـك ـ ـمـ ــة السـ ـ ـت ـ ــام
االسـتــدعــاء ومــربــوطــاتــه املــرفــوع ضدكما
م ــن ي ــوس ــف ال ـي ــاس م ـن ــذر ب ــدع ــوى ازال ــة
ش ـيــوع فــي الـعـقــار  508منطقة بـجــدرفــل
العقارية وذلــك خــال مهلة عشرين يومًا
مــن تــاريــخ نـشــر ه ــذا االعـ ــان وأن تــأخــذا
مقامًا لكما بنطاق هــذه املحكمة وتبديا
مالحظاتكما الخطية على الدعوى خالل
خمسة عشر يومًا من تاريخ التبليغ وإال
فكل تبليغ لكما تعليقًا على بــاب ردهــة
املحكمة باستثناء الحكم النهائي يعتبر
صحيحًا.
رئيس القلم
انطوان معوض
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طلب عبد الكريم محمود الرواس بوكالته
عــن ف ــارس ع ــارف الـقــاضــي وم ــازن وفيق
عاليه بصفتهما مفوضني باالتحاد عن
بـنــك لـبـنــان واملـهـجــر ش.م.ل .شـهــادة قيد
تأمني بــدل عــن ضائع بــاســم /بنك لبنان
واملهجر ش.م.ل .بالقسم  A 39من العقار
 1439مصيطبه
للمعترض مراجعة األمانة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في بيروت
حسني خليل
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
القاضي فرنسوا الياس
ّ
ي ـبــلــغ الـ ــى امل ـن ـفــذ عـلـيـهــم ع ـل ـيــاء وسـحــر
واس ـم ــاع ـي ــل وإس ـ ـحـ ــاق خ ـل ـيــل الـخـطـيــب
مجهولي محل اإلقامة
ً
عـمــا بــأحـكــام امل ــادة /409/أ.م.م .تنبئكم
دائــرة تنفيذ بيروت بأن لديها باملعاملة
التنفيذية رقــم  2015/250انــذارًا تنفيذيًا
موجهًا اليكم من طالبة التنفيذ جمعية
م ــال ـك ــي الـ ـعـ ـق ــار /1464مـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــاء ال ـح ـصــن
ب ـش ـخ ــص رئ ـي ـس ـه ــا ال ـس ـي ــد ان ـ ـ ــور ك ـب ــارا
ونــات ـجــا ع ــن ط ـلــب تـنـفـيــذ ان ـ ــذار بنفقات
ً
مشتركة تحصيال ملبلغ /23.729.12/د.أ.
(ثــاثــة وعـشــرون ألـفــا وسبعمئة وتسعة
وعشرون دوالرًا أميركيًا).
وعـلـيــه ،تــدعــوكــم ه ــذه ال ــدائ ــرة للحضور
اليها شخصيًا او بواسطة وكيل قانوني
الستالم االنذار التنفيذي واألوراق املرفقة
به علمًا بأن التبليغ يتم قانونًا بانقضاء
مهلة عشرين يومًا على نشر هذا االعالن
وع ـل ــى تـعـلـيــق نـسـخــة ع ـنــه وع ــن االنـ ــذار
املــذكــور على لوحة االعــانــات لــدى دائــرة
تنفيذ بـيــروت ويـصــار بعد انقضاء هذه
املـهـلــة ومـهـلــة االنـ ــذار الـتـنـفـيــذي البالغة
عـشــرة اي ــام ال ــى متابعة التنفيذ بحقكم
ً
اصوال حتى الدرجة االخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت
وجدي القزي
تصحيح خطأ
ورد فــي جــريــدة األخـبــار عــدد  2606خطأ
باإلعالن رقم  2015/258حيث ورد «وتقع
م ــا ب ـي ـنــه ومـ ــا ب ــن خ ـلــف »Golden Star
والـصـحـيــح هــو «وت ـقــع مــا بينه وم ــا بني
خـلــف  Golden Starمـســاحـتــه  1053م.م.
فاقتضى التصويب.
رئيس القلم ناديا صليبي
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رياضة

الكرة اللبنانية

منتخب لبنان يواجه الكويت بالجمهور وبالروح العالية
وصلت ساعة الحسم للمنتخب اللبناني لكرة
القدم ،حين سيواجه اليوم عند الساعة
 17.00منتخب الكويت على ملعب صيدا
البلدي ،في افتتاح تصفيات كأسي العالم
وآسيا ،حيث يحتاج العبو المنتخب إلى كل
دعم من الجمهور اللبناني ،الذي سيكون
الــاعــب الــرقــم واح ــدا فــي الـلـقــاء إذا مأل
المدرجات

رادولوفيتش
ومعلول
بعد المؤتمر
الصحافي أمس
(عدنان الحاج
علي)

عبد القادر سعد
ي ـع ــود مـنـتـخــب ل ـب ـنــان ال ــى الــواج ـهــة
ليوحد اللبنانيني كما ّ
ّ
وحدهم
رسميا
ســابـقــا ،فتغيب الـخــافــات الرياضية
والـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ،ويـ ـصـ ـب ــح ال ـج ـم ـه ــور
ال ـل ـب ـنــان ــي ك ـل ــه ص ــوت ــا واحـ ـ ـ ـدًا خـلــف
العبي املنتخب ،الذين يحتاجون إلى
كل دعم كي يقدموا كل ما عندهم أمام
الـخـصــم الـكــويـتــي ف ــي م ـب ــاراة بــالـغــة
األهمية.
فــال ـل ـقــاء م ــع ال ـكــوي ـت ـيــن ال ـي ــوم ليس
ً
لقاء عاديًا على اإلطــاق .فهو افتتاح
الـ ـتـ ـصـ ـفـ ـي ــات ،وي ـ ـق ـ ــام عـ ـل ــى األرض
الـلـبـنــانـيــة أم ــام خـصــم يـعــد املـنــافــس
الرئيسي على بطاقة التأهل الثانية
نـ ـ ـظـ ـ ـرًا لـ ـصـ ـع ــوب ــة مـ ـن ــافـ ـس ــة ش ــري ــك
املجموعة املنتخب الكوري الجنوبي،
الــذي يغيب عــن الجولة األول ــى ،التي
سـ ـيـ ـت ــواج ــه فـ ـيـ ـه ــا م ـن ـت ـخ ـب ــا الوس
وميانمار ضمن املجموعة السابعة.
وبالتالي فإن نقاط املباراة اليوم مع
ال ـكــوي ـت ـيــن لـيـســت ث ــاث ن ـق ــاط فقط
ب ــل ه ــي س ــت نـ ـق ــاط ،ح ـيــث إن ال ـفــوز
ال ـل ـب ـن ــان ــي س ـي ـع ـط ــي زخـ ـم ــا ملـ ـش ــوار
املنتخب في التصفيات.
ل ـكــن ه ــذا ال ـف ــوز ال يـمـكــن أن يتحقق
اال بــاجـتـمــاع ع ــدة عـنــاصــر ،يــأتــي في
طليعتها الحضور الجماهيري .فدعم
املنتخب في اللقاء مع الكويت ال يمكن
أن يكون من خالل متابعة املباراة على
شاشة التلفزيون ،أو تشجيع املنتخب
ودع ـ ـم ـ ــه عـ ـب ــر صـ ـفـ ـح ــات الـ ـت ــواص ــل
االجـتـمــاعــي .دع ــم املنتخب اللبناني
والعـبـيــه ال يمكن أن يتحقق اال على
مــدرجــات ملعب صـيــدا ،ال ــذي ينتظر
الجمهور القادر على اقفاله عن بكرة
أبيه فيكون منتخب لبنان عبارة عن
ً
آالف الالعبني بــدال من  11العبا على
أرض امللعب.
أمـ ـ ـ ـ ـ ــس أكـ ـ ـ ـ ـ ــد املـ ـ ـ ـ ـ ــدربـ ـ ـ ـ ـ ــان مـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــودراغ

رادولــوف ـي ـتــش ،وم ــدرب الـكــويــت نبيل
م ـع ـل ــول ف ــي امل ــؤت ـم ــري ــن الـصـحــافـيــن
امل ـن ـف ـص ـلــن الـ ـل ــذي ــن ُعـ ـق ــدا ف ــي ف ـنــدق
ّ
املنسق
هــول ـيــداي إن دون ،وأداره ـم ــا
اإلعالمي ملنتخب لبنان في التصفيات
الزميل وديع عبد النور ،أهمية املباراة
«وحساسيتها التكتيكية وجزئياتها
الـ ـح ــاسـ ـم ــة» ،وال س ـي ـمــا أن ال ـطــرفــن
ي ـعــرفــان بعضهما بـعـضــا ج ـي ـدًا ،كما
ّ
أن املـ ـ ّ
ـدرب رادولــوف ـي ـتــش مــطـلــع جيدًا
على أحــوال كرة القدم الكويتية بحكم
إش ــراف ــه ســابـقــا عـلــى فــريـقــي الـجـهــراء
وكاظمة.

يغادر منتخب
لبنان الى الوس غدًا
رادولوفيتش
وضم
ً
محمود كجك بدال من
محمد حيدر

مــن جانبه ،أك ـ ّـد كــابــن «األزرق» علي
ّ
مقصيد التطلع إلى الفوز ،وال سيما
«أن ـن ــا درس ـن ــا ج ـي ـدًا أس ـب ــاب تعثرنا
ّ
سابقًا أمام لبنان ،وسنوظف جهودنا
لحصد الـنـقــاط ال ـثــاث ،واضـعــن في
االعـ ـتـ ـب ــار أف ـض ـل ـيــة ص ــاح ــب األرض
لكننا معتادون الضغط الجماهيري».
ـض أكـثــر
وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن ــهّ ل ــم ي ـمـ ِ
من  40يومًا على تسلم رادولوفيتش
مـ ـ ـهـ ـ ـم ـ ــات ـ ــه ،فـ ـ ـق ـ ــد أب ـ ـ ـ ـ ـ ــدى ارتـ ـ ـي ـ ــاح ـ ــه
لــاس ـت ـعــدادات وت ـفــاؤلــه ،وخصوصًا
أن املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة «ع ـ ـلـ ــى أرضـ ـ ـن ـ ــا وأم ـ ـ ــام
جـمـهــورنــا» ،وشـكــر اتـحــاد كــرة القدم

رئيسا وأعـضــاء ،والجهازين اإلداري
وال ـط ـبــي وال ــاع ـب ــن ع ـلــى تـعــاونـهــم،
واإلعــامـيــن على مــؤازرتـهــم وكــل من
ي ـع ـمــل ل ـل ـم ـن ـت ـخــب .وأض ـ ـ ــاف ُ«أعـ ــرف
املـنـتـخــب الـكــويـتــي ج ـي ـدًا ول ــن أفـ َ
ـاجــأ
بشيء ،لكنني أهتم بمنتخبي سعيًا
إلى الفوز».
وع ـ ــن ت ـب ـع ــات امل ـ ــدة ال ـق ـص ـي ــرة ال ـتــي
أم ـضــاهــا ع ـلــى رأس ال ـج ـهــاز الـفـنــي،
أوض ـ ـ ــح رادولـ ــوف ـ ـي ـ ـتـ ــش «اس ـت ـغ ـل ـلــت
الـ ـفـ ـت ــرة الـ ـقـ ـصـ ـي ــرة ب ــأفـ ـض ــل طــري ـقــة
ّ
ممكنة ،ووظ ـفــت معلوماتي فــي هــذا
املجال» .وشدد بدوره على االنضباط
ّ
الـتـكـتـيـكــي ،م ــذك ـرًا بـمــا قــالــه ف ــي هــذا
ال ـ ـجـ ــانـ ــب ف ـ ــي مـ ــؤت ـ ـمـ ــره ال ـص ـح ــاف ــي
األول ،الفتًا إلى أن التصفيات تنطلق
الـ ـخـ ـمـ ـي ــس ،لـ ـك ــن م ــرح ـل ـت ـه ــا األولـ ـ ــى
تنتهي في آذار املقبل.
ودع ــا قــائــد منتخب لبنان رضــا عنتر
الجمهور إلــى امل ــؤازرة« ،وه ــذا املنتظر
منه ،نحن في حاجة اليه ولطاملا لبى
النداء .نحن ّ
نسر به ونلعب من أجله»،
مشددًا على حسن التعامل مع كل مباراة
على حدة ،الفتًا إلى «األجواء اإليجابية
واالنـ ـسـ ـج ــام ب ــن ال ــاع ـب ــن وال ـج ـه ــاز
الفني ،وعلينا ترجمة ذلــك باستغالل
دقــائــق اللقاء وتوظيف الجهود حيث
يجب من خالل التركيز الدائم».
وأض ــاف عنتر «ل ــدى مــدربـنــا الحافز
ل ـي ـح ـقــق إن ـ ـجـ ــازًا مـ ــع م ـن ـت ـخــب يـضــم
ع ـنــاصــر ج ــدي ــدة مــائ ـمــة وأص ـح ــاب
خ ـب ــرة ،ك ـمــا أن ط ـم ــوح الــاع ـبــن هو
املنافسة والتأهل».
ويـ ـ ـغ ـ ــادر م ـن ـت ـخ ــب لـ ـبـ ـن ــان ظـ ـه ــر غ ـ ٍـد
ال ـج ـم ـعــة إلـ ــى ف ـي ـي ـن ـت ـيــان ع ــن طــريــق
أب ــو ظ ـبــي وب ــان ـك ــوك ،ل ـل ـقــاء منتخب
الوس الـثـلـثــاء املـقـبــل ،عـلــى أن يعود
ف ــي  18ال ـ ـجـ ــاري إلـ ــى ب ـ ـيـ ــروت .وق ــرر
رادولوفيتش ضــم محمود كجك إلى
ً
البعثة املغادرة بدال من محمد حيدر
الذي ّ
تعرض لإلصابة األحد املاضي.

الدوري األميركي للمحترفين

 40نقطة لجيمس تمنح كليفالند التقدم على غولدن ستايت  2ـ 1

ً
ليبرون جيمس مسجال إحدى سالته (أ ف ب)

ضرب «امللك» ليبرون جيمس بقوة
مـ ـج ــددًا ب ـت ـس ـج ـي ـلــه  40ن ـق ـطــة و12
متابعة و 8تمريرات حاسمة ليقود
كـلـيـفــانــد كــافــالـيـيــرز إل ــى ف ــوز ثــان
ع ـلــى ال ـت ــوال ــي ع ـلــى ح ـس ــاب ضيفه
غــولــدن ستايت ووري ــرز  ،91-96في
امل ـبــاراة الـثــالـثــة لـلــدور الـنـهــائــي من
دوري كرة السلة األميركي الشمالي
لـلـمـحـتــرفــن ،لـيـمـنــح فــريـقــه الـتـقــدم
.1-2
وبــات رصـيــد جيمس فــي املباريات
ال ـث ــاث ضـمــن الـ ــدور الـنـهــائــي 123
نقطة وهو رقم قياسي شخصي له.
وعلق جيمس على أدائــه« :ال أعرف
مــا إذا كـنــت قـ ــادرًا عـلــى ت ـكــرار هــذه
األرقـ ـ ـ ـ ـ ــام ،لـ ـك ــن س ــأس ـت ـم ــر ب ـت ـن ـف ـيــذ
احتياجات الفريق .أنــا ألعب بعيدًا
عــن الـسـلــة ،وه ــذا الـتـحــدي مختلف

تمامًا».
وتألق في املباراة أيضًا في صفوف
كـ ـلـ ـيـ ـف ــان ــد األوسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرال ـ ـ ــي م ــاتـ ـي ــو
دي ــاف ـي ــدوف ــا بـتـسـجـيـلــه  20نـقـطــة،
كما سجل ثالثية فــي نهاية اللقاء
أحـبـطــت م ـح ــاوالت غــولــدن ستايت
بـ ـمـ ـع ــادل ــة األرقـ ـ ـ ـ ـ ــام عـ ـن ــدم ــا ك ــان ــت
النتيجة  80-81وذلك بعد تقليصهم
 20نقطة.
ول ــدى الـخــاســر ،سـجــل أفـضــل العــب
ف ــي الـ ـ ـ ــدوري ه ـ ــذا امل ــوس ــم سـتـيـفــن
ك ــوري  27نـقـطــة بـيـنـهــا  7ثــاثـيــات
و 17نقطة في الربع األخير ،وكانت
مـشــاركـتــه فــاعـلــة فــي رحـلــة تقليص
ال ـف ــارق ال ــى  81-80و 94-91قـبــل أن
يحسم ديالفيدوفا وجيمس املوقف.
وأضاف جيمس« :حاولنا تصعيب
األم ــور عليهم ،ك ــوري مـســدد عظيم

