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سياسة
المشهد السياسي

بري وعون:
ابراهيم على خط العالقة المستعصية
ميشال عون ،تفتح مجلس النواب
لم ييأس اللواء ّعباس إبراهيم من إمكانية حصول تسوية بين الرئيس نبيه بري والنائب
ّ
وتسهل رفع سن التقاعد للضباط ثالث سنوات .أخبار المبادرة تتراوح بين ماتت ولم تمت ،لكن الخالف بين الرجلين أبعد من
التعيينات األمنية
ال ي ـ ـ ــزال ال ـت ـم ــدي ــد ل ـق ــائ ــد ال ـج ـيــش
الـ ـعـ ـم ــاد ج ـ ــان ق ـه ــوج ــي مل ـ ـ ـ ّـدة عـ ــام،
خالفًا لرغبة رئيس تكتل التغيير
واالصـ ـ ـ ــاح ال ـن ــائ ــب م ـي ـش ــال ع ــون،
يلقي بظالله على املشهد السياسي
الـ ـع ــام ف ــي ال ـ ـبـ ــاد ،ف ــي ان ـت ـظ ــار مــا
سيقوم به عون من خطوات ّ
ردًا على
«قرار التحدي».
وإذا ك ـ ـ ــان وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـ ــدفـ ـ ــاع س ـم ـيــر
مقبل قــد اتـخــذ ق ــرار الـتـمــديــد بـنـ ً
ـاء
ع ـلــى رغ ـب ــة ت ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل ومـعــه
رئيس الجمهورية السابق ميشال
س ـل ـي ـمــان ،ت ـن ـف ـي ـذًا لـ ـق ــرار س ـعــودي
و«ق ـب ــة ب ـ ــاط» أم ـيــرك ـيــة ،ف ــإن عـقــدة
الوصول إلــى التفاهمات وإمكانية

مبادرة إبراهيم
محصورة في بند «تشريع
الضرورة»
جرى التداول بصور
لقهوجي يفتح زجاجة شامبانيا
«محتفال بالتمديد»
ح ـ ـ ـصـ ـ ــول تـ ـ ـس ـ ــوي ـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى تـ ـع ــدي ــل
«قانون الدفاع الوطني» ورفــع سن
التقاعد للضباط بما يحفظ فرصة
العميد شامل روكــز بالوصول إلى
ق ـيــادة ال ـج ـيــش ،تـقــف عـنــد الـعــاقــة
«امل ـس ـت ـع ـص ـيــة» ب ــن ع ــون ورئ ـيــس
مجلس النواب نبيه بري.
أول م ـ ــن أم ـ ـ ـ ــس ،أع ـ ـلـ ــن ع ــون
ي ـ ـ ــوم ً
ص ــراح ــة نـيـتــه ال ـن ــزول ب ـت ـيــاره إلــى
الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــارع ،وخ ـ ـ ـ ــوض م ـ ــا ي ـس ـم ـي ـهــا
ال ـع ــون ـي ــون وم ـس ـت ـش ــارو ال ـج ـن ــرال
«مـ ـع ــرك ــة امل ـس ـي ـح ـي ــن األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة».
ودعـ ـ ـ ـ ــا عـ ـ ـ ــون فـ ـ ــي كـ ـلـ ـم ــة لـ ـ ـ ــه ،ب ـعــد
اجتماع استثنائي لـ«تكتل التغيير
واالصالح» ،مناصريه و«كل عنصر
في التيار الوطني الحر أن ينزل إلى
األرض عندما يدق النفير» ،في وقت

ال يخفي معاونو ّبري انزعاج عين التينة من تصرفات باسيل (أرشيف)

جنبالط يسخر من اعتراض األهالي على المطامر
بلدات في إقليم الخروب ،على خلفية االعتصامات التي أقيمت
سخر النائب وليد جنبالط من أهالي
ٍ
في كترمايا وسبلني وبرجا ،اعتراضًا على محاوالت فتح مكبات للنفايات في منطقة سبلني قبل نحو
أسبوعني .وأطلق جنبالط خالل حفل لوضع الحجر األساس ملبنى اتحاد بلديات الغرب األعلى والشحار،
ً
وهما املنطقتان األكثر تأثرًا باملطامر ،على األهالي لقب «عامية» ،في إشارة إلى «عامية أنطلياس» ،قائال:
«فما تزال عامية أنطلياس ،عفوًا ،عامية برجا وكترمايا وسبلني ،والبارحة كانت هناك عامية مجدلبعنا
(منطقة جرد عاليه) ،يبدو أيضًا أن لبعض الذين يدخلون بالليل إلى القبور ،مطالب ،وقد أقفلوا باألمس
الطريق»! وتابع جنبالط هجومه على «عامية عني دارة» بسبب اعتراض أهالي البلدة على اقتراحه تحويل
الكسارات في جرودها وجرود ضهر البيدر إلى مطمر ،متهمًا أعضاء البلدية« ،دروزًا ومسيحييني»،
بغالبيتهم باملشاركة في سرقة الرمال ...و«حاطينها بظهري» .وأردف« :لكن ال ينتبهون الى ابن الفتوش
وغير الفتوش ،لذلك علينا مسؤولية ،وأال نبقى بهذه الحالة» .وقال« :كان لدي مشروع أن أتقاعد ،ولكن
ً
ما ظبطت معي ،بدأت واستلم عني تيمور رويدًا رويدًا ،وكنت أريد الذهاب إلى مهمتي… ألعمل زباال
بنيويورك ،وأصبحت الزبال األول في لبنان» .وغمز جنبالط من قناة رئيس مجلس إدارة شركة سوكلني
ً
ً
ّ
ميسرة سكر ،قائال« :حصلت في عيد ميالدي على كعكة شهية ،كعكة كومبوست رائحتها مزعجة قليال
جربتها» .وأضافً :
تجربوها .أنا ّ
ولكن مذاقها سكر ،أنصح أن ّ
«بناء على رغبة األحزاب أقفل مطمر الناعمة
وغرقنا ببحر الزبالة ...املالمة ليست على محمد املشنوق ،املالمة على الذين وضعوا دفتر الشروط ،ألن
دفتر شروط ليس فيه تحديد مكب يعتبر ناقصًا ،وليس فيه توضيح بأنه ال بد من محرقة يعتبر أيضًا
ناقصًا ،لكن خذوا اآلن  16شهرًا».

يـنـشــط ف ـيــه مـنـ ّـسـقــو امل ـنــاطــق لـشـ ّـد
عصب مناصريهم ودرس قدراتهم
البشرية في التظاهر وتقدير املدة
ال ــزمـ ـنـ ـي ــة الـ ـت ــي ي ـس ـت ـط ـيــع ال ـت ـي ــار
االستمرار بها في الشارع.
َر ُّد بري على التأكيدات التي وصلت
إل ـ ـيـ ــه ع ـ ــن نـ ـي ــة ع ـ ــون ال ـ ـ ـنـ ـ ــزول إل ــى
الـ ـش ــارع ،عـ ّـبــر عـنــه ف ــي حــديــث إلــى
صحيفة «األهـ ــرام» املـصــريــة ينشر
ال ـيــوم ،معتبرًا أن «مــن حــق العماد
م ـي ـشــال ع ــون ال ـت ـظــاهــر ش ــرط عــدم
تعطيل املــؤسـســات» .لكن «تعطيل
املؤسسات» هو بالتحديد ما يؤكد
العونيون ّ
نيتهم القيام به.
ّ
والتعيينات األمنية ليست إل جزءًا
ّ
م ــن كـ ــل ف ــي ال ـت ـبــايــن امل ـس ـت ـعــر بني
الرابية وعني التينة ،على األقل منذ
م ــا ب ـعــد أزمـ ــة امل ـي ــاوم ــن ف ــي وزارة
الكهرباء ،يوم كان وزيــر الخارجية
جبران باسيل يشغل وزارة الطاقة
حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.
في ّ
ال يـ ــوفـ ــر الـ ـع ــونـ ـي ــون االن ـ ـت ـ ـقـ ــادات
ال ـك ـث ـيــرة ل ـب ــري ووزرائـ ـ ـ ــه ،متهمني

رئ ـيــس املـجـلــس بـعــرقـلــة ّم ـحــاوالت
ال ـت ـي ــار ال ـت ـســريــع ف ــي م ـل ــف الـنـفــط
والبدء باستثماره ،وعرقلة تطوير
قطاع الكهرباء وتأخير الوزير علي
حـســن خـلـيــل دف ــع األم ـ ــوال الــازمــة
للبدء ببناء معمل توليد الكهرباء
ً
ف ــي ديـ ــر عـ ـم ــار ،ف ـض ــا ع ــن عــرقـلــة
الـتـعـيـيـنــات األم ـن ـي ــة وغ ـي ــره ــا بما
يعارض «حقوق املسيحيني» التي
يرفعها التيار شـعــارًا ،وغيرها من
التعيينات األخرى كمجلس القضاء
األعلى .وال ينسى العونيون توجيه
األصابع نحو وزير األشغال غازي
زع ـي ـت ــر ،مـتـهـمــن إي ـ ــاه ب ــ«ال ـك ـيــديــة
اإلنـ ـ ـم ـ ــائـ ـ ـي ـ ــة» ،وأن ـ ـ ـ ــه يـ ـمـ ـن ــع ع ـن ـهــم
مشاريع وزارتــه «أكثر مما فعل أي
وزير أشغال سابق».
على مقلب رئيس املجلس ،ال يخفي
معاونو ّ
بري انزعاج عني التينة من
ّ
تصرفات باسيل ،إلــى حــد اإليحاء
بأن العالقة املأزومة بني عون بري
ّ
رب ـم ــا ي ـقــف خـلـفـهــا بــاس ـيــل وح ــده.
ّ
وي ـ ـ ــردد ه ـ ــؤالء أن بــاس ـيــل ي ـمــارس

ك ـي ــدي ــة «فـ ـئ ــوي ــة» ع ـب ــر «ت ـص ـف ـيــة»
مناصري أمــل في وزارة الخارجية
ً
وال ـس ـف ــارات الـلـبـنــانـيــة ،ف ـضــا عن
االن ـت ـق ــادات ال ــاذع ــة لـتـعــامــل وزي ــر
الخارجية مع املغتربني اللبنانيني
وتصنيفهم وإق ـص ــاء بعضهم من
املـقـ ّـربــن لرئيس املـجـلــس ،متهمني
إي ـ ــاه ب ــ«ال ـط ــائ ـف ـي ــة» .ك ــذل ــك يـنـتـقــد
املـ ـق ـ ّـرب ــون م ــن ب ـ ـ ّـري ب ــاس ـي ــل دائ ـمــا
ت ـح ــت ع ـ ـنـ ــوان «س ـ ـ ــوء ال ـت ـن ـس ـيــق»،
الــذي ينعكس بــدوره «بــن الرئيس
والجنرال» .ويقول هؤالء إن باسيل
«ال ي ـشــاور ح ـل ـفــاءه ،ثــم يــريــدنــا أن
نلحق به ونقف إلى جانبه وندافع
عنه ونخوض معاركه في أي خطوة
يخطوها» ،وهو باملناسبة االنتقاد
نفسه الــذي يـكـ ّـرره النائب سليمان
فرنجية وأكثر من طرف في قوى 8
آذار.
ال ـخــافــات ب ــن ال ـج ـنــرال واالس ـت ــاذ
ت ـب ــدو أك ـث ــر ت ـع ـق ـي ـدًا م ــن ت ـبــاي ـنــات
على ملفات محددة .املطلعون على
العالقة بينهما يــرون أن أيًا منهما
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ابراهيم األمين

إيران الجديدة في سوريا واليمن
لم «يبلع» اآلخر .العونيون يتهمون
ب ــري بــأنــه «ش ــري ــك دائـ ــم لجنبالط
وتـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل ف ــي س ـ ــوء إدارة
ال ــدول ــة» ،فيما ي ــرى أن ـصــار رئيس
ّ
«انقالبي لم يهضم
املجلس أن عون
بعد التعديالت التي أدخلها اتفاق
الطائف على النظام».
ال ـي ــوم ،ي ـتــولــى امل ــدي ــر ال ـع ــام لــامــن
العام اللواء عباس إبراهيم وساطة
بني الرجلني .وهذه املحاولة لخفض
ّ
حدة االحتقان بينهما ال تتناول كل
امللفات الخالفية التي يدرك إبراهيم
صـعــوبــة حـلـهــا فــي الــوقــت الــراهــن.
األم ـ ـ ـ ــر مـ ـحـ ـص ــور بـ ـبـ ـن ــد «تـ ـش ــري ــع
الـضــرورة» .وفــي حــال التوصل إلى
ح ــل ه ــذه امل ـع ـض ـلــة ،واق ـت ـن ــاع عــون
بــإعــادة تفعيل دور مجلس النواب
الـتـشــريـعــي ،يـكــون ب ــري قــد تخطى
ع ـم ـل ـي ــا ع ـ ـق ــدة كـ ـ ــام رئـ ـي ــس تـكـتــل
التغيير واإلصالح عن عدم شرعية
مجلس النواب املمددة واليته .كذلك
سـيــؤدي نـجــاح الــوســاطــة الــى منح
دفع إضافي ملبادرة إبراهيم الرامية
إلى رفع سن تقاعد ضباط الجيش
واالجـ ـه ــزة األم ـن ـيــة ث ــاث س ـن ــوات،
بـمــا يتيح حــل االزم ــة الـنــاجـمــة عن
ال ـت ـم ــدي ــد ل ـق ــائ ــد ال ـج ـي ــش ورئ ـي ــس
األركـ ـ ـ ــان واالم ـ ـ ــن الـ ـع ــام لـلـمـجـلــس
األعلى للدفاع .ورغم تأكيد أكثر من
جهة سياسية في قــوى  8و 14آذار
أن املبادرة ماتت بفعل صدور قرار
الـتـمــديــد وبـسـبــب رفـضـهــا مــن قبل
بري والرئيس سعد الحريري ،فإن
مصادر العونيني ال تــزال تــرى أفقًا
لها .كذلك فإن إبراهيم لم ييأس بعد
م ــن إم ـك ــان تـحـقـيــق اخ ـت ــراق ج ــدي.
وفيما كان منتظرًا أن يزور إبراهيم
ووزي ـ ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة نـ ـه ــاد امل ـش ـنــوق
الرئيس الحريري ،كانت الزيارة من
نصيب املـشـنــوق وح ــده .إال ان هذا
األمر لم يحبط ابراهيم ،الذي يؤكد
لسائليه أنه سيستمر في مسعاه.
وفيما تؤكد مـصــادر الرئيس بري
أن املبادرة لم تحقق شيئًا ،وان تيار
املستقبل لن يقبل بها ،تقول مصادر
ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي ال ـح ــر إن امل ـه ــم أن
يقبل بها بري وجنبالط ،وأن «بري
يحتاجها أيـضــا ولـيــس نـحــن ،ألنه
يريد فتح املجلس النيابي».
على صعيد آخر ،جرى التداول خالل
ال ـي ــوم ــن امل ــاض ـي ــن ب ـص ــور لـقــائــد
الجيش العماد جــان قهوجي وهو
بلباسه ُاملدني .املجموعة االولى من
الصور تظهر قهوجي مع الرئيس
الـســابــق ميشال سليمان والسفير
ال ـس ـعــودي عـلــي ع ــواض الـعـسـيــري
والـ ـ ـ ــوزراء ن ـه ــاد امل ـش ـن ــوق وأش ــرف
ريفي وعبداملطلب حـنــاوي وأليس
شبطيني وال ـنــائــب ه ــادي حبيش
وشــربــل ميشال سليمان .ورغ ــم أن
ّ
مـسـتـشــار سـلـيـمــان أك ــد أن الـصــور
ق ــدي ـم ــة ،إال ان الـ ـ ـت ـ ــداول ب ـه ــا عـلــى
وسائل التواصل اإلجتماعي جرى
َ
«الجمعة» كانت في
على قاعدة ان
إطــار االحتفال بالتمديد لقهوجي.
ام ــا املـجـمــوعــة الـثــانـيــة مــن الـصــور،
ُ
فتظهر قهوجي فــي ثيابه املدنية،
ً
ح ــام ــا سـ ـيـ ـغ ــارًا ،وي ـف ـت ــح زج ــاج ــة
شامبانيا ،وامامه قالب حلوى كتب
عـلـيــه بــاالن ـك ـل ـيــزيــة« :م ـ ـبـ ــروك ،إلــى
الرئاسة غدًا» .ولقيت صور قهوجي
استهجان عدد كبير من الناشطني
واستنكارهم .وأرفــق بعضهم هذه
الـ ـص ــور ،ب ـص ــور ل ـش ـهــداء الـجـيــش.
ول ـ ــم يـ ـص ــدر عـ ــن ق ـ ـيـ ــادة امل ــؤس ـس ــة
العسكرية أي تعليق.

إليران خصوم وحلفاء في حيرة من أمرهم هذه االيام .واضح
أن هناك من بات أكثر تدقيقًا في كل ما يصدر عن طهران .بني
ّ
مصر على تغييرات جوهرية في طريقها الى التحول وقائع
ثابتة ،ومن يدعو الى التعامل على أساس أن ال شيء قد حصل.
لكن قلة فقط ممن تربطهم عالقات تاريخية بإيران االسالمية
يدعون الى الهدوء ،وعدم الذهاب بعيدًا في االستنتاجات.
في منطقتنا ملفات ساخنة وأخرى باردة ،لكن االبرز ،اليوم،
ما يخص سوريا واليمن ،حيث املواجهات العسكرية على
أشدها .وحيث الجميع يقف أمام الجدار بالنسبة إلى مستقبل
الحل .االنخراط االيراني في حركة االتصاالت االقليمية
ً
والدولية يبدو بالنسبة الى البعض حامال جديدًا نوعيًا ،علمًا
بأن الجديد الفعلي ،هو أن املحادثات االقليمية والدولية التي
ً
كانت تجري سابقًا لم تكن تستثني إيران ،لكن الغرب ودوال
كثيرة لم تكن تتصرف براحة كما هي الحال اآلن .ببساطة،

التغير األساسي في مقاربة الغرب لدور
إيران وليس في برامج جديدة لطهران
يمكن مراجعة مفكرة وزير الخارجية االيراني محمد جواد
ظريف لرؤية حجم التواصل املباشر بينه وبني نظرائه في
الواليات املتحدة واالتحاد االوروبي ودول خليجية بشأن ملفي
سوريا واليمن ،وهو ما يفرض ،بالشكل أقله ،صورة مختلفة
عن السابق.
ّ
الجديد ،اليوم ،هو أن الغرب بات مقتنعًا ،ويصرح ،بأن ال مجال
لحل سياسي في سوريا واليمن من دون إشراك إيران .وإذا
كانت الرياض تمثل الصوت االعتراضي األبرز ،فهي تدرك أن
موقفها ال يعدو كونه محاولة لرفع الثمن .كذلك تعرف جيدًا
أن أي تفاوض فعلي حول ملفي سوريا واليمن ال يمكن بحثه
بعيدًا عن طهران .والجديد االضافي هو رهان الغرب ودول
عربية ،من بينها السعودية ،على أن إيران باتت مضطرة إلى
ممارسة الضغط املباشر على حلفائها في دمشق وصنعاء
لفرض تنازالت ،وهنا ،يمكن البحث عن السؤال األهم :هل
هناك تغييرات فعلية في االستراتيجية االيرانية حيال سوريا
واليمن؟
ما يحصل اليوم ال يظهر ،على االطالق ،أي تغيير ،ليس في
برامج العمل اليومية ،بل حتى في الخطط ّ
املقرة للمرحلة املقبلة.
ً
بل إن إيران باتت ،اليوم ،أقل تدخال في كثير من التفاصيل.
وهو أمر ملسه االميركيون واالوروبيون مباشرة في مسألة
اليمن ،عندما رأوا في مفاوضات مسقط أن تنظيم «أنصار الله»
ليس واقعًا تحت سيطرة إيرانية تجعله رهينة ما تقرره طهران.
وفي سوريا ،ملس الغربيون أيضًا أن تفاعل دمشق مع املبادرة

الروسية االخيرة ال يعطي االنطباع بأن سوريا غير قادرة على
التحرك من دون إذن طهران.
في سوريا ،تتقدم طهران بمبادرات تقوم على أساس أن
النظام املوجود هو حجر الزاوية في أي عملية سياسية ،وأن
أي تغييرات على صعيد بنية املؤسسات الحاكمة لن تقوم
وفق آليات تجعل سوريا في مكان آخر ،ال سياسيًا وال على
مستوى وحدتها كدولة .حتى البند الذي ّ
تضمنته املبادرة
االيرانية ،املتعلق بمنح أقليات إثنية أو قومية أو حتى طائفية
خصوصية ما ،ال يخرج فعليًا عن سياق املحادثات التفصيلية
الجارية منذ  3سنوات مع الدول املعنية .وهو يخص ،عمليًا،
التعامل بذهنية مختلفة مع االكراد ،علمًا بأن أي خطة ّ
تقر
ستواجه عقبات هائلة خالل التنفيذ .أما االمر اآلخر ،فيتعلق
بالشراكة داخل الحكم ،وهو ما يحاكي احتجاجات قوى
وقيادات إسالمية تتهم حزب البعث ،ومن خلفه طبقة من
العلويني ،بالتحكم في مفاصل الحكم في سوريا ،وتطالب
بكسر هذه القواعد.
صحيح ،وصحيح جدًا ،أنه يجب عدم الذهاب نحو دستور يقود
سوريا الى واقع مقسم وفق اعتبارات مقيتة .ولنا في لبنان
درس ماثل ،يليه درس العراق املنكوب .لكن أولوية وقف الحرب
لم تعد تحتمل الوقوف عند شعارات أو أهداف أصابتها الحرب
بجروح عميقة.
ً
في اليمن ،لم تكن إيران أصال خلف كل حركة االحتجاج
املتعاظمة ألنصار الله ومن معها من قوى سياسية .لكنها
لم تقف في مواجهة انتفاضة تسعى الى استقالل حقيقي
لليمن .وهي لن تقف مكتوفة االيدي أمام حرب مدمرة تشن
ضد الشعب اليمني .مع ذلك ،فإن كل االتصاالت التي أجرتها
إيران حول اليمن ،كانت تركز على سبل العودة الى الحوار.
وهي عندما تقبل ذلك ،تعرف أن االمور ال تبقى على الصورة
التي قامت يوم توسع الحوثيون والجيش صوب كل اليمن.
وبالتالي ،فإن ممارسة إيران لدور أكبر ،في سياق إقناع
حلفائها اليمنيني بالذهاب سريعًا نحو تسوية ،ال تجعلها في
موقع من يمارس الضغط لتقديم تنازالت جوهرية ،بل من
يسعى الى وقف العدوان والحرب ،وهو أولوية تسبق أي أولويات
أخرى .وتدرك إيران ،كما كل العالم ،أن ال عودة الى الوراء في ما
ّ
خص واقع اليمن ،وأن أقصى ما يمكن للسعودية ومن معها أن
ّ
تحصله اآلن هو شراكة تمنع عنها السيطرة األبدية على اليمن،
عدا عن كون إيران ال تبكي حزنًا على التورط السعودي في
اليمن وغيره.
الحقيقة ،أن في إيران الجديدة ما يجب متابعته .لكن األهم أن
يلتفت حلفاء إيران ،كما خصومها ،الى موقعها الجديد في
املنطقة والعالم .ومن يحسن القراءة ،سيحصد األفضل!