يجب أن نستوعبه ،لكننا ارتكبنا
أخطاء كثيرة في الربع األخير (-36
 )24ويجب أن نتعلم منها».
وسجل غولدن ستايت  36نقطة في
الربع األخير ،لكن نسبة تسديداته
كــانــت  36مـحــاولــة ناجحة فقط من
أصل .90
وأش ــاد ك ــوري بجيمس وكليفالند
ً
لعملهما الــدفــاعــي ،قــائــا« :ليبرون
ي ـ ـقـ ــوم بـ ــأل ـ ـعـ ــاب رائ ـ ـ ـعـ ـ ــة .ي ـق ــات ـل ــون
وي ـ ـن ـ ـب ـ ـغـ ــي أن ن ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاري قـ ــوت ـ ـهـ ــم،
وخ ـص ــوص ــا ف ــي ب ــداي ــة املـ ـب ــاري ــات.
ال ي ـم ـك ــن الـ ـتـ ـع ــوي ــل عـ ـل ــى ع ــودت ـن ــا

تقارير أخرى
على موقعنا

فـ ـ ــي امل ـ ـ ـبـ ـ ــاريـ ـ ــات ل ـ ـل ـ ـفـ ــوز ب ـس ـل ـس ـلــة
مماثلة».
وب ــاإل ُض ــاف ــة ال ــى نـجـمــه كـيـفــن لــوف
الذي أصيب بخلع في كتفه اليسرى
في افتتاح مباريات «البالي أوف»،
ونجمه اآلخــر كايري إيرفينغ الذي
أص ـ ـيـ ــب ب ـك ـس ــر فـ ــي رض ـ ـفـ ــة رك ـب ـتــه
اليسرى ،تعرض كليفالند إلصابة
جــديــدة دف ــع ثـمـنـهــا ال ـج ـنــاح ايـمــان
شامبرت عندما اصطدم بدريموند
غ ــري ــن وأصـ ـي ــب ب ـك ـت ـفــه ،ل ـك ـنــه ع ــاد
للعب وشارك في  32دقيقة.
وك ـ ــان غ ــول ــدن س ـت ــاي ــت ق ــد فـ ــاز فــي
املباراة األولــى على أرضه 100-108
بـعــد الـتـمــديــد ،ثــم رد كـلـيـفــانــد في
ال ـثــان ـيــة خـ ــارج مـلـعـبــه  93-95بعد
التمديد ،فيما تقام املباراة الرابعة
على أرض كليفالند غدًا.
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الكرة األوروبية

الكرة الذهبية تبحث عن ميسي
حسن زين الدين
بالتأكيد ،كان هذا املوسم غير عادي
في املنافسة بني األرجنتيني ليونيل
م ـي ـســي ،الع ــب بــرش ـلــونــة اإلس ـبــانــي،
وغ ــريـ ـم ــه الـ ـب ــرتـ ـغ ــال ــي كــري ـس ـت ـيــانــو
رونـ ــالـ ــدو ،الع ــب ريـ ــال م ــدري ــد ضمن
«الـبـطــولــة» الخاصة بينهما الـتــي لم
ً
يـشـهــد ل ـهــا ت ــاري ــخ ال ـك ــرة م ـث ـيــا بني
العبني اثنني في حقبة زمنية واحدة.
منسوب املنافسة ارتـفــع هــذا املوسم
ب ــن ال ـن ـج ـمــن ع ـلــى ك ــل ال ـص ـع ــد ،في
ال ـ ـ ـ ــدوري اإلسـ ـب ــان ــي ودوري أب ـط ــال
أوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،حـ ـي ــث ت ـ ـه ـ ــاوت أم ــام ـه ـم ــا
األرق ــام القياسية الــواحــد تلو اآلخــر،
ف ـي ـم ــا كـ ـ ــان الـ ـسـ ـب ــاق م ـح ـت ــدم ــا عـلــى
لـقــب ه ــداف «الـلـيـغــا» ودوري أبـطــال
أوروبا (للموسم الحالي ،وفي تاريخ
البطولة) .هنا «هاتريك» من رونالدو،
وهناك آخر من ميسي ،هنا ثنائية من
رونالدو وتلك أخرى من ميسي ،حتى
وصـ ــل األم ـ ــر إلـ ــى تـسـجـيــل رون ــال ــدو
خـمــاسـيــة ،لـتـكــون املـحـ ّـصـلــة  61هدفًا
لـلـبــرتـغــالــي ف ــي مـخـتـلــف املـســابـقــات؛
بينها  48في «الليغا» ،مقابل  57هدفًا
لألرجنتيني؛ بينها  43في «الليغا».

وبطبيعة ال ـحــال ،فــإن كــل هــذا يقاس
ه ـن ــاك ف ــي «امل ـع ــرك ــة الـحـقـيـقـيــة» بني
ال ـن ـج ـم ــن ف ـ ــي ك ـ ــل عـ ـ ــام عـ ـل ــى الـ ـك ــرة
الــذهـبـيــة ،وال ـتــي يـبــدأ الـحــديــث عنها
منذ انتهاء املوسم .الواضح أن األمور
تبدو في  2015أسهل من أي عام آخر
الختيار الفائز بينهما ،وأن الصعوبة
هـ ــذا الـ ـع ــام ت ـك ـمــن ف ــي ت ـحــديــد هــويــة
صاحب املركز الثالث.
مــن دون مـقــدمــات ،سيكون مفاجئًا
ّ
إلـ ــى أق ـص ــى الـ ـح ــدود أن ال يـتـســلــم
ميسي فــي زيــوريــخ ال ـكــرة الذهبية
لـ ـع ــام  .2015ك ــل ش ـ ــيء ي ـش ـي ــر إل ــى
ه ــذه الحقيقة الـســاطـعــة كالشمس.
صحيح أن «الدون» سبق «ليو» إلى
جــائــزة أف ـضــل ه ــداف فــي «الـلـيـغــا»،
ْ
لـ ّكــن ثمة أم ــور كثيرة أخ ــرى ترجح
كفة ميسي.
بطبيعة الحال ،فإن تحقيق «البرسا»
ثالثية الدوري والكأس ودوري أبطال
أوروب ــا رفــع كثيرًا مــن أسـهــم ميسي،
وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا أن األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي ك ــان
صاحب الدور الفاعل واألثر األكبر في
الوصول إليها.
ً
ف ـ ـضـ ــا ع ـ ــن ذلـ ـ ـ ــك ،ف ـ ـ ــإن م ـي ـس ــي ت ــرك
بـ ـصـ ـم ــات س ـ ــاح ـ ــرة ال ي ـم ـك ــن إال أن

أخبار رياضية

دورة تدريبية لمرمر في برشلونة
ش ــارك املدي ــر الفن ــي للفئ ــات العمري ــة ف ــي نادي
العه ــد ،ومس ــاعد م ــدرب الفري ــق األول باس ــم
مرم ــر ف ــي ال ــدورة التدريبي ــة الت ــي اقيم ــت ف ــي
مدين ــة برش ــلونة اإلس ــبانية ،عل ــى م ــدى  7اي ــام،
بمش ــاركة أكث ــر م ــن  50مدرب ــا م ــن جمي ــع
بل ــدان العال ــم ،وكان مرم ــر العرب ــي الوحي ــد ب ــن
املش ــاركني.
وحاض ــر ف ــي ال ــدورة مجموع ــة كبي ــرة م ــن
أه ــم املدرب ــن وخب ــراء ك ــرة الق ــدم ،وتضمن ــت
محاض ــرات نظري ــة وعملي ــة ع ــن ك ــرة الق ــدم
والتقني ــة الجدي ــدة فيها ،وأهمي ــة دور املدرب في
بن ــاء الف ــرق واألجي ــال ،وج ــرى توزي ــع ش ــهادات
عل ــى كل املدرب ــن.
ّ
وأك ــد مرم ــر أن ال ــدورة كانت مفي ــدة على جميع
الصع ــد ،وأن ــه حصل على الكثي ــر من املعلومات
الت ــي ته ــم اللعب ــة والالعبني ،مش ــيرا ال ــى أن دور
امل ــدرب مه ـ ّـم ف ــي توعي ــة الالع ــب ،وفي مس ــيرته
وتوجيه ــه عل ــى نح ــو ادب ــي وفن ــي ،يوص ــل ف ــي
النهاي ــة الى بناء مجموعة متفاهمة ومتجانس ــة
م ــن الالعب ــن ،يك ــون له ــا دور اساس ـ ّـي ف ــي
نج ــاح امل ــدرب ،اذا كان التطبي ــق العمل ــي س ــليما
وصادقا.

العداؤون الثمانية
أنجزوا  84كلم في يومين
انطلق ــت مهم ــة العدائ ــن الثماني ــة ،وه ــم عل ــي
قضام ــي ،عم ــاد الدقاني ،ج ــورج ّ
حويك ،خضر
ب ــدران ،جه ــاد االش ــقر ،م ــارك جب ــران ،محم ــد
مرهم ــو وربي ــع فرس ــون م ــن «ديفي ــت ران ــرز»،
الجتي ــاز مس ــافة  252كل ــم ركض ــا صب ــاح
الثالث ــاء الج ــاري م ــن بل ــدة انص ــار الجنوبي ــة
حت ــى خ ــط النهاي ــة املح ــدد ظه ــر األح ــد املقب ــل
برعاي ــة وزي ــر الش ــباب والرياض ــة العمي ــد عب ــد
املطل ــب حن ــاوي .وق ــد اخت ــار الع ــداؤون هدف ــا
ملهمته ــم ،دعم ــا لألطف ــال الذين يعان ــون أمراض
ف ــي القل ــب بالتع ــاون م ــع جمعي ــة «ه ــارت بي ــت»
عب ــر اجتي ــاز كاف ــة املحافظ ــات اللبناني ــة.
وانطل ــق الع ــداؤون الثماني ــة م ــن بل ــدة انص ــار
ً
(النبطي ــة) وص ــوال ال ــى جزي ــن ف ــي الي ــوم األول،
وصب ــاح االربع ــاء م ــن الجن ــوب ال ــى البق ــاع،
حي ــث وصل ــوا ال ــى محافظ ــة البق ــاع .وس ــينطلق
الع ــداؤون صب ــاح الي ــوم الخميس م ــن بعلبك الى
الهرم ــل.

تـظــل عــالـقــة فــي األذهـ ــان حـتــى موعد
ال ـت ـصــويــت ع ـلــى ال ـج ــائ ــزة وال ـك ـشــف
ع ــن ال ـن ـت ـي ـجــة م ـثــل تـخـطـيــه األمل ــان ــي
جيروم بواتنغ عندما أوقعه أرضًا في
ذه ــاب نـصــف نـهــائــي دوري األب ـطــال
أمــام بــايــرن ميونيخ ،ولقطة «الهدف
األسـ ـط ــوري» أم ــام أتـلـتـيــك بـلـبــاو في
نهائي كأس إسبانيا.
أض ــف إل ــى أن مـيـســي ل ــم يـكـتــف هــذا
املــوســم بالتسجيل ـ ـ على كثرته ـ ـ بل
إنه تألق في صناعة األهداف لزمالئه
والتي كان لها دور مهم في كثير من
املـنــاسـبــات ،مـثــل م ـبــاراة إي ــاب نصف
ن ـهــائــي دوري األبـ ـط ــال أم ـ ــام بــايــرن
م ـيــون ـيــخ ،وه ـ ــذا م ــا ل ــم ي ـت ــواف ــر عند
رونالدو.
ّ
مدعو
وبـخــاف هــذا كـلــه ،فــإن ميسي
للمشاركة بدءًا من يوم غد مع منتخب
األرجنتني في بطولة «كوبا أميركا»
ال ـتــي لــم يـخــف تــوقــه الـشــديــد إلح ــراز
لـقـبـهــا لـيـكــون الـتـتــويــج األول ل ــه مع
«األل ـب ـي ـس ـي ـل ـي ـس ـت ــي» ،وه ـ ــي ب ـطــولــة
ي ـب ــدو ،ان ـطــاقــا م ــن امل ـع ـنــويــات الـتــي
ّ
سيقدم
يتمتع بها ميسي حاليًا ،أنه
فيها مــزي ـدًا مــن الـسـحــر .ه ــذا السحر
الـ ـ ــذي اسـ ـتـ ـع ــاده م ـي ـســي م ـن ــذ ب ــداي ــة

ميسي مع
كأس دوري
أبطال أوروبا
(باتريك ستوالرز ــ
أ ف ب)

حماسته طبعًا حـتــى ال ُيـظـهــر ردة
فعل غاضبة ،كما عادته ،عند إعالن
ال ـن ـت ـي ـجــة ،ب ــل أن ي ـك ــون مـسـتــريـحــا
تمامًا بصورة تشبه استلقاء ه تحت
أش ـع ــة ال ـش ـم ــس ع ـل ــى ال ـش ــاط ــئ فــي
اليوم الذي كان فيه ميسي يخوض
نـ ـه ــائ ــي ب ـ ــرل ـ ــن .فـ ـف ــي  ،2015ب ـ ـ ّـدل
ميسي ،بسحره ،كل ما هو متعارف
عليه ،وبينها أن الكرة الذهبية هي
الـتــي أصـبـحــت تـبـحــث ع ـن ــه ...ال هو
من يسعى إليها.

عــام  2015ربما بسبب تلك الصرخة
الشهيرة «نعم» التي أطلقها رونالدو
فــي ال ـقــاعــة فــي زي ــوري ــخ عـنــد تسلمه
ّ
الـكــرة الذهبية األخ ـيــرة ،والـتــي هــزت
كيان األرجنتيني أكثر من غيره ،فكان
رده صاعقًا بعدها.
مــا ي ـبــدو مـتــوقـعــا ج ـدًا أن رونــالــدو
بات مدركًا في قرارة نفسه صعوبة
حصوله على الكرة الذهبية مجددًا
إزاء ال ـت ــأل ــق غ ـي ــر ال ـ ـعـ ــادي ملـي ـســي،
وه ـ ــذا م ــا م ــن ش ــأن ــه أن ي ـخ ـفــف مــن
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أفقيا
 -1مخزن مواد الحرب من بارود وقنابل –  -2ماركة سيارات فخمة – حرف جر –  -3طمأنينة –
مدخول شهري –  -4مخافة وفزع – فك العقدة –  -5قرع الجرس – من الحيوانات – طعن بالخنجر
–  -6للتعريف – وكالة أنباء عربية –  -7مدينة مغربية – من األشجار املثمرة ّ
حبه ُيشبه ّ
حب
الزيتون وأجــوده األحمر الحلو –  -8طحني – هر باألجنبية –  -9دولة أميركية – مبلغ متوجب
الدفع بأجل –  -10موقع في سورية إنتصر فيه السلطان سليم األول على املماليك عام  1516فكان
الفتح العثماني للشرق – سقي النبات

عموديًا
 -1جــريــدة مصرية ّأسسها سليم وبـشــارة تقال اللبنانيان وهــي الـيــوم مــن أكبر الصحف
العربية – أغلظ اوتار العود –  -2من الفاكهة – يمشي في الطريق – ُ -3حسن املنظر – أمر
ّ
ّ
وتحرك –  -4عاصمة أملانيا اإلتحادية زمــن اإلنقسام قبل الوحدة – العدو
فظيع – اهتز
ّ
ُ
الشرس –  -5ما ينسج من صوف وابريسم – طليق غير مقيد – اول تقدير –  -6حيوان وحيد
له عظام على رأسه تسمى القرون املتساقطة – لحم غير مطبوخ – مشى على قدميه ورجليه
كالطفل –  -7متشابهان – حب وغرام – من األحجار الكريمة –  -8عائلة – واحد باألجنبية
–  -9غير ناضج من الفاكهة – وطواط الليل –  -10من أئمة اللغة واألدب في بالد فارس جال
في العراق ومصر والشام وأشهر آثاره القاموس املحيط

أفقيا

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.

مشاهير

حلول الشبكة السابقة

1
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كاتبة إنكليزية ( )1976-1890إشتهرت بكتابة الــروايــات البوليسيةّ .
تعد أعظم
مــؤلـفــة رواي ـ ــات بــولـيـسـيــة فــي ال ـتــاريــخ حـيــث بـيـعــت أك ـثــر مــن مـلـيــار نـسـخــة من
رواياتها في العالم
 = 4+8+7+6جزيرة يونانية ■  = 10+3+11+9سيارة إسبانية ■  = 5+2+1لقب
مدني وعسكري عثماني
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ثقافة وناس

تلفزيون

الشاشة في كتاب كان ياما كان...
أطيافنا
الـ pop
بيار أبي صعب
مئة لقطة ولقطة ،جمعها زافني قيومجيان
برفق وصبر وشغف .صور نادرة وحكايات
ّ
مهمة ،من مطلع الستينيات ووالدة تلفزيون
لبنان ،إلى أوائل التسعينيات ،مع كسر
احتكار التلفزة الوطنية ،تمهيدًا لدخول
زمن الفضائيات… «أسعد الله مساءكم»،
كانت الجملة تشعرك باإللفة والهيبة في
آن معًا ،هناك أشياء خطيرة ستحدث على
ّ
سيغير العالم .ال
األرجح .ستأتي الحرب.
عليك ،اقترب ّ
وتفرج على هذه القبلة الطويلة
بني فؤاد نعيم ونضال األشقر في «نساء
عاشقات» .سمير نصري ،روبير أبي راشد،
بول شاوول ،وليد شميط… مادونا غازي.
رضا خوري «صوت» كوكتو في دائرة
الوحدة والقطيعة .كرافات جان خوري ،عبسة
عرفات حجازيّ .
غرة غاري غارابتيان .طرحة
نزهة يونس ،حاجب إيلي صنيفر املعقود
ولدغته .بوشيت نجيب حنكش البيضاء .الـ
«قنال  .»١١قبعة فيلمون ،ابتسامة هند أبي
اللمع وجبهتها العريضة ،سكسوكة عبد
املجيد مجذوبّ .
بابيون احسان صادق .نهى
الخطيب سعادة .شوشو قبل الشاربني مع
العم محمد شامل .الدروندي والسلمنكي
وزمرد وكوكو العتقجي في «الدنيا هيك» .ابو
سليم واسعد وفهمان ودرباس .طربوش أبو
ملحم وشوشة إم ملحم ووعظهما اللطيف.
ّ
مرشح شاب لـ «استوديو الفن» ،اسمه راغب
عالمة ،في حضرة عضو اللجنة أنطوان
ريمي« .دويك» كليشيه القروي التائه في
ّ
«يصبحك بونجور ستنا بيروت».
املدينة:
«جسد» رنده ،وتاج جورجينا .زنود األخوين
سعادة باملايوه الضيق واللحية ّ
املروسة .لغة
كميل ّ
منسى الرخيمة ونظاراته .صوت ماجد
أفيوني« .مطربة السيكس» مها عبد الوهاب.
ّ
شامية
عينا ليلى رستم على اتساعهما.
َ
سمير توفيق .قصة شعر صونيا بيروتي
راية ّ
حرية السبعينيات« .اسم» مارسيل
مارينا .املشوار الطويل .فارس يواكيم.
محمود املليجي ،شخصيًا .سميرة بارودي
واحسان صادق بدويا «فارس بني عياد».
أول خطاب رئاسي متلفز لشارل الحلو.
رياض شرارة وكابي لطيف .ماجدة الرومي
و«الهدايا بالعلب» تحت رعاية سيمون أسمر.
منى مرعشلي ،أنطوان بارود .وسيم طبارة،
غاستون شيخاني .ناصيف مجدالني.
إيفيت سرسق وسامي ّ
خياط .أنطوان
ولطيفة ملتقى في «عشرة عبيد زغار» .جان
(كرباج) فلجان في «البؤساء» .ريمي بندلي
ما غيرها« :اعطونا السالم» .وجيه رضوان،
ّ
مروان العبد ،أحمد العشي .الست بدور.
ّ
عازف الليل .ملن تغني الطيور .أخوت شاناي.
جورج شلهوب وإلسي فرنينة .شيبة فيليب
عقيقي .فيروز وصباح ووديع وفريد… بيليه
حتمًا( .أنطوان) بربر آغا على حصان أنطوان
غندور… انقالب االحدب .الحرب .دائمًا هي،
ستأخذ معها وطن األوبريت واستوديو
بعلبك وبيروت .وتترك لنا ديكورًا هجينًا
معوملًا تحت رحمة رساميل الخليج .هذا
ً
الكتاب ،ال ّيدعي تأريخًا وال تحليال ،مجرد
باقة من اللحظات .ال بد من االحتفاظ به على
رف قريب ملعالجة نوبات االكتئاب« .أسعد الله
مساءكم».

(مروان طحطح)

زافين قيومجيان بين تأريخ وحنين

مئة لحظة صنعت ذاكرتنا الجماعية
زينب حاوي
يـعـيــش اإلع ــام ــي زاف ــن قيومجيان
( )1970ه ــذه األي ـ ــام فــرحــة ح ـصــاده
خـمــس س ـنــوات مــن الـجـهــد والـبـحــث
أث ـم ــرت ك ـتــابــه ال ـجــديــد «أس ـع ــد الـلــه
مـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاء ك ـ ـ ــم ...م ـ ـئـ ــة لـ ـحـ ـظ ــة ص ـن ـعــت
ال ـت ـل ـف ــزي ــون» (ه ــاش ـي ــت  -أنـ ـط ــوان).
«أس ـعــد الـلــه م ـســاء كــم» تـلــك الـعـبــارة
السحرية التي تــرددت لسنوات على
ش ــاش ــة «ت ـل ـفــزيــون ل ـب ـنــان» وطـبـعــت
م ـع ـهــا م ــرح ـل ــة م ــن ال ــزم ــن ال ـج ـم ـيــل،
ردده ـ ـ ــا ق ـيــوم ـج ـيــان ع ـ ــام  1992فــي
ّ
مـنــاسـبــة ارت ـ ــداء ه ــذه ال ـق ـنــاة حلتها
الـ ـج ــدي ــدة فـ ــي األخـ ـ ـب ـ ــار والـ ـب ــرام ــج.
ي ــومـ ـه ــا ،خ ـت ــم اإلعـ ـ ـ ــان ال ـت ــروي ـج ــي
«ت ـل ـفــزي ــون ل ـب ـنــان امل ـب ـت ــدأ وال ـخ ـبــر»
ب ـه ــذه الـ ـعـ ـب ــارة .كـ ــان زاف ـ ــن م ــن بــن
الـ ـ ــوجـ ـ ــوه ال ـ ـشـ ــابـ ــة م ـ ــع اثـ ـنـ ـت ــن مــن
زميالته :رجاء كموني وندى صليبا.
ّ
ال ش ــك ف ــي أن ه ـ ــذه ال ـل ـح ـظ ــة أث ــرت
ف ــي اإلع ــام ــي الـلـبـنــانــي لـحـثــه على
إنتاج هــذا الكتاب .والــى جانب هذه
الـلـحـظــة ،ك ــان تكليفه مــن قـبــل فريق
األخ ـب ــار ب ــإع ــداد تـقــريــر ع ــن أرشـيــف
«تلفزيون لبنان» .وقتها ذهل الشاب
بهذه الكنوز وعاد بالزمن الى الوراء،
الـ ــى أزمـ ـن ــة ذه ـب ـيــة ط ـب ـعــت ال ـشــاشــة
ً
الرسمية طــويــا .هــاتــان الحادثتان
شـكـلـتــا ه ــذا ال ـح ــاف ــز ل ـي ـصــدر ال ـيــوم
مولوده الجديد.
ق ـص ــة ق ـي ــوم ـج ـي ــان مـ ــع ال ـت ـل ـف ــزي ــون
ّليست مستجدة .ي ــروي لــ«األخـبــار»
أن ــه مـنــذ عــامــه ال ـعــاشــر ،ك ــان يطمح
ً
لـيـكــون م ــراس ــا حــرب ـيــا ،رغ ــم سكنه
في منطقة فردان التي لم تشهد على
هول الحرب األهلية .كان يسمع فقط
أصـ ـ ــوات امل ــداف ــع وال ـق ــذائ ــف وي ــراه ــا
ع ـلــى شــاشــة ال ـت ـل ـفــزيــون« :ل ــم أر في

ً
ح ـيــاتــي ق ـت ـيــا ،وال ب ـنــايــة م ـهــدمــة».
هــذا األمــر تحقق مرتني في مسيرته
اإلع ــام ـي ــة ،ع ـنــدمــا ذهـ ــب ف ــي عــامــي
 1993و 1996الــى الجنوب اللبناني
وغـ ـط ــى االعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــداءات اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة
ّ
هناك .ال شك في أن تغطيته مجزرة
قانا ( )1996كان لها الوقع األبرز في
ه ــذه املـهـمــة .مهمة املــراســل الحربي
ان ـت ـه ــت هـ ـن ــا ،ل ـت ـب ــدأ م ـس ـي ــرة أخ ــرى
ً
داخ ــل الـقـنــاة الرسمية وانـتـقــاال الى
شــاشــة «امل ـس ـت ـق ـبــل» .وض ـمــن طـيــات
هذه السنوات ،ال يخفي املقدم الشاب
ص ـعــوبــة دخ ــول ــه ال ــى ه ــذا املـضـمــار
ألس ـ ـبـ ــاب عـ ـ ـ ــدة ،ض ـم ـن ـه ــا أنـ ـ ــه لـيــس
ّ
وس ـي ـمــا ك ـمــا ي ـق ــول .أي ـض ــا ،ي ــرى أن
انـتـمــاءه الــى الطائفة األرمـنـيــة جعل
ح ـظ ــوظ ــه ت ـن ـك ـفــئ ب ـس ـب ــب ال ـص ـي ـغــة
اللبنانية التي كانت مطروحة آنذاك
بأن «األرمني» ال يعمل في التلفزيون
مذيعًا ،بــل توكل إليه مهمات أخــرى
كاملونتاج والتصوير وغيرهما .يرى
ق ـيــوم ـج ـيــان أنـ ــه ك ـســر «الـكـلـيـشـيــه»
الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي وظـ ـ ـه ـ ــر ع ـ ـلـ ــى الـ ـش ــاش ــة
الـصـغـيــرة بـعــد طـلـبــه مــن الـبـطــريــرك
األرمني بالتوسط لتوظيفه ،وأعطاه
الــدفــع الـكــامــل فــي ه ــذا الــوقــت املــديــر
العام فؤاد نعيم ومدير األخبار عارف
أصبح ينادى «التلفزيونجي»
العبد.
ّ
كما بات يكنيه والده.
بعد أكثر من  20عامًا على عمله في
التلفزيون ،يقف اإلعــامــي اللبناني
عـلــى حــافــة مختلفة يــرفــض تقويمه
بـعــد كــل ه ــذه ال ـس ـنــوات تبعًا لنسب
امل ـش ــاه ــدة ال ـتــي ي ـحــوزهــا بــرنــامـجــه
«بــا طــول سـيــرة» على «املستقبل»،
بل حسب ما قدمه لهذا التلفزيون من
«تجديد وريــادة» .في عصر البرامج
الـفـضــائـحـيــة ال ـتــي تـنــافــس بعضها
بـعـضــا ال ـي ــوم ،ال يـخـفــي قيومجيان

ت ــورط ــه ب ــداي ــة ف ــي ف ــخ لـعـبــة اإلثـ ــارة
وال ـت ـس ـط ـيــح ال ـت ــي يـتـطـلـبـهــا الـعـمــل
ً
ال ـ ّت ـل ـفــزيــونــي .لـكـنــه ي ـس ـت ــدرك قــائــا
بأنه اجتهد أكثر للخروج منها حتى
ال يـصـبــح «اس ـت ـهــاك ـيــا» .يـطــل على
الــواقــع الحالي لهذا القطاع ،معتبرًا
ً
أن ــه فـقــد الـصــدقـيــة الـتــي تبنى ع ــادة
م ــع امل ـشــاهــد ،عـبــر فـبــركــة الـفـضــائــح
والعمل على أن تكون اإلث ــارة «وجــه

كانت األولوية
تنحصر في
تخليد رموز لبنانية
صنعتها الشاشة
الصغيرة وليس إرضاء
الجميع

الصحارة لهذه البرامج ال بهاراتها».
ـداره األخ ـي ــر ،ب ــرز قيومجان
فــي إصـ ـ ّ
باحثًا موثقًا لحقبة نشأة التلفزيون
ال ـل ـب ـنــانــي ( 1959ـ ـ ـ  .)1989إصـ ــدار
ت ـط ـل ــب الـ ـبـ ـح ــث ع ـ ــن مـ ـ ـ ـ ــوارد ن ـ ــادرة
ل ـص ـعــوبــة ت ــواف ــر املـ ــراجـ ــع امل ـع ـن ـيــة،
وينتظر إنتاجًا آخر في العام املقبل
يؤرخ لزمن التسعينيات الى اليوم .ال
شك في أنه سيحمل حساسية عالية
نظرًا إلى حداثة املرحلة ،وأيضًا ألنها
تتضمن ذكرًا ملسيرته الشخصية.
بني الذاتي واملوضوعي ،تميل الكفة
الى الذاتي بما أن الكاتب أقحم نفسه

فــي الـتـقــويــم وإبـ ــداء اآلراء .مــع ذلــك،
وف ــي ص ــراع بــن الـبــاحــث والـصــانــع
للتلفزيون واملـشــاهــد ،ربــح الباحث
داخله كما يقول لنا .فاملهم ما يؤكد
«الـخـبــريــة» ولـيــس مــن «يـخـبــر» .في
ال ـهــاجــس الـ ــذي ك ــان يـعـتــريــه ط ــوال
تحضيره لهذا العمل ،كانت األولوية
تنحصر فــي تخليد رم ــوز لبنانية
صـنـعـهــا الـتـلـفــزيــون ول ـيــس إرض ــاء
ال ـج ـم ـيــع .هـ ــذه ال ــرم ــوز ال ـت ــي بقيت
ض ـم ــن ذاكـ ـ ـ ــرة ج ـي ـل ـهــا واس ـت ـح ــال ــت
طيفًا اليوم ،يكرس لها الكتاب هذه
ّ
لتتثبت في الذاكرة الشعبية
الحصة
ّ
للبنانيني الى حد أسطرتها.
في صفحات الزمن الجميل والزمن
ال ـق ـب ـيــح ل ـل ـت ـل ـفــزيــون ال ـل ـب ـن ــان ــي ،لــم
يـ ـ ــرو ق ـي ــوم ـي ـج ــان فـ ــي كـ ـت ــاب ــه ،كـمــا
كـشــف ل ـنــا ،م ــراح ــل ال ـح ــرب العبثية
و«ت ـجــاوزات ـهــا» وت ـحـ ّـول التلفزيون
وقتها الــى أداة «بـشـعــة» ،وال سيما
فـ ـ ــي حـ ـ ـ ــرب «عـ ـ ـ ـ ـ ــون /جـ ـ ـعـ ـ ـج ـ ــع» .لــم
يـ ـط ــل عـ ـل ــى جـ ـ ــزء مـ ــن ح ــرك ــة درامـ ـ ــا
الثمانينيات التي كانت تنشط في
م ــوازاة الحرب األهلية ،ربما بسبب
ت ـصــدر لـغــة امل ــداف ــع عـلــى مــا ســواهــا
مـ ــن أصـ ـ ـ ـ ــوات .ق ــا ّب ــل أكـ ـث ــر مـ ــن 200
شخصية مــن صــنــاع التلفزيون في
هذه الحقبات ،تأرجحت انطباعاتهم
وه ـ ــم يـ ـس ــردونـ ـه ــا ،ف ـم ـن ـهــم مـ ــن آث ــر
االن ـغــاق على نفسه واعـتـبــر الكالم
«اقتحامًا لحميمية داخلهم» ،ومنهم
مــن تـعــاون .لكن تبقى النقطة األهــم
فـ ــي اسـ ـتـ ـخ ــاص ش ـخ ـص ــي قـ ـ ــام بــه
قيومجيان من خالل هذا العمل وهو
ّ
التمرين على مسلمة يجب أن تمر
بـهــا كــل الـبـشــريــة مــن خ ــال صناعة
هذا الكتاب ،أال وهي املــرور بمراحل
م ـ ـت ـ ـفـ ــاوتـ ــة بـ ـ ــن ال ـ ـن ـ ـجـ ــاح والـ ـفـ ـش ــل
والنكران.
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حكاية اسمها لبنان
«أسعد الله مساءكم» يا أهل الزمن الجميل
إنــه اإلص ــدار الثالث لزافني قيومجيان
ب ـع ــد «ل ـب ـن ــان ف ـل ـب ـن ــان» (دار ال ـن ـه ــار ـ
 )2002و«شــاهــد على املجتمع» (2013
ـ أك ــادي ـم ـي ــا) ،ي ـطــل ك ـت ــاب «أس ـع ــد الـلــه
مساءكم -مئة لحظة صنعت التلفزيون
ف ــي ل ـب ـنــان» (ه ــاش ـي ــت -أنـ ـط ــوان) بعد
خ ـمــس سـ ـن ــوات م ــن ال ـج ـهــد وال ـب ـحــث.
هذه املــرة ،أبحر اإلعالمي اللبناني في
ال ـس ـنــن األول ـ ــى لـتــأسـيــس الـتـلـفــزيــون
ً
ف ــي ل ـب ـن ــان ( )1959وص ـ ـ ــوال الـ ــى ع ــام
 :1989ثــاثــون عــامــا مــن ذاك ــرة شعبية
حبلى بــاألحــداث والـتـغـيــرات الجذرية
ف ــي ال ـعــالــم امل ــرئ ــي امل ـح ـلــي .س ــرد هــذه
السنوات سيحيلنا بالتأكيد على عمل
ّ
مضن تطلب العودة الى أرشيف ضخم
ٍ
ومشاهدة مئات الساعات التلفزيونية،
ع ــدا تـلـقــف آث ــار ج ــزء مــن ه ــذه الــذاكــرة
التي لــم ت ـ ّ
ـؤرخ بسبب غياب التسجيل
وقـتـهــا ،وحـضــور الـبــث املـبــاشــر بثقله.
تـكـمــن أهـمـيــة ه ــذا ال ـتــأريــخ والـتــوثـيــق
ل ـهــذه الـحـقـبــات بـحـلـ ّـوهــا وم ـ ّـره ــا ،في
ندرة األبحاث واملنشورات التي تتحدث
عن تاريخ التلفزيون في لبنان .إبحار
ب ــال ــزم ــن ال ـ ــى  4ح ـق ـب ــات ك ـم ــا قـ ّـسـمـهــا
الكتاب وتسجيل ألبرز وأهم اللحظات
التلفزيونية ضمن مئة لحظة.
ال ـك ـت ــاب ال ـ ــذي ي ـم ـتــد ل ـ ـ  315صـفـحــة،
يتمتع بلغة مـشـ ّـوقــة وحـيــويــة تنتشل
ال ـن ـص ــوص م ــن املـ ـل ــل امل ـ ـفـ ــروض عـلــى
السرد التاريخي ،فاتحة نافذة للقارئ
عـلــى عــالــم غـنـ ّـي بــاملـعـلــومــات والـصــور
النادرة منها واملنتشرة .بعد مــرور 55
عامًا على والدة التلفزيون فــي لبنان،
يولد «أسعد الله مساءكم ...مئة لحظة
صنعت التلفزيون فــي لبنان» ّ
ليعرف
الجيل الـحــالــي على أيـقــونــات املاضي
الجميل ولحظات أحدثت الفرق في هذا
العالم .يطل على مرحلة الحرب األهلية
ّ
وال ـشــرذمــة الـتــي خلفتها فــي النفوس
وضـ ـم ــن املـ ـن ــاط ــق ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،وي ـقــف
عند نهاية العقد التاسع بعيد نشوء
«املؤسسة اللبنانية لإلرسال» ()1989
والنقلة التي أحدثتها بعد سنوات من
هذه االنطالقة.
الحديث عن هذه الحقبات ،يحتاج إلى
التوثيق الدقيق والعلمي .وهذا ما فعله
اإلع ــام ــي الـلـبـنــانــي ال ــذي ّأرخ باليوم
وال ـس ـنــة وال ـي ــوم وح ـتــى ال ـســاعــة لهذه
الـلـحـظــات الـتـلـفــزيــونـيــة .ورغ ــم سطوة
السرد وض ــرورة االلـتــزام بمسار معني
يخفي الذات ويترك للتاريخ أن يتحدث،
ّ
اال أن هذا الكتاب خلط بني الذاتي الى
درجـ ــة ت ـمــريــر الـتـعـلـيـقــات وال ـن ـقــد في
إيجابياته وسلبياته ،وبني املوضوعي
الذي التزم أصول التوثيق العلمي.
ي ــدش ــن ال ـك ـت ــاب ب ــال ـح ــدي ــث ع ــن ن ـشــأة
التلفزيون في لبنان ( )1959بعيد انتهاء
ال ـح ــرب األه ـل ـيــة وبـ ــدء مــرحـلــة الـحــرب