علم
و خبر
ّ
الجميل مستاء
ّ
الجميل عــن استيائه مــن قــرار
أعــرب رئيس حــزب الكتائب النائب سامي
وزير العمل سجعان قزي إنشاء صندوق خاص ينتفع منه موظفو وزارة
ّ
ويمول من مساهمات املواطنني .ويتوقع أن ّ
ّ
الجميل انتقادًا
يوجه
العمل
لقزي خالل اجتماع املكتب السياسي للكتائب بعد ظهر اليوم ،خصوصًا أن
الحزب «يرفع لواء محاربة الفساد في الدولة».

السعودي يتمايز عن الحريري
رغم زياراته اليومية ملجدليون ،سجل رئيس بلدية صيدا محمد السعودي
تمايزًا عــن تـيــار املستقبل ،رافـضــا استقبال نفايات بـيــروت ،رغــم موافقة
النائبة بهية الحريري .ما يتردد عن امتعاض النائبة الحريري من أداء
السعودي ترافق مع دعوة األخير وفدًا من وحدة البلديات في حزب الله إلى
جولة على معمل فرز النفايات وأطالل املكب.

المنية تعد نوابها بـ«الترحيل»
ّ
ُوزع في مدينة املنية بيان حمل توقيع «أبناء املنية» ،هاجم نــواب قضاء
املنية ـ ـ الضنية الـثــاثــة ،أحـمــد فتفت وقــاســم عبد الـعــزيــز وكــاظــم الخير،

ّ
وحملهم مسؤولية عرقلة افتتاح املستشفى الحكومي ،رغــم إنـجــازه قبل
سنوات .وجاء في البيان« :أودعناكم أصواتنا فأقمتم مجالس العزاء على
أرواحـنــا .من يعرقل مشفانا الحكومي؟ ســؤال برسم نــواب القضاء .الحل
ْ
برحيلكم ،وإن لم تفعلوا نعدكم بأننا سنعمل جاهدين على ترحيلكم».

مقاطعة لألحمد
دعـ ــا ع ـضــو ال ـل ـج ـنــة امل ــرك ــزي ــة ف ــي ح ــرك ــة ف ـتــح واملـ ـش ــرف ع ـلــى ال ـســاحــة
الفلسطينية فــي لبنان عــزام األحـمــد إلــى اجتماع أمــس لـقــادة الــوحــدات
والـضـبــاط فــي ق ــوات األم ــن الوطني الفلسطيني والـقــوة األمنية العليا
في املخيمات .اللقاء الذي عقد في مقر السفارة في بيروت ،حضره قائد
ال ـقــوات ال ـلــواء صبحي أب ــو ع ــرب وقــائــد ال ـقــوة األمـنـيــة فــي عــن الحلوة
اللواء منير املقدح .لكنه شهد مقاطعة عدد من الضباط الفتحاويني من
املناطق ،احتجاجًا على اإلستهدافات التي شهدها عني الحلوة أخيرًا
ضد فتح وآخــرهــا اغتيال العقيد طــال األردن ــي .أمــا من حضر ففوجئ
بتحميل األحمد أطرافًا فلسطينية محددة مسؤولية التدهور األمني في
املخيمات وتنامي الحركات املتشددة .وكان األحمد قد وصل الجمعة إلى
بيروت للمرة األولــى منذ اغتيال األردن ــي .وعقد لـقــاءات مع مرجعيات
لبنانية وم ــع ممثلي الـلـجــان الشعبية فــي ال ـس ـفــارة ،عـلــى أن يستكمل
لقاءاته باجتماع مع الفصائل والقوى اإلسالمية.
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سياسة

رسائل
إلى المحرر
نقوال تويني يوضح
ً
نشرت «األخـبــار» ( )2015/8/5مقاال حــول انتخابات التيار الوطني
الحر ،وذكــرت اسم نقوال تويني «كمرشح على مقعد عبس» .لذ اؤكد
اآلتي:
انني تقدمت بترشيحي عن املقعد االرثوذكسي لدائرة بيروت االولى
(االشرفية ،الرميل ،الصيفي) للمقعد النيابي ،ولم اعلم ان هذا املقعد
محجوز اسميا كما ورد .اما عن موضوع انتخابات التيار فنحن مع
كل ممارسة ديمقراطية ليت جميع االحزاب تتبعها وال عالقة لتجمع
عائالت بيروت (امانة ومسؤولني) فيها.
كذلك ما ورد عن مدير مكتبي عار عن الصحة تماما (علما ان ال مدراء
وال موظفني لدينا ،بل متطوعون من اهالي وعائالت بيروت) .ونرى ان
اهل بيروت مشغولون االن بمواضيع حيوية كاالمن والنفايات ولقمة
العيش ،كذلك االخطار االقليمية.
انصح جريدتكم الغراء ان تهتم بهموم الناس اليومية واملعيشية ،وان
تبتعد عن هذه االخبار املركبةّ ...
فهمنا اليوم استعادة حقوقنا املدنية
املسلوبة مــن اي ــام الـحــرب االهـلـيــة املـشــؤومــة ومــا تبعها .واكـبــر مثل
على هذه املمارسات ما نعيشه اليوم من غزو عقاري وتدمير املعاني
الجمالية ملدينتنا ،وتقسيم االحياء طائفيا وطبقيا ،وجني االربــاح
على حساب املالكني الصغار وفقراء مدينتنا الحبيبة وانعدام الخدمات
االســاسـيــة وس ــوء ادارة شاملة لجميع السبل الحياتية االســاسـيــة،
ناهيك عن القمامة والصحة العامة ،وانـســداد الـشــوارع والضوضاء
والقتل والحراسات الخاصة وميليشيات الحماية الشخصية ناهيك
عن هدر املال العام...
ال بــد مــن الــرجــوع الــى االص ــول .ال يمكن ابـتــذال قــرار اهــالــي وعائالت
بيروت واسـتــاب ومـصــادرة حقوقهم التمثيلية ،وطغيان املــال على
العقول والنفوس.
الرميل والصيفي واالشرفية تشهد على أبنائها بشوارعها املسماة
بأسماء كبارها وأحيائها املعروفة بكبار عائالتها العريقة وأحبائها
والعالقات الطيبة ،كما تشهد مدارسها ومستشفياتها وجمعياتها
االهـلـيــة العريقة املـعــروفــة بخدمة أبنائها لـهــذه املــديـنــة منذ مئات
السنني.
نحن هنا أبناء تاريخها وصانعو حاضرها ومستقبلها .اما تمثيلها
في مقعدها النيابي  ،فهو لكل حر قادر على خدمة املدينة ورفع راية
مجدها وعزها.
نقوال تويني
رئيس ّ
تجمع عائالت بيروت

♦♦♦

انتخابات نقابة المحررين
غير قانونية!
تعليقًا على رد النقيب السابق للمحررين الياس عــون أمــس على
ما نشرته «األخـبــار» ( 5آب  )2015تحت عنوان« :أيها املحررون ...
أوقفوا انتخابات األونطه!» ،نلفت الى ما يلي:
ً
اوال ،انها انتخابات غير قانونية من ألفها الى يائها.
ثانيًا ،االنتخابات القانونية ملجلسي نقابتي الصحافة واملحررين
ت ـجــري ف ــي ك ــان ــون االول ك ــل ث ــاث س ـن ــوات (امل ـ ــادة  80م ــن قــانــون
املطبوعات) ،وبالتالي فإن االنتخابات اآلن تمثل مخالفة.
ثالثًا ،وضع جــدول الناخبني من مسؤولية لجنة الجدول النقابي
املنصوص عليها في (املواد  12و 13و 14من النظام الداخلي التحاد
الصحافة اللبنانية) ،ويجب ان يقترن بموافقة وزارة االعالم (املادة
 95من القانون) .فأين دور اللجنة وتوقيع الوزارة على الجدول الذي
ّ
تفرد النقيب عون بوضعه؟ واذا كان النظام الداخلي الذي وضعه
النقيب الراحل ملحم كرم يعطي النقيب صالحية وضع الجدول فإن
املادة  40من النظام الداخلي التحاد الصحافة اللبنانية تنص على
أن« :كل ما يتعارض او يتناقض مع احكام هذا النظام في النظام
ّ
يعتد
الداخلي لكل من نقابتي الصحافة واملحررين يعتبر ملغى وال
ب ــه» .وفــي حــال اعـتـمــاد الـنـظــام الــداخـلــي ال ــذي وضـعــه ك ــرم ،فلماذا
وكـيــف جــرت تسمية املــديــريــن املـســؤولــن للمطبوعات اعـضــاء في
الجدول ،مع ان النظام الداخلي للنقابة ينص على انه« :ال يحق ألي
محرر يحجب مطبوعة (اي يتحمل مسؤولية صحيفة ال يملكها
صحافي او تملكها مؤسسة او صحافي يجمع ملكية مطبوعتني
او اكثر) ان يشترك في انتخابات نقابة املحررين ،ما لم يتخل عن
هذه املسؤولية قبل اربعة ايام من موعد االنتخاب بطلب يقدمه الى
وزارة االع ــام ،ويسلم نسخة عنه الــى امــن ســر النقابة» .ومعلوم
ان املديرين املسؤولني يمثلون اكثر من ثلثي الجدول االنتخابي،
ً
وبناء على اي قانون او نظام؟ كما ينص
فكيف سيصوت هــؤالء،
النظام الداخلي للنقابة (املــادة  )19على أنه« :يجري اقتراع املحرر
بناء لبطاقة صحافية قانونية يحملها الناخب الــذي يقترع بعد
م ـنــاداتــه بــاس ـمــه» .فـهــل ستعتمد ه ــذه امل ـ ــادة ،وه ــل ك ــل الـنــاخـبــن
امل ــزع ــوم ان ـهــم سـ ــددوا اش ـتــراكــات ـهــم يـحـمـلــون الـبـطــاقــة الـقــانــونـيــة
ليقترعوا بموجبها؟
ثــالـثــا ،طالبنا وزي ــر االع ــام بتطبيق الـقــانــون ،ال الـتــدخــل مــع هذا
الفريق او ذاك ،اي ان يصدر قرارًا بتأجيل االنتخابات الى موعدها
القانوني ،ليتاح وضــع جــدول قانوني سليم بالتعاون مــع لجنة
الجدول النقابي.
رابعًا ،جــدول الناخبني الــذي اعلنه نقيب املحررين السابق الياس
ً
ع ــون غـيــر قــانــونــي ومـطـعــون بــه جـمـلــة وتـفـصـيــا ،وبــالـتــالــي فــان
االنتخابات التي ستجري بناء عليه مطعون بصحتها ايضًا.
حسين قطيش
عضو سابق في مجلس نقابة الصحافة

تقرير

إسرائيل توقف
ً
«عميال» لحزب الله يرصد
«العمق االستراتيجي»
أعلن العدو اإلسرائيلي
إلقاءه القبض في مطار
بن غوريون على «عميل»
ّ
جنده حزب الله .كالم
العدو يؤكد لمن يعتمل
الشك في قلبه أن إسرائيل
ال تزال على رأس أولويات
الحزب حتى لو انشغل حاليًا
بمقارعة العدو التكفيري

ّ
صورة وزعتها «هآرتس» للمعتقل خيزران في محكمة الصلح في اللد

قاسم س .قاسم
«أوقـ ــف زوج ــي بـمـجــرد وصــول ـنــا الــى
امل ـطــار .أخــذونــا وحـقـقــوا معنا مل ــدة 6
ســاعــات ،بعدها سمحوا لــي ولبناتي
بــالــرح ـيــل .ع ـنــدمــا ســألــت ع ــن زوج ــي،
وه ـ ــو ي ـح ـم ــل ال ـج ـن ـس ـيــة ال ـس ــوي ــدي ــة،
أخبروني أنه اعتقل ورفضوا اإلفصاح
عن التهم املوجهة اليه» ،هذا ما قالته
لــ«األخـبــار» فاطمة زمــزم زوجــة حسن
خ ـيــزران ( 55عــامــا) ال ــذي أعـلــن الـعــدو
االسرائيلي اعتقاله الشهر املاضي في
مـطــار بــن غ ــوري ــون ،بتهمة التجسس
ملصلحة حزب الله.
وقد بقيتً زمزم في فلسطني أسبوعني
مـ ـ ـح ـ ــاول ـ ــة مـ ـع ــرف ــة مـ ـصـ ـي ــر زوج ـ ـهـ ــا.
وت ــواصـ ـل ــت م ــع الـ ـسـ ـف ــارة ال ـســويــديــة
الـ ـت ــي أب ـل ـغ ـت ـه ــا أنـ ـ ــه يـ ـح ــق ل ـس ـل ـطــات
االحـتــال «اإلبـقــاء عليه قيد التحقيق
ما دام موضع شــك ،لكن عندما توجه
التهم اليه ويحاكم ،حينها سنتدخل
كـسـفــارة» .وبعد عودتها الــى السويد
ال ـج ـم ـعــة امل ــاض ــي ،ع ـل ـمــت أم ـ ــس ،عبر
وســائــل االع ــام ،بتوجيه االت ـهــام الــى
زوجها.
وذكرت صحيفة «هآرتس» أن خيزران

اعـتــرف خــال التحقيق معه «بالعمل
ملصلحة حزب الله منذ عام  2009وأنه
ّ
جــنــد خ ــال زيـ ــارة عــائـلـتــه فــي لـبـنــان،
وكانت مهمته تحديد أهداف عسكرية
ومــدن ـيــة ف ــي إس ــرائ ـي ــل ،وال ـس ـعــي الــى
ت ـج ـن ـيــد فـلـسـطـيـنـيــن داخـ ـ ــل أراض ـ ــي
 .»1948وأض ــاف ــت أن خ ـي ــزران «سعى
ال ـ ــى ت ـج ـن ـيــد ف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن ي ـح ـم ـلــون
جـ ـ ـ ـ ــوازات سـ ـف ــر أجـ ـنـ ـبـ ـي ــة ،مـ ــا ي ـسـ ّـهــل
عـلـيـهــم زي ـ ــارة إس ــرائ ـي ــل ،إض ــاف ــة الــى
تجنيد مواطنني إسرائيليني عرب لهم
عالقة باملؤسسة األمنية أو الوكاالت
الحكومية اإلسرائيلية».
وذك ــرت وســائــل إع ــام الـعــدو أن حزب
الله طلب من خيزران «جمع معلومات
عــن أمــاكــن انـتـشــار الـجـنــود والـقــواعــد
الـعـسـكــريــة االســرائ ـي ـل ـيــة ،إض ــاف ــة الــى
فـحــص االج ـ ـ ــراءات االم ـن ـيــة ف ــي مـطــار
بن غوريون» .وقد ّ
وجهت وزارة العدل
االس ــرائ ـي ـل ـي ــة وجـ ـه ــاز الـ ـش ــاب ــاك ال ــى
خيزران أمس تهمة «االتصال مع عميل
أج ـن ـبــي ون ـق ــل املـ ـعـ ـل ــوم ــات» .وأف ـ ــادت
«هآرتس» بأن خيزران كان «مترددًا في
ً
تجنيد أقاربه في إسرائيل ،قائال إنه ال
يريد وضعهم في خطر» .وأضافت أنه
أخـبــر مشغليه أن ــه يــريــد «اإلقـ ــاع عن

الـعـمــل ،ولـكــن بعد إعــانــه نيته زيــارة
إســرائـيــل مــرة أخ ــرى فــي  2015أعطاه
حـ ــزب ال ـل ــه أه ــداف ــا ج ــدي ــدة وم ـح ــددة
ل ــرص ــده ــا» .أم ــا صـحـيـفــة «م ـعــاريــف»
فــأشــارت فــي تقرير لها الــى أن «حــزب
الله كان مهتمًا بالحصول على توثيق
بصري لألماكن العسكرية التي طلب
من خيزران تصويرها».

زمزم :التهم غير صحيحة
م ــن ج ـه ـت ـه ــا ،ن ـف ــت زمـ ـ ــزم االتـ ـه ــام ــات
امل ــوج ـه ــة الـ ــى زوجـ ـه ــا قــائ ـلــة «تــرك ـنــا
لـ ـبـ ـن ــان خ ـ ــال الـ ـ ـح ـ ــرب االهـ ـلـ ـي ــة ع ــام
 ،1985وجـئـنــا ال ــى ال ـســويــد ّ
وأسـسـنــا
عــائ ـلــة ،ول ــم نـعــد ال ــى ب ـي ــروت ألن ـنــا ال
نــريــد الـتــدخــل فــي الـسـيــاســة .ال عالقة
ل ــزوج ــي ب ــأي حـ ــزب ،وه ــو غ ـيــر مهتم
بالسياسة» .وأوضـحــت أن «الــزيــارات
الـتــي قمنا بها فــي الـسـنــوات املاضية
للبنان كانت عائلية بامتياز؛ ففي املرة
االولى كانت لزيارة شقيقتي والثانية
لتزويج ابنتنا وفــي الثالثة ذهــب مع
والــدتــه (لبنانية مــن الـجـنــوب) بهدف
ّ
ت ـســلــم أم ـ ــوال مـخـصـصــة ل ـه ــا» .ورأت
أن «ه ــدف توقيف زوج ــي هــو ترهيب
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن مـ ــن الـ ــذيـ ــن ي ـح ـم ـلــون

تقرير

المستقبل «يخربط» انتخابات نقابة الم ـ
عبد الكافي الصمد
دع ــا إعــامـيــو طــراب ـلــس ،فــي لـقــاء ُعقد
فــي مقر الــرابـطــة الثقافية فــي املدينة،
إلى مقاطعة انتخابات نقابات محرري
الصحف فــي لـبـنــان ،ونقيب املحررين
إل ـي ــاس ع ــون إل ــى إرج ـ ــاء االن ـت ـخــابــات
«ملعالجة الشوائب التي ارتكبت في حق
طــرابـلــس» ،ودرس إنـشــاء كـيــان نقابي
مستقل للمحررين في طرابلس كما هو
شأن بقية نقابات املهن الحرة األخرى.
جاءت الدعوة بعدما تـ ّ
ـردد عن ّ
تعرض
ع ــون ل ـض ـغــوط م ــن أج ــل إب ـع ــاد عضو
مجلس النقابة الحالي الزميل غسان
ري ـ ـفـ ــي (الـ ـسـ ـفـ ـي ــر) عـ ــن الئـ ـحـ ـت ــه ال ـت ــي
ستخوض االنتخابات املقررة األربعاء
املقبل.

وكان ريفي قد ّقدم أوراق ترشحه بعدما
أبلغه عون تمسكه به .وأبلغ «األخبار»
أنـ ــه أوضـ ـ ــح لـلـنـقـيـ ّـب أنـ ــه «إذا كـ ــان ال
يستطيع ّ
تحمل ترشحي ،يمكنني أن
أنـسـحــب مــن دون إح ــراج ــه ،عـلــى أن ال
تغيب املدينة عن التمثيل ،لكن النقيب
أكد أن الالئحة جاهزة وأنني ضمنها».
ولـ ـك ــن ب ـع ــد سـ ــاعـ ــات مـ ــن إق ـ ـفـ ــال ب ــاب
الترشيح ،اعـتــذر عــون لريفي عــن عدم
ض ـ ّـم ــه إلـ ــى ال ــائ ـح ــة «ب ـس ـبــب ضـغــوط
كبيرة تـمــارس عـلـيــه» .وقــالــت مصادر
ّ
لـ «األخـبــار» إن عــون «تبلغ رفــض تيار
امل ـس ـت ـق ـبــل ت ــرش ـي ــح ريـ ـف ــي ب ــاع ـت ـب ــاره
َ
استفزازيًا» .وأضافت إن ممثلي حركة
أمــل والتيار الوطني الحر تدخال لدى
املستشار اإلعــامــي للرئيس الحريري
ه ــان ــي حـ ـم ــود لـ ـع ــدم ت ـغ ـي ـيــب تـمـثـيــل

ط ــرابـ ـل ــس ع ــن م ـج ـلــس ال ـن ـق ــاب ــة ،ف ـ ّ
ـرد
بـ»كالم مهني في حق املدينة» ،وهذا ما
دفــع الــزمـيــل أحـمــد دروي ــش إلــى القول
ف ــي ل ـق ــاء أم ـ ــس« :لـ ــم يـسـتـبـعــدونــا عن
مجلس الـنـقــابــة ،بــل لــأســف شتمونا
أيـضــا» ،معتبرًا أن «مــا حصل مــؤامــرة
على طرابلس التي يريدونها أن تبقى
خــزانــا شعبيًا لـهــم ومـكـ ّـبــا للنفايات».
ف ـي ـم ــا اقـ ـ ـت ـ ــرح ال ــزمـ ـي ــل خـ ـض ــر ط ــال ــب
مـقــاطـعــة االن ـت ـخ ــاب ــات .واع ـت ـبــر عضو
امل ـج ـل ــس ال ــوطـ ـن ــي لـ ــإعـ ــام إب ــراه ـي ــم
عــوض ،أن تبريرات عون بأنه «ال يريد
أن يكون طرفًا فــي صــراع سياسي في
طرابلس ،غير مقبولة» ،مقترحًا «إنشاء
نقابة مستقلة للمحررين في طرابلس
وال ـ ـش ـ ـمـ ــال» .ورفـ ـ ــض ال ــزم ـي ــل ص ـفــوح
منجد «اسـتـجــداء السياسيني لتمثيل
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جوازات سفر أجنبية ،ملنعهم من زيارة
ب ـلــدهــم ،خ ـصــوصــا م ــع ارتـ ـف ــاع نسبة
زي ـ ــارة هـ ــؤالء ألرضـ ـه ــم ،وف ــي ك ــل مــرة
يــوقــف االســرائـيـلـيــون شخصًا بتهمة
التجسس ملصلحة حزب الله».
وس ـخ ــرت زمـ ــزم م ــن ت ـق ــاري ــر ّإعــامـيــة
إسرائيلية ذكرت أن زوجها تلقى 2300
دوالر مــن حــزب الـلــه عــام  ،2009و800
دوالر في  ،2011وقالت« :يملك زوجي
ش ــرك ــة سـ ـ ـي ـ ــارات أج ـ ـ ــرة فـ ــي ال ـس ــوي ــد
ولسنا في حاجة إلى هذه االموال».
م ــن جـهـتـهــا ،ن ـفــت مـحــامـيــة خ ـي ــزران،
ليا تسيمل ،في حديث مع «هآرتس»،
اتـ ـه ــام ال ـن ـيــابــة ال ـع ــام ــة االســرائ ـي ـل ـيــة
ملــوكـلـهــا بــالـتـجـســس ،قــائـلــة إن ــه «نقل
معلومات فـقــط ،ولـخـيــزران أق ــارب في
كــل مــن لـبـنــان وإس ــرائ ـي ــل ،وق ــد رفــض
تجنيدهم ملصلحة حــزب ال ـلــه» ،فيما
أص ــدر ج ـهــاز االم ــن الــداخ ـلــي «الـشــن
بيت» بيانًا أمس أعلن فيه أن «اهتمام
حــزب الـلــه بمراقبة املــرافــق العسكرية
اإلسرائيلية دليل على أنهم يستعدون
للحرب املقبلة مــع إســرائـيــل ،وتحديد
مواقع لتكون بنك أهداف».
وك ـشــف االع ـ ــان ع ــن اع ـت ـقــال خ ـيــزران
أن ال ـه ــدوء ال ــذي يـخـ ّـيــم عـلــى ال ـحــدود
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة مـ ــع ف ـل ـس ـطــن امل ـح ـت ـل ــة ال
ينسحب على الجبهات االخ ــرى التي
يخوض فيها الطرفان حروبًا يحكمها
نــوع آخــر مــن امل ـعــادالت ال تـقــل أهمية
ع ــن ح ــرب ال ـص ــواري ــخ وامل ــداف ــع ،وهــي
الحرب االستخباراتية.

ّ
التجسس المفتوحة
حرب

معلوم أن «حزب الله» يواصل معاركه
االمـنـيــة ضــد ال ـعــدو ،ومنها مــا يحمل
طابعًا هجوميًا وآخر دفاعيًا .ويندرج
ضـمــن ه ــذا االط ــار الـجـهــد املــركــز على
اسـ ـتـ ـئـ ـص ــال شـ ـبـ ـك ــات الـ ـعـ ـم ــاء ال ـت ــي
زرعتها إسرائيل في الساحة اللبنانية.
وسجل حزب الله في هذا املجال أكثر
مــن إنـجــاز نــوعــي كــان لـهــا تداعياتها
الكبيرة على فهم االســرائـيـلــي لحزب
الـ ـل ــه ،وق ـ ــد تـ ـك ــون ه ـ ــذه ال ـش ـب ـك ــات قــد
ساهمت في تجنيب العدو الوقوع في
تقديرات خاطئة كان يمكن أن تستعجل
وت ـس ـت ــدرج ح ــرب ــا تــدم ـيــريــة مـتـبــادلــة
بــن إســرائـيــل ولـبـنــان .الــى ذلــك ،تكمن
أه ـم ـيــة م ــا ت ــم اس ـت ـئ ـصــالــه م ــن خــايــا
تــابـعــة لـلـعــدو فــي الـســاحــة اللبنانية،
فــي أن ـهــا سـلـبــت الـجـيــش االســرائـيـلــي
ج ـ ـ ــزءًا أس ــاسـ ـي ــا مـ ــن ع ـي ــون ــه وأذرع ـ ـ ــه
ال ـتــي ك ــان يـمـكــن االس ـت ـن ــاد ال ـي ـهــا في
الكثير من مفاصل ومحطات املواجهة
املفترضة .وقد ال نحتاج الى املعطيات
واملـعـلــومــات لـلـجــزم ب ــأن ه ــذه املعركة
مستمرة باستمرار الـصــراع .ورغــم ما
تنطوي عليه عمليات كشف العمالء
ف ــي أي ســاحــة أو جـســم تنظيمي من
أبعاد معنوية وعمالنية سلبية ،يكمن
ال ــوج ــه اآلخـ ــر ل ـهــذا الـكـشــف ف ــي كــونــه
يمثل إنجازًا نوعيًا «لكال الطرفني» في
الكباش االمني واالستخباري ،خاصة
أن كشفهم وتـفــريـغـهــم مــن املعلومات
التي تمكنوا من إيصالها الــى العدو،

ــحررين
طرابلس» .وانتهى اللقاء بالدعوة إلى
مقاطعة االنتخابات ،فيما سحب ريفي
ّ
ترشحه بسبب «التدخالت السياسية
السافرة».
وأم ــسّ ،رد عــون فــي بـيــان على اللقاء،
ف ــأب ــدى «ح ــزن ــه ل ـل ــدع ــوات إل ــى تقسيم
النقابة» ،مشيرًا إلى أن ريفي «يعرف ما
ُبذل من جهد لضمه إلى الالئحة» ،والفتًا
إلى أن «ليس في نظام وقانون النقابة
مقاعد مخصصة ملناطق ومــدن» .وأكد
أن الــدعــوة ال ــى االنـتـخــابــات «قانونية
ومنسجمة مع النظام الداخلي للنقابة
وأحكام القانون العام ،وهي املرة األولى
منذ العام  1968التي تراعي فيها ادق
معايير الشفافية لجهة اح ـتــرام املهل
واقـ ـتـ ـص ــار ال ـ ـجـ ــدول اإلن ـت ـخ ــاب ــي على
الذين ســددوا اشتراكاتهم ،إضافة الى

ق ــد ي ـس ـمــح ب ـت ـحــويــل م ــا كـ ــان ت ـهــدي ـدًا
الــى فرصة يمكن استثمارها مــن قبل
االجهزة املختصة في هذا املجال.
وب ـع ـي ـدًا ع ــن ال ـت ــدق ـي ــق ف ــي ص ـح ــة كــل
م ــا ن ـش ــرت ــه إس ــرائـ ـي ــل م ــن م ـع ـلــومــات
ومـعـطـيــات تتصل بـنـشــاط ح ــزب الله
االستخباري في الساحة االسرائيلية،
بما فيها االعــان عن اعتقال خيزران،
ف ــإن أبـ ــرز م ـعــالــم ك ـشــف ال ـع ــدو ط ــوال
الـسـنــوات املــاضـيــة عــن شـبـكــات تعمل
ل ـل ـم ـقــاومــة ف ــي عـمـقــه االس ـتــرات ـي ـجــي،
ي ـن ـطــوي أي ـض ــا ع ـلــى م ــؤش ــرات تـطــال
طــابــع امل ـعــركــة ال ـقــائ ـمــة ،واملـ ــدى ال ــذي
يـمـكــن أن تـبـلـغــه املــواج ـهــة العسكرية
الواسعة بينهما ،في حال نشبت.
ومــن أب ــرز املــؤشــرات أن صمت املــدافــع
وال ـ ـص ـ ــواري ـ ــخ ال ي ـن ـس ـح ــب عـ ـل ــى كــل
نشاطات حــزب الـلــه ،بــل مــا زال العدو
االسرائيلي يحتل رأس سلم االولويات
لديه ،وأن مواجهته للخطر التكفيري
لـ ـ ــم ت ـ ـكـ ــن ع ـ ـلـ ــى حـ ـ ـس ـ ــاب االس ـ ـت ـ ـعـ ــداد
ومــواص ـلــة رف ــع الـجــاهــزيــة فــي مقابل
جيش العدو.
وف ـ ــي سـ ـي ــاق ال ـت ـع ــام ــل مـ ــع ال ـح ــادث ــة
ك ــواق ـع ــة ،ف ــإن ال ـع ــدو ي ـك ــون ق ــد سجل
إنجازًا استخباريًا في مواجهة نشاط

حسن خيزران،
فلسطيني والدته
لبنانية ،ويحمل
الجنسية السويدية

امل ـ ـقـ ــاومـ ــة .ل ـك ــن تـ ــأخـ ــره ال ـن ـس ـب ــي فــي
ال ـك ـشــف ق ــد ي ـكــون ســاهــم ف ــي إي ـصــال
املـ ـعـ ـل ــوم ــات املـ ـطـ ـل ــوب ــة ل ـ ـحـ ــزب الـ ـل ــه،
خصوصًا أن الحديث يدور عن أهداف
منتشرة على مستوى دولة .وفي هذه
ّ
ال ـحــال ،ع ــادة مــا تــتـســم االهـ ــداف التي
يـهـتــم بـهــا ح ــزب ال ـلــه بـطــابــع الـثـبــات،
أي إنـهــا أه ــداف ال يمكن تحريكها أو
تبديلها.
وبحسب ما تم استخالصه من الكثير
ّ
مما أعلنه العدو عن شبكات املقاومة،
يالحظ أن حزب الله كان يركز جهوده
على العمق االستراتيجي للعدو وعلى
جبهته الــداخـلـيــة الـتــي سـتـكــون جــزءًا
أســاسـيــا مــن جـبـهــات الـقـتــال ،وه ــو ما
أقـ ّـر بــه نتنياهو خــال مـنــاورة «نقطة
تحول» االخيرة عندما قال« :اكتشفنا
أن الجبهة الداخلية باتت جزءًا أساسيًا
من جبهات القتال» .ويــدرك العدو في
ه ــذا ال ـس ـيــاق أن ن ـشــاطــات ح ــزب الـلــه
االستخبارية في عمقه االستراتيجي
ت ـع ـنــي أن هـ ــذا ال ـع ـمــق س ـي ـكــون ج ــزءًا
أساسيًا من أهداف صواريخ حزب الله
الدقيقة االصابة والبعيدة املدى وذات
القدرة التدميرية.

إعالميو طرابلس
والشمال نحو إنشاء
نقابة مستقلة

ان ال ــدع ــوة ال ـي ـهــا ت ـمــت وف ــق األص ــول
ع ـبــر ال ـص ـحــف واملـ ــواقـ ــع اإلل ـك ـتــرون ـيــة
وال ـ ــرس ـ ــائ ـ ــل الـ ـنـ ـصـ ـي ــة عـ ـب ــر الـ ـه ــات ــف
الخليوي» .واستغرب حديث البعض
ع ــن «ت ــدخ ــات سـيــاسـيــة فـيـمــا معظم
معظم هــؤالء زاروا مسؤولني حزبيني
وسياسيني طالبني دعمهم».
من جهته ،النائب محمد كبارة ،استنكر
«السابقة الخطيرة بتغييب طرابلس»،
مـ ـ ــؤك ـ ـ ـدًا دعـ ـ ـم ـ ــه «ل ـ ـخ ـ ـيـ ــار ص ـح ــاف ـي ــي
طرابلس والشمال إنـشــاء كيان نقابي
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بهدوء

حسان الشيخ؛ سوريا
في مواجهة اإلرهاب ...والبلطجية
ناهض حتر
أسوأ اللحظات النفسية التي يمر بها املرء هي اللحظات
ّ
املركبة من الزهو ّ
االنتصار ،واملرارة الستمرار واقع
بدنو
َ
الخيبة .وقــد قاسينا ،منذ نهاية األسبوع املاضي ،تلك
ُ
اللحظات األلـيـمــة .ســوريــا تمسك بــاملـعـٌـادالت اإلقليمية
َّ
لنصر صنعه رجــال أشــاوس ،قال
والدولية ،وتتحضر
ٍ
الرئيس بشار األس ــد ،فــي خطابه األخـيــر ،عــن حــق ،إن
األرض لهم؛ أولئك الذين دافعوا عنها؛ لكن أحدهم ،أحد
أبطال الجيش العربي السوري امليامني ،عاد من امليدان،
فالتقى عائلته يــومــا أو بعض ي ــوم ،ثــم ارتـقــى شهيدا،
ال بــرصــاص اإلرهــاب ـيــن ،بــل بــرصــاص زعـيــم عصابة
بلطجية ،هاله أن العقيد حسان الشيخ ...لم يعط ِه األولوية
ً
على ّدوار في الالذقية ،فأرداه قتيال.
من األمــور الثانوية أن القاتل هو سليمان هالل األسد،
قريب الرئيس .فعصابات البلطجية ،وزعماؤها ،تحت
شـعــارات الــدفــاع الوطني وال ــوالء ،هي واقـ ٌـع ثقيل أســود،
يقبع على صدور السوريني في مناطق الدولة ،تماما كما
تقبع التنظيمات التكفيرية اإلرهابية على صدورهم ،في
املناطق املحتلة.
ّ
منذ وقــت طويل ،كنا نراقب ّ
املتكونة
نمو هــذه الظاهرة
ٍ
من عفن الفساد وفساد العنف ،ومراكز القوىّ ،
وتجار
الحرب .تلك الشبكة التي امتصت دماء الشهداء ،وسرقت
حقوق ذويهم ،وعربدت على املواطنني .غير أننا سكتنا،
لكيال نمنح األع ــداء ما ّ
يتقولون به على الــدولــة الوطنية
السورية التي تقع في صلب عقيدتنا وأملنا في مستقبل
املشرق .اليوم ،ال نستطيع السكوت؛ فنحن نعيش عشية
النصر؛ وإذا كان بلطجي أزعــر يملك كل هذا القدر من
آت
االسـتـهــانــة بحياة الـبـشــر ،بــل بحياة ضــابــط مـقــدام ٍ
مــن ســاحــات الــوغــى ،فـيــرديــه ،بــدم ب ــارد ،بسبب أولــويــة
املرور؛ فهل يمكننا ،إذًا ،أن نأمل بأن تكون الجمهورية،
مل ــن اسـتـشـهــد ف ــي سـبـيـلـهــا ،وغ ــام ــر بـحـيــاتــه م ــن أجــل
وحدتها وكرامتها؛ أم أنها ملراكز النفوذ ،والكمبرادور،
وشبكات الجريمة ،ولتجار الحرب والزعران والبلطجية
والفاسدين.
قلبي مدمى للنهاية املأساوية التي ختمت حياة ضابط
بطل ،في يوم إجازته ،وفي قلب الالذقية ،وأمــام عائلته،
على أيدي مجرم وضيع كان ـ ـ وأمثاله ـ ـ َمن فتح الثغر في
جدران القلعة لتمر الرياح الصفراء ،إلى وعي السوريني،
ّ
وتشكل حواضن املتمردين واإلرهابيني.
ّ
راداري وضابط
العقيد حسان الشيخ ،مهندس وخبير
مـيــدانــي مـقــاتــل ،خ ــاض م ـعــارك شــرســة ،ط ــوال سـنــوات
ـود نـجــا منها؛
ال ـحــرب ،وت ـعــرض مل ـحــاوالت اغـتـيــال ح ـقـ ٍ
أرسلته القوات املسلحة ،لنباهته واتقانه عدة لغات ،في
عــدة دورات تدريبية ،إلــى أن صــار ك ــادرًا عسكريًا من
الـطــراز الرفيع ،فاستحق التكريم من الرئيس ،وسامًا،
واستحق التقدير من رفاقه في السالح ،حبًا ،ومن أهله
وناسه ومواطنيه ،احترامًا.
ول ـع ــل م ـس ـتــوى ش ـخ ـص ـيــة امل ـ ـغـ ــدور ،امل ـط ـل ــوب رأس ــه
باالسم من قبل التنظيمات اإلرهابية ،يجعلنا نفكر،
مرتني ،في ما إذا كان قتله تم بسبب خالف مروري؛
فاألرجح ،عندي ،أن سليمان هالل األســد ،قبض من

خاص بهم» .وأدان عضو كتلة املستقبل
معني املرعبي «إبعاد طرابلس والشمال
وع ـك ــار ع ــن مـجـلــس ال ـن ـق ــاب ــة» ،مــؤك ـدًا
أن «ف ـ ــي ذل ـ ــك ظ ـل ـم ــا س ـن ــواج ـه ــه بـكــل
الوسائل» .ودعا «نواب الشمال وعكار
إلى تقديم مشروع قانون معجل مكرر
إلـ ــى م ـج ـلــس الـ ـن ــواب ي ـق ـضــي بــإن ـشــاء
نقابة للمحررين فــي الشمال وعـكــار».
ودعا النائب أحمد كرامي إلى «إصالح
هذا الخلل ،وإال فإن خيارنا الطرابلسي
والشمالي سيكون الــذهــاب إلــى إنشاء
كيان نقابي خاص بنا».
مــن جهته ،أعـلــن الــزمـيــل يــوســف ديــاب
تــرشـحــه الن ـت ـخــابــات نـقــابــة املـحــرريــن
عـلــى الئ ـحــة ع ــون «مـمـثــا ك ــل الــزمــاء
اإلعالميني واملحررين في لبنان عموما،
وفي الشمال وعكار خصوصا».

اإلرهــاب ـيــن أو امل ــوس ــاد ،ثـمــن قـتــل ضــابــط م ـبــدع في
سالح الجو.
ً
جريمة سليمان هالل األســد مثلثة األثافي؛ فهي ،أوال،
جــريـمــة جـنــائـيــة بـشـعــة مــافـيــويــة ومـسـتـهـتــرة ودنـيـئــة.
وهي ،ثانيًا ،جريمة في زمن الحرب ضد الجيش العربي
السوري ورمزيته وبطوالته .وهي ،ثالثًا ،جريمة أمن دولة،
ألنها ّ
تفت في عضد الوحدة الوطنية ،وتضر بمعنويات
الجيش ،وتنعكس على أدائــه ،وجماهير الدولة الوطنية،
وتـســيء للرئيس .وه ــذه ،كلها ،ال تجعل مــن سليمان
ه ــال« ،م ـجــرد مــواطــن سـ ــوري» ـ ـ ـ ـ كـمــا ي ـقــول محافظ
الالذقية ـ ـ ارتكب جرما ،فيحال إلى التحقيق والقضاء؛
بــل هــو مـجــرم ح ــرب ،وخــائــن يطعن جـيــش الــوطــن في
ـؤذ لسمعة
ظـهــره ،وم ـخـ ّـرب للمعنويات العسكرية ،وم ـ ٍ
سوريا ،مما يجعل الجهة املعنية بمحاكمته ـ ـ واعدامه ـ ـ
ّ
ّ
ميدانيا ،محكمة يشكلها الجيش ،وتنفذ حكمها ثلة من
رفاق الشهيد ،وفي املكان نفسه.
وردت ـنــي ،حتى كتابة هــذه الـسـطــور ،عـشــرات الرسائل
حول التجاوزات في الساحل السوري ،يندى لها الجبني،
لن ّأذكرها حتى أتيقن منها ،رغم أنها جاءت من مؤيدين
خــلــص لـلــرئـيــس وال ـن ـظــام وال ــدول ــة .ه ـكــذا نـفـهــم انـكـفــاء
املواطنني ،في عدة مناطق ،عن الدفاع عن مناطقهم إلى
جانب الجيش العربي السوري؛ فالجيش العظيم يمضي
من معركة إلى أخرى ،ليخرج املجرمون من جحورهم،
فيمارسون البلطجة واللصوصية واالغتصاب.
آالف ال ــرج ــال وال ـن ـس ــاء ،م ــن م ــؤي ــدي ال ـن ـظــام وال ــدول ــة،
يستحلفون الرئيس التدخل لوضع حد لسليمان هالل
وعـصــابـتــه ،ولـكــل الـعـصــابــات الشبيهة ،غير أنـنــي أرى
أن اض ـطــرار الــرئـيــس للتدخل لضمان اعـتـقــال الجاني
ومحاكمته ،في جريمة موصوفة ،ناجمة عن سياسات
غض الطرف عن العصابات ،هو ،في حد ذاتــه ،مشكلة؛
فأين هي الدولة ،وأجهزتها وقوانينها ،إذًا؟
إذا ك ــان ال ـض ـب ــاط امل ـقــات ـلــون ال ـك ـب ــار ،ال ي ــأم ـن ــون ،في
اإلج ــازات ،على كراماتهم وحيواتهم وأعــراضـهــم ،وفي
امل ـنــاطــق اآلم ـن ــة ب ــال ــذات؛ فـمــا بــالــك بــاملــواط ـنــن املــدنـيــن
املكسوري الجناح؟
بعض عائلة الرئيس األســد ،هو عــبء عليه؛ كيس ملح
على ظهر الرئيس ،آن األوان للخالص منه ،كما آن األوان
للتحرر من الخوف والحسابات ،لدى املواطن السوري؛
فــا مـجــال لنصر حــاســم ،إال بالتحشيد الجماهيري،
القتالي والسياسيي .وهــو تحشيد ال يتم بــاألوامــر أو
بـ ــاالغـ ــراءات ،وإن ـم ــا بـمـنــح ال ـس ــوري ــن ،ال ـش ـعــور بــاألمــن
واملواطنة والكرامة.
املطلوب اآلن ،بال تأخير ،هيئة عسكرية للقيام بحملة
واسـعــة ،وبصالحيات استثنائية العتقال كــل أعضاء
الـعـصــابــات الـنــاشـطــة ،تـحــت يــافـطــة ال ــدف ــاع عــن الــوطــن،
بينما هي تمارس القتل والسطو وفرض ّ
الخوات وسرقة
النساء؛ فإذا لم يجر ذلك سريعا ،فلعلنا نمنح الزعران،
سوريا ،كهدية؛ حافظنا عليها ،بعشرات آالف الشهداء،
وأعدنا فرض حضورها في السياسة االقليمية والدولية،
ولكننا فشلنا فــي وض ــع حــد للمتاجرين بمأساتها،
واملجرمني املحترفني والفاسدين ،ومن يسر معهم من
عصابات «داعش» ـ ـ الداخل.
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مجتمع وإقتصاد
تقرير

القصة مش بس زبالة
القصة النظام البالي

يختصر الشعار الذي ُرفع ،أول من أمس ،في تظاهرة «الفرصة األخيرة»
التي نظمها ّ
تحرك «طلعت ريحتكم» ،الدافع األبرز لغالبية المشاركين
في االعتصام« .القصة مش بس زبالة ،القصة النظام البالي» من
رفعوا هذا الشعار لم يفصلوا ازمة النفايات عن بقية االزمات التي
«أفرزها» النظام الطائفي القائم على النهب والمحاصصة
هديل فرفور ,حسين مهدي
ت ـل ـت ـق ــي حـ ـمـ ـل ــة «طـ ـلـ ـع ــت ري ـ ـح ـ ـت ـ ـكـ ــن» ،وب ـق ـي ــة
املـجـمــوعــات الـشـبــابـيــة الـتــي سـعــت ال ــى الحشد
ّ
للتظاهرة ،بـ «التسليم» بــأن القضية ال تتعلق
بــأزمــة الـنـفــايــات فـحـســب ،وبــالـتــالــي اعـتـبــار ان
«الزبالة» هي الشرارة التي أوقدت مسارا طويال
من الغنب املمنهج من هذا النظام ،مشيرين الى
ّ
أنهم ،وإن ركزوا على ازمة النفايات ،فإن الهدف
األس ـم ــى م ــن ه ــذا ال ـت ـح ـ ّـرك يـبـقــى ال ـق ـضــاء على
النظام ،منتج األزمات املتكررة.
اال ان الخالف الــذي دار بني الحملة ومكوناتها
م ـ ــن جـ ـمـ ـعـ ـي ــات ب ـي ـئ ـي ــة ونـ ــاش ـ ـطـ ــن م ـس ـت ـق ـلــن
وامل ـج ـم ــوع ــات ال ـش ـبــاب ـيــة امل ــؤل ـف ــة م ــن :امل ـن ـتــدى
االشـتــراكــي ،نــاشـطــون/ات مستقلون/ات ،رفــاق
فــرج الله حنني في الجامعة اللبنانية ،وناديي
الـعـلـمــانــي وال ـس ـنــديــانــة ال ـح ـمــراء ف ــي الـجــامـعــة
ّ
األميركية  -بيروت ،يتعلق بكيفية ترجمة هذا
املبدأ املتفق عليه.
تريد هذه املجموعات من الحركة أن «ترفع سقف
امل ـطــالــب» ،وأن يـجــري «تـطــويــر الـخـطــاب لرسم
حراك يشمل خارطة طريق تضم أزمات الكهرباء
وامل ـيــاه واالمـ ــاك العمومية وغ ـيــرهــا» ،وف ــق ما
ي ـقــول الـعـضــو فــي ال ـحــزب الـشـيــوعــي اللبناني
عطاالله السليم لـ «األخبار» ،فيما يشير العضو
فــي ال ـن ــادي الـعـلـمــانــي فــي الـجــامـعــة االمـيــركـيــة
في بيروت علي زين الدين الى «ضــرورة خروج
الحراك من وسط بيروت ،ليتمدد ويشمل شوارع
وأحياء بهدف مخاطبة الناس مباشرة ،وحثهم
على املشاركة في االحتجاجات الشعبية».
يــأتــي ك ــام الـسـلـيــم وزيـ ــن ال ــدي ــن ض ـمــن سـيــاق
االنتقادات التي الحقت الحملة حول محاولتها
حـصــر الـخـطــاب بــأزمــة الـنـفــايــات ،ذل ــك أن بيان
الناشطة فرح الشاعر اقتصر
الحملة التي ألقته ّ
على ثالثة مطالب تمثلت بـ»استقالة وزير البيئة
ووضع سياسة بيئية ومحاسبة املسؤولني عن
هذه األزمة» ،وهو ما أثار حفيظة بعض الشبان
املندفعني ،الذين كانوا يرغبون في رفع مطالب
تـصـعـيــديــة تــرت ـقــي الـ ــى ح ـجــم ال ــواق ــع املـ ـ ــأزوم.