نجيب حنكش وبارعة مكناس في لقطة
ترويجية في نيسان 1971

غالف الكتاب

الـبــاردة ،واستثمار صناعة التلفزيون
بـغـيــة «ت ــوح ـي ــد ال ـش ــرائ ــح الـلـبـنــانـيــة»
وكسر «عزلة» املناطق وقتها.
وفي االنتقال الى العقود التالية ،تنتقل
املـفــاهـيــم وتـتـبــدل .فــي الـعـقــد الـســادس
وتحديدًا عام  ،1964حضر الريف بقوة
على التلفزيون من خالل تصدير قيمه
وتـجـسـيــدهــا عـبــر شـخـصـيــات طبعت
هــذه املرحلة أمثال «أبــو سليم» و«أبــو
ملحم» .في هذه الفترة ،انتشرت أجهزة
الـتـلـفــزيــون بـشـكــل أوسـ ــع م ــن املـنــاطــق
ال ـســاح ـل ـيــة لـتـشـمــل امل ـن ــاط ــق ال ـنــائ ـيــة.
وهنا يسجل غياب ألرشيف كامل طبع

هــذه املرحلة بسبب النقل املباشر بدل
التسجيل .لكن مــع ذل ــك ،اسـتـطــاع هذا
الجهاز وما يحويه من إحداث ثورة كما
يروي الكاتب .بعدها ،انقلبت املفاهيم
وتعززت الثقافة املدينية وظهر برنامج
«استديو الفن» ( )1973على يد املخرج
س ـي ـمــون أس ـم ــر وال ـ ــى جــان ـبــه ال ــراح ــل
ّ
ري ــاض ش ــرارة ال ــذي ح ــل مـكــان نجيب
حنكش في سرد الطرائف والنكات .في
فترة السبعينيات ،سجلت االستعانة
ّ
بــاملــذي ـعــات لـيـكــن وج ــوه ــا ج ــدي ــدة في
ّ
الدراما اللبنانية ويكرسن الحقًا كأبرز
نـجـمــات ه ــذا الـعـصــر وم ــا ت ــاه :ألسي

انتخابات ملكات الجمال اللبنانيات،
ظهور شوشو ،زواج صباح ،أجرأ
وأطول قبلة في الدراما اللبنانية...
فرنيني ،نهى الخطيب سـعــادة ،وهند
أبي اللمع.
ّ
ومع االنتقال الكلي الى عصر التصوير
ّ
املــلــون ( ،)1975كــانــت والدة لنشرتني
إخباريتني تـعــززان االنقسام الطائفي
ّ
قناتي تلة الخياط والحازمية في
بني
ب ــداي ــة شـ ــرارة ال ـح ــرب األه ـل ـيــة ،ال ــى أن

إبراهيم مرعشلي ّفي لقطة من حلقة «الشاهد المزعج» فيروز أثناء تؤدي أغنية «أنا ال أنساك فلسطين» في حزيران
(يونيو) عام 1967
في مسلسل «المفتش»

وحــدتــا ووح ــدت معهما القناتان بعد
عامني في عهد الرئيس الياس سركيس
إب ــان تـسـلــم ش ــارل رزق ملـهــامــه كمدير
عام فيها ،وتصبح القناتان «تلفزيون
ل ـب ـنــان» .فــي بــدايــة الـثـمــانـيـنـيــات عهد
أف ــول الشيوعية وهيمنة الرأسمالية
وال ـق ـي ــم االس ـت ـه ــاك ـي ــة ،س ـج ـلــت أس ــوأ
ف ـت ــرة ل ـل ـت ـل ـفــزيــون ال ـل ـب ـنــانــي بــوصـفــه
أداة بروباغندا حزبية .تعطلت حركة
اإلنتاج الدرامي وقتها .في هذه الفترة،
عـ ـ ــادت وان ـق ـس ـم ــت الـ ـش ــاشـ ـت ــان عـقــب
«انتفاضة  7شباط» ( )1984التي قامت
بها «حركة أمل» في عهد الرئيس أمني
ّ
الجميل .ولعل الحدث األبرز هنا والدة
مـقــدمــات نـشــرات األخ ـبــار التوجيهية.
م ــع والدة  lbcع ــام  ،1988ب ــدأ انـتـقــال
جــديــد فــي صـنــاعــة الـتـلـفــزيــون وب ــرزت
تقنيات استخدمت للمرة األولى كالبث
املـبــاشــر ،إضــافــة الــى العمل على إبــراز
صورة نقية تتمتع بقوة إرسال عالية.
ومـ ــع ك ــل هـ ــذا امل ـ ـ ــرور ع ـلــى ال ـح ـق ـبــات،
يتوقف الكتاب في كل حقبة عند وجوه
نـســائـيــة فــي ال ـغــالــب :ســونـيــا بـيــروتــي
ومرحلة قلبها ملعايير املذيعة الجميلة،
مادلني طبر ،نجوى قزعون (أول وجه
ي ـط ــل ع ـل ــى ش ــاش ــة ش ــرك ــة «ت ـل ـفــزيــون
لبنان») ،وأيضًا عند افيشات اإلعالنات
التي ّ
تطورت مع مــرور الزمن 4 .أقسام
تقدم كل منها توطئة تاريخية سردية،
ّ
لتكر بعدها سبحة تسجيل املئة لحظة
تلفزيونية الـتــي اخـتــارهــا الكاتب بني
ماليني اللحظات .هكذا نبحر في غمار
هذا الكتاب ويستذكر الجيل املاضي ما
ح ــدث ،ويـتـعـ ّـرف الجيل الحالي إليها:
انتخابات ملكات الجمال اللبنانيات،
ظ ـهــور ف ـيــروز وش ــوش ــو ،أج ــرأ وأط ــول
قبلة في الدراما اللبنانية ،زواج صباح،
ارتـ ـب ــاط نـجـيــب ح ـن ـكــش ،لـحـظــة وف ــاة
فريال كريم على املسرح...
ك ـتــاب غـنــي وم ـش ـغــول بـعـنــايــة يضعه
زاف ــن قـيــومـجـيــان بــن أيــدي ـنــا ،ليكون
مرجعًا في تاريخ التلفزيون اللبناني،
على أن يستكمل في العام املقبل جزؤه
الثاني الذي يدخل في عصر التلفزيون
الحديث من ّالتسعينيات حتى اليوم.
وال ش ــك ف ــي أن ـه ــا أي ـضــا رح ـلــة صعبة
وشــاقــة يخوضها اإلعــامــي اللبناني
ليستكمل « »Puzzleأكـثــر جـهــاز أدخــل
امل ـت ـعــة وال ــدهـ ـش ــة ،وأيـ ـض ــا الـسـطـحـيــة
واإلثارة الى بيوت الناس :إنه التلفزيون
في لبنان.
زينب ...
يـ ّـوقــع زاف ــن قـيــومـجـيــان كـتــابــه« :أس ـعــد الله
مساءكم ...مئة لحظة صنعت التلفزيون في
لبنان» (هاشيت ـ انـطــوان) اليوم في «مكتبة
أنـطــوان» (اس ــواق بـيــروت) ابـتــداء من الساعة
الخامسة عصرًا

األخوان سعادة ،يحمالن الممثلتين المصريتين نبيلة عبيد
وسامية شكري عام 1969
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صورة
وخبر

أنهـى الراقصـون تدريباتهـم قبـل انطلاق عـرض «لـور» لـ«مسـرح بانغـارا» األوسـترالي فـي سـيدني اليـوم ،ضمن جولتـه في مختلـف أنحاء البلاد خالل
 .2015العـرض سـيبقى فـي سـيدني حتـى  14تمـوز (يوليـو) المقبـل ،وهو مـن إخراج سـتيفن بايدج .يظهر «لـور» أسـلوب «بانغارا» الفريـد في الرقص
ّ
المميـز المسـتند إلـى التعابير المقنعة( .سـعيد خان ـــ أ ف ب)
المعاصـر ،مقرونـا بأسـلوب القـص

يوميات حبيب صادق
ً
ندوة في «الجنوبي»
يقيم «املجلس الثقافي للبنان
الجنوبي» اليوم ندوة أدبية
موضوعها ّ«رأي في كتاب :حوار
ّ
األيام» للمثقف والكاتب اللبناني
ّ
حبيب صادق (الصورة) .ومن املقرر
ّ
تتحدث في الندوة مجموعة
أن
ّ
أسماء هي :الكاتب كريم مروة،
األكاديمي جاك قبانجي واإلعالمي
طانيوس دعيبس ،على أن ّ
يقدمها
ّ
ويديرها األستاذ الجامعي بسام
املقداد .يذكر ّأن «حوار ّ
األيام»
( 2015ـ الفارابي) يضم مقابلة
أجراها دعيبس مع صادق عام
 ،2004تندرج ضمن مشروع رسمي
بعنوان «الذاكرة املحلية للبنان»،
أطلقته «مؤسسة املحفوظات
ً
الوطنية» ،ويضم فصوال من حياة
صادق ،ومن تاريخ لبنان والجنوب
خالل العقود املاضية.
ً
مساء ـ «قاعة
اليوم ـ الساعة السادسة
املجلس» (نزلة برج أبي حيدر ـ بيروت).
لالستعالمhttp://www.althakafi- :
/aljanoubi.com

بلدي
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بحر ال يتكررّ
هيا بنا إلى البحر.
ال يحتاج األمر إلى دعوة،
وخصوصًا أنها متأخرة.
فقد ازدحمت الشواطئ
اللبنانية ّ
بروادها منذ مطلع
الشهر الفائت .ليست غريبة
هذه العالقة التي تربط
الناس بالبحر ،هذا األزرق
الكبير الذي يحتضن
حياة ثانية ال نعرف إال
القليل عن أسرارها .ألوانه
التي تالعبها الشمس
كيفما شاءت على مدى
ساعات النهار ،رياضاته
واسترخاءاته ،أجواؤه
ّ
االجتماعية وصراخ رواده،
ّ
كلها أمور تجعل منه
صديقًا يصعب التخلي
ّ
عنه .حتى لو حذر الكثيرون
من «غدره» ،يبقى الساحر
األقوى في ميدانه مستقطبًا
الناس من مختلف األذواق
واالهتمامات إلى محاولة
اكتشافه .نشاطات كثيرة
يمكن أن يمارسها الراغبون
في االستفادة من فصل
الصيف تتجاوز السباحة
والتعرض للشمسّ ،
ّ
نتعرف
إليها اليوم في بلدي ،كما
ّ
نتعرف إلى جزء من تاريخ
بيروت من خالل نادي
«السبورتينغ» الشهير،
ّ
ونطل على شاطئ صور
الذي يحظى بسمعة جميلة
تجعله األكثر ارتيادًا خالل
هذا الفصل.
لكن يبقى أن هذا األزرق
الكبير ،الذي يفتح ذراعيه
على وسعهما للناس ،ال
يزال يشكل حلمًا لكثيرين
ال تتيح لهم ظروفهم
الوصول إليه ،وال حتى
السباحة في مياهه بسبب
ّ
التعديات واالحتكارات...
وبعد املسافات.
(بلدي)

(هيثم
الموسوي)

1

2
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4
تعود حكاية
المسبح إلى
سنة 1953
(هيثم
الموسوي)

ّ
موضة «البيكيني» ّمنذ الخمسينيات حتى اليوم؛
لت
تبد
ّ
كانت تسلط الضوء ،مع كل «تقليعة» جديدة ،على منطقة
حضن
من جسد األنثى باعتباره مكمن اإلغراء .لطالما ّ
ّ
«السبورتنغ» متتبعي هذه «التقليعات» وال يزال ،إال أنه تفرد
في كسب الرهان الصعب القاضي بجمع أجيال أربعة معًا
بجوار بحر بيروت

أجيال بجوار
بحر بيروت

نسرين حمود
مـقــابــل امل ـ ــرآة ،ال ـتــي تـفـضــح تجاعيد
وجهها العميقة وتــرهــات ذراعيها،
وت ـتـعـ ّـرف إل ــى مـجــافــاة «البيكيني»،
ال ـســاتــر شـيـئــا م ــن ج ـســدهــا املـنـتـفــخ
ً
ق ـل ـيــا ع ـنــد ال ـب ـطــن ،خ ـطــوط املــوضــة
ّ
الـ ـ ــرائ ـ ـ ـجـ ـ ــة ،ت ـ ـ ـسـ ـ ــرح سـ ــام ـ ـيـ ــة (اسـ ـ ــم
م ـس ـت ـع ــار) ش ـع ــره ــا املـ ـبـ ـل ــول ب ـبــطء
شديد ّ
يتسق وعقدها السادس ،غير
آبهة بخط املنتظرات الطويل خلفها
فــي حـ ّـيــز الـنـســاء .تـتــأكــد مــن اسـتــواء
شعرها ،وال تعير انتباهًا لتأفف من
ّ
هن في سن حفيداتها ،أولئك الالتي
يتصارعن مع الوقت بدون أن يفلحن
ّ
فـ ــي ال ـت ـغ ــل ــب ع ـل ـي ــه! مـ ــن ثـ ــم تـمـشــي
بخطى واثـقــة نحو كرسيها املــريــح،
فتفرد جسدها األبيض عليه ،الجسد
الــذي لــم تفلح السنوات الطويلة في
تبديل لونه ،على الرغم من أن ارتياد
الــ«سـبــورتـنــغ» طقس صيفي لطاملا
التزمت به.
س ــامـ ـي ــة ه ـ ــي نـ ـ ـم ـ ــوذج م ـ ــن عـ ـش ــرات
ال ـن ـمــاذج ،الـتــي تــرتــاد الــ«سـبــورتـنــغ
كلوب» ببيروت وبــدون انقطاع منذ
سـنــوات مراهقتها زمــن الستينيات.
ت ــأل ــف املـ ـ ـك ـ ــان ،ح ـي ــث ي ـص ـف ــق املـّ ــوج
الصخور من دون كلل ،وحيث تخضب
امللوحة النسيم ،وحيث الهدوء سمة،

وحيث الهوية والوظيفة واضحتان،
ّ
بخالف جــل املسابح اللبنانية ،التي
ت ـس ـت ـع ـيــر أج ـ ـ ـ ــواء ال ـل ـي ــل ال ـصــاخ ـبــة
ومترتباتها إلــى داخــل أحــواض املاء
منذ ساعات الصباح األولى.
تعود حكاية املسبح املختزن بعضًا
م ــن ذاكـ ـ ــرة ب ـي ــروت إلـ ــى س ـنــة ،1953
ح ــن رغـ ــب ج ـ ــورج أبـ ــو ن ـ ّـص ــار ،بعد
تـخــرجــه مــن كـلـيــة إدارة األع ـم ــال في
الـجــامـعــة األمـيــركـيــة فــي ب ـيــروت ،في
اسـتـ ّثـمــار عـلــومــه فــي م ـشــروع يبقيه
متخففًا من أحمال البذالت الرسمية
واالجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــات ال ـ ـجـ ــديـ ــة امل ـت ـص ـلــة
ب ــال ـش ــرك ــات .ت ــزام ـن ــت ف ـك ــرة ال ــرج ــل،
سليل حيفا الفلسطينية واملنخرط
فـ ــي ت ـف ــاص ـي ــل «ال ـ ـك ـ ـيـ ــان» ال ـل ـب ـنــانــي
بعدما اتخذت عائلته بيروت مسكنًا،
م ــع ط ـلــب أح ــد م ـعــارفــه م ـنــه تـســديــد
ديـنــه عــن استثمار مقهى متواضع،
مقابل التنازل عن األخير له.
ّحــن عــايــن أبــو نـ ّـصــار املـقـهــى ،الحظ
أن ـ ــه ي ـص ـلــح ك ـن ــاد ل ـل ـس ـبــاحــة ،إذ أن
شـ ــاط ـ ـئـ ــه ال ـ ـص ـ ـخـ ــري ي ـ ــدي ـ ــر ال ـظ ـه ــر
لـ ـتـ ـي ــارات ال ـ ـه ـ ــواء ،مـ ــا ي ـج ـع ـلــه آم ـنــا
ملـ ـم ــارس ــة الـ ــريـ ــاضـ ــات امل ــائـ ـي ــة .راق
املوقع املتمركز في النقطة األبعد في
عــرض بحر بيروت ،واملـتــرأس خليج
للخريج الجديدّ ،
ّ
فسدد دين
الروشة
ّ
قــريـبــه ،وم ــا لـبــث أن تــولــى وعائلته،
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امل ــؤل ـف ــة م ــن أب وأم وأخ ـ ــت ،ش ــؤون
املـكــان .وحـ ّـولــه مــن مقهى إلــى مسبح
م ـتــواضــع يـعـيــش م ــن بـ ــدالت دخ ــول
األصــدقــاء واملـعــارف .بعد حــن ،ملعت
في رأس املستثمر املحنك فكرة إغالق
ب ـ ــاب امل ـس ـب ــح الـ ـخ ــارج ــي وتــوظ ـيــف
ّ
ش ــاب لـيـتــولــى إس ـمــاع ّكــل مــن يبغي
دخول الـ»سبورتنغ» بأنه ناد خاص،
وبالتالي يستدعي ارتياده التعريف
بــه مــن أحــد الــزبــائــن الــدائ ـمــن ،وذلــك
ّ
ب ـعــدمــا وزع ب ـطــاقــات ال ــدخ ــول على
زمـ ــاء ال ــدراس ــة وب ـع ــض األص ــدق ــاء،
فعرف املسبح رواجًا كبيرًا خصوصًا
مـ ــن ال ـش ــري ـح ــة ال ـع ـل ـي ــا مـ ــن ال ـط ـب ـقــة
الوسطى.
أحاط أبو نصار املكان بهالة ،فأمسى
كـ ـش ــف خـ ـص ــوصـ ـي ــة األخ ـ ـ ـيـ ـ ــر غ ــاي ــة
مجتمع رأس بيروت .حينئذ ،تواترت
األخبار في املدينة عن «شخصيات»
ل ــم يستقبلها ال ــ»س ـب ــورت ـن ــغ» ،وعــن
ط ـ ـل ـ ـبـ ــات اش ـ ـ ـتـ ـ ــراكـ ـ ــات طـ ـ ـ ــال ال ـن ـظ ــر
فـ ــي أم ـ ــره ـ ــا ،مـ ــا وسـ ـ ــم رواد املـ ـك ــان
بالنخبوية!
ّ
رخ ـ ـ ــص مـ ــرسـ ــوم جـ ـمـ ـه ــوري صـ ــادر
ف ــي ال ـس ـت ـي ـن ـيــات اس ـت ـث ـم ــار األمـ ــاك
البحرية ،فأفاد «السبورتنغ» من 10
آالف متر مربع!
فــي تـفــاصـيــل ال ـح ــروب امل ـتــوالــدة من
أرح ـ ــام ال ت ـعــرف ال ـك ـم ــون ،ع ــرف أبــو

نصار كيف يسوي أم ــوره ،على وقع
ال ــرص ــاص املـتـصــاعــد! بدبلوماسية
ف ــائـ ـق ــة ،اس ـت ـق ـط ــب إل ـ ــى زوجـ ـ ــي ب ــرك
ال ـ ـس ـ ـبـ ــاحـ ــة خـ ــاص ـ ـتـ ــه م ـ ـ ــن ه ـ ـ ــم ف ــي
خصام شديد ،إلى ّ
حد أن «املؤسسة
الـلـبـنــانـيــة ل ــإرس ــال» أرس ـل ــت فــريـقــا
اعــامـيــا ،زم ــن الـحــواجــز بــن شطري
ّ
للتقصي عن سبب استقطاب
بيروت،
ال ــ»س ـبــورت ـنــغ» ألع ـ ــداد م ـتــزايــدة من
ال ــراغ ـب ــن ف ــي ال ـت ــروي ــح ع ــن أنفسهم
واالنـعــزال عن الخارج املعطوب ،ولو
لفترة!
يـ ـغ ـّ ّـص فـ ــي ن ـف ــس «الـ ـخـ ـتـ ـي ــار» ،كـمــا
ُيـ ـل ــق ــب جـ ـ ــورج أب ـ ــو نـ ـص ــار ،بـحـســب
رواي ــة االب ــن ولـيــد ،ال ــذي يــديــر املكان
حاليًا مع أخيه وابــن عمته ،كيف أن
جـنــديــن اســرائـيـلـيــن امـتـثــا بـهــدوء
لرغبته في منعهما من السباحة في
ّ
الـ»سبورتنغ» بحجة أنه ناد خاص،
ّ
وأن م ـقــاوم ـتــه لـهـمــا ل ــم ت ـت ـطــور إلــى
أبعد من ذلك.
كــان أبــو نـصــار استبق أيـضــا تنفيذ
رغ ـبــة ال ــوج ــود ال ـس ــوري فــي تحويل
املسبح إلى ثكنة عسكرية بمفاوضة
الـضــابــط امل ـس ــؤول ،وتـ ّ
ـوس ـلــه ارس ــال
فصيلة من الجيش تحرس «النادي»
م ـ ـ ـسـ ـ ـ ً
ـاء ،وتـ ـسـ ـتـ ـب ــدل «الـ ـ ـش ـ ــورت ـ ــات»
وال ـ ـق ـ ـم ـ ـصـ ــان ال ـص ـي ـف ـي ــة ب ــالـ ـب ــذالت
العسكرية نهارًا ،فكان له ما رغب فيه،
ّ
مع اإلش ــارة إلــى أن جــل العاملني في
املكان اليوم هم من عائالت الجنود.
ّ
مر في املكان عديد الطاقم السياسي
من إقطاعيني وحزبيني وعسكريني،
كملكة جـمــال ال ـكــون جــورجـيـنــا رزق
والـ ــراح ـ ـلـ ــن ف ــات ــن حـ ـم ــام ــة وأحـ ـم ــد
رم ـ ــزي ف ــي أثـ ـن ــاء ت ـص ــويــر ف ـي ـلــم فــي
لـبـنــان ،وفــريــق عـمــل فيلم أملــانــي عن
الـجــاســوس ـيــة ،وأخ ـي ـرًا ب ـطــات فيلم
«يال عقبالكن»...
يتحدث وليد أبو نصار بلغة ّ
ّ
مقدرة
اإلرث الـ ـع ــائـ ـل ــي ،وصـ ـنـ ـي ــع الـ ــوالـ ــد،
ف ـي ـق ــول« :ه ـ ــام وال ـ ــدي ف ــي حـ ـ ّـب هــذا
املكان إلــى حـ ّـد أن هــذه العالقة كانت
مــدعــاة للغيرة مــن قـبــل ّأم ــي! عندما
اش ـت ـ ّـدت وط ــأة ال ـحــرب أص ـ ّـر عـلــى أن
نترك لبنان بمعية أمي إلى الواليات
املـ ـتـ ـح ــدة ،ف ـي ـمــا ب ـق ــي ل ـل ـح ـفــاظ عـلــى
ال ــ»س ـبــورت ـنــغ» ال ــذي لــم يـغـلــق يومًا
منذ تاريخ افتتاحه».

أمسى كشف خصوصية
نادي السبورتينغ غاية
مجتمع رأس بيروت

يروي الرجل ،الذي تبدو آثار الشمس
جـلـيــة ع ـلــى م ـح ـيــاه ع ــن خـصــوصـيــة
م ـ ـج ـ ـت ـ ـمـ ــع رأس ب ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــروت ،حـ ـي ــث
«الـكــوزمــوبــولـيـتـيــة» صـفــة واض ـحــة،
وح ـيــث ال ت ـعــرف األج ـي ــال املتسلسة
مفردتي «نـحــن» و«ه ــم» ،كما يسقط
حاجز الهويات اللبنانية املتنابذة.
ي ـت ـحـ ّـدث مـبـتـسـمــا أن ــه ت ـطـ ّـبــع ب ـعــادة
أهالي رأس بيروت املتمثلة في القسم
بــ«غربته» ،بعدما انتقل إلــى السكن
ف ــي امل ـت ـحــف ،مـضـيـفــا أن ال ــرب ــاط مع
ه ــذه ال ـج ـغــراف ـيــا ي ـصـ ّـعــب ع ـلــى امل ــرء
ّ
مبارحتها .يسرد أنه ال يزال يواصل
إصــاح أضــرار الشتاء الفائتّ ،
مبررًا
س ـبــب تـكـلـفــة ب ـ ــدالت دخ ـ ــول املـسـبــح
ّ
املــرت ـف ـعــة ،وأن ـ ــه ي ـضــع ن ـصــب عينيه
ّ
ال ـح ـف ــاظ ع ـل ــى ال ـ ـتـ ــراث ال ـ ــذي يـمــثـلــه
املكان ،الذي يرتاده أفراد عائلته قبل
سالالت الزبائن األوفياء.
هناك ،يتأكد للمرء بعد معاينة املكان
عــن كثب أن القطع مــع املــاضــي ليس
ب ـم ـس ـت ـس ــاغ ،ف ـي ـم ــا عـ ـن ــاق ال ـح ــاض ــر
فاتر ،بدون أن ينجح في كشف سبب
م ـ ـغـ ــاالة ال ـش ـم ــس ب ــداللـ ـه ــا فـ ــي ه ــذه
البقعة من بيروت!
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ّ
ُ
سمير مدلل هذا البحر لي

الشباك التي نصبها الصطياد األسماك أسرته وأنسته مهنته األولى (هيثم الموسوي)

ّ
ينظر إليك بعينين زرقاوين تنضحان بعذوبة مارد أزرقٌ .
مارد ُمتقل ُب المزاج:
ٍ
ً
ّ
مرة تراه هادئًا ُ
نسمة من هناك ،ليتحول في مرة ثانية إلى
بموجة من ُهنا أو
يمازحك
ٍَ
ٍ
ُم ّ
تمرد يطرحك في بقاع األرض هازئًا من جبروتك ُ
المستعار .في هذه الحالة ليس هناك
ِ
ّ
ّ
من ينقذك إل سمير مدلل .هو العينان الزرقاوان اللتان تفهمان بحرًا لطالما سرحتا فيه
ريما حداد
ّ
سمير مدلل هو ابــن عني املريسة الــذي لم يكن يعرف ّأن
ُ
ّ
هوايته ّ
ستحدد مسيرة حياته ،كما ت َح ِّد ُد َ
اليوم
باحة
للس
ٌ
ٌ
ّ
ّ
السبعيني .استهوته السباحة
خطوط عميقة مالمح وجهه
ّ
ّ
العشرينيات
باكرًا فشارك في مباريات وبطوالت عدة في
ُ َُ
عرف بسباق جونيه ـ بيروت.
من عمره ،أبرزها ما كان ي
كما كان صيادًا ماهرًا ،ولكن «انقلب السحر على الساحر»،
ّ
ّ
فالشباك التي تأنى في نصبها الصطياد األسماك أسرته
وأنسته ّاملهنة التي كان يعتاش منها.
ً
منجدًا للمفروشاتُ ،
كــان مــدلــل ّ
يملك مـحــا صغيرًا في
منطقة فردان و«كان ماشي الحال» ،إلى أن نشبت الحرب
ّ
اللبنانية ،فــراح يهرب إلــى البحر للسباحة ّ
والصيد حتى
أمسى يبحث عن عيشه في زرقة مياه عني املريسة وفي
مـسـبــح «ال ـلــونــغ بـيـتــش» ت ـحــدي ـدًا ،نــاسـيــا مـهـنــة التنجيد.
«اخترت اإلنقاذ كي أبقى قريبًا من البحر» يقول ،ولذا ّ
تقدم
ّ
لكنه قوبل ّ
بالرفض بسبب
للعمل كمنقذ في هذا املسبح،
نحالة جسمه .يشرح« :على عامل اإلنقاذ أن يكون ّ
قوي
ّ
البنية وأنا كنت ضعيف الجسم ،لكن ذلك لم يمنعني عن
ّ
ُّ
وأثبت نفسي حتى حصلت
البحر فعملت مساعد منقذ ّ
على الوظيفة» .كما شــارك مــدلــل فــي دورة ل ـل ــ()YMCA
وحاز شهادة في اإلنقاذ البحري وأتى متفوقًا في دفعته.
خ ــال ال ـس ـن ــوات الــذه ـبـ ّـيــة ،ك ـمــا ي ـصــف ب ــاع ـت ــزاز مــرحـلــة
الستينيات والسبعينيات مــن الـقــرن املــاضــي ،كــان يرتاد
ّ
ُ
ّ
املسبح فنانو ذلك العصر وعمالقتهَ .يذكر منهم املمثلني
ّ
ُ
املصريني عماد حمدي ورشدي أباظة واملطربة الجزائرية
ّ
ّ
مريم فخر الدين فيذكرها ضاحكًا «كانت
وردة ،أما املمثلة ّ
ّ
تـلـبــس إس ـ ــوارة وتـعــلـيــا لــزنــدا لـحــتــى ّ ت ـشـ ّـد ايــديــا وتضل
الحقتني!» .لسمير حكايات كثيرة كلها عن البحر .منها
ُ
َ
املضحك املبكي ،ومنها كما يقول «العادي» .فقد أ ِلــف في
مسيرته ح ــاالت الـغــرق وعمليات اإلن ـقــاذ منها ،حتى ما
عادت تدهشه أو تثير خوفه كما قد يحصل مع أي شخص
عادي في مواجهة أي حادث مماثل.
ً
ّ
من األمور الطريفة التي يذكرها ،أنه رأى مرة امرأة تتخبط
فــي املــاء وقــد بــدت عليها عــامــات اإلره ــاق والتعب ،فهرع
النتشالها لكن صراخ خطيبها أوقفه ،إذ راح األخير ينهيه
ّ
عن ملسها مدعيًا أنها ال تغرق .يضحك سمير وهو يختم
القصة« :انتهى املوضوع بانتشالهما معًا وإنقاذهما سويًا
من الغرق».
ّ
ّ
ـرقــب ّ
أليــة حالة
حتى خــارج دوام عمله ،يبقى املنقذ فــي تـ
طارئةُ .ي ُ
خبرك عن ليلة كان نائمًا خاللها في بيته القريب