ه ـ ــؤالء ،اس ـت ـطــاعــو ان ي ـفــرضــوا «أجـ ـن ــدة» على
الـتـحـ ّـرك ،تمثلت بتنظيم مسيرة نحو السرايا
الحكومية قبل ان ينقسم املشاركون بني من يريد
«االن ـج ــرار» مــع املتحمسني وم ــن يــريــد االل ـتــزام
بخطوات الحملة «املدروسة».
ال يستطيع لــوس ـيــان بــو رج ـي ـلــي ،ال ـنــاشــط في
الحملة ،اال أن يتفهم غضب الناس واحتقانهم
مــن هــذه الطبقة السياسية .فـيــوافــق املنتقدين
ع ـلــى ان ال ـح ـم ـلــة ي ـف ـتــرض ب ـهــا ان ت ــرف ــع سقف
خطابها ليشمل قضايا أساسية اضافية ،لكنه
ّ
يفضل أن ّ
تتروى الحملة في هذه املرحلة ،لتركز
عـلــى قضية الـنـفــايــات لتحقيق ان ـجــاز ي ــرى بو
رجيلي أن من املمكن تحقيقه« ،كي نربح جولة
ضد الطبقة السياسية» .تراكم هــذه االنـجــازات
في قضايا عدة يمكنه أن يؤسس لحراك شعبي
أوس ــع .الــافــت فــي حــديــث بــو رجـيـلــي اعـتــرافــه
بـبـعــض االخ ـط ــاء ال ـتــي حـصـلــت خ ــال الـتـحــرك،
معتبرا النقاش الذي حصل خالل وبعد التحرك
ّ
ّ
وصحي جدا« ،واألهم أن نستمر ونثابر مع
بناء
أجل تحقيق أهدافنا املشتركة».
ّ
وكــانــت املـجـمــوعــات الـشـبــابـيــة قــد نــظـمــت ثــاث
بتوقيت متزامن (عند الرابعة
مسيرات انطلقت
ً
والنصف عصرا) ،متجهة نحو ساحة الشهداء:
م ـس ـي ــرة ان ـط ـل ـق ــت مـ ــن ق ـص ـق ــص ق ـ ــرب م ــدرس ــة
املقاصد ،حيث كانت نقطة ّ
تجمع لشباب الشياح
والغبيري وطريق الجديدة وقصقص والبربير
وال ـنــويــري والـبـسـطــة وسـلـيــم س ــام وب ــرج ابــي
حيدر ورأس النبع ،وأخــرى لشباب بــرج حمود
وال ـ ـ ــدورة وال ــدك ــوان ــة واالش ــرفـ ـي ــة ،انـطـلـقــت من
كــرم الــزيـتــونّ .أم ــا الـثــالـثــة ،فانطلقت مــن شــارع
الحمرا لشباب راس بيروت والصنايع وكركول
الدروز وعائشة بكار ومار الياس ورمل الظريف
والحمرا .الهدف من املسيرات كان دعوة الناس
إلى املشاركة في التظاهر .مشهد «الــدعــوة» في
قصقص ،كما في الحمرا وكــرم الزيتون نفسه،
شاب مندفع يحمل مكبرالصوت ،يشكو الواقع
املأزوم ويحاول التحريض على النظام الطائفي،
«الكهربا مقطوعة علينا وعليكم ،انــزلــوا على
الـ ـش ــارع» ،ي ـصــرخ ال ـشــاب فــي مـسـيــرة قصقص

تكمن اهمية
التظاهرة
في أنها
تأتي خارج اي
نطاق حزبي
وسياسي
(انور عمرو ــ
أ ف ب)

مـحــاوال الـحـشــد ،يتكرر املشهد فــي كــل مــن كرم
الزيتون والحمرا .التحريض على النظام ترجم
ايضا عبر بيان وزع على املشاركني ،يدعو الى
اسقاط النظام .وعلى الرغم من ان هذه املسيرات
ال ـث ــاث ل ــم تـنـجــح كـثـيــرا ف ــي اسـتـقـطــاب الـنــاس
ال ــذي ــن مـ ـ ّـرت بــال ـقــرب م ــن م ـنــازل ـهــم ،واق ـت ـصــرت
أع ـ ــداده ـ ــا ع ـل ــى املـ ـش ــاركـ ـي ــن «األص ـ ـل ـ ـيـ ــن» ،اال

ُ
المؤدية
الطريق
قطع
ست
إلى شركة سوكلين إذا ّ
مدد لها مجددا
ان ـه ــا اس ـت ـطــاع ــت ،فـ ــور وص ــول ـه ــا الـ ــى ال ـســاحــة
ّ
وانضمامها الــى املجتمعني هناك ،أن «تغطي»
ساحة الشهداء التي ّ
غصت باملشاركني.
ال ـع ــدد ك ــان «م ـق ـب ــوال» ،بــالـنـسـبــة إل ــى كـثـيــريــن،
ّ
التحرك «النوعي» ،يأتي خارج
ممن رأوا ان هذا
النطاق الحزبي ،وبالتالي يستطيع ان يحدث
ت ـغ ـي ـيــرا اذا م ــا جـ ــرى ال ـع ـم ــل ع ـل ــى خ ـط ــة عـمــل
واضحة الستثماره.
يــرى الصحافي حـ ّـســان الــزيــن أن الـعــدد مقبول
«وه ــذا ليس مـكــابــرة ،لكنه يمثل مـبــادرة مهمة
لكونه الـتـحـ ّـرك األول خ ــارج االنـقـســام الطائفي

ّ
التحركات
الحاصل» ،الفتا الى انه إذا استمرت
ب ـه ــذه ال ــوت ـي ــرة «واس ـت ـط ــاع ــت ان ت ـحــافــظ على
ثوابتها ،فهو أمر جيد».
وأل ـقــى رئـيــس الـحــركــة البيئية ب ــول أب ــي راش ــد،
كلمة أعلن فيها طرح الحركة «البيئي بامتياز»،
الــذي ال يتضمن «ال حرق وال ردم وال تصدير»،
والذي من شأنه أن يوفر على الصندوق البلدي
املستقل حوالي  100مليون دوالر .ويقوم الحل
على تقليص كمية الـنـفــايــات الـتــي تحتاج الى
املعالجة ،عبر الفرز من املصدر.
ت ـ ـ ـحـ ـ ــركـ ـ ــات «طـ ـ ـلـ ـ ـع ـ ــت ريـ ـ ـحـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــم» مـ ـسـ ـتـ ـم ــرة،
بالتظاهرواالعتصامات ،والتحركات املباشرة،
وف ــق مــا يــؤكــد الـنــاشــط فــي الحملة عـمــاد بــزي.
وأعـلــن األخـيــر عــن خـطــوات مقبلة تتمثل بقطع
الطريق املؤدية الى شركة سوكلني إذا مـ ّـدد لها
م ـج ــددا ،واغ ـ ــاق ال ـطــريــق أمـ ــام ال ـشــركــات الـتــي
ّ
يمكن الحقا أن تلزم طمر أو حرق النفايات« ،ما
ح ينزل فيها وال كيس زبــالــة واحــد ،نحن هون
مستعدين لكل السيناريوات وما حدا يجبرنا».
ب ــزي ال ــذي ي ـعـ ّـول عـلــى ال ـح ـشــود ال ـتــي حـضــرت
مل ـنــع ت ـمــريــر ال ـص ـف ـقــات ،ت ــوج ــه ال ــى امل ـســؤولــن
السياسيني بالقول إن هذه الصرخة هي بمثابة
االن ـ ـ ــذار ال ـن ـهــائــي واألخـ ـي ــر« ،ألن ـن ــا مـسـتـمــرون
مــا اسـتـمــر الـظـلــم وال ـف ـســاد فــي كــل امل ـل ـفــات ،من

تقرير

«ضمان» بنت جبيل« :زوروني كل شهر مرة»!
داني األمين

تبعد فرون
عن مركز
القضاء في
بنت جبيل 45
كلم ،وهي
أقرب إلى
مرجعيون
(هيثم
الموسوي)

يعاني أبـنــاء قضاء بنت جبيل مــن ســوء خدمة
فرع الصندوق الوطني للضمان االجتماعي في
املنطقةُ ،
وس ِّربت شائعة عن احتمال توقف الفرع
ّ
عــن العمل بسبب غياب الطبيب املكلف توقيع
املعامالت واإلشراف عليها ،إذ إن حضوره ليوم
كاف،
واحد كل أسبوع أو أسبوعني أو ثالثة غير ٍ
ّ
ويؤخر إنجاز معامالت املواطنني املضمونني.
يؤدي عدم حضور الطبيب إلى تمديد املرضى
لفترة مكوثهم في املستشفيات ،ريثما ُت َ
نجز
أوراق الضمان ،أو إلى دفع مبالغ مالية كبيرة
للمستشفيات كتأمني إلى حني انتهاء املعاملة،
مــا يضطر الكثيرين مــن الفقراء إلــى استدانة
األم ـ ـ ــوال ل ـتــوف ـيــر امل ـب ـل ــغ .وي ـش ـكــو أبـ ـن ــاء بنت
ّ
جبيل أيـضــا مــن قــلــة ع ــدد املــوظـفــن العاملني
فــي فــرع الـضـمــان االجـتـمــاعــي فــي بـنــت جبيل
ال ــذي ت ــراج ــع م ــن  12مــوظـفــا إل ــى  7مــوظـفــن،

رغ ــم تـقــديــم كـتــاب رسـمــي إل ــى إدارة الـضـمــان
ّ
قـبــل أك ـثــر مــن  6أش ـهــر .وب ـمــا أن املـقـيـمــن في
منطقة بنت جبيل هم بأغلبهم من املوظفني أو
مزارعي التبغ ،الذين يستفيدون من تعاونية
موظفي الدولة أو الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي ،فقد وافقت إدارة تعاونية موظفي
ال ــدول ــة ع ـلــى ف ـتــح فـ ــرع ل ـهــا ف ــي ب ـنــت جـبـيــل،
للتخفيف من املعاناة التي يتكبدها املوظفون
عند إنجاز املعامالت الخاصة بالتعاونية ،في
فرعها في مدينة النبطية ،التي تبعد نحو 30
كلم عن املنطقة.
يشكو املوظف محمد إبراهيم من «بعد املسافة
عن مركز املحافظة في النبطية ،ألن أي معاملة
ّ
ط ـب ـيــة ط ــارئ ــة ت ـت ـطــلــب االن ـت ـق ــال إلـ ــى الـنـبـطـيــة
للحصول على املوافقة املسبقة أو غير املسبقة،
وأحيانًا نحتاج إلى الذهاب أكثر من مرة إلنجاز
معاملة واحــدة» ،الفتًا إلى أن «معالجة األسنان
على سبيل املثال على نفقة التعاونية ،يتطلب
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الوصفة الطبية الموحدة بال ضوابط!
ّ
املوحدة ،ومن
يبدأ اليوم العمل بالوصفة الطبية
املـفـتــرض أن تـتــوقــف املــؤس ـســات الـضــامـنــة عن
استقبال أي وصفة صادرة عن أي طبيب خارج
الوصفة املـ ّ
ـوحــدة .الـهــدف مــن هــذه الوصفة هو
أن يمنح الحق للمريض بالحصول على عالج
أرخــص مــن خــال األدوي ــة البديلة املـتــوافــرة في
الـســوق ،لكن الـنــائــب الـســابــق اسماعيل سكرية
يرى أن فلتان سوق الدواء يلغي إيجابيات هذه
الوصفة املوحدة.
وقال سكرية في مؤتمر صحافي عقده أمس ،أنه

الكهرباء الى املياه والخدمات والضمان وجميع
حقوقنا األساسية كمواطنني».
ش ـ ـعـ ــارات ك ـث ـي ــرة رف ـع ـه ــا امل ـ ـشـ ــاركـ ــون ،ت ـهــاجــم
املـجـلــس الـنـيــابــي وتـطـلــب «ش ـحــن الــزبــالــة الــى
الخارج» (أي اعضاء املجلس) ،كذلك عمد بعض
الـشـبــان ال ــى وض ــع وج ــوه لـ ــوزراء فــي الحكومة
الحالية ولبسوا اكياسا للنفايات.
وعلى الرغم من أجواء التوتر التي سادت بفعل
الـخــاف حــول مستقبل التحرك ،الــذي ّ
عبر عنه
من خالل مشادات كالمية في ساحة الشهداء ،اال
ان حجم السخط والغضب الذي أبداه الكثير من
املشاركني من مختلف الفئات العمرية ،يبرهن
ان ث ـمــة م ــن يــريــد الـتـغـيـيــر ،وم ــن يــريــد اس ـقــاط
هـ ــذا الـ ـنـ ـظ ــام ،وي ـع ـط ــي امـ ــا ق ــد ي ــدف ــع ال ـحــركــة
وامل ـج ـمــوعــات الـشـبــابـيــة ال ــى تــوحـيــد خطابها
واعادة تنظيمه سعيا الى استثماره مجددا.
ع ـنــد ن ـهــايــة االع ـت ـص ــام ،ي ـصــرخ ش ــاب مـحــادثــا
ص ــدي ـق ــه« :ف ـ ــي ام ـ ــل ايـ ـ ـ ــه؟» ،فـ ـي ــرد األخ ـ ـيـ ــر :ان ــو
صـغـيــر ،بــس ان ــو ف ــي» .وإذا خ ــرج املعتصمون
من التظاهرة بهذه «الــروح» ،فإن األمل بتوحيد
وتطوير الخطاب بهدف شحن االرادة الجدية
للتغير موجود ،مهما كبرت الخالفات .علمًا ان
مصير حملة «اسقاط النظام الطائفي» ال تزال
في االذهان.

الذهاب إلى النبطية أكثر من مــرة ،وهــذا مكلف
مــالـيــا ،ويضطرنا إلــى تــرك العمل أو الحصول
على إجازات خاصة».
ويحتاج أبناء العديد من قرى وبلدات مرجعيون
وب ـنــت جـبـيــل إل ــى ق ـطــع ع ـش ــرات الـكـيـلــومـتــرات
لـلــوصــول إلــى مــركــز الـقـضــاء ،إلنـجــاز معامالت
إخــراج قيد ،وجــوازات السفر وغيرها ،رغم قرب
ّ
نسبيًا عن مركز القضاء اآلخر املجاور.
املسافة
ففيما تبعد بلدة مجدل سلم (قضاء مرجعيون)
عن بلدة مرجعيون نحو  30كلم ،فإنها تبعد 5
كيلومترات فقط عن سرايا تبنني الحكومية في
بنت جبيل .في املقابل ،تبعد بلدة فرون عن مركز
قضائها في بنت جبيل نحو  45كلم ،بينما هي
أقــرب إلــى قضاء مرجعيون أو النبطية .وكذلك
ال ـح ــال بــالـنـسـبــة إل ــى ب ـل ــدات ك ـف ــردون ــن وبـنــي
ّ
حيان وقالويه والصوانة وقبريخا .لذلك يطالب
أبناء املنطقة بضرورة «إعــادة التنظيم اإلداري
ّ
وضمها إلى أقضية قريبة».
للبلدات،

ّ
املوحدة ،إال إلى تلك التي تفتقر لفحص التكافؤ الحيوي الذي
برغم إيجابيات إقرار الوصفة الطبية
ُ
أن غياب الضوابط العلمية واالدارية لسوق الدواء لم يجر على أي دواء في لبنان منذ اكثر من ثالثة
املـحـلـيــة يجعلها غـيــر مـطــابـقــة لـصـحــة وســامــة عقود .وأوضح أن شرط تعزيز أدوية الجينيريك
أهــدافـهــا .وأب ــدى سكرية خشيته مــن ي ــؤدي هذا في السوق املحلية «كان وال يزال ضــرورة وجود
ّ
الصحية التي تحملها مختبر للرقابة لحماية الـنــاس ال لالتجار بها.
األمر إلى تشريع املخاطر
م ـئ ــات االدويـ ـ ــة امل ـج ـهــولــة ال ـتــرك ـيــب وال ـف ـعــال ـيــة وهنا أتوجه بالنقد وبتهمة الصمت املريب الى
واملتعددة الجنسيات وأدويــة التهريب املتزايدة املؤسسات األكاديمية الطبية والصيدالنية على
ً
عبر ســوريــا ،وتلك التي ال تحمل دليال إرشاديًا هذه الجريمة املستمرة ،وخصوصا املتمثلة في
م ــوزع ــا م ــع الــوص ـفــة يـشـتــرط ض ـ ــرورة الـتــركـيــب اللجنة الفنية في وزارة الصحة».
إضافة Arabia BALANCE SHEET#14A85B4.pdf
1
8/7/15
العلمي املتطابق بني AM
11:27واألصيل،
املستبدل
(األخبار)
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رؤوف قبيسي*
م ــن ال ـس ـهــل إدراج ك ـت ــاب «س ـي ــف ال ـقــذافــي»
لـ ـل ــدكـ ـت ــور مـ ـحـ ـم ــد عـ ـب ــد املـ ـطـ ـل ــب الـ ـه ــون ــي
(مـ ـنـ ـش ــورات م ـ ـ ــدارك – اإلم ـ ـ ـ ـ ــارات) ف ــي ب ــاب
التأريخ ،فهو صورة حية عن سيف اإلسالم
الـ ـق ــذاف ــي ،وم ـس ـي ــرت ــه ال ـس ـي ــاس ـي ــة ودق ــائ ــق
شـخـصـيـتــه وخ ـص ــال ــه .وم ــا يـضـفــي أهـمـيــة
مضاعفة على الـكـتــاب ،هــو أن الـهــونــي ،كان
مــن أقــرب الـنــاس إلــى القذافي السجني الــذي
اختطفه ثــوار الزنتان ،وال يــزال بني أيديهم
م ـن ـت ـظ ـرًا ج ـ ــاء مـ ـصـ ـي ــره ،ب ـع ــدم ــا أص ـ ــدرت
م ـح ـك ـم ــة ل ـي ـب ـي ــة ح ـك ـم ــا بـ ــإعـ ــدامـ ــه ،بـتـهـمــة
الـتـحــريــض عـلــى ال ـق ـتــل ،أث ـنــاء ال ـث ــورة الـتــي
اندلعت ضــد نظام وال ــده القائد ،الــذي حكم
ليبيا بقبضة مــن حــديــد ،وعلى مــدى أربعة
عـ ـق ــود ،ان ـت ـهــت ب ـم ـصــرعــه ،ومـ ـص ــرع بعض
أبنائه في ما يشبه التراجيديا اليونانية.
ال أغ ـل ــو إذا ق ـلــت إن ال أح ـ ــد ،ب ــن الـلـيـبـيــن
وغـيــر الليبيني ،مــن يستطيع أن يكتب عن
سـيــف اإلسـ ــام ال ـقــذافــي أف ـضــل م ــن رجـلــن،
ه ـم ــا ال ــدكـ ـت ــور ع ـب ــد الـ ـل ــه عـ ـثـ ـم ــان ،صــديــق
سيف اإلس ــام وقريبه ورفيقه فــي األسـفــار،
والدكتور محمد عبد املطلب الهوني ،علمًا
بــأن األخ ـيــر ،كــاتــب رصــن ومفكر مخضرم،
وراع لرابطة علمانية هي «رابطة العقالنيني
ال ـع ــرب» ،وق ــد راف ــق سـيــف اإلسـ ــام فــي أدق
مراحل حياته ،ما يجعل كتابه عنه شهادة
حية ووثيقة تأريخية.
ال أري ـ ــد ل ـه ــذه ال ـش ـه ــادة ال ـت ــي أع ـط ـي ـهــا في
ال ـك ـتــاب دعـ ــوة ل ـق ــراء ت ــه ف ـح ـســب ،ب ــل ألؤك ــد
كذلك أن املؤلف أظهر نزاهة في ما كتب عن
ال ـقــذافــي ال ـشــاب ال ــذي ك ــان مـعـظــم الليبيني
يتوسمون فيه فجر أمل جديد للبالد ،لكنه
أنهى مسيرته بخيبة أمل لم يتوقعها أحد،
وكان بإمكانه أن يتفاداها ويجنب بالده ما
حــل بـهــا مــن دم ــار وخـ ــراب ،لــو أن ــه لــم ينكث
بـمــا وع ــد ،وبـقــي وفـيــا ملــا قطعه عـلــى نفسه
وع ـل ــى ال ـ ـنـ ــاس .ل ـق ــد ت ـخ ـلــى س ـي ــف اإلسـ ــام
القذافي في الساعات األخيرة من أحداث 17
فبراير ،عنّ كل ما كان يدعو إليه ،وقف ضد
الثوار وسفه مطالبهم ،وهو الذي كان يدعو
دومـ ــا إل ــى لـيـبـيــا دي ـمــوقــراط ـيــة حـ ــرة ،وك ــان
من أشد املعارضني لسياسة أبيه ،الداخلية
والخارجية.
أذك ــر أنـنــي اتصلت بسيف اإلس ــام مــرة من
لندن وكــان هــو فــي روم ــا ،ورتـبــت لــه مقابلة
مــع الصديقة الصحافية هــاال جــابــر نشرت
فــي صحيفة «صــانــدي تايمز» البريطانية.
فــي تلك املقابلة املـثـيــرة دعــا سيف اإلســام
إلــى ثقافة جــديــدة وإدارة جــديــدة فــي ليبيا،
وج ــاءت أقــوالــه أشبه بـثــورة دستورية على
ح ـكــم والـ ـ ــده .أذكـ ــر أي ـض ــا ي ــوم جـلـســت معه
س ــاع ــات ف ــي مــزرع ـتــه ف ــي طــراب ـلــس ال ـغــرب،
وقـ ــال ل ــي إن ع ـلــى لـيـبـيــا أن ت ـخــط لنفسها
س ـيــاســة ج ــدي ــدة «ع ـقــان ـيــة» ف ــي عــاقــاتـهــا
األفريقية والعربية والعاملية .ردده ــا غيرة
مــرة وكــان صادقًا .أذكــر أيضًا أنني فاتحته
فــي مــوضــوع اإلم ــام مــوســى ال ـصــدر مــرتــن،
مـ ـ ــرة فـ ــي ل ـ ـنـ ــدن ،وم ـ ـ ــرة فـ ــي تـ ـل ــك امل ـن ــاس ـب ــة
املذكورة في مزرعته في طرابس الغرب ،وفي
الجلستني بــدا حزينًا وآث ــر أن يـكــون حــذرًا،
ّ
وأل يتفوه بكلمة تكون محسوبة عليه ،إال
أنــه لــم يقل لــي إن ليبيا «غير مسؤولة» في
قضية اإلم ــام ال ـص ــدر ،وكــأنــه أراد أن تبقى
ً
ظنوني دليال على ما كنت أنشد من جواب
في هذه القضية الشائكة!
¶¶¶
أعود إلى كتاب «سيف القذافي» ألؤكد قيمته،
ول ـيــس ال ـك ـتــاب بـحــد ذاتـ ــه م ــا يــدفـعـنــي إلــى
هــذا التأكيد ،بــل أيضًا معرفتي الشخصية
ب ــال ــدكـ ـت ــور م ـح ـم ــد عـ ـب ــد املـ ـطـ ـل ــب ال ـه ــون ــي
إن ـســانــا وم ـف ـك ـرًا .ي ـقــول امل ــؤل ــف إن املجتمع
الليبي منقسم على ذاتــه اليوم بني قبيلتني
متصارعتني ،قبيلة السابع عشر من فبراير،
وقـبـيـلــة ال ـفــاتــح م ــن سـبـتـمـبــر ،وإن م ــا كتب
لــن يرضي أيــا مــن القبائل املتناحرة ،وإنما
كتبه ألجيال لم تأت بعد ،واعتمد قاعدة عدم
الــدفــاع عــن سيف اإلس ــام ،أو التجني عليه
من خالل أحكام مسبقة ،أو من خالل معايير
لسلوكه السياسي بل سعى ،كما يقول« ،إلى
تقديم سيف اإلســام كما هو ،وعلى القارئ
أن ّ
يكون الصورة ،ويصدر األحكام عنه كما
ي ــرى ،وكـمــا يمليه عـيــه ضـمـيــره بـعــد ق ــراءة
الكتاب».

مهما يكن ،ال يعتبر املؤلف أن ما حصل في
ليبيا ثــورة ،بل حرب أهلية حقيقية .يعترف
ّ
ب ــأن ال ـحــراك فــي بــدايــاتــه ك ــان ث ــورة ،ق ــام بها
ُ َّ
ش ـبــان عـ ــزل م ــن ال ـس ــاح ،ي ـن ــادون بالتغيير
وي ـ ـ ـصـ ـ ــرون عـ ـل ــى رف ـ ـ ــض الـ ـ ــواقـ ـ ــع ال ـح ـي ــات ــي
وامل ـع ـي ـشــي امل ـ ـتـ ــردي ،ض ـمــن م ــوج ــة الــرفــض
العربية ،في كل من تونس ومصر« ،لكن مسار
األح ــداث أح ــدث شــرخــا فــي اللحمة الوطنية
وتدرج بكرة العنف من ثورة إلى حرب أهلية».
يحكي الهوني عن لقائه العقيد معمر القذافي
أول م ــرة فــي ي ــوم مــن ش ـتــاء  ،1968فــي وقــت
كـ ــان ال ـض ـب ــاط ال ــوح ــدوي ــون ف ـيــه يـخـطـطــون
لقلب نظام الحكم امللكي في البالد ،وكيف أن
القذافي كان الوحيد بني الضباط الذي يعرف
م ــا ي ــري ــد «ف ـق ــد اسـت ـع ـمــل ال ـض ـبــاط ال ـشــرفــاء
وأك ـثــر فـئــات الـشـعــب الـلـيـبــي املـحـبـطــة بفعل
نكبة  1967لتأسيس الديكتاتورية ،والتفرد
بالسلطة ،م ـخـ ِّـدرًا الجميع بخطابه القومي
املعادي إلسرائيل وأميركا والغرب».
يكتب الهوني عن معمر القذافي ،وكيف حكم
ليبيا بطرق غريبة ،وكيف أن سيف اإلســام
ك ــان م ـعــارضــا ل ــوال ــده ف ــي كـثـيــر م ــن األمـ ــور،
ّ
ل ـك ـن ــه ،أي سـ ـي ــف« ،أحـ ـ ـ ّـس بـ ـ ــأن اح ــام ــه فــي
التنمية ،إخراج النظام من املأزق االقتصادي
واالجتماعي واألخــاقــي الــذي تــردى فيه ،قد
تبخرت ،فما عاد قادرًا على إحداث النقلة التي
ّ
سوق لها سنوات عديدة تحت عنوان مشروع
«ليبيا الغد» ،وانتهى إلى فشل ذريع».
عـلــى الــرغــم مــن أن املــؤلــف الـهــونــي علماني
الـهــوى وتقدمي الفكر ،بــدا مــن خــال السرد
أنــه كــان يأمل أن يــرى سيف اإلســام خليفة
لــوالــده ،ولــو جــاء هــذا التوريث على حساب
الــديـمــوقــراطـيــة ال ـتــي ال يــؤمــن ال ـهــونــي بها
كـحــل ل ـب ــاده عـلــى أي ح ــال .يـسـتـنــد موقفه
هذا إلى إيمانه «بأن فكرة الديموقراطية في
ليبيا والعالم العربي مضيعة للوقت ،وهدر
ً
لـجـهــد يـجــب أن يـنـصـ ّـب أوال عـلــى التنمية
امل ـس ـت ــدام ــة ،والـتـنـمـيــة ال ـب ـش ــري ــة» .يـضـيــف:
«رفضت الديموقراطية وال أزال ،وأستخف
بــالــذيــن ي ـنــادون بها فــي مجتمع كاملجتمع
الليبي الذي لم يخرج بعد من شرنقة القبيلة،
وال يدري معنى الحرية الفردية حتى يؤمن
ب ـهــا ،وال يستطيع فـهــم دي ـنــه ال ـس ـمــاوي إال
من خــال إيديولوجيات اإلســام السياسي
ال ـتــي سـتـقــود حـتـمــا إل ــى االت ـج ــاه املـعــاكــس
للديموقراطية»!
يذكر املؤلف أن سيف اإلسالم ابتهج عندما
انــدلـعــت ال ـثــورة الـتــونـسـيــة ،وتـمـنــى سقوط
زي ــن الــديــن بــن ع ـلــي ،وأن هــذ الـسـقــوط كــان
أم ـن ـيــة غــال ـب ـيــة ال ـش ـعــب ال ـل ـي ـبــي ،خـصــوصــا
النخب السياسية مــن خ ــارج دائ ــرة الحكم،
فيما كــان أرك ــان الـنـظــام ضــد ال ـثــورة ،وعلى
رأسهم القذافي األب «الذي كان يدرك بحنكته
ال ـس ـي ــاس ـي ــة أن نـ ـج ــاح ال ـ ـثـ ــورة ال ـتــون ـس ـيــة
سيجلب لحكمه املتاعب».
يكتب الهوني أنه في الوقت الذي كانت فيه
وق ــود ال ـث ــورة مشتعلة فــي تــونــس ،شهدت
ليبيا حدثًا نوعيًا أبــان عن هشاشة النظام

يروي الكتاب كيف
كان سيف ال يحب االرتباط
حتى بعالقة صداقة مع
أحد من قبيلته

األم ـن ـيــة ،وع ــن تململ الـجـمــاهـيــر مــن فساد
حـكــومــة ال ـب ـغــداي امل ـح ـم ــودي .ك ــان الـقــذافــي
فــي زي ــارة رسمية لبعض ال ــدول األفريقية،
وفــي طريق الـعــودة توقف فــي مدينة سبها
الجنوبية ،وألقى خطابًا قصيرًا .في رده على
رجل من الحاضرين كان يشكك في إمكانية
ت ــوزي ــع امل ـس ــاك ــن ال ـج ــدي ــدة ع ـلــى املــواط ـنــن
ب ـش ـكــل ع ـ ـ ــادل ،قـ ــال الـ ـق ــذاف ــي ع ـل ــى طــريـقـتــه
القديمة «إن على الجماهير أن تزحف على
هذه املباني وتقتسمها في ما بينها»!
يكتب الـهــونــي« :بـعــد هــذا ال ـجــواب توجهت
الجماهير في كل أنحاء ليبيا إلى املشاريع
التي لم تكتمل بعد ،واستولت عليها ونهبت

(أرشيف)

م ــواد ال ـب ـنــاء وب ـعــض اآلالت ال ـتــي تمتلكها
الشركات األجنبيةّ .
هبت الجماهير وكأن لها
قيادة خفية تحركها .أظهرت هــذه الحادثة
أن القذافي لم يعد يمتلك قدرته السابقة على
تـحــريــك ال ـنــاس والـتـحـكــم بـحــراكـهــم ،وشعر
امل ـســؤولــون ب ــأن ال ـن ـظــام ب ــات ي ـتــداعــى ،وأن
ً
خطر انهياره أصبح ماثال للعيان».
«خ ــرج امل ــارد مــن القمقم ولــم يعد باإلمكان
إرجـ ــاعـ ــه إل ـ ـيـ ــه» ،ه ـك ــذا ي ـص ــف امل ــؤل ــف هـ ّـبــة
الجماهير في تلك األيــام ،ويقول إن القذافي
لم يصدر أوامره بعدم التعرض لهذا التمرد،
ألنه لم يشأ أن يحدث صدام في هذه الفترة
ال ـح ـس ــاس ــة« ،وهـ ـك ــذا فـ ــإن ال ـج ـمــاه ـيــر الـتــي
تــاعــب بمصائرها ط ــوال الـعـقــود السابقة،
ً
أصـبـحــت غ ــوال يشبه مـخـلــوق فرنكشتاين،
وقد خرج عن السيطرة».
لــم يـكــن سـيــف اإلسـ ــام ال ـقــذافــي راض ـيــا عن
سياسة أبيه وفــق قــول املؤلف ،وأن القذافي
األب كـ ــان ي ـت ـهــم االب ـ ــن ب ــأن ــه ي ـع ـلــم الـشـعــب
الـتـمــرد ،ويـسـعــى إل ــى تـقــويــض الـنـظــام .قــال
االبــن ألبيه مــرة إن النجاح السياسي الــذي
حـقـقــه ف ــي الـ ـخ ــارج ،ك ــان بـمـجـهــوده الــذاتــي
وبمثابرته ،وإن اســم «القذافي» كــان ِّ
معوقًا
لــه على عكس مــا يتصور الـنــاس ،أمــا طلبه
لإلقامة في غير دولة أوروبية فقد رفض ألنه
«ابن ديكتاتور».
ك ـ ــان ال ـه ــون ــي يـ ـع ــرف الـ ـه ــوة ال ـن ـف ـس ـيــة بــن
القذافي األب والقذافي االبــن ،وإلــى أي مدى
كانت العالقات السياسية واألسرية بينهما
متأزمة ،وأن االبن لم يتردد في توجيه كلمات
جارحة إلى أبيه .يذكر الهوني أنه في الوقت
ال ــذي ك ــان فـيــه ال ـقــذافــي وأرك ـ ــان ن ـظــامــه ،قد
اتخذوا موقفًا معاديًا من الثورة التونسية،
كــان سيف اإلســام يتحدث يوميًا مع راشد
الغنوشي ،رئيس حركة النهضة في تونس،
ويشجعه عـلــى تـحــريــض ال ـنــاس ومــواصـلــة
ً
ال ـث ــورة .يـكـتــب املــؤلــف ق ــائ ــا« :س ــاف ــرت مــرة
إلــى جنيف قبل سقوط نظام زيــن العابدين
بــن علي بيومني ،ثــم تــوالــت األح ــداث فــي ما
ب ـعــد بـشـكــل درام ــات ـي ـك ــي .وب ـع ــد س ـقــوط بن
علي وهــروبــه مــن ال ـبــاد ،أح ـ ّـس املـســؤولــون
الليبيون بهول الكارثة ،خاصة بعد خطاب
القذافي املناوئ للثورة التونسية ،والذي كان
استفزازًا ملشاعر معظم الليبيني املتعاطفني
مع الشعب التونسي واملؤيدين لثورته».
ي ـح ـك ــي الـ ـه ــون ــي ع ـ ــن ل ـ ـقـ ــاء ضـ ـم ــه وس ـي ــف
اإلسالم ،وأخيه خميس القذافي وكيف أنهما
بدآ يتذمران من تصرف والدهما العقيد ،وأن
خميس أبلغه أنه اتفق مع أخيه سيف ،وقررا
أن يتولى سيف األمــور السياسية ،ويتولى
ً
هــو ،أي خميس ،ال ـشــؤون العسكرية ،قائال
إن الــدولــة فــي خطر ،وأن ــه ،وأخ ــاه ،لــن يتركا
األمور تتردى أكثر.
يـضـيــف ال ـهــونــي« :هــالـنــي مــا سـمـعــت .مــاذا
يعني أنهما سوف يتوليان األمر في ليبيا؟
هــل بــإقـصــاء والــدهـمــا واالن ـقــاب عليه؟ هل
بإقناعه بالتخلي عــن السلطة؟ إذا كــان ما
يدبرانه انقالبًا ،فسوف تطبق َّ
علي القوانني
الجنائية ،وهي اإلعدام املحقق لعدم التبليغ
عن مؤامرة»! يضيف« :كل من سيف وخميس
ك ــان ينتابه ال ـخــوف مــن املـسـتـقـبــل ،لكنهما

كانا يشعران بأنهما ما زاال محميني بقلعة
منيعة ،رغم ما أصابها من تصدع ،وأن هذه
القلعة متمثلة في والدهما ونظامه».
يذكر املؤلف أيضًا أن سيف اإلسالم كان مؤيدًا
للثورة فــي مصر ،وأنــه كــان دائــم االستهزاء
ب ـم ـب ــارك وابـ ـن ــه جـ ـم ــال ،وي ـت ـه ـكــم عـلـيـهـمــا،
وي ـط ـلــق عـلـيـهـمــا ال ـن ـك ــات الـ ـس ــاخ ــرة .راه ــن
ّ
على نجاح الثورة املصرية« ،وأحسست بأن
سيف يريد االنتقام من أبيه بسقوط حليفه
األكبر مبارك ،بعد سقوط حليفه األصغر بن
علي ،وأن سقوط النظام فــي مصر سيجبر
أباه على مراجعة حساباته ،وبإعطاء سيف
هامشًا حقيقيًا إلنجاز مشروعه املتعثر».
س ـقــط ن ـظ ــام حـسـنــي م ـب ــارك ف ــي  11شـبــاط
(فبراير)  ،2011واحتفل سيف اإلســام بهذا
الـ ـح ــدث ع ـلــى طــري ـق ـتــه وفـ ــق قـ ــول ال ـهــونــي،
«لكن ما أفسد عليه فرحته تــوارد أنباء غير
ســارة ،بدأت تبرز من خالل مواقع التواصل
االج ـت ـمــاعــي ،مـعـلـنــة ع ــن ن ـ ــداءات ل ـثــورة في
ل ـي ـب ـيــا ،وح ـ ــدد ل ـهــا ت ــاري ــخ يـ ــوم  17ف ـبــرايــر
(ش ـبــاط) إح ـيـ ً
ـاء لــذكــرى سـقــوط أكـثــر مــن 22
ً
ً
قتيال في بنغازي سنة  .»2006يضيف قائال:
«سألني سيف رأيــي في ما يمكن أن يحدث
في ليبيا .قلت له إنني ال استطيع أن أجزم
بهبوب ،أو عدم هبوب رياح الثورة في ليبيا،
لكن األكيد أن أسبابها مــوجــودة ،وكنت قد
قلت له مرارًا إن قيامها في ليبيا ممكن ،حتى
قبل أن تبدأ ثورة تونس».
يسلسل الـهــونــي األحـ ــداث الـتــي ط ــرأت بعد
ثــورة  17فبراير فــي ليبيا كفيلم سينمائي
ج ــذاب ،وكـيــف ك ــان سـيــف اإلس ــام يتصرف
وي ـق ــول إنـ ــه ،أي س ـيــف ،ســألــه م ــرة رأيـ ــه في
مــا يجب عمله« ،فقلت لــه إن عليه أن يلقي
خـطــابــا ،وكـتـبــت لــه الـنـقــاط الــرئـيـسـيــة التي
عليه أن يجملها فــي خـطــابــه ،ومـنـهــا إدان ــة
العنف ،وإعــان الحداد عن أرواح الضحايا،
وت ـش ـك ـي ــل ل ـج ـنــة مـ ــن الـ ـقـ ـض ــاة امل ـش ـه ــوري ــن
بــال ـنــزاهــة مل ـبــاشــرة الـتـحـقـيــق ف ــي األحـ ــداث،
وإعـ ــان الـقـبــض عـلــى ال ـب ـغــدادي املـحـمــودي
رئيس مجلس الوزراء ،والوزراء األكثر فسادًا،
وإع ـط ــاء ال ـحــق لـلـشـبــاب الـلـيـبــي بالتظاهر
السلمي بال عنف أو استفزاز .كانت الساعة
تقترب من الثالثة صباحًا ،فـ ّ
ـرد سيف ّ
علي
بكلمة واحدة :هل هي آخر طلقة؟ قلت :نعم،
هي آخــر طلقة وعليك أن تطلقها فــورًا ،وإال
أصبح الوقت عدوًا آخر ال يمكن التحكم به.
بــدا لي مقتنعًا بكل ما قلت ،وطلبت منه أن
يطلع والده على كل ذلك ويحظى بموافقته،
ألن األم ـ ــر ج ـ ــدي ،وال يـحـتـمــل امل ـ ـنـ ــاورة وال
ال ـن ـكــوص ع ــن ه ــذه األه ـ ــداف بـعــد أن تعلن.
قال لي :وإذا لم يوافق؟ قلت :البلد مقبل على
فوضى عارمة وربما حرب أهلية ،وحتى إلى
التقسيم».
«في اليوم التالي استيقظت متأخرًا .حوالى
الساعة الرابعة بــدأت أشعر بــاالنــزعــاج ،ألن
س ـيــف اإلسـ ـ ــام ل ــم يـتـصــل ب ــي .طـلـبـتــه ف ـ ّ
ـرد
علي مــديــر مكتبه وق ــال لــي إنــه فــي اجتماع
م ــع والـ ـ ــده .اس ـت ـب ـشــرت خ ـي ـرًا ،إذ خ ـيــل إل ـ َّـي
أن سـيـفــا سـيـنــاقــش مــع أب ـيــه الـقــائــد فحوى
الخطاب الذي اتفقنا عليه .بدأ الوقت ينفد،
وال أخبار عن سيف ،وال عن الخطاب .وفي
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األخيرة وأصبح سجينًا
وق ــت مـتــأخــر رأيـ ــت سـيـفــا عـلــى الـتـلـفــاز في
بذلة أنيقة يتحدث إلى الشعب الليبي .كانت
لحظات رهيبة خط القدر فيها مصير شعب
وط ــن .كــانــت كـلـمــات مــرعـبــة ،أشـبــه بطلقات
امل ــداف ــع الـعـشــوائـيــة عـلــى س ـكــان آم ـنــن .كــان
خطابًا كارثيًا يتحدى إرادة الشباب الثائر،
ويستفز كرامتهم .كان خطابًا ينضح بسفه
الـقــوة واستقالة الـعـقــل .مــا كنت ألص ــدق ما
س ـم ـعــت ،ل ــو ل ــم ي ـكــن ب ــال ـص ــورة والـ ـص ــوت،
وبالنبرة التي أعرفها جـيـدًا .أحسست بأن
الـعــالــم قــد سـقــط ف ــوق رأسـ ــي ،وأن ـنــي فقدت
الشخص الوحيد الذي أنفقت جزءًا كبيرًا من
حياتي في رعايته ،عله يكون منقذًا لوطنه
في اللحظات العصيبة التي نعيشها.
«ب ـعــد مـنـتـصــف ال ـل ـيــل ،دق ج ــرس الـهــاتــف،
وكان سيف على الطرف اآلخر ،سيف اإلسالم
الجديد ،أو سيف اإلسالم الشبح ،ألن سيف
اإلســام الذي أعرفه قد لفظ أنفاسه مع آخر
كلمات ذلك الخطاب .طلب إلي أن أذهب إليه
في املعسكر ،وحني قلت له إنني ال أستطيع
ألن صــوت الــرصــاص فــي كــل مـكــان ،أجابني
بــأنــه ســوف يبعث بمن يــأخــذنــي إلـيــه .كنت
ّ
أتمنى أل أراه .م ــاذا ســوف أق ــول لــه؟ ومــاذا
ي ــري ــد أن يـسـمـعـنــي؟ ل ـقــد سـمـعــت م ـنــه تلك
الليلة بما فيه الكفاية .وصلت مع مرافقني
مسلحني إلى معسكر باب العزيزية .وجدت
على الباب خميس القذافي ببزته العسكرية.
سـلــم عـلــي واع ـت ــذر ،ألن ــه مــرهــق وذاه ــب إلــى
الـنــوم .كــان الــوقــت متأخرًا .أدركتنا ساعات
ال ـص ـبــاح .اس ـتــأذنــت سـيـفــا بــامل ـغــادرة .وقــف
ً
وصافحني قائال :اسمع يا هوني ،نحن على
حق ومظلومون وإن الله معنا .قلت له :إن من
معه الله ليس في حاجة إلى الهوني ،وإنني
سأغادر ليبيا غدًا».
«فـ ــي  22ف ـب ــراي ــر  ،2011تـمـكـنــت م ــن الـسـفــر
بـفـضــل بـعــض األص ــدق ــاء وك ـنــت أك ــاد أمـشــي