من شاطئ البحر .أيقظه ابن خالته ُليخبره عن حريق ّ
شب
ٍ
مركب يبعد ما ُيـقــارب الــ 2كلم من شاطئ البحر .ما
في
ٍ
ّ
كــان مــن سمير إال أن أخــذ قــاربــه واتـجــه نحو املــركــب مع
ابن خالته واثنني من أصدقائه .كانت ّ
عملية اإلنقاذ شديدة
ّ
ً
ّ
الدقة بسبب صعوبة الرؤية ليال ،لكن وعلى الرغم من ذلك،
ّ
ّ
تمكن األصــدقـ ّـاء من إنقاذ أربعة ركــاب من الطاقم بينهم
ّ
رجل ،يذكر املدلل ُمبتسمًا ،أنه كان في حالة ذعر ويرتدي
داخلية ّ
ّ
ليتبي الحقًا أنه ليس شخصًا غريبًا
فقط مالبس
ّ
ّ
بل ٌ
قريب له من صيدا .وقد تبي الحقًا أن املركب كان تابعًا
ّ
مسؤول
للجمارك ،فتوجت عملية اإلنقاذ هذه بتنويه من
ٍ
في األمــن الـعــام ،من عائلة سلهب ،وبجائزة مالية قدرها
 250ليرة.
ّأمــا من الحكايات املبكية ،فيذكر سمير ّ
قصة شـ ّ
ـاب كان
هائج ،لكن املارد األزرق سرعان
يحاول التقاط
صور ٍ
ٍ
لبحر ٍ
ّ
يتجرأ على مواجهتها
ما غدره بموج ٍة ابتلعته في مياه ال
أفضل من ُيتقن فـ ّـن السباحة .يومها ركــض سمير نحو
ّ
ّ
موت ُمحتم،
على ٍ
الصراخ الذي راح يعلو من أفواه املتفر ّجني ّ
ّ
ولكنه عدل عن القفز في املاء لعدم توفر سلم للنجاة.
ّ
يشدد املنقذ على ّ
أهمية هذا السلم ،فمن دونه يستحيل أن
ّ
ٌ
ّ
ّ
تنجح عملية إنقاذ إذ لن يتمكن أحد ،مهما كان متمرسًا،
من انتشال الغريق واملحافظة على سالمة نفسهُ .يضيف
سمير ّأن لم ّ
يتجرأ أحد على النزول إلى املاء فضاع الشاب
وضــاعــت معه آلــة تـصــويــر وص ـ ٌ
ـور لــم تــرهــا ســوى عينني
ٍ
أطفأتهما سريعًا املياه املالحة .تتخطى مهنة سمير كونها
مجرد عمل يعتاش منه ألن شــروط ممارستها ّ
تحولها
إلى أسلوب حياة .على املنقذ أن ّ
يهتم بطعامه ،لذلك يبتعد
عن املأكوالت السريعة ويتبع حمية غذائية متوازنة .كذلك
يمتنع عن املشروبات ّالروحية أثناء عمله ويتفاداها خارجه
ّ
ّ
حتى ال ّ تؤثر في تركيزه .بالنسبة إليه ،عامل اإلنقاذ هو
الذي يعلم ّ
السباحة للمبتدئني والذي ّ
يؤمن البيئة املناسبة
ّ
واآلمنة لـ ّ
ّ
ـرواد املسابح ،إذ عليه أن يعرف كيفية التصرف
ّ
ّ
في كــل الـحــاالت ومــع جميع الفئات العمرية .كما عليه أن
ّ
يتمتع بسرعة بديهة ّ
وبدم بارد في الوقت عينه ليواجه ّأية
حالة طارئة.
ندم ّ
سمير مدلل لم يمل يومًا من البحر ولم َي ْن َتبه ٌ
«ألن هذه
املصلحة جزء مني ،فمن دونها ُال حياة» .ال يزال إلى اليوم
ُ
ّ
َ
البحر
يفض ًلها على ًباقي الوظائف األخ ــرى .أخــذ املنقذ
حبيبة وشريكة ،تشهق وتزفرّ ،
تحب وتكره ،من املستحيل
ُ ُ
َ
يجذ ُب َ
ليبتلعك بلحظ ِة
املصطنع
بهدوئه
ك
ترويضها .البحر
ّ
فتستسلم لزرقته .يتملك جسدك
روحك
لني
نشوة باردةُ .ي
ُّ ّ
ُ
من ث ّم حواسك بل يتملك كل جزء من كيانك.
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بلدي

رياضات بحرية

إن غصت فغص حرًا ...أو بالعبوات
إعداد
حسان
الرفاعي

«قديش عم تعمل؟» .هذا هو السؤال
ال ـ ــذي ي ـط ــرح دائ ـم ــا ع ـلــى مـمــارســي
ري ــاض ــة الـ ـغ ــوص ،وه ــو يـعـنــي أم ـرًا
من اثنني :إما العمق الذي يصل إليه
الشخص ،أو الــوقــت الــذي يستطيع
خ ــال ــه أن ي ـك ـتــم ن ـف ـســه ت ـحــت املـ ــاء.
واالحتمال الثاني ّ
يوجه عمومًا إلى
ّ
الحر الذي يعتمد
ممارسي الغطس
على حبس النفس من دون استخدام
عبوات الهواء.
ه ــذا األس ـل ــوب ف ــي الـغـطــس قــديــم،
وي ـع ـت ـم ــد ع ـل ــى ال ـل ـي ــاق ــة ال ـبــدن ـيــة
العالية وعـلــى التمرين املتواصل
ل ـي ـص ـب ــح الـ ـشـ ـخ ــص قـ ـ ـ ـ ــادرًا ع ـلــى
إطـ ــالـ ــة ال ـن ـف ــس مـ ــن خـ ـ ــال إب ـط ــاء
دق ــات القلب مــا يخفض استهالك

الـعـضــات ،مــا يسمح ّلكبار السن
بممارستها .ويـبــدأ تعلم الغطس
ال ـح ـ ّـر بـجـلـســة نـظــريــة تـ ــدوم نحو
س ــاع ـت ــن ،ي ـش ــرح خــال ـهــا امل ـ ـ ّ
ـدرب
كـيـفـيــة عـمــل الـجـســد وتـفــاعـلــه مع
بيئة غريبة كالبحر ،باإلضافة إلى
تقنيات التنفس والتفاعل مــع أي
عارض قد يصيب الغطاس .ينتقل
ب ـعــدهــا ال ــراغ ــب بـتـعـلــم الــريــاضــة
إلــى الـبــركــة حيث ت ــدور الحصص
ح ـ ــول ك ـي ـف ـيــة الـ ـتـ ـص ــرف فـ ــي املـ ــاء
وتطبيق الصفوف النظرية ملدة ال
تتجاوز الست ساعات مقسمة إلى
ّ
ثــاث حصص ال تتعدى كــل منها

ّ
املتدرب.
الساعتني منعًا من إنهاك
وفـ ـ ـ ــي امل ـ ـح ـ ـطـ ــة األ ّخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة يـ ـج ــري
ّ
تطبيق كــل مــا تعلمه التلميذ في
البحر مــع مـحــاولــة الـغــوص حتى
عمق  18مترًا للكشف على أسلوبه
وت ـفــاع ـلــه .ع ـنــد االن ـت ـه ــاء م ــن هــذه
الدورة ينال الهاوي شهادة ّ
تخوله
م ـمــارســات الــريــاضــة ف ــي مختلف
أنحاء العالم.
للكثيرين تكمن املشكلة فــي كلفة
ال ـت ـج ـه ـي ــزات ال ـت ــي ق ــد ت ـص ــل إل ــى
 700دوالر ،مـ ــن دون اح ـت ـس ــاب
كلفة التعلم والشهادة التي تناهز
الـ ـ ـ ــ 400دوالر .لـ ــذا ي ـل ـجــأ الـبـعــض

إلــى الغطس باستعمال العبوات
( ،)scuba divingإذ يسهل استئجار
م ـع ــدات بـكـلـفــة زه ـي ــدة أي حــوالــى
الــ 50دوالرًا بالنهار ،لكن الشهادة
تبقى ضــروريــة لـخـطــورة الغطس
م ــن دون ت ـع ـلــم .ت ـس ـمــح ال ـع ـبــوات
بالبقاء ألوقــات أطــول من الغوص
الـ ـح ــر (ب ـح ـس ــب ال ـع ـم ــق وك ـم ـيــات
ال ـهــواء الـتــي يستهلكها الـغــواص
وعــوامــل أخ ــرى ع ــدة) وقــد تتعدى
ال ـ ـسـ ــاعـ ــة املـ ـت ــواصـ ـل ــة م ـ ــا ي ـس ـمــح
بالتحرك واملراقبة بشكل أفضل.
ت ـ ـ ـبـ ـ ــدأ رحـ ـ ـ ـ ـ ــات ت ـ ـع ـ ـلـ ــم الـ ـ ـغ ـ ــوص
بالعبوات بــأربــع حصص نظرية،

للكثيرين تكمن المشكلة
في كلفة التجهيزات التي قد
تصل إلى  700دوالر
األوكسجني وتكبير سعة الرئتني
لـتـخــزيــن كـمـيــات أكـبــر مــن ال ـهــواء.
األمــر يستحق العناء ،إذ قد يصل
الـ ـغـ ـط ــاس الحـ ـق ــا إلـ ـ ــى ع ـم ــق 214
مـ ـتـ ـرًا (الـ ـعـ ـم ــق ال ـ ـ ــذي وصـ ـ ــل إل ـيــه
اإلنـ ـس ــان ح ـتــى ال ـ ـيـ ــوم) ،م ــا يتيح
ل ـ ــه االس ـ ـت ـ ـم ـ ـتـ ــاع ب ـ ــرؤي ـ ــة الـ ـحـ ـي ــاة
الـبـحــريــة ،ويـسـ ّـهــل عليه االق ـتــراب
م ــن األسـ ـم ــاك وال ـس ــاح ــف وحـتــى
القرش والدلفني ،من دون إخافتها
من األصــوات الصادرة عن عبوات
الغطس.
ال عـمــر م ـح ــددًا ل ـبــدايــة تـعـلــم هــذه
الرياضة ،كما أنها ال تعتمد على

البطل التركي افرين
اوهرن يعاين الغواصة
التابعة لحكومة فيشي
على عمق  34مترًا،
والتي أغرقتها الغواصات
البريطانية مقابل سواحل
بيروت (محمد قباني)

اصطد
عشاءك
بنفسك
م ـ ــع اق ـ ـ ـتـ ـ ــراب مـ ــوسـ ــم ال ـ ـتـ ــونـ ــة ذات
الزعنفة الزرقاء ،يتحضر صيادوها
لنيل إجازات من أعمالهم ،واالنطالق
بمراكبهم إلى عرض البحر .اصطياد
سمكة قد يتجاوز وزنها املئة كيلو
غ ــرام ليس بــاألمــر الـسـهــل ،والخبرة
الـتــي اكتسبها ه ــؤالء أصبحت اآلن

يمكن من يرغب مرافقة المراكب
المجهزة خالل موسم التونة
للمشاركة في عمليات الصيد
ت ـضــاهــي ال ـخ ـب ــرات ال ـع ــامل ـي ــة ،حتى
أن ـ ـهـ ــم اسـ ـتـ ـط ــاع ــو تـ ـط ــوي ــر وس ــائ ــل
الصيد ،كالخيوط والسنانير حتى
الطعوم نالت حصتها.
اسـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــاع ـ ــت ال ـ ـ ـتـ ـ ــونـ ـ ــة بـ ـ ـم ـ ــروره ـ ــا
املوسمي ،مرتني في العام بني شهري
نـيـســان وايـ ـًـار ،وب ــن الـتـشــريـنــن ،أن
تخلق حــالــة مــن جـنــون الصيد لدى

تـتـبــع بـجـلـسـتــن ف ــي ال ـب ــرك حيث
يتعلم الطالب التأقلم مع املعدات
ال ـتــي يستعملها ،لينتقل بعدها
إل ـ ــى ال ـب ـح ــر ح ـي ــث يـ ـخ ــوض أرب ــع
غطسات بمرافقة مـشــرف .تنتهي
الـ ـ ــدورة بــام ـت ـحــان ي ـن ــال بـمــوجـبــه
شهادة تسمح لحاملها بممارسة
هــذه الــريــاضــة .ال ــدورة الـتــي تمتد
على  31ساعة تصل كلفتها إلى500
دوالر .أما ملحبي اإلثــارة امللتزمني
م ـي ــزان ـي ــة م ـ ـحـ ــددة فـيـسـتـطـيـعــون
االشـ ـ ـت ـ ــراك ب ـم ــا ي ـس ـمــى «اك ـت ـشــف
الـ ـغ ــوص»( )Discover Scubaحيث
يخضعون لحصة نـظــريــة واحــدة
(ســاعــة) مــا يخولهم الـغــوص إلى
حد  10أمتار بمرافقة مشرف بكلفة
مخفضة هي  100دوالر.
ينصح
وال
نوعا الغوص خطران،
ّ
بـ ـمـ ـم ــارسـ ـتـ ـهـ ـم ــا م ـ ــن دون ت ـع ــل ــم
وإش ــراف ،لكن الغوص إلــى أعماق
البحار قد يصبح عشقًا ال ينتهي
مع انتهاء فترة الصيف.

محمد قباني مع سمكة تونة ذات الزعنفة الزرقاء ناهز وزنها السبعين كيلوغرامًا ّ
(حسان الرفاعي)

اللبنانيني .حتى بــات مشهد مئات
الـقــوارب مــن مختلف األشـكــال خالل
مــوســم الـتــونــة مــألــوفــا بالنسبة إلى
رواد الشواطئ .يبحر الصيادون إلى
مسافات قد تناهز الــ 10كيلومترات
فــي بعض األح ـيــان ،بعد أن ي ـ ّ
ـزودوا
مراكبهم بمحركات كبيرة وخزانات
وقــود هائلة تمأل بالكامل لتسهيل
مـهـمــة ال ـل ـحــاق بـمـجـمــوعــات الـتــونــة
ال ـت ــي تـتـمـتــع ب ـســرعــة وق ـ ــوة بــدنـيــة
هــائـلـتــن .حـتــى امل ـع ــدات املستعملة
كقصب الصيد ،واملجهزة بماكينات
ت ـح ــوي م ـئ ــات األمـ ـت ــار م ــن األس ــاك

وال ـط ـعــوم االصـطـنــاعـيــة واألح ــزم ــة،
تـكــون مصنعة خصيصًا الصطياد
األسماك الكبيرة.
ت ـ ـتـ ــراوح أحـ ـج ــام ال ـت ــون ــة ب ــن ال ـ ــ10
والـ ـ ـ ـ ــ 150ك ـي ـل ــوغ ــرام ــا ،وه ـ ــي تـمـتــاز
بأجساد تشبه الطوربيد مــا يسهل
ّ
عليها الحركة خــال الصيد ،ويقلل
االحـتـكــاك داخــل املــاء كما يساعدها
خالل فترات هجرتها عبر املحيطات.
ويمتاز هذا النوع من التونة بطعم
ممتاز واستعماالت عدة في مختلف
املطابخ العاملية ،األمر الذي جعل منه
هــدفــا لـلـصـيــاديــن وهـ ــواة امل ــأك ــوالت

البحرية.
ممارسة الصيد ال تقتصر فقط على
الهواة ،بل يمكن من يرغب بالحصول
على جرعات من األدرينالني مرافقة
املراكب املجهزة خالل موسم التونة
لـلـمـشــاركــة ف ــي عـمـلـيــات ال ـص ـيــد ،إذ
يــؤمــن رب ــان ال ـقــارب امل ـعــدات الــازمــة
للراغبني بالتجربة ،بــاإلضــافــة إلى
وجبات خفيفة تساعد في مواجهة
الشمس والـتـعــب الـنــاتــج مــن معركة
اصـطـيــاد الـتــونــة الـتــي قــد تصل إلى
ساعة لكل سمكة ،مقابل مبلغ يناهز
الـ ـ ـ ــ 700دوالر مل ـج ـمــوعــة مــؤل ـفــة من

أربعة أشخاص.
ال تكتفي هــذه املـجـمــوعــات بتنظيم
رحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـص ـ ـ ـيـ ـ ــد خ ـ ـ ـ ـ ــال مـ ــوسـ ــم
الـتــونــة الـقـصـيــر نـسـبـيــا ،فـهــم أيضًا
يصطحبون هــواة النوع في رحالت
مل ـ ـمـ ــارسـ ــة الـ ـصـ ـي ــد ب ــال ـط ـع ــم أو مــا
يطلقون عليه اس ــم الـبــولــص .حيث
ت ـت ـجــه ال ـ ـقـ ــوارب إلـ ــى ال ـب ـح ــر وت ـقــف
ع ـن ــد نـ ـق ــاط مـ ـح ــددة ي ـت ــم ال ــوص ــول
إلـيـهــا بــاسـتـعـمــال أج ـهــزة ال ـ ــ .gpsإذ
ت ـكــون األع ـم ــاق مـتـنــوعــة وق ــد تصل
إلى الستني مترًا يتم الوصول إليها
عبر قصبة مجهزة ببكرات وأسالك
ً
تـجـعــل مــن قـعــر الـبـحــر هــدفــا سـهــا.
ّ
تعلق الطعوم على خطافات صغيرة
ّ
الص ـط ـيــاد األنـ ـ ــواع املـخـتـلـفــة ،فـلـكــل
فـصـيـلــة طـعـمـهــا امل ـف ـضــل ،كــاملــرمــور
الـ ــذي يــأكــل ال ـ ــدود أو ال ـف ـئ ــران الـتــي
ت ـف ـضــل ال ـق ــري ــدس وح ـت ــى ال ـفــريــدي
الشهير بطعمه الـلــذيــذ يقع فريسة
خطافات تحمل قطع الدجاج.
ال يـحـتــاج ه ــاوي الـصـيــد إل ــى خبرة
كبيرة فــي رحــات كـهــذه ،إذ يقتصر
عمله على إسقاط طعمه في األماكن
الـتــي يحددها رب ــان املــركــب وسحب
األسـ ـ ـم ـ ــاك الـ ـت ــي ت ـع ـل ــق .وق ـ ــد بـ ــدأت
ه ــذه ال ــرح ــات تــاقــي رواج ـ ــا كـبـيـرًا
ل ــوف ــرة أسـمــاكـهــا وس ـهــو ًلــة صيدها
وكلفتها املـتــدنـيــة إضــاف ــة إل ــى أنها
ق ــد ت ـخ ــاض ف ــي ال ـن ـه ــار وال ـل ـي ــل ،ما
يفسح املجال أمام الذين يعملون في
النهار املشاركة في هذا النشاط .أما
األس ـعــار املنخفضة الـتــي ال تتعدى
الـ ـ ــ 420دوالرًا ملـجـمــوعــة مــن ثمانية
أشخاص جعلها املتنفس األمثل ملن
يرغب باصطياد عشائه من دون دفع
املبالغ الباهظة.
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المركمج علي األمين خالل جلسة تعليم على أمواج الجية (حسين الحاج)