يحكي الهوني
عن لقائه العقيد معمر
القذافي أول مرة في
يوم من شتاء 1968

على البشر ،فأعداد املسافرين خارج املطار قد
ضاقت بهم الساحة املعدة لوقوف السيارات.
أما في الداخل ،فقد كان املنظر مرعبًا :أطفال
ون ـس ــاء وشـ ـي ــوخ ،لـيـبـيــون وعـ ــرب وأج ــان ــب،
كلهم يـبـحـثــون عــن مقعد فــي طــائــرة للهرب
من الجحيم .بعد وصولي إلــى رومــا شعرت
بأنني تــركــت خلفي وطـنــا مضرجًا بالدماء.
ك ــان ــت ل ـي ـب ـيــا م ـث ــل س ـن ــدي ــان ــة ت ـع ـص ــف بـهــا
األعاصير».
¶¶¶
ي ـك ـشــف الـ ـكـ ـت ــاب أش ـ ـيـ ــاء ك ـث ـي ــرة عـ ــن سـيــف
اإلس ـ ـ ـ ــام وش ـخ ـص ـي ـت ــه ،وعـ ـ ــن م ــرحـ ـل ــة مــن
طـفــولـتــه ،وع ــن عــاقـتــه بــأبـيــه وإخــوتــه التي
كــانــت تـبـلــغ ح ــد ال ـج ـفــاء ،وك ـيــف ك ــان سيف
يحتقر مؤسسة القبيلة ،وال يحب االرتباط
حـتــى بـعــاقــة ص ــداق ــة م ــع أح ــد م ــن قبيلته،
وهــذا ما جعل أبناء قبيلة القذاذفة يلتفون
حــول أخـيــه املعتصم ،األم ــر ال ــذي أسـهــم في
إذك ــاء ال ـصــراع بــن سـيــف وأخ ـيــه ،حـتــى في
اث ـن ــاء ال ـث ــورة عـلــى ال ـن ـظــام .يـكـشــف الـكـتــاب
أيضًا قــوة العالقة بني سيف اإلســام وعبد
ال ـل ــه ال ـس ـن ــوس ــي ،ع ــدي ــل الـ ـق ــذاف ــي ،ورئ ـيــس
شعبة املخابرات ،وضعفها بني سيف وبني
موسى كوسة ،رئيس األمن الخارجي ،ويبني
إلـ ــى أي ح ــد كـ ــان م ـع ـمــر ال ـق ــذاف ــي مـسـكــونــا
بهاجس املــؤامــرات واالنـقــابــات ،وكـيــف أنه
لم يكن يأبه بأشياء كثيرة ،لكن متى تعلق
األمــر بأمنه وسلطته «فإنه كان يرى األمور
جدها جد وهزلها جد» .يكشف الكاتب كذلك
كـيــف كــانــت األم ــور تسير فــي ليبيا وحجم
املـفــاســد ،وامل ــؤام ــرات الـتــي كــانــت تـحــاك بني
أركان الحكم ،وكيف أن بعض أبناء القذافي
ك ــان ــوا ي ـشــوهــون بــأفـعــالـهــم سـمـعــة ال ــدول ــة،

باستيالئهم على املمتلكات العامة ،وترفهم
فــي الـخــارج ،خصوصا هانيبال الــذي دخل
السجن في سويسرا ألنه وزوجته اللبنانية
ّ
اعـتــديــا عـلــى خ ــادم ــات ك ــن بصحبتهما في
جنيف.
يقول املؤلف إنه بالرغم من أن سيف اإلسالم
ً
كان يحب ليبيا والليبيني «إال أنه فشل فشال
ذريـعــا فــي مـشــروعــه اإلصــاحــي ،وقــد يكون
زاد ح ـجــم ال ـفــوضــى بـحـســن ن ـيــة ،بــات ـخــاذه
ً
س ـب ــا ووس ــائ ــط ال ي ـم ـكــن أن تــوص ـل ــه إل ــى
غاياته النبيلة» .يعترف أيضًا «بــأن سيف
اإلســام ساهم مساهمة كبيرة في ثــورة 17
ف ـبــرايــر ال ـتــي اجـتـثــت ن ـظــام والـ ــده وحـكـمــه،
ودفـعــت فيها عائلته كلفة عالية ج ـدًا على
املستوى الوجودي والوجداني».
ال يذكر الهوني في كتابه ما إذا كانت هناك
عــوامــل خــارجـيــة أدت إل ــى ث ــورة  17فـبــرايــر
 2011على نظام العقيد معمر القذافي ،مركزًا
كالمه على عوامل داخلية تتصل بشخصية
الـ ـق ــذاف ــي ال ـغ ــري ـب ــة املـ ـعـ ـق ــدة الـ ـت ــي وص ـف ـهــا
ب ــالـ ـب ــاران ــوي ــا ،وبـ ـتـ ـص ــرف ــات ب ـع ــض أب ـن ــاء
الـعـقـيــد ،ومـفــاســد الـسـيــاســة الـتــي انتهجها
البغدادي املحمودي .لكن الدكتور عبد الله
ع ـث ـمــان ،املـقـيــم فــي ال ـقــاهــرة والـ ــذي ك ــان من
أق ــرب املـقــربــن لعائلة الـقــذافــي ،ال ينفي في
مقال له أثر «املسؤولية الداخلية» وراء ثورة
 17فبراير ،التي يسميها أحــداث  17فبراير،
لـكـنــه ال ي ــراه ــا «ال ـس ـبــب ال ــوح ـي ــد» ،وينتقد
الــذيــن يـنـظــرون إل ــى األم ــور «بـعــن واح ــدة»
ع ـلــى ح ــد ق ــول ــه ،مـتـجــاهـلــن أثـ ــر «ال ـع ــوام ــل
الـخــارجـيــة» وراء أح ــداث ليبيا ،ومــا حصل
للعقيد الــذي يترحم عليه ،ولسيف اإلســام
ال ـ ــذي ي ــدع ــو ال ـل ــه أن ي ـفــك أس ـ ــره .ال ي ـتــردد
عثمان من اإلشارة ضمنيًا إلى أن «األسباب
الخارجية» ما هي إال «العامل العربي» ،أي
دول عربية (لــم يسمها) تــآمــرت على ليبيا
ومـعـهــا «االس ـت ـع ـمــار» الـكــامــن دائ ـمــا فــي كل
مــراحــل ال ـتــاريــخ ،وال ـجــاهــز دوم ــا «للظهور
والعودة» ،وفق قول املفكر الجزائري الراحل
مالك بن نبي.
بقي من الحق أن نقول إن سبب عدم إشارة
الدكتور الهوني إلــى «األسـبــاب الخارجية»
ف ــي الـ ـص ــراع ع ـلــى لـيـبـيــا ال يـعـنــي تـجــاهـلــه
لها ،ألن هــذه األسـبــاب كانت بــاديــة ملــن كان
يسمع التصريحات العربية الرسمية ،ويرى
الـطــائــرات األجنبية تحلق فــي سـمــاء ليبيا
وت ـ ــدك أسـ ــوارهـ ــا ،لـتـصـفــي ح ـســابــات ـهــا مع
العقيد الـقــذافــي مهما كـلــف األم ــر ،حـتــى لو
تم ذلك على حساب البشر .وبما أن الدكتور
عثمان لم يتجاهل «األسباب الداخلية» من
فساد واحتقان وتذمر على حد قوله ،يبقى
أن تحليله ث ــورة فـبــرايــر ،أو أح ــداث فبراير،
تكملة ملا ذكره الدكتور الهوني من «أسباب
داخلية» ،وأخرى «خارجية» ما كان في نيته
تجاهلها ،وهي أسباب أثبتت األحدات أنها
ت ـضــافــرت جـمـيـعـهــا وأح ــدث ــت ذل ــك «ال ـل ـقــاء
التراجيدي» وفق قول الدكتور عثمان.
مهما يكن ،يجب أن ال نتغافل عن مسؤولية
الحاكم في كل الظروف ،مهما كانت الظروف،
ومـ ـهـ ـم ــا ك ــان ــت املـ ـسـ ـتـ ـج ــدات ،ألن فـ ــي ه ــذا
الـتـغــافــل تـكـمــن جــريـمــة قـتــل الـحـقـيـقــة .وفــي
تــاريـخـنــا الـعــربــي الـقــديــم والـحــديــث ظــواهــر
زعـ ـم ــاء أتـ ـ ــوا ف ــي غ ـف ـلــة م ــن الـ ــزمـ ــن ،وجـ ــروا
أممهم وبالدهم إلى املجهول ،وســواء كانت
األسباب داخلية أو خارجية ،فهذا ال يعفي
الحاكم من مسؤوليته أمام التاريخ ،وتجاه
شعبه ووطنه.
يقول محمد عبد املطلب الهوني في كتابه عن
سيف اإلس ــام ،إنــه ســأل مــرة صديقه سيفًا،
ع ــن ال ـش ـخــص ال ـ ــذي س ـم ــاه س ـيــف اإلس ـ ــام،
ومل ـ ــاذا ُس ـم ــي ه ــذا االس ـ ــم ،ف ــأج ــاب أن وال ــده
ً
العقيد ،أخـبــره أنــه عندما كــانــت أمــه حامال
بــه ،رأى «الــرســول» في منامه ممتطيًا فرسًا
أبـيــض ،وأن «الــرســول» أعـطــاه «سـيـفــا» ،وأن
هذه املبادرة «الرسولية» جعلته يسمي ابنه
سيف اإلس ــام! ال نــدري إلــى أي حــد ،يمكننا
أن ن ــدرك دور «األحـ ـ ــام» ف ــي الـطــريـقــة الـتــي
تدار بها السياسة في عاملنا العربي الحزين،
لكننا لو ضربنا في الغيب وصدقت الرؤية،
فال بد من أن يكون «الرسول» قد قلد العقيد
سيفًا مكنه من أن يقضي به على الكثيرين من
خصومه ومن مناوئيه ،حتى إذا ما اشتدت
األحــزان وسالت الدموع ،وارتــوت األرض من
ثـغــب ال ــدم ــاء ،اس ـتــل «الـ ـث ــوار» الـسـيــف ذات ــه،
وهووا به على رأس العقيد!
* صحافي لبناني
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هيروشيما وأخواتها
عامر محسن
ما يجعل جريمة «هيروشيما» فريدة ال يقتصر على هولها وحجمها ،وفكرة أن اميركا
قصد ودراس ــة ،أن تبيد خــال ٌلحظات عــددًا من البشر يــوازي ضحايا
قد ق ـ ّـررت ،عن
ٍ
الحرب السورية في سنني خمس .هناك اطروحة ال يمكن ملن يقرأ التاريخ تجاهلها تقول
ً
ً
بأن «األجيال املاضية» ترتكب ،دائمًا ،أفعاال فظيعة ،وعنفًا ،وقتال؛ وتكون هذه الجرائم،
في حاالت كثيرة« ،تأسيسية» لحدودنا السياسية وكياننا الوطني ومكاننا في العالم،
وجزءًا من تاريخنا ال يمكن تالفيه  -ومهمة األجيال الحالية هي في التعامل والتأقلم مع
جرائم أجدادها .البعض يعالج ذلك باالنكار وبتزييف التاريخ ،والبعض اآلخر باالعتذار
وبتالوة فعل الندامة (ما دام االعتراف لم تعد له نتائج عملية) ،ولكن الجميع  -تقريبًا -
ّ
يبرر عنفه تحت صيغة انه كان «اضطراريًا» ،ال خيار فيه ،ودفاعا عن النفسّ :إما أنا أو
هو ،قتلته كي ال يقتلني ،أبدته كي ال يبيدني...
ّ
خطر وجودي،
مواجهة
في
كانوا
هم
بأن
عون
في حالة هيروشيما ،األميركيون أنفسهم ال ّيد
ٍ
أو في حالة دفاع عن حياتهم ،أو  -حتى ّ -أن القنبلة كانت الطريقة الوحيدة لدفع اليابان
الى االستسالم .األميركيون الذين يدافعون عن الجريمة (وأكثرهم يدافع عنها وينشر -
الى اليوم  -كتابات تؤيدها وتبررها) يقولون بوضوح ّإن املسألة كانت «خيارًا» ،وكانت
بكثير عدد
الخيار «األفضل» ،ألن اجتياح اليابان كان سيكلف ماليني القتلى ،أي ما يفوق
ضحايا القنبلة (وسيكون الكثيرون منهم اميركيني) .هنا الوحشية الحقيقية ،وهنا ٍ ّ
الشر
الذي ال يجد ما يماثله :أن يصير القتل الجماعي عملية عقالنية ،حسابية .خيارًا نفعيًا.
هذا معنى االلتقاء بني عقلية امبريالية ،تخوض الحروب ّ
وتدمر بالدًا بأكملها من أجل
حسابات ومصالح ،وبني تكنولوجيا تسمح بتسهيل االبــادة .كانت اليابان ،بعد سقوط
امكانات املقاومة خالل أشهر ،واالتحاد
املانيا ووقوعها تحت
ٍ
حصار محكم ،ستستنفد ّ
السوفياتي كــان أقــرب الجتياحها مــن اميركا .ولـعــل الحشود السوفياتية على حــدود
اليابان هي التي جعلت واشنطن تستعجل برمي القنبلة ،لكي تضمن أن تستسلم اليابان
لها قبل أن تقع تحت االحتالل الروسي ،وكإشارة للسوفيات بأنهم صاروا يمتلكون هذا
ّ
السالح الرهيب ،وال يجوز ملوسكو أن تفكر في تحديهم لسنوات مقبلة.
حجم الكارثة ،والرمزية التي تحيط بها ،يجعالننا ننسى بسهولة معنى أن تواجه مدينة،
بعمالها واطبائها وجنودها وأطفالها ،انفجارًا يــوازي  15الف ٍّ
طن من الديناميت في
ٌ
تحقيق ّ
مطول ،أعده الصحافي األميركي
يقدمها إلينا
لحظة واحدة .هذه هي الزاوية التي
ٍ
ً
جون هيرسي عام  1946بعد لقائه عددأ من الناجني من هيروشيما ،وأعادت نشره مجلة
معايشة االنفجار ،من وجهة نظر
«ذا نيويوركر» ملناسبة الذكرى السبعني للمجزرةُ .
جحيم حقيقية ،كانت مصير من قتل في لحظاته األولى خيرًا من
ضحاياه ،تدخلنا الى
ٍ
أحرقتهم األشعة ولم تقتلهم ،فساروا بال ً
هدى بحثًا عن مساعدة،
مصير اآلالف الذين
ليموتوا خالل ساعات أو أيام وسط آالم رهيبة ،أو الذين نظروا مباشرة الى االنفجار
لحظة سطوعه في السماء ،فذابت وجوههم بالكامل ،أو الذين حاصرتهم الحرائق التي
التهمت املدينة اثر الهجوم ّ
(دمر االنفجار األساسي ،فورًا ،جزءًا محدودًا من هيروشيما،
اال أن الحرائق انتشرت بفعل الكتل امللتهبة التي تساقطت على أنحائها ،كالنيازك ،من
بقايا منازل وأشجار رفعها ضغط االنفجار الى السماء ،ثم أنزلها كاملطر).
غير أن هناك بعدًا في تحقيق ّ هيرسي يتجاوز توصيف املأساة ،التي يصعب أن يحيط
بأهوالها العقل البشري ،ويتعلق بالشعب الياباني ،وثقافته وتنظيمه وتعاضده ،وتعامله
مع الكارثة ومع آالم أفــراده؛ وهو قد يوضح لنا كيف تمكن هذا الشعب من استيعاب
الكارثة وتجاوزها .في لحظة االنفجار (التي لم يسبقها انـ ٌ
ـذار أو ظهور لطائرات في
السماء) كان أحد الناجني يراقب جاره وهو يهدم منزله بيديه ،ألنه كان يقع في طريق
«خندق مائي» هدفه حماية املدينة (هيروشيما تخترقها سبعة أنهار ،وألن األميركيني
ٍ
كانوا يتفننون باحراق املدن اليابانية ،بمنازلها وسقوفها الخشبية التي تنشر النيران
بسرعة ،فقد قرر الدفاع املدني  -قبيل الهجوم النووي  -أن يشق خنادق تقسم أحياء
املدينة الى مربعات ،تحيط بها املياه عند الحاجة ،لعزل الحرائق وايقافها) .كان يكفي
أن تعلن املدينة حاجتها إلى تلميذات املــدارس لحفر الخنادق حتى تخرج آالف البنات
ـواء من الـغــارات ،الــى الـشــوارع لبدء العمل -
اليابانيات ّ،حاملا تعلن الصافرة خلو األج ـ ُ
ّ
ّ
أكثرهن على الفور.
كن في الخارج لحظة االنفجار ،فقد قتل
وألنهن
ّ
ُ
ـروح خـطـيــرة كــانــوا ،اذ يـصــادفــون قــوافــل الـهــاربــن
الـيــابــانــيــون الــذيــن لــم يـصــابــوا ب ـجـ ٍ
بحروق فظيعة ،يقتربون من مواطنيهم املحتضرين ويعتذرون
املصدومني ،املثقلني
ٍ
بخجل ،ألنهم ال يشاطرونهم آالمهم .حني رأى الدكتور ساساكي ،وهو يصعد
منهم
ٍ
مستشفى الصليب األحمر ،نــور القنبلة النووية ّ
يشع من النافذة أمامه ،وموجة
درج
ّ
االنفجار توقعه أرضًا ،كان رد فعله الغريزي أن يصرخ بنفسه «ساساكي ،غامباري!»
(«ساساكي ،كن شجاعًا»)؛ قبل أن يكتشف أنه الطبيب الوحيد الذي ما زال سليمًا في
املستشفى ،وينصرف  -على مدى أيــام  -لعالج أكثر من عشرة آالف مصاب تدفقوا
ضفة الى
ـارب نهري ،من
ٍ
عليه .أحد الذين نجوا من املحرقة كان ينقل املصابني ،في قـ ٍ
أخرى لم يصل اليها الحريق .وحني عاد من احدى رحالته املكوكية ليجد النار قد بدأت
ّ
تلتهم الغابة التي ّ
ليتطوع مباشرة
تجمع فيها املصابون ،نادى على األصحاء بينهم،
لساعات ،ومنعت النار من
عشرات الشبان ،وينظموا  -تلقائيًا  -فرقة قاومت الحريق
ٍ
الوصول الى الجرحى العاجزين .وحني كان أحد األصحاء ّ
يمر على الجرحى ليسقيهم
م ـ ًـاء ،كــانــوا ،وهــم يعانون سـكــرات امل ــوت ،يجهدون لــرفــع اجـســادهــم وحـنــي رؤوسـهــم،
ليشكروه على لطفه.
العقلية ذاتها التي صنعت «هيروشيما» قد زارت بالدنا ايضًا ،مع حصار العراق ،الذي
ّ
ً
ال يتكلم عنه اليوم أحـ ٌـد وال يسترجع ذك ــراه .بــدال من القتل اللحظي بالنووي ،قـ ّـررت
ـارد ايضًا ،أن تقتل عــددًا مشابهًا من العراقيني ،ولكن على مدى
واشنطن،
بحساب بـ ٍ
ٍ
سنوات من العزل والتجويع« .هيروشيما الـعــراق» كــان وراءه ــا ،هــذه املــرة ،العديد من
املشاركني« :اخوة» عرب راقبوا  -ببرودة ايضًا  -مجتمع العراق وهو ُيحتضر ،وساهموا
في الجريمة ودافعوا عنها .هؤالء لديهم الوقاحة اليوم ليشتكوا من حال املجتمع العراقي،
لجيل
ومن سير األمور في البلد ،كأنها ليست نتيجة لتجويعهم وافقارهم وتجهيلهم
ٍ
وكأننا  -إن هم نسوا  -سننسى ما فعلوه ،وسنسامحهم عليه ،ولن
ٍ
كامل من العراقيني؛ ّ
نحاسبهم بما يستحقون حني تحني ساعة االنتقام.
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الالذقية على مدى عمر الحرب .فالمدينة التي ّ
ّ
قدمت ،وال تزال ،مئات
الحدث وحده الموت هو ما يوحد ّأبناء
ّ
الشهداء ،عرفت من أهوال الحرب كل صنوف الموت .غير أن حادثة مقتل العقيد ّ
حسان الشيخ على يد شاب أرعن،
مجاني ،يحدث في وضح النهار ،على مرأى أبناء المدينة ومسمعهم ،ما ّ
ّ
ّ
القضية إلى
حول
كانت تعبيرًا عن موت
ّ
قضية رأي عام ...أجمع فيها أبناء المدينة على المطالبة باالقتصاص من القاتل

ّ
ّ
«قصة موت معلن» توحد مطالب أبناء الالذقــ
الالذقية ـ ريمه راعي
بالشموع املضاءة ،والشعارات املؤيدة
ّ
الجمهورية بشار األسد ،وبني
لرئيس
عدد كبير من صوره إلى جانب العلم
ال ـس ـ ّ
ـوري ،بــدأ اعـتـصــام أهــالــي مدينة
ّ
ّ
ال ــاذق ـي ــة ،أول م ــن أمـ ــس ،ع ـنــد دوار
ال ـ ــزراع ـ ــة .الـ ـ ـ ــدوار ال ـ ــذي ش ـه ــد ،خ ــال
ال ـس ـن ــوات األربـ ـ ــع امل ــاض ـي ــة ،ع ـشــرات
ّ
التجمعات املؤيدة للدولة ورئيسها،
ّ
ّ
غ ـيــر أن االع ـ ّت ـص ــام هـ ــذه امل ـ ـ ــرة ،جــاء
بــدعــوات مكثفة عبر مواقع التواصل
االج ـت ـمــاعــي ،عـلــى خـلـفـ ّـيــة استشهاد
العقيد املهندس ّ
حسان الشيخ ،على
يــد سليمان ه ــال األس ــد ،اب ــن القائد
ال ـس ــاب ــق ل ـ ـقـ ـ ّـوات «الـ ــدفـ ــاع ال ــوط ـن ــي»
ف ــي ال ــاذق ـي ــة ،نـتـيـجــة إش ـك ــال ف ـ ّ
ـردي
ّ
ّ
أحقية املــرور ،بعدما أراد املتهم
حول
ّ
تجاوز ّ
سيارة الشيخ ،وحني لم يتمكن
األخير من إفساح الطريق ،قام املتهم
ب ـت ـج ــاوزه واعـ ـت ــراض س ـي ــارت ــه ،ومــن
ث ـ ّـم تـ ّ
ـرجــل مقتربًا مـنــه .وح ــن أفصح

أكد نائب وزير الخارجية السوري ،فيصل
المقداد ،وقوف بالده إلى جانب الشعب
الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة.
وأعـ ــرب ،خــال استقباله مــديــر الــدائــرة
السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية
السفير أن ــور عبد ال ـهــادي ،عــن الدعم
للموقف الفلسطيني فــي الحصول
عـلــى قـ ــرار مــن مـجـلــس األمـ ــن بوضع
ج ــدول زمـنــي إلنـهــاء االح ـتــال وإقــامــة
الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
ب ـ ــدوره ،أك ــد ع ـبــد الـ ـه ــادي الـمــوقــف
الفلسطيني «الداعم للحل السياسي في
سوريا على أســاس الحوار بين السوريين
ودعــم الشعب السوري في مواجهة
اإلره ـ ــاب الـ ــذي يـسـتـهــدف المنطقة
برمتها».

العقيد عن هويته «ما كان منه إال أن
شتمه ،وشتم الجيش» بحسب حديث
ش ـق ـيــق ال ـع ـق ـيــد ال ـش ـه ـيــد ،إلـ ــى إذاعـ ــة
«ش ــام إف إم» ،ال ــذي وص ــف ال ـحــادث
ك ـم ــا رآه« :كـ ـن ــت أجـ ـل ــس إل ـ ــى جـ ــوار
ال ـع ـق ـيــد ،وف ــي امل ـق ـعــد الـخـلـفــي ول ــداه
التوأم .وبعدما أنهى الشاب مالسنته
مــع العقيد ،صعد إلــى سـيــارتــه ،ومن
ه ـن ــاك ت ـ ّ
ـوج ــه إل ـي ـنــا ب ـســاحــه مطلقًا
الـ ـ ـ ــرصـ ـ ـ ــاص ،لـ ـيـ ـص ــاب ش ـق ـي ـق ــي فــي
ص ــدره ،ويـفــارق الحياة بعد وصوله
إلى املستشفى بربع ساعة ،ولم أعرف
ّ
أن القاتل هو املدعو سليمان األسد إال
في اليوم التالي» .هذه الحادثة التي
كــانــت بـمـثــابــة ال ـش ـعــرة ال ـتــي قصمت
ظهر البعير ،بالنسبة ألهالي مدينة
ال ــاذقـ ـي ــة ال ــذي ــن خ ـ ـبـ ــروا ،ع ـل ــى م ــدى
سنوات ،عددًا كبيرًا من الجرائم التي
ارتـكـبـهــا املــدعــو سـلـيـمــان األسـ ــد ،من
دون م ـحــاس ـبــة ،وه ــو م ــا دف ــع بعض
ّ
ّ
التجمع
املعتصمني إلى التذكير بــأن
ّ
وللشهيد،
لسوريا
اليوم هو للهتاف
ً
ل ـت ـتـ ّ
ـوحــد ال ـه ـت ــاف ــات أخـ ـيـ ـرًا مـطــالـبــة
بإعدام القاتل.
وك ـ ــان ال ــاف ــت ه ــو ال ــوج ــود الـكـثـيــف
لعناصر األم ــن فــي مـكــان االعـتـصــام،
دون االعتراض على ما يجري ،وكذلك
ق ـيــام عـنــاصــر شــرطــة املـ ــرور بتنظيم
ال ـس ـي ــر ،وت ـحــوي ـلــه ب ـع ـي ـدًا ع ــن مـكــان
االع ـت ـص ــام .ورغـ ــم اإلج ـم ــاع الشعبي
عـلــى ض ــرورة أن يـنــال الـقــاتــل عقابه،
ُ
ّ ّ
إل أن األم ــر لــم يـخــل مــن انـقـســام بني
املؤيدين ّحول غاية االعتصام ،إذ وجد
بعضهم أنــه ّ
ربما يكون الفتيل الذي
ّ
يشعل مدينة الالذقية ،وخاصة بعدما
قــامــت ج ـهــات م ـعــروفــة بمعارضتها
للنظام «بتبنيه»« .الثورجية مسكوا
الـقـضـيــة ،وع ــم ي ـحــاولــوا يستغلوها
إعـ ــام ـ ـيـ ــا ،وب ـط ــري ـق ـت ـه ــم ال ــرخ ـي ـص ــة
امل ـع ـتــادة ،لـيــوهـمــوا الـ ــرأي ال ـعــام إنــو
ال ــرئ ـي ــس م ـت ـضــامــن م ــع ق ــرايـ ـب ــو ،أو
م ــواف ــق ع س ـلــوكــه .وهـ ــاد االع ـت ـصــام
حيعطيهم املجال أكتر للصيد باملي
ال ـع ـك ــرة» ي ـق ــول م ـح ـمــد ،ال ـ ــذي رفــض
امل ـش ــارك ــة ب ــاالع ـت ـص ــام ،الـ ــذي ت ـحـ ّـول
الحـقــا إلــى مسيرة جــالــت فــي العديد
ً
من أحياء املدينة ،وصوال إلى منطقة
بسنادا ،مسقط رأس الشهيد .ويؤيده
في ذلك صديقه كمال ،الذي ّ
شدد على
ثقته بالرئيس ،وباألمر الذي أصدره
بإلقاء القبض على القاتل« :يلي عندو
وع ــي ،وب ـخــاف عـلــى الـبـلــد ،مــا بيقدر
يكون جزء من هيك حراك .الرئيس قال
رح يتحاسب ،يعني رح يتحاسب .أنا
عندي ثقة برئيسي».
فــي امل ـقــابــل ،ي ــرى ي ـســار ،امل ـش ــارك في
ّ
االع ـ ـت ـ ـصـ ــام ،أن «الـ ـعـ ـقـ ـي ــد املـ ـع ــروف

خلفية استشهاد العقيد ّ
ّ
االعتصام هذه ّ
حسان الشيخ على يد سليمان هالل األسد (أرشيف)
المرة جاء على

بشجاعته ،ونجاته من عدة محاوالت
اغـ ـتـ ـي ــال ،مـ ــا م ـ ــات ب ـس ــاح ــة امل ـع ــرك ــة.
مــات على يــد ســائــق هــامــر ،بــس أكيد
هــوي شهيد .وإذا اعترفنا كمان إنو
س ــائ ــق ال ـه ــام ــر بـيـشـبــه داعـ ـ ــش ،ومــن
عـصــابــة مـسـلـحــة ،الزم نـتـعــامــل معو
ّ
متل ما منعاملهم» .ويلفت إلى أن هذا
ّ
االعتصام لن يكون األخير ،وأن الوقت
حان لقول الحقيقة «على األقل مشان
املقاتلني ع الجبهات ،يلي شافو رفيق
س ــاح ع ــم يـنـقـتــل ب ــدم بـ ــارد ،وإذا ما
تحاسب القاتل حيقولوا لحالن نحنا
حقنا رصاصة».
الـسـجــال الــدائ ــر لــم يخفف مــن حـ ّـدتــه
ح ــدي ــث م ـح ــاف ــظ ال ــاذقـ ـي ــة ،اب ــراه ـي ــم
خـضــر ال ـســالــم ،إل ــى إذاعـ ــة «شـ ــام ّ إف
إم» ،وتــوصـيـفــه الـجــريـمــة عـلــى أنـهــا
ّ
«جـ ـن ــائ ـ ّـي ــة» ،وأن ال ـق ــات ــل س ـيــاحــق،
ويـ ـق ـ ّـدم ل ـل ـق ـضــاء «أي ـ ــا كـ ــان اس ـم ــه أو

كنيته أو عائلته»ّ .
فالسالم في معرض
ّ
ّ
رده على سؤال حول ملاذا لم يتم إلقاء
ّ
الـقـبــض عـلــى الـقــاتــل ،رغــم أن شـهــودًا
كثيرين ّأك ــدوا هـ ّ
ـويـتــه ،وتـحـ ّـدثــوا عن
ارتـكــابــات سابقة لــه؟ أج ــاب« :إن كان
سليمان األس ــد أو غـيــره ،هــو املـجــرم،

القاتل
المحافظ:
ّ
سيالحق ويقدم
للقضاء أيًا كان
اسمه أو كنيته

ف ــإن ــه س ـي ـم ـث ــل أم ـ ـ ــام ال ـ ـق ـ ـضـ ــاء .وف ــي
الـ ـق ــان ــون :امل ـت ـه ــم ب ـ ــريء ح ـت ــى يـ ــدان،
وس ـل ـي ـم ــان األس ـ ـ ــد مـ ــواطـ ــن سـ ـ ــوري،
والقانون يطبق على أي شخص ،وال
ي ــوج ــد ط ـلــب س ــاب ــق ب ـحــق الـشـخــص
املذكور» وقد أشعلت العبارة األخيرة
حــدة السجال بني املواطنني ،وأثــارت
م ـخ ــاوف ـه ــم ح ـ ــول إم ـك ــان ـي ــة «ل ـف ـل ـفــة»
ّ
ال ـق ـضـ ّـيــة ،وت ـبــرئــة ال ـق ــات ــل .وق ــد ع ــزز
هــذه املـخــاوف منشور كتبه سليمان
ّ
الشخصية على
األســد على صفحته
«فيسبوك» في ليلة االعتصام ،حيث
أكــد بــراء تــه مــن التهمة املوجهة إليه،
ً
ق ــائ ــا ،ب ـعــدمــا اف ـت ـتــح م ـن ـشــوره بــآيــة
مــن الـقــرآن الكريم« :إن جــاء كــم فاسق
بـنـبــأ ،»...قبل أن يتابع« :أنــا سليمان
ابن البطل الهمام .كم يحزنني موقف
األه ـ ــل واألص ـ ـحـ ــاب واألح ـ ـبـ ــاب .كنت
أتــامــل وقوفكم معي ،ومساندتكم ،ال
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القريتين :هنا حدود «داعش»
نور أيوب
يـ ـت ــردد ف ــي أوسـ ـ ــاط ب ـعــض املـتــابـعــن
للميدان ا ّلـســوري أن الـضــربــة األقسى
الـ ـت ــي ت ـل ــق ــاه ــا الـ ـجـ ـي ــش ،فـ ــي ال ـف ـت ــرة
امل ـ ــاضـ ـ ـي ـ ــة ،كـ ــانـ ــت فـ ـ ــي ريـ ـ ـ ــف ح ـمــص
الشرقي ،يوم سقوط مدينة تدمر.
ّ
م ـ ـصـ ــادر م ـط ـل ـعــة تـ ــؤكـ ــد أن ق ـي ــادت ــي
الـجـيــش ال ـســوري وامل ـقــاومــة تتابعان
خ ـط ــوات «داع ـ ــش» امل ـيــدان ـيــة؛ فخطط
التنظيم بــاتــت مـعــروفــة ،وقــائـمــة على

«ربط األوصال والنقاط» في ما بينها،
و«تـحــريــك الخاليا النائمة فــي لحظة
تراها مناسبة» .وتضيف املصادر أن
كثيرين يقعون تحت وطــأة «التهويل
اإلعــامــي» لــ«داعــش» ،وينجرون وراء
أخبار «مضخمة».
يـ ــوم األرب ـ ـعـ ــاء امل ــاض ــي ف ــي ال ـخــامــس
مـ ــن آب ،س ـق ـط ــت م ــديـ ـن ــة ال ـق ــري ـت ــن،
الواقعة في ريــف حمص الجنوبي .لم
يـكــن سقوطها نتيجة «ت ـمــدد» جديد
لتنظيم «الدولة» بل في إطار الضغط

على الجيش ال ــذي بــات يبعد « 3كلم
عن تدمر» .وهدف التنظيم من احتالل
املدينة هو تشتيت جهد القوات أثناء
استعادتهم لتدمر.
القريتني بأهمية استراتيجية،
تتمتع ٌ
فهي قريبة من مدينتي دمشق وحمص
وقريبة من أوتوستراد دمشق ـ حمص
الــدولــي ( 50ك ـلــم) ،إضــافــة إل ــى كونها
ب ــواب ــة «الـ ـب ــادي ــة الـ ـس ــوري ــة» بــات ـجــاه
ً
ال ـشــرق .ع ــاوة عـلــى ذل ــك ،تـقــع املدينة
ع ـلــى خ ــط إم ـ ــداد ال ـق ــوات ال ـعــام ـلــة في

البادية ،ما يعني أن سقوط القريتني
بـ ـي ــد «داعـ ـ ـ ـ ـ ــش» ه ـ ــو ال ـ ـح ـ ـصـ ــول ع ـلــى
«ورقة ضغط» ضد الجيش ،وإمكانية
قطع خطوط إم ــداده ،وجعل القريتني
منطلقًا لعمليات عسكرية وأمنية ضد
القوات املوجودة في محيط املدينة.
واس ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــاد «داعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش» م ـ ـ ــن ع ــامـ ـل ــن
أساسيني ،هما وجــود بعض الخاليا
النائمة التابعة لــه ،وم ــزاج عــام مــوات
في املدينة .أما العنصر املساهم الذي
ّ
طوعه التنظيم ملصلحته فهو التفاهم

بني الجيش واألهالي القائم على إقامة
ح ــواج ــز ف ــي م ـح ـيــط امل ــدي ـن ــة وتـنـفـيــذ
إجراءات روتينية بالتفتيش واملراقبة.
ي ــوم األرب ـع ــاء امل ــاض ــي ،ب ــدأت الـخــايــا
الـ ـن ــائـ ـم ــة ب ــالـ ـتـ ـح ــرك ،ب ــالـ ـت ــزام ــن مــع
ال ـه ـج ـمــات االن ـت ـح ــاري ــة ع ـلــى حــواجــز
املــدي ـنــة ،فـمــا ك ــان مــن ج ـنــود الـجـيــش،
وبــأمــر مــن الـقـيــادة ،إال االنـسـحــاب من
القريتني حفاظًا على األرواح والعتاد.
س ـق ـط ــت امل ــديـ ـن ــة ّ
وروج ـ ـ ـ ـ ــت امل ــاك ـي ـن ــة
اإلعالمية «الداعشية» عن اقترابها من
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ّ
ّ
«مجتهد» يؤكد :أقروا ببقاء األسد

ّ
ـية

السعودية محرجة
من زيارة مملوك
أحرج لقاء محمد بن
سلمان وعلي مملوك
الرياضّ .ردت برواية تبريرية
ّ
أقرت فيها بحصوله
لـ ّ«تعرية األسد»! فيما
أكد المغرد السعودي
«مجتهد» أن الزيارة جاءت
في سياق اتفاق إماراتي
مصري أردني عماني
على إعادة تأهيل النظام
السوري ومحاوالت إلقناع
السعودية بالموافقة
على األمر
وفيق قانصوه

أن تـحـيـكــوا ع ـلـ ّـي امل ــؤام ــرة والـحـقــد»،
ليقول أخيرًا« :الحمد لله الــذي أظهر
ال ـحــق ،وزه ــق ال ـبــاطــل ،فـبـعــدمــا تمت
تبرئتي من قبل أهل الشهيد ،العقيد
حـ ـس ــان الـ ـشـ ـي ــخ ،رحـ ـم ــه الـ ـل ــه ،وب ـعــد
التحقيق الذي أثبت براءتي من كل ما
نسب ّ
إلي في هذه الجريمة ،أقول لكم:
في ما مضى كانت هناك تصرفات ال
أرتضيها اآلن لنفسي ،وإنني أقـ ّـدس
البدلة العسكرية التي يرتديها رجال
الـ ـل ــه ،وأق ـ ـ ـ ّـدس ك ــل م ــن ح ـمــل ال ـســاح
دفــاعــا عــن ســوريــا ،ألنهم رفــاق سالح
مع أبي ،ورفاق دربه ،وال أسمح ألحد
باتهامي جــزافــا ،مــن دون أي علم أو
دلـ ـي ــل» ،لـيـبـقــى ال ـق ـلــق وال ـت ــوت ــر هما
الـسّــائــديــن ل ــدى أه ــل الــاذق ـيــة ،وســط
ّ
املعنية عن اإلدالء ّ
بأي
تحفظ الجهات
ّ
القضية إلى حني انتهاء
معلومة حول
التحقيقات.

بلدة مهني ( 12كلم عن القريتني).
غرب القريتني ،وعلى بعد  15كلم منها،
ت ـقــع ب ـل ــدة ص ـغ ـيــرة ت ـس ـمــى ح ــواري ــن،
يوجد فيها ٌ
عدد من املسلحني املحليني
الــذيــن بــايـعــوا «داع ــش» فــور سيطرته
على القريتني ،وتفاهموا معه بإبقاء
ح ــواري ــن ت ـحــت سـيـطــرتـهــم .وم ــع بــدء
االشـ ـتـ ـب ــاك ــات فـ ــي م ـح ـي ــط حـ ــواريـ ــن،
أغ ـ ــار سـ ــاح ال ـج ــو ع ـلــى ن ـحــو عنيف
على نقاط مسلحي «داع ــش» ،مــا أدى
إلــى سقوط العديد مــن اإلصــابــات في

ف ــي مـطـلــع ال ـش ـهــر ال ـج ــاري نـشــرت
«األخـ ـب ــار» خـبــر «ال ـل ـقــاء املـعـجــزة»
ب ــن رئ ـي ــس م ـك ـتــب األم ـ ــن ال ـقــومــي
الـســوري الـلــواء علي مملوك وولــي
ولي العهد السعودي األمير محمد
بــن سلمان ،فــي الــريــاض ،بوساطة
روس ـيــة .صـمــت ثقيل س ــاد قـبــل أن
ّ
تــؤكــد صحيفة «ص ــان ــداي تايمز»
البريطانية خبر اللقاء بعد يومني،
ً
نـ ـ ـق ـ ــا عـ ـ ــن م ـ ـ ـصـ ـ ــادر سـ ـ ــوريـ ـ ــة فــي
دمشق ،وتالها معهد «ستراتفور»
األم ـيــركــي ،فـيـمــا ال ـتــزمــت الــريــاض
الصمت حيال االع ــان عــن الــزيــارة
امل ـحــرجــة ،وتــركــت مهمة التشكيك
لحلفائها ووسائل اعالمهم.
الـجـمـعــة امل ــاض ــي ،كـتـبــت صحيفة
«الـ ـ ـ ـل ـ ـ ــواء» الـ ـق ــريـ ـب ــة مـ ــن الـ ــريـ ــاض
عـ ــن «ح ـق ـي ـق ــة زيـ ـ ـ ــارة م ـم ـل ــوك إل ــى
ً
ج ـ ّـدة» نـقــا عــن «إعــامــي سـعــودي
موثوق» .ونقلت صحيفة «الحياة»
السعودية ،في اليوم التالي ،الرواية
نـ ـفـ ـسـ ـه ــا عـ ـ ــن «م ـ ـ ـصـ ـ ــدر س ـ ـعـ ــودي
رف ـي ــع» .و«ط ـ ّـي ـب ــت» لـهـمــا صحيفة
ً
«املستقبل» ،فــي الـيــوم نفسه ،نقال
عــن «أوسـ ــاط ديـبـلــومــاسـيــة دولـيــة
وعّ ــربـ ـي ــة وم ـح ـل ـي ــة» ت ـح ــدث ــت عــن
«دقــة هذه املعلومات وشفافيتها».
بــدا واضحًا من ّ
النص نفسه الذي
نشرته «اللواء» و«الحياة» ،أن بيانًا
ِّ
مكتوبًا ُ ُوزع على الصحيفتني ،وأن
األوامـ ــر أعـطـيــت ال ــى السيمفونية
االعالمية التابعة للمملكة بتأكيد
ح ـصــول ال ــزي ــارة ،ول ـكــن مــع تقديم
رواية غير متماسكة حول ظروفها.
ّ
تضمنت
وللتأكيد على «الشفافية»
ال ــرواي ــة إش ـ ــارات ال ــى ت ـفــاص ـيــل ال

صفوفهم .في املقابل كانت املجموعات
امل ـس ـل ـحــة األخـ ـ ــرى ف ــي م ـه ــن ،املــدي ـنــة
القريبة من القريتني ،تراقب ما يجري
في حوارين ،ما اضطرها إلى التواصل
مع قيادة الجيش ،وإبرام تفاهم جديد،
ّ
يحيد مهني عن خطوط الـنــار ،ويعيد
الهدوء إليها.
وتـ ـ ـ ــرى امل ـ ـص ـ ــادر أن مـ ــا حـ ـ ــدث لـيــس
كـمــا ي ـ ّ
ـروج مــن تـمــدد لـ ــ«داع ــش» ،فهو
«م ـ ــوض ـ ـع ـ ــي» .وم ـ ـ ــا ه ـ ــو مـ ــؤكـ ــد ع ـنــد
ً
املصادر :استكمال عمليات تدمر أوال،

ّ
تغير شيئًا فــي جــوهــر األم ــر ،مثل
القول إن اللقاء عقد «في جدة وليس
الرياض» ،وإن مملوك لم يصل مع
الوفد الروسي على الطائرة نفسها،
مــع ل ــوم واض ــح لــدمـشــق واتهامها
بـتـســريــب خـبــر الـلـقــاء امل ـح ــرج .أمــا
مضمون الرواية الضعيفة فهو أن
ال ــزي ــارة ج ــاءت ب ـنــاء عـلــى م ـبــادرة
س ـعــوديــة ،ول ـيــس روس ـي ــة ،إلثـبــات
ح ـس ــن ال ـن ـي ــة و«تـ ـع ــري ــة (ال ــرئ ـي ــس
بشار) األســد أمــام ال ــروس ،وكشف
ْ
ح ـق ـي ـق ــة َمـ ـ ـ ــن يـ ــدعـ ــم اإلره ـ ـ ـ ـ ــاب فــي
سوريا» ،وأن السعوديني اقترحوا
التالي« :نوقف دعمنا للمعارضة،
ُ
ف ــي امل ـق ــاب ــل تـ ـخ ـ ِـرج ــون حـ ــزب الـلــه
وإيـ ـ ـ ـ ــران وامل ـي ـل ـي ـش ـي ــات ال ـش ـي ـع ـيــة
املحسوبة عليها من سوريا ،وبذلك
ي ـكــون ال ـص ــراع أو ال ـحــل س ــوري ــا ـ ـ
ّ
سوريًا ،ونبارك ما تتفقون عليه»،
ً
ل ـ ـيـ ـ ّ
ـرد مـ ـمـ ـل ــوك مـ ـتـ ـس ــائ ــا« :ك ـي ــف
ّ
ن ـت ـصــرف م ــع ح ــزب ال ـل ــه؟ أعـطــونــا
فرصة نفكر»!
ال ـ ّ
ـرد األول ــي جــاء مــن داخ ــل اململكة
ع ـبــر ت ـغ ــري ــدات املـ ـغ ــرد ال ـس ـعــودي
ال ـش ـه ـي ــر «م ـج ـت ـه ــد» ال ـ ـ ــذي كـشــف
«ات ـ ـفـ ــاق إم ـ ــارات ـ ــي مـ ـص ــري أردن ـ ــي
عـمــانــي عـلــى إع ــادة تــأهـيــل النظام
السوري ،ومحاوالت حثيثة إلقناع
السعودية باملوافقة على الخطة».
وق ـ ـ ـ ــال «مـ ـجـ ـتـ ـه ــد» ف ـ ــي تـ ـغ ــري ــدات
ن ـشــرهــا م ـس ــاء ال ـج ـم ـعــة إن الـ ــدول
األربـ ــع تـفــاهـمــت عـلــى أن «صــاحــب
القرار الذي يمكن الحديث معه في
ال ـس ـعــوديــة هــو مـحـمــد بــن سلمان
وق ـ ــد ب ـ ــذل م ـح ـمــد ب ــن زايـ ـ ــد ج ـهــدا
حثيثًا إلقناعه» .وأضــاف أن «لقاء
بن سلمان مع علي مملوك جزء من
ه ــذا ال ـتــرت ـيــب ،وق ــد طـلــب ب ــن زاي ــد
م ــن م ـم ـلــوك أن ي ـك ــون لـطـيـفــا معه
إلــى أبعد حــد» .وأكــد «مجتهد» أن
ولـ ــي ولـ ــي ال ـع ـهــد ال ـس ـع ــودي وعــد
بأن اململكة لن تعترض على إعادة
ت ــأه ـي ــل ل ـل ـن ـظــام ال ـ ـسـ ــوري وعـ ــودة
سـفــراء أي دولــة الــى دمشق «شــرط
أن تــؤجــل مـشــاركــة الـسـعــوديــة في
هذا الترتيب» .وتابع أن «بن سلمان
لـيــس عـنــده تـحـفــظ ،وسـبــب ت ــردده
هـ ــو أن تـ ـق ــدي ــرات االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات
األميركية والتركية تفيد بأن األسد
ً
ل ــن ي ـ ــدوم ط ــوي ــا وامل ــراهـ ـن ــة عليه
خاطئة».
مصادر مطلعة على فحوى الحراك
ال ــدبـ ـل ــوم ــاس ــي املـ ـكـ ـث ــف ال ـ ـجـ ــاري
ف ــي املـنـطـقــة قــالــت لـ ـ «األخـ ـب ــار» إن
«الرياض التي أحرجت من تسريب
خ ـبــر ال ـل ـقــاء ك ــان ــت ف ــي ح ــاج ــة الــى
تقديم تبرير له ،لجمهورها املحلي
وال ـســوري واللبناني ،ولــو بــروايــة
سخيفة ال تنطلي عـلــى األط ـفــال».