ال موجة
تشبه أختها
ع ـنــدمــا ان ــدل ـع ــت الـ ـح ــرب الـلـبـنــانـيــة
ع ــام  ،1975ك ــان عـمــر ريــاضــة ركــوب
األم ــواج (الركمجة) ،يناهز الخمسة
عشر عامًا .توقف الزمن عندها ،ولم
تعد إلــى الحياة إال مــع نهاية العام
.2010
ه ــي ري ــاض ــة غــري ـبــة ع ــن الـلـبـنــانـيــن
بشكل عــام ،ال يعرف معظمهم عنها
أك ـثــر مـمــا ي ــراه فــي األفـ ــام الـغــربـيــة.
ودائمًا ما يبدأ أي حديث مع معني
بـهــذه الــريــاضــة ب ـســؤال أصـبــح شبه
م ـ ـعـ ــروف مل ـم ــارس ـي ـه ــا« :ه ـ ــل تــوجــد
أم ــواج للركمجة فـ ّـي لـبـنــان؟» ،مرفقًا
بـ ــوجـ ــه ي ـ ـكـ ــاد يـ ـ ـك ـ ــذب املـ ـجـ ـي ــب ق ـبــل

إجابته ،ليتحول إلى ذهول من حجم
األم ـ ـ ــواج ووف ــرت ـه ــا ع ـلــى ال ـشــواطــئ
اللبنانية.
تعتمد ه ــذه الــريــاضــة عـلــى ال ـتــوازن
وال ـقــوة الـبــدنـيــة امل ـتــركــزة فــي الـجــزء
الـ ـعـ ـل ــوي مـ ــن ال ـج ـس ــد إذ يـسـتـعـمــل
الرياضي األكتاف واألذرع للتجذيف.
أم ــا ال ـض ــرورة األخ ــرى فـهــي األل ــواح
ّ
املصنوعة من الفلني املغلف بالفايبر
جــاس ( ،)Fiber Glassوتنقسم إلى
قـسـمــن .األول ،وه ــو ال ـلــوح الطويل
الـ ـ ـ ــذي ُيـ ـعـ ـتـ ـم ــد ل ـل ـت ـع ـل ـي ــم ل ـس ـهــولــة
الـ ـ ـت ـ ــوازن ع ـل ـيــه والـ ـتـ ـق ــاط األمـ ـ ـ ــواج،
والـقـصـيــر ال ــذي يـسـمــح للمحترفني

باالستعراض عبر استدارات وقفزات
تكاد تتحدى اتجاه املــوج ،إذ تتركز
الــركـمـجــة ح ــول ف ـكــرة تـحــويــل طــاقــة
املوج إلى وقود يدفع األلواح.
أول تـحـ ٍّـد يــواجــه الــراغـبــن فــي تعلم
هـ ـ ــذه ال ـ ــري ـ ــاض ي ـك ـم ــن فـ ــي ت ـطــويــع
الذراعني للتجذيف بسرعة تضاهي
سرعة املوج .أما العقبة الثانية ،وهي

نسبة السقوط في الماء
ستتجاوز حتمًا نسبة النجاح في ركوب
األمواج في البداية
األص ـع ــب ،تـكـمــن ف ــي تـقــديــر توقيت
وصـ ــول امل ــوج ــة .بـعــد إص ــاب ــة هــذيــن
الهدفني يصبح التركيز منصبًا على
الـ ـت ــوازن ف ــوق ال ـل ــوح بـيـنـمــا تــدفـعــه
املوجة إلى األمام.
تسهل املهمة نسبيًا للضليعني في
ال ـب ـحــر وأسـ ـ ـ ــراره ،وق ــد تـكـفــي ثــاثــة
حـصــص ( 120دقـيـقــة لـلـحـصــة) كي

يشعر التلميذ بلذة ركــوب األم ــواج.
أمـ ــا ف ــي م ـع ـظــم الـ ـح ــاالت ال يـحـتــاج
التلميذ ألكثر من تسع حصص كي
يـحـ ًصــد مــوج ـتــه األولـ ـ ــى .الـحـصــص
عــامــة تـخــاض فــي البحر ،باستثناء
حـصــة واحـ ــدة نـظــريــة تـقـتـصــر على
خـمـســة عـشــر دقـيـقــة ي ـشــرح خاللها
املـ ـ ّ
ـدرب بـعــض األســاس ـيــات كطريقة
االس ـ ـت ـ ـل ـ ـقـ ــاء عـ ـل ــى ال ـ ـل ـ ــوح وك ـي ـف ـي ــة
الوقوف عند التقاط املوجة.
ال يـكـفــي الـتـعـلــم ،فــالــركـمـجــة تعتمد
عـلــى ال ـخ ـبــرة ال ـتــي تـتـطـلــب سـنــوات
ليستطيع الــريــاضــي ق ــراءة األم ــواج
ب ـطــري ـقــة ص ـح ـي ـحــة ،ول ـك ـن ـهــا تــؤمــن
لـ ــذة ق ــد ت ـص ــل إلـ ــى ح ــد اإلدمـ ـ ـ ــان إذ
تجد من يترك عمله وحياته عندما
يأتي االتصال بأن االمــواج قد بدأت
 .ي ـقــول أح ــد م ـمــارســي الــركـمـجــة أن
متعة ه ــذه الــريــاضــة تكمن فــي عــدم
تشابه أي موجتني ،فتستطيع ركوب
األمواج سنوات من دون تكرار ركوب
أو حركة أو حتى سقطة في املاء ،ما
يبقي امللل بعيدًا.

تكفي  100دوالر لتعلم األساسيات
بـحـصــة خ ــاص ــة وقـ ــد تـنـخـفــض إلــى
 60دوالرًا أم ـي ــرك ـي ــا ف ــي ح ـ ــال أراد
مـ ـجـ ـم ــوع ــة م ـ ــن األص ـ ـ ــدق ـ ـ ــاء ال ـت ـع ـلــم
ســويــا ،أمــا بالنسبة إليـجــار املعدات
فقد يصل فــي حــده األقـصــى إلــى 50
دوالرًا أم ـي ــرك ـي ــا الس ـت ـع ـم ــال ال ـل ــوح
ل ـن ـه ــار ك ــام ــل ،األس ـ ـعـ ــار املـنـخـفـضــة
نسبيًا سمحت للكثير من اللبنانيني
بالدخول إلى هذا العالم .كما ينصح
أحــد اســاتــذة الركمجة بـعــدم اليأس
س ــري ـع ــا ،فـنـسـبــة ال ـس ـق ــوط ف ــي امل ــاء
سـ ـتـ ـتـ ـج ــاوز ح ـت ـم ــا ن ـس ـب ــة ال ـن ـج ــاح
فــي رك ــوب األم ــواج فــي الـبــدايــة لكنه
ينصح بالتحلي بروح املرح وانتظار
نهاية النهار للضحك على املواقف
والـسـقـطــات امل ـصــورة ألنـهــا الطريق
الــوح ـيــد لـتـعـلــم ال ــري ــاض ــة .يـبـقــى أن
نذكر أن قوانني الركمجة صارمة جدًا
فتمنع سرقة األم ــواج مــن راكــب آخر
أو عدم ترك فسحة لآلخرين بركوب
األمـ ـ ــواج ،تـحــت طــائـلــة الـتـغــريــق من
قبل املوجودين أو الطرد من املاء.

معنا دراجات ومظالت ...ومقطورات
مل ـحـ ّـبــي ال ـ ّـري ــاض ــات املـيـكــانـيـكـيــة في
لبنان منافذ عـ ّـدة يكاد يكون البحر
أب ـ ـ ــرزه ـ ـ ــا .ص ـح ـي ــح أن ـ ـهـ ــا ق ـ ــد ت ـك ـ ّـون
وصلت متأخرة إلى شواطئنا ،لكنها
ّ
القت رواجًا كبيرًا ،حتى بات يصعب
ارتياد شاطئ من دون أن تــرى عليه
ه ــواة يــركـبــون ال ــدراج ــات املــائـيــة Jet
ً
 skiويـجــوبــون امل ـيــاه ط ــوال وعــرضــا،
ّ
بهلوانيات أو خائضني
مستعرضني
ّ
ُ
س ـبــاقــات غــالـبــا م ــا ت ـت ــوج بسقطات
ُ
ضح ُك ضحاياها قبل املشاهدين.
ت ِ
ّ
ّ
األمـ ـ ــر الـ ـ ــذي س ــه ــل تـ ـم ــرس ال ـب ـعــض
ُّ
بــركــوب ه ــذه ال ـ ّـدراج ــات هــو تــوفـ ِـرهــا
ف ــي م ـع ـظــم امل ـس ــاب ــح امل ـن ـت ـشــرة على
الخط الساحلي من أقاصي الجنوب
ّ
ً
حتى آخر نقطة شماال .وقد أضافت
ّ
نسبيًا،
أسـعــار إيـجــارهــا املنخفضة
ال ـت ــي ق ــد ت ـصــل إل ــى  180دوالرًا في
الساعة حافزًا النتشار هذه الرياضة
بــن ّ
رواد البحر .فمنهم مــن يقودها
ً
رغـ ـب ــة ب ـن ـش ــوة مــرت ـب ـطــة بــال ـســرعــة،
ّ
ومـ ـنـ ـه ــم مـ ــن يـ ـن ــف ــس ف ـي ـه ــا ض ـغــوط
الحياة ورتابتها.
ّ
ساهمت هذه الــدراجــات في الترويج
لـلـقــوارب السريعة الـتــي يلجأ إليها
ّ
ّ
الجنونية الــذيــن ال
محبو الـســرعــات
ّ
تـشـبــع شغفهم بــالـســرعــة ال ــدراج ــات
املائية .هــذه الـقــوارب السريعة وقف
بينها وبني هواتها في املاضي عائق
وحيد ،أال وهــو ثمن التذاكر املرتفع.
ّ
ول ـكــن ـهــا أم ـس ــت الـ ـي ــوم ف ــي م ـت ـنــاول

ّ
ع ــن اإلثـ ـ ــارة ،ال ـتــي يـتـكــفــل بتأمينها
ُر ّبـ ـ ـ ــان ُمـ ـتـ ـم ـ ّـرس ُي ـح ـس ــن االس ـ ـتـ ــدارة
وااللتفاف بسرعةٍ كبيرة.
ال ـ ـقـ ــوارب لـيـســت ح ـك ـرًا ع ـلــى مـحـ ّـبــي
ّ
الـ ـس ــرع ــة ،إنـ ـم ــا ه ــي أيـ ـض ــا مـتـنـفــس
ـاء وه ــدوء
ل ـلــذيــن يـبـحـثــون ع ــن ص ـف ـ ٍ
من الصعب االستمتاع بهما في ّ
أي
مكان آخر وهذا األمر يكون من خالل

الـشــريـحــة األك ـبــر مــن ّ
رواد الـبـحــر إذ
ُ
أضيفت الـقــوارب الكبيرة إلــى الئحة
الخدمات والتي تتسع لعدد أكبر من
ُ
ّ
الركاب تشارف ثالثة وعشرين راكبًا
ّ
( 50دوالرًا للشخص /الـســاعــة) ،أمــا
ّ
ّ
ُ
الصغير منها فيتسع لستة أشخاص
ً
( 250دوالرًا /الـســاعــة) جــاعــا منها
ّ
الحل األمثل ملجموعة صغيرة تبحث
(مروان بو
حيدر)

ّ
الـ ـ ـ ـ ـ ــ .para-sailingه ــذا الــن ـشــاط عـبــارة
ّ
ع ــن م ـظ ــلــة ي ـق ـطــرهــا ق ـ ــارب وتـسـمــح
لــراكـبـهــا ب ــرؤي ــة الـبـحــر ومـخـلــوقــاتــه
ّ
حتى ّ
الدالفني
كالسالحف واألسماك
ّ
التي تتراقص في زرقــة األعـمــاق .كل
ّ
هذا يستمتع به راكب املظلة من على
ع ـل ـ ٍّـو ش ــاه ــق .وب ـف ـضــل ال ـت ـحــدي ـثــات
ال ـت ــي أض ـي ـفــت ل ـه ــذه ال ــرح ــات بــات

بــاسـتـطــاعــة مـجـمــوعــة مــن شخصني
أو ثــاثــة الـقـيــام بـهــذه املـغــامــرة معًا.
وت ـ ـتـ ــراوح أسـ ـع ــار الـ ــرحـ ــات م ــن 80
دوالرًا لـلـشـخــص ال ــواح ــد إلـ ــى 150
ً
دوالرا للشخصني و 200دوالر لثالثة
أشخاص.
ّأم ـ ـ ــا الـ ــذيـ ــن ال ي ــرغـ ـب ــون ب ــاالب ـت ـع ــاد
عـ ــن امل ـ ـيـ ــاه ،ف ـي ـم ـك ـن ـهــم الـ ـلـ ـج ــوء إل ــى
امل ـق ـط ــورات ،وه ــي ع ـبــارة عــن أشـكــال
م ـخ ـت ـل ـف ــة مـ ـصـ ـن ــوع ــة م ـ ــن ال ـن ـي ـل ــون
ُ
الـشــديــد االحـتـمــال ،تـسـ َـحـ ُـب مــن وراء
ّ
ال ـق ــارب وت ــأت ــي بــأش ـكــال عـ ــدة ،منها
«املوزة» التي تحمل ما ُيقارب الستة
أشـ ـ ـخ ـ ــاص وم ـ ـق ـ ـطـ ــورة «ال ـ ــدون ـ ــات»
لشخص أو شخصني ( 20دوالرًا في
ُ
الـســاعــة) .وتـكـ ُـمــن متعة الـ ّـراكـبــن في
ال ـس ـق ـطــات وال ـق ـف ــزات ال ـتــي تسببها
األمواج الناتجة عن حركة املركب.
كما تــؤمــن بعض املــرافــق السياحية
خـ ــدمـ ــات ت ـع ـل ـي ـم ـيــة مل ـح ـ ّـب ــي ري ــاض ــة
ّ
الـ ـت ــزل ــج ع ـل ــى املـ ـ ـ ــاء .ه ـ ــذه ال ــري ــاض ــة
الـ ـت ــي شـ ـه ــدت انـ ـتـ ـش ــارًا واس ـ ـعـ ــا فــي
س ـب ـع ـي ـن ـيــات الـ ـق ــرن امل ــاض ــي ع ــادت
لـتـنــافــس امل ـق ـط ــورات كــون ـهــا تسمح
ملمارسيها بالقيام بحركات كالقفز
ّ
بحرية أكبر دون الخوف
واالستدارة
من التعرض لألذى.
هذه الرياضة ليست سهلة ،وتتطلب
ّ
ً
يوفرهما مـ ّ
ـدر ٌب
مجهودًا وخـبــرة قد
بـكـلـفــة تـصــل إل ــى ال ـ ـ  160دوالرًا في
الساعة.
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صور ...في البدء كان البحر
لم ُي َّ
ؤرخ لمدينة صور من دون ذكر
بحرها الذي أعاد لها الحياة بعد خراب
الزالزل والغزوات في العصور السابقة.
المدينة التي تختزن في مياهها «مدينة
أخرى قائمة بذاتها» ،تملك شاطئًا رمليًا
هو األجمل واألوسع على الحوض
الشرقي للمتوسط
فراس خليفة
َّ
ال يغفو بحر صــور قبل أن يطمئن
َّ
إلــى أن أهــل املدينة أغلقوا أبوابهم
ُ
بـ ــان ـ ـت ـ ـظـ ــار صـ ـ ـب ـ ــح آخـ ـ ـ ـ ــر .وصـ ـ ـ ــور،
ّ
«الساكنة عند مــداخــل الـبـحــر» ،لها
طقوسها الخاصة في عشق البحر،
وأهلها الذين «يخاوون» البحر منذ
والدت ـهــم ،يـحـتــرفــون صـنــاعــة الـفــرح
في ّ
البر والبحر معًا.
ال ُ
تعارض
بين النشاط
السياحي على
الشاطئ وبين
كونه جزءًا
من محمية
(مروان
طحطح)

بتوقيت واحد تقريبًا ،يحجز ّ
غسان
الـ ـشـ ـ ُّ
ـاب الـ ـ ُـصـ ــوري ال ـط ــوي ــل ال ـقــامــة
َّ
غرفة ُم ِطلة على البحر في «دار أملا»
وهو أحد بيوت ُصور القديمة الذي
تـحـ ّـول إلــى فندق صغير قبل أشهر
قليلة .يتابع أبو الياس ،آخر عمالقة
آل بــربــور األحـيــاء سـ ْـيـ َـر األعـمــال في
ورشــة صناعة ُّ
السفن التي يديرها
اآلن اب ـنــه جـ ــورج .ي ـم ــارس ع ــدد من
الصيادين في املقهى البحري فعل
النميمة على رفيق لهم ،فيما يقوم
ِّ
«السبيحة» من أبناء املدينة
بعض
ب ـم ـغ ــام ــرة «م ـح ـس ــوب ــة» ف ــي الـبـحــر
قبالة املنطقة املعروفة ب َ
ـ«الج َمل».
ك ـ ـ ــان ال ـ ــوق ـ ــت ق ـ ــد تـ ـ ـج ـ ــاوز ال ـث ــال ـث ــة
عصرًا على شاطئ صور الجنوبي.
ُ
ـربــك االزدح ــام
الخيمة رق ــم  .49ال يـ ِ
دالـيــا فــران الـتــي تــديــر ،وفــريــق عمل
م ـكـ ّـونــا م ــن ع ـشــريــن ش ــاب ــا وش ــاب ــة،
واح ـدًا مــن «الـكـيــوسـكــات» املنتشرة
عـلــى ج ــزء مــن ال ـشــاطــئ« .ت ـعـ ّـودنــا»
تـقــول .الفتاة الـ ُـصـ ْـو ّ
ريــة التي عملت
ســاب ـقــا ف ــي ف ــري ــق نـ ــزع األلـ ـغ ــام في
الجنوب ّ
تكرس كل وقتها ،على مدى

خمسة أشهر متواصلة ،ملشروعها
الـسـيــاحــي الـصـغـيــر« .أن ــا هـنــا منذ
 12س ـن ــة وزبـ ــائـ ــن االسـ ـت ــراح ــة مــن
مختلف املحافظات اللبنانية» .داليا
املغرمة بالبحر منذ طفولتها ،تبدي
اهـتـمــامــا كـبـيـرًا بــاألنـشـطــة البيئية
عـ ـل ــى ال ـ ـشـ ــاطـ ــئ وتـ ـسـ ـع ــى س ـن ــوي ــا
ل ـت ـط ــوي ــر األنـ ـشـ ـط ــة امل ــائـ ـي ــة ب ـم ــا ال
يتعارض مع «توجيهات البلدية».
يـنــاشــد ال ـص ــوت اآلتـ ــي م ــن «إذاعـ ــة
ال ـ ـ ـشـ ـ ــاطـ ـ ــئ» وال ـ ـ ـ ـ ــد أح ـ ـ ـ ــد األط ـ ـ ـفـ ـ ــال
الس ـت ـع ــادة اب ـنــه الـ ــذي أض ــاع ــه قبل
دقـ ــائـ ــق .ت ـش ـيــر الـ ــرايـ ــة ال ـبــرت ـقــال ـيــة
املرتفعة إلى أن حالة البحر «حذرة»
ودون مــرح ـلــة ال ـخ ـطــر .ي ـق ــول رجــل
اإلنـ ـق ــاذ إن ــه «ت ــم تـسـجـيــل أك ـث ــر من
عشرين حالة غرق األسبوع املاضي،
ولكن تم إنقاذهم جميعًا».
ّ
ق ـيــاســا ب ـس ـن ــوات س ــاب ـق ــة ،تـقــلـصــت
ك ـث ـي ـرًا ح ـ ــاالت الـ ـغ ــرق ع ـلــى شــاطــئ
ص ــور بـفـعــل ال ـت ـشــدد ف ــي إج ـ ــراءات
الـســامــة ،ومــن بينها وج ــود فريق
تابع لـ«الصليب األحـمــر» .الشاطئ
الـ ــذي يـبـلــغ طــولــه اإلج ـم ــال ــي قــرابــة

ثالثة كيلومترات ،وبعرض يتجاوز
املئتني وخمسني مـتـرًا ،ويــرتــاده ما
يقارب نصف مليون شخص خالل
أش ـهــر الـصـيــف ال ـثــاثــة ،ي ـعـ ُّـد ج ــزءًا
أساسيًا مــن «محمية شاطئ صور
الطبيعية» التي تحوي ثالثة أقسام

ليلة السبت صارت
تظاهرة فرح تضم قرابة
 10آالف مواطن
قياسًا بسنوات سابقة،
ّ
تقلصت كثيرًا حاالت
الغرق على الشاطئ

أخـ ــرى .يــؤكــد مــديــر املـحـمـيــة حسن
ح ـمــزة أن ــه ال ت ـع ـ ُ
ـارض بــن الـنـشــاط
السياحي على الشاطئ وبــن كونه
جزءًا من محمية حسب قانون إنشاء
األخ ـ ـيـ ــرة .ي ـق ــول ال ــرج ــل «إن إدارة
املحمية بالتعاون مع البلدية تتولى
األمـ ـ ــور امل ـع ـن ـيــة ب ـن ـظــافــة ال ـشــاطــئ،
إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى ال ـ ـتـ ــأكـ ــد م ـ ــن مـ ــراعـ ــاة
أصـحــاب الخيم للشروط البيئية»،
الف ـتــا إل ــى «وجـ ــود م ـشــاريــع عــديــدة
يـسـعــى إل ــى تـنـفـيــذهــا م ــع املجتمع
األه ـلــي لحماية املنطقة الساحلية
جنوب صور التي تعتبر األقل ّ
تلوثًا
ّ
في كل لبنان».

المرفأ القديم
يـ ـع ــرف أه ـ ــل ص ـ ــور وم ـن ـط ـق ـت ـهــا أن
ال ـ ـكـ ــورن ـ ـيـ ــش الـ ـجـ ـن ــوب ــي ل ـل ـمــدي ـنــة
(ك ــورن ـي ــش نـبـيــه ب ـ ــري) امل ـم ـتــد بني
«الجامعة اإلســامـيــة» و«اسـتــراحــة
صور السياحية» َّ
تحول في السنوات
األخيرة املاضية إلى نقطة استقطاب
لـ ـه ــواة املـ ـش ــي .ب ـ ــرأي رئ ـي ــس بـلــديــة
صور حسن دبــوق ،أن «ليلة السبت
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من كل أسبوع صــارت تظاهرة فرح
ت ـضــم ق ــراب ــة ع ـش ــرة آالف م ــواط ــن».
ي ـق ــول «الـ ـ ّ
ـريـ ــس» إن ال ـب ـلــديــة تـقــوم
بتوفير كــل اإلجـ ــراءات اللوجستية
ّ
محولة ج ــزءًا من
واألمـنـيــة الــازمــة،
الـ ـش ــارع ل ـل ـم ـشــاة ف ـق ــط ،ح ـيــث تـقــام
عروض موسيقية وترفيهية عديدة.
ع ـلــى ال ـج ـهــة األخـ ـ ــرى م ــن الــواج ـهــة
ال ـب ـحــريــة لـ ـص ــور ،ي ـت ــواص ــل الـعـمــل
ف ــي ب ـن ــاء «ب ـي ــت ال ـص ـي ــادي ــن» ال ــذي
ُي ـع ـ ُّـد إض ــاف ــة لـلـســاحــات واألرص ـف ــة
الـتــي تــم تشييدها أخ ـي ـرًا ج ــزءًا من
«م ـشــروع اإلرث الـثـقــافــي» للمدينة.
ي ــرى دب ــوق أن لــ«بـيــت الـصـيــاديــن»
وظ ـي ـفــة اجـتـمــاعـيــة أســاس ـيــة تـطــال
ش ــري ـح ــة م ـه ـمــة مـ ــن أب ـ ـنـ ــاء املــدي ـنــة
الذين يعتبرون بمثابة إرث ثقافي
غير ملموس يجب الحفاظ عليه».
رئ ـ ـيـ ــس بـ ـل ــدي ــة صـ ـ ــور الـ ـ ـ ــذي ي ـب ــدو
ّ
مهتمًا بتنشيط السياحة الثقافية
ُ
فــي املــدي ـنــة ،يـ ِـعــد بنسخة مـتـطــورة
هــذا الـعــام مــن «عــرس املـيـنــاء» الــذي
تــم تنظيمه قـبــل أرب ـعــة أعـ ــوام قــرب
املرفأ التاريخي.
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ّ
لـ ـط ــامل ــا كـ ـ ــان الـ ـبـ ـح ــر هـ ــو امل ـت ـن ــف ــس
الــوح ـيــد ألب ـن ــاء مــدي ـنــة ص ــور الـتــي
ِّ
يظهر البحر من كــل جهاتها .يقول
مـنـيــر بـ ــدوي (أحـ ــد م ـ ّ
ـؤرخ ــي مدينة
صــور)« :إذا أراد كاتب أو شاعر من
صور أن يكتب ،فإن أول كلمة تخطر
ع ـل ــى ب ــال ــه ه ــي ال ـب ـح ــر .أهـ ــل ص ــور
بحريون بالفطرة» .يشير الرجل إلى
محطة تاريخية مفصلية في تاريخ
صور وعالقتها بالبحر ،وهي قيام
عباس النصار بــإعــادة بناء املدينة
بعد خــرابـهــا فــي العصر اململوكي.
ويلفت إلى أن «التجارة البحرية هي
التي أعــادت إحياء املدينة من تحت
ال ــرك ــام» ،م ـشــددًا عـلــى أهـمـيــة ال ــدور
الذي قام به في هذا اإلطار أحد كبار
التجار اللبنانيني واسـمــه جرجس
مشاقة .من جهة أخرى ،يؤرخ بدوي
لـلـعــام  1964بــاع ـت ـبــاره ال ـع ــام ال ــذي
ش ـهــد أول م ـهــرجــان دولـ ــي لـلـتــزلــج
املائي في صور قبل أن يعاد إحياؤه
أخيرًا!

السباحة أكثر من حلم
داني األمين
من منزله الكائن في بلدة تولني (قضاء مرجعيون)،
يبدأ محمد عليان ( 17سنة) رحلته سيرًا على األقدام،
مع عدد من رفاقه ،إلى أقرب نقطة تتجمع فيها مياه
نـبــع الحجير الـقــريــب نسبيًا مــن الـبـلــدة .تـحــت أشعة
ّ
الشمس الحارقة ،يسير أفــراد «الشلة» مع أملهم بأن
ت ـتــوقــف س ـي ــارة خــاصــة لـتـقـلـهــم جـمـيـعــا إل ــى امل ـكــان
املقصود .وهو عبارة عن بركة صغيرة تتجمع فيها
مياه نبع الحجير ،وهي الوحيدة العامة املجانية التي
يـتــزاحــم عليها ع ــدد كبير مــن الــذيــن ال يستطيعون
دخول املتنزهات الكثيرة املتالصقة على ضفاف نهر
الليطاني بسبب كلفتها .يحسد معظم صبية البلدة
عليان على «الحرية» التي يتمتع بها ،ألن معظم األهالي
يمنعون أوالدهــم عــادة من الذهاب إلى النهر من دون
مرافقتهم .يؤكد والــد عليان أن «معظم شباب البلدة
يقصدون النهر القريب ،الذي كان يستحيل االنتقال
اليه أثـنــاء االحـتــال االسرائيلي ،حتى أن كبار السن
يحاولون التعويض عن سنوات الحرمان الطويلة من
النهر فيذهبون مع أوالدهم بهدف السباحة».
ال يحلم أطفال القرى وفتيانها إال بالذهاب الى النهر.
ّ
أما البحر ،البعيد ،فهم محرومون عادة من زيارته إال
ضمن رحلة جماعية مدروسة جـدًا ،من حيث الوقت
والكلفة املــالـيــة« .ك ــان الــذهــاب إلــى شــاطــئ الـبـحــر ،وال
يزالّ ،
يعد أمرًا استثنائيًا ،حتى أن عددًا كبيرًا من أوالد
املزارعني كبروا وأصبحوا شبابًا من دون أن يشاهدوا
البحر ألن معظم األهالي لم يكونوا يملكون السيارات
إضافة إلى الكلفة املالية املرتفعة».
يــذكــر رام ــي خـلــف ( 40سـنــة) ،الــزيــارة األول ــى لــه إلــى
شاطئ بحر صور« :كنت في الثالثة عشر من عمري،
وقـتـهــا دام ال ـن ـقــاش م ــع أه ـلــي وأه ــل رف ــاق ــي ســاعــات
حتى حصلنا على اإلذن في الذهاب مع سائق سيارة
بـيــك آب ،م ـعــروف جـيـدًا بــأمــانـتــه» .لــم يـنــم رام ــي ليلة
الــرح ـلــة امل ــوع ــودة« ،خ ـفــت م ــن ال ـن ــوم وع ــدم الـنـهــوض
باكرًا ،وبالتالي عدم الوصول الى املكان الذي حددناه
لالنطالق» .أما صديقه فقد «ربط أصبعه بخيط طويل،
ّ
قبل نومه ،ومـ ّـده من نافذة الغرفة املطلة على الشارع
العام ،بهدف أن نقوم نحن ّ
بشد الخيط لكي ينهض من
نومه دون أن يزعج أحدًا من أسرته ،ويضمن الذهاب
إلى الرحلة دون نقاش جديد مع األهل».
استغرقت الرحلة إلــى البحر نحو ســاعــة مــن الــزمــن،

ّ
ّ
«ك ــل مـنــا أحـضــر بـعــض املـعــلـبــات مــن مـنــزلــه ،إضــافــة
إلــى بعض امل ــال ال ــذي ال يكفي لـشــراء ربـطــة خـبــز .لم
يكن ّ
همنا الطعام ،لقد شاهدنا البحر ،وكأننا نشاهد
أمرًا عظيمًا ،ركضنا بسرعة إلى الشاطئ وبدأنا نلعب
ونسبح ،ونصارع األم ــواج ،وبعد ساعات تنبهنا إلى
أن علينا أن نأكل ألن معدنا خاوية .لكن الطعام الذي
أح ـضــرنــاه لــم يـكــن كــافـيــا بـسـبــب ال ـجــوع الـنــاجــم عن
التعب واللعب ،طلبنا الخبز من عائلة تجلس بقربنا
ّ
لنسد به رمقنا ،وعند موعد الرحيل ،بدأنا ننظر إلى
البحر وكأننا نودعه خوفًا من أن ال نراه ثانية».
حتى الـيــوم ،ومــع سهولة املــواصــات ،ال يــزال التوجه
إلى شاطئ البحر أو حتى ضفاف النهر ،أمـرًا مكلفًا
بالنسبة إلــى الـعــائــات الفقيرة أو املتوسطة الــدخــل.
«جميع ضفاف النهر أصبحت مقفلة وتحت سيطرة
أصحاب املتنزهات ،وبالتالي على الزائر دفع مبلغ ال
يقل عــن  15000لـيــرة عــن الشخص الــواحــد عــدا عن
بدالت الطعام والشراب» ،يقول أحمد حسني (حوال).
ّ
أمــا إذا أراد أن يتوجه إلــى بحر صــور «فالكلفة األقــل
للشخص الواحد تعادل  50الف ليرة».
ّ
في بلدة عيترون شيدت البلدية مسبحًا عامًا «خفف
ّ
عن األهالي أعباء مالية كبيرة ،كما شكل فسحة تالق
ّ
ألبناء املنطقة» .في كل صباح يتسابق أطفال وشباب
عيترون على حجز مكان لهم في متنزه البلدة الجديد،
فهو بــات مــاذهــم الرئيسي ملواجهة ح ــرارة الصيف
املرتفعة .املسبح شبه مجاني« ،ال ّ
يكبد زائره أي مبلغ
ّ
مالي إل إذا أراد شــراء املــأكــوالت وغيرها من املطعم
الــذي حرصت البلدية على أن تكون أسـعــاره زهيدة»
كما يقول رئيس البلدية حيدر مــواســي موضحًا أن
«املسبح العام ّ
شيد على مساحة واسعة من األرض
ال ـتــي بـنــي عـلـيـهــا مـلـعـبــان ريــاض ـيــان وحــدي ـقــة عــامــة
وأخرى خاصة بألعاب األطفال ،األمر الذي ساهم في
ّ
تسلية األطفال والشباب ،الذين باتوا ينظمون الدورات
الرياضية املختلفة ،إضافة الى دورات للسباحة».
وفي حني يذكر عبدالله فرحات ( 70سنة) أن «معظم
أبناء القرى تعلموا السباحة في بــرك الـقــرى» ،يعمل
اتحاد بلديات جبل عامل اليوم على تدريب األجيال
الجديدة على السباحة ،من خالل االستعانة بمدربني
مـتـخـصـصــن ،واسـتـئـجــار بـعــض املـســابــح الـخــاصــة،
«وقــد جرى تدريب أكثر من مئة شاب على السباحة
خــال الـعــام الـفــائــت» كما يشير م ـ ّ
ـدرب االتـحــاد بالل
ياسني.
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(مروان طحطح)