وعدم السماح لـ«داعش» باالقتراب من
أوتــوس ـتــراد دمـشــق ـ ـ حـمــص الــدولــي،
فهو «خط أحمر» .وتشير املصادر إلى
أن الجيش أعــاد بناء خطوط دفاعاته
من جديد شرقي األوتوستراد ،راسمًا
حـ ــدود «داع ـ ــش» عـنــد الـقــريـتــن فـقــط.
وتـلـفــت امل ـص ــادر إل ــى أن «داعـ ــش» في
إعــامــه يـبــالــغ فــي إمـكــانـيــة فـتــح ثغرة
مــن الـقــريـتــن بــاتـجــاه مجموعاته في
القلمون.
هناك ،وتحديدًا في القلمون الشرقي،
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متفرقات
عملية خاطفة للجيش
تنعش آمال الحلبيين بالمياه

حلب ــ باسل ديوب

ولـفـتــت ال ــى أن «ال ـن ـقــاش فــي أصــل
اللقاء بدأ على قاعدة بقاء األسد في
الحكم ،وعلى قاعدة التأكيد العلني
للرئيس الــروســي فالديمير بوتني
التزامه نحو سوريا شعبًا وقيادة،
أثناء لقائه وزير الخارجية السوري
وليد املعلم نهاية حزيران املاضي.
وإال ل ــم ت ـكــن ه ـنــاك حــاجــة لــذهــاب
م ـم ـل ــوك ال ـ ــى الـ ـسـ ـع ــودي ــة لـيـسـمــع
امل ــوق ــف الـ ـ ــذي ت ـع ـل ـنــه ع ـل ــى املـ ــأ».
ورأت أن «م ــن املـنـطـقــي أن نسمع
تبريرات غير منطقية وحديثًا عن
أوامــر وطلبات سعودية ،ملا ّ
سببه
التسريب من إحراج للرياض .إذ أن
التفاوض ال يزال في مراحله األولى
ّ
وال حــل ناضجًا بـعــد» .ولفتت الى
أن التصعيد فــي الـلـهـجــة لتغطية
اللقاء «أمــر مفهوم» ،خصوصًا أنه
تــرافــق مــع انــدفــاعــة سـعــوديــة قوية
فــي الـيـمــن« ،وألن كــل ال ـحــراك الــذي
ي ـجــري ف ــي املـنـطـقــة اآلن ال يــوحــي
ّ
يتغير شيء.
ببوادر حلول بعد .لم
لعبة األرض ال تزال هي األساسية،
واألولــويــة تبقى للوقائع امليدانية
حتى إشعار آخر».
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت امل ـ ـ ـصـ ـ ــادر أن «األم ـ ـ ــر
األساسي أن الكل بات مقتنعًا بأن
أحدًا غير قادر على إلغاء أحد .لكن
ب ــازار الحلول لــن يركب إال بعد أن
ي ــرس ــخ االتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي االي ــران ــي
عـنــد األمـيــركـيــن فــي تـشــريــن األول
املقبل .عندها سيكون مطلوبًا من
اي ــران املـشــاركــة فــي مللمة األوض ــاع
ب ــرع ــاي ــة أم ـي ــرك ـي ــة ـ ـ ـ ـ ـ روس ـ ـيـ ــة ،مــن
مـقـ ّـدمــاتـهــا ال ـن ـشــاط الــدبـلــومــاســي
الـ ـ ــزائـ ـ ــد ملـ ــوسـ ـكـ ــو ،ب ـت ـف ــوي ــض مــن
واشـ ـنـ ـط ــن ،ل ـج ـم ــع امل ـع ـط ـي ــات فــي
انتظار الساعة الصفر األميركية.
ّ
ستتحدد اليد العليا لكل
وعندها
دول ــة اقـلـيـمـيــة فــي كــل مــن املـلـفــات،
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري وال ـ ـي ـ ـم ـ ـنـ ــي وال ـ ـعـ ــراقـ ــي
واللبناني».
أم ــا م ـحــاولــة ال ــري ــاض ،ف ــي سـيــاق
رواي ـ ـت ـ ـهـ ــا ،إشـ ــاعـ ــة أجـ ـ ـ ــواء عـ ــن أن
«ال ـ ــروس ب ــات ــوا ي ـنــاق ـشــون مــرحـلــة
مــا بـعــد األسـ ــد» ،وأن «املـفــاوضــات
م ـ ــع ح ـل ـي ـف ـي ــه م ــوسـ ـك ــو وط ـ ـهـ ــران
ْ
وص ـل ــت ح ــد ال ـت ـس ــاؤل ع ـم ــن يقبل
اس ـت ـضــاف ـتــه» ،ف ـتــدرج ـهــا امل ـصــادر
ف ــي «خ ــان ــة ال ـح ــرب الـنـفـسـيــة الـتــي
ت ـس ـت ـخ ــدم ف ـي ـه ــا ك ـ ــل األسـ ـلـ ـح ــة».
وت ـض ـيــف« :امل ــوق ــف ال ــروس ــي عـ ّـبــر
عنه الرئيس بوتني بالتزامه نحو
س ــوري ــا ش ـع ـبــا وق ـ ـيـ ــادة ،وامل ــوق ــف
االي ــران ــي عـ ّـبــر عـنــه املــرجــع األعـلــى
للجمهورية االسالمية بالتأكيد أن
ّ
إيران لن تتخلى على حلفائها .وأي
موقف يصدر عن أي جهة دون ذلك
ال ُي ّ
عول عليه».

تــوجــد مـجـمــوعــات «ج ـيــش اإلسـ ــام»،
وي ــؤك ــد امل ـت ـحــدث ال ـع ـس ـكــري بــاسـمــه،
إس ــام عـلــوش ،أن «ال ـحــرب مــع داعــش
مـسـتـمــرة وه ــي اس ـتــرات ـي ـج ـيــة» ،وهــو
في وضــع «حماية مناطقه من تهديد
التنظيم» .ويلفت عـلــوش ،فــي حديثه
إلــى «األخ ـبــار» ،إلــى أن تمدد «داعــش»
هو في معظمه ناتج من «اتفاقات بني
ال ـج ـيــش الـ ـس ــوري وال ـت ـن ـظ ـيــم» ،وهــي
ت ــأت ــي ف ــي م ـن ــاط ــق س ـي ـط ــرة ال ـج ـيــش،
وعلى حسابه ،لـ«ضرب الثوار».

ّ
تمكن الجيش السوري ،إثر ّعملية خاطفة ،من
السيطرة على كتل أبنية مطلة على مؤسسة
م ـيــاه حـلــب ال ـتــي تـضــم مـحـطــة ال ـضــخ املـغــذيــة
للمدينة والـتــي يتحكم املسلحون مــن خاللها
في تزويد املدينة بمياه الشرب .وقــال مصدر
عسكري ّإن «وحــدات من الجيش تمكنت من
تحرير عدد من كتل األبنية في حي سليمان
ال ـح ـل ـبــي تـعـتـبــر ن ـقــاطــا حــاك ـمــة وذات أهـمـيــة
بإشرافها على محطة ضخ املياه».
وأنعشت العملية ،التي أتــت بعد نحو سنتني
م ــن ال ـج ـمــود عـلــى تـلــك الـجـبـهــة ،آمـ ــال سـكــان
املدينة باستعادة السيطرة على محطة ضخ
املياه ووضع ّ
حد لتحكم الجماعات التكفيرية
في تزويد املدينة باملياه .وبتقدم الجيش ،باتت
كامل املنطقة املمتدة من دوار الصاخور حتى
مفرق املخفر في حي امليدان بيده ،وهذا يجعله
مشرفًا على مباني وســاحــات مؤسسة املياه
الــواق ـعــة بــن سـلـيـمــان الـحـلـبــي وح ـيــي الشيخ
خضر وبستان الجانكية إلى الشمال من حي
امليدان.
وتسيطر الـجـمــاعــات التكفيرية عـلــى املحطة
منذ أكثر من سنتني ونصف السنة ،إذ قامت
خاللها بحرمان سكان املدينة من املياه لفترات
متفاوتة ،باألخص خالل فصول الصيف.
الفروف :األسد شريك في مكافحة االرهاب
ج ـ ـ ّـدد وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة الـ ــروسـ ــي س ـيــرغــي
الفــروف إصــرار بــاده على ضــرورة «التخلي
عن ازدواجية املعايير من أجل املكافحة الفعالة
لتنظيم داعش اإلرهابي واعتبار الرئيس بشار
األسد كشريك في ذلك».
وف ــي م ـقــاب ـلــة م ــع الـقـنــاة
ال ــروسـ ـي ــة األولـ ـ ـ ـ ــى ،ق ــال
الف ـ ـ ـ ــروف «إن امل ـ ـبـ ــادرة
الـ ـ ــروس ـ ـ ـيـ ـ ــة (املـ ـتـ ـعـ ـلـ ـق ــة
بتشكيل جبهة مــوحــدة
مل ـح ــارب ــة داع ـ ـ ــش) الق ــت
اهـ ـتـ ـم ــام ــا واس ـ ـعـ ــا عـلــى
الساحة الــدولـيــة» ،مؤكدًا
أن «ال ـح ـكــومــة ال ـســوريــة
م ـس ـت ـعــدة ل ـل ـم ـش ــارك ــة ف ــي ال ـج ـه ــود ال ــدول ـي ــة
ملكافحة داعش» .ولفت إلى ّأن روسيا اقترحت
على واشنطن وغيرها من الشركاء مكافحة
«داعش» بإنشاء تحالف ودعم الحل السياسي
في سوريا في آن واحد.
وقال الفروف« :إذا كان لدينا عدو واحد ،ينبغي
توحيد جميع القوى ضده .أما اآلن فنحن نرى
أن شــركــاءنــا ال يــزالــون يميلون كالسابق إلى
االن ـخ ــراط فــي لـعـبــة اس ـت ـخــدام املـسـلـحــن بما
يخدم مصالح إحراز أهداف سياسية».
(األخبار)
المفتي حسون يواصل
لقاءاته في الجزائر
تابع مفتي ســوريــا ،أحمد بــدر الدين حسون،
سلسلة لـقــاءاتــه فــي العاصمة الجزائرية التي
كــان قــد وصلها منتصف األس ـبــوع املــاضــي،
حـيــث الـتـقــى أم ــس رئـيــس مـجـلــس األمـ ــة ،عبد
القادر بن صالح.
وأوضـ ـ ـ ـ ــح ب ـ ـيـ ــان صـ ـ ـ ــادر ع ـ ــن م ـج ـل ــس األم ـ ــة
الـجــزائــري أن بــن صــالــح تـطــرق واملـفـتــي العام
لـلـجـمـهــوريــة الـعــربـيــة ال ـســوريــة إل ــى «مـخــاطــر
التطرف الديني ومــا ينجر عنه مــن انــزالقــات
نحو اإلرهاب املهدد ألمن الشعوب ومقدراتها
االقتصادية» .وأشــار البيان إلى ّأن املحادثات
رك ــزت أيـضــا عـلــى «ضـ ــرورة تـصــدي العلماء
واألئ ـمــة والـشـيــوخ للفكر التكفيري املتطرف
ب ـت ـقــديــم اإلسـ ـ ــام ع ـلــى ص ــورت ــه ال ـح ـضــاريــة
الصحيحة» ،الفتًا إلــى التطرق إلــى «األوضــاع
الـســائــدة فــي ســوريــا ومــا يعانيه شعبها من
صعوبات أمنية واقتصادية».
(األخبار)
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تقرير مؤشرات إضافية على الدور الذي ستلعبه إيران في حل أزمات المنطقة ،برزت من خالل ما كشفه وزير
الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف ،في ندوة عقدت في مقر صحيفة «اطالعات» في العاصمة طهران

طهران :سنستمر بتسليح حلفائنا
طهران ــ حسن حيدر
أكد وزيــر الخارجية اإليراني محمد
جواد ظريف أن بالده أوصلت رسالة
واضحة إلى األميركيني وحلفائهم،
ب ــأن ال ــدع ــم اإلي ــران ــي «الـتـسـلـيـحــي»
مل ـح ــور امل ـمــان ـعــة سـيـسـتـمــر .وأشـ ــار
ظــريــف إل ــى أن ه ــذه الــرســالــة م ـ ّـررت
عندما كان البحث يتركز على البنود
امل ـت ـع ـل ـقــة بــامل ـن ـظــومــة ال ـص ــاروخ ـي ــة
البالستية ،ومــوضــوع منع تصدير
واس ـت ـيــراد ال ـســاح ،وف ــق العقوبات
الدولية التي فرضت عام .2007
وزير الخارجية اإليراني كان واضحًا

وصريحًا مــع مـحــاوريــه ،فقد أكــد أن
الدعم التسليحي لحلفاء طهران في
املنطقة لن يوقفه أي قــرار ،سواء عن
مجلس األم ــن أو غـيــره .وق ـ ّـال« :لــوال
دع ـم ـنــا ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،مل ــا ك ــن ــا نـعــرف
اليوم كم من عاصمة إقليمية سقطت
بـيــد داع ــش حـتــى اآلن» .ع ـبــارة أراد
مـنـهــا تــوج ـيــه أك ـثــر م ــن رس ــال ــة ،في
اتجاهات ّ
عدة.
ً
أوال :رسـ ــالـ ــة ت ـط ـم ــن إلـ ـ ــى كـ ــل مــن
يخشى تأثيرات امللف الـنــووي على
دع ــم امل ـقــاومــة بفصائلها املختلفة،
ف ـك ــان الـ ــرد واض ـح ــا ع ـبــر اس ـت ـخــدام
«الدعم التسليحي» ملواجهة األخطار

تقرير

فيروز آبادي :عود حكومة األسد يقوى
أكــد ّرئـيــس هيئة األرك ــان املشتركة للقوات
املسلحة اإليرانية اللواء حسن فيروز آبادي،
أن ّالحكومة السورية «استقوت مــن جديد،
وح ــق ـق ــت ان ـت ـص ــارات مـهـمــة ع ـلــى مختلف
ال ـج ـب ّـهــات» ،مـشـيـرًا إل ــى أن ـهــا «أظ ـه ــرت أنها
تـتـمــتــع بــال ـقــوة ال ــازم ــة ل ـل ـم ـقــاومــة ،وحـفــظ
املصالح الوطنية وصيانة الدستور».
وفــي تصريح لــه ،أول من أمــس ،لفت فيروز
آبــادي إلــى أن «غيوم الـعــداوة امللبدة تنقشع
شيئًا فشيئًا ،ويقوى عــود حكومة الرئيس

(ب ـ ـشـ ــار) األسـ ـ ـ ــد ،وأن داعـ ـ ــش وح ـل ـف ــاءه ــا
سيسحقون تحت عجلة التحوالت القادمة».
وإذ أش ــاد فـيــروز آب ــادي بـمــواقــف الحكومة
الـعــراقـيــة وال ـســوريــة فــي الــدفــاع عــن سـيــادة
ودسـ ـت ــور ب ـلــدي ـه ـمــا ،ف ـقــد دعـ ــا ال ـس ـعــوديــة
وال ـب ـحــريــن إل ــى االس ـت ـجــابــة ملـطــالــب شعبي
اليمن والبحرين املحقة واملشروعة.
ّ
وفــي الـشــأن الـعــراقــي ،دعــا «الـشـعــب بسنته
وش ـي ـع ـتــه إلـ ــى الـ ـح ــذر م ــن م ـك ــائ ــد األعـ ـ ــداء
ف ــي ال ــداخ ــل وال ـ ـخـ ــارج» ،مـعـتـبـرًا أن «بـعــض
األزمــات مصطنعة في الـعــراق ،وأن الدعوات
إلــى التظاهر ّ
تتم بتحريض مــن مجموعات
معروفة ،ومن غير املسلمني أحيانًا ،وكذلك
تفجير خـطــوط نقل الـطــاقــة الكهربائية من
إيران إلى العراق ،وأعمال التخريب األخرى،
ال ـتــي تـتــم فــي اإلطـ ــار ذاتـ ــه ،مــن أج ــل إظـهــار
الحكومة املركزية في بغداد عاجزة».
م ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،أكـ ــد أن «ال ـن ـص ــر حليف
املقاومة في اليمن» ،مشددًا على أن «تحركات
أع ـ ـ ـ ــداء الـ ـشـ ـع ــب لـ ــن ت ـح ـق ــق شـ ـيـ ـئ ــا ،مـهـمــا
أنـفـقــوا مــن مـلـيــارات ،وح ـشــدوا مــن مرتزقة
بــالــدوالرات» .وأكــد أن «السعودية واملرتزقة
سيغادرون الساحة بالسرعة نفسها التي
جاؤوا من خاللها».
(األخبار)

املـحــدقــة بـهــا .هــو لــم يـحـ ّـدد اإلره ــاب
والـتـكـفـيــر ،كـمــا أن ــه لــم يـشــر إل ــى أي
تـطـمـيـنــات ب ـمــا ي ـخــص أم ــن الـكـيــان
الـصـهـيــونــي .ك ــام يــريــح األص ــدق ــاء
والـحـلـفــاء ،وه ــو أن سـيــاســات إي ــران
ّ
تتغير على وقع االتفاق
تجاههم لن
النووي.
ثـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــا :رسـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــة إلـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـخ ـ ـصـ ــوم
اإلقليميني مفادها أن املراهنة على
إسـقــاط نظام هنا أو حكومة هناك،
محكوم بالفشل .فرغم كل ما ّ
مرت به
إيــران من أزمــات داخلية وصعوبات
اقـ ـتـ ـص ــادي ــة خ ــانـ ـق ــة ،اسـ ـتـ ـم ـ ّـرت فــي
ت ــوفـ ـي ــر ال ـ ــدع ـ ــم ،فـ ـم ــا ب ــالـ ـه ــا الـ ـي ــوم
وق ــد أش ــرف ــت عـلــى أن تـنـطـلــق كـقــوة
اقتصادية منافسة إقليميًا.
ثــالـثــا :رســالــة إل ــى واشـنـطــن ودع ــوة
غـ ـي ــر م ـ ـبـ ــاشـ ــرة السـ ـتـ ـثـ ـم ــار الـ ـق ــوة
اإلي ــران ـي ــة وتــأث ـيــرات ـهــا ف ــي املـنـطـقــة
مل ـحــاربــة اإلرهـ ـ ــاب ،األمـ ــر الـ ــذي وفــق
الرؤية اإليرانية ،كان لطهران نصيب
كبير في مكافحته ،بشكل استشاري
عسكري ودعم لوجستي وفي بعض
املواقف استخباري.
ال ـبــرنــامــج ال ـص ــاروخ ــي ب ــات خ ــارج
النقاش ،ذلك أن الصواريخ املمنوعة
هي التي ّ
صممت الستخدام نــووي.
وبـ ـحـ ـس ــب ال ـت ـف ـس ـي ــر اإليـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ــي :ال
صواريخ إيرانية نووية ،وخصوصًا
ب ـع ــد اعـ ـ ـت ـ ــراف الـ ـع ــال ــم بـ ـع ــدم قـ ــدرة
إيـ ـ ـ ـ ــران ،ح ــالـ ـي ــا ،عـ ـل ــى إن ـ ـتـ ــاج رأس
ن ـ ـ ــووي ،م ــا ي ـع ـنــي أنـ ـه ــا أط ـل ـق ــت يــد
التسلح الـصــاروخــي مــن جــديــد ،من
دون أي قـ ـي ــود ،ل ـت ـعــزيــز م ــا تـصـفــه
باالستراتيجية الــدفــاعـيــة .العسكر
يـ ـق ــول إنـ ـ ــه عـ ـل ــى أهـ ـب ــة االسـ ـتـ ـع ــداد
والجهوزية ،والعدو األميركي ،اآلن،
دخ ـ ــل فـ ــي م ــرح ـل ــة ه ــدن ــة س ـيــاس ـيــة
لتنفيذ االتفاق ،فيما تبقى املخاوف
م ــن ت ـحـ ّـركــات إســرائـيـلـيــة م ــع ضيق
الخيارات في هذا اإلطار ،وخصوصًا
أن قواعد االشتباك اختلفت ،ومحور
امل ـ ـقـ ــاومـ ــة بـ ـع ــد ع ـم ـل ـي ــة ال ـق ـن ـي ـط ــرة
أص ـ ـبـ ــح جـ ـبـ ـه ــة واحـ ـ ـ ـ ـ ــدة ،وال ت ـ ــزال
سوريا ولبنان في دائرة االستهداف
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي .ه ـ ــذا م ــا ي ــدف ــع إي ـ ــران
إل ــى ال ـب ـقــاء عـلــى ج ـهــوزيــة عسكرية
مرتفعة ،ألن أي تدحرج عملياتي في
األراضـ ــي الـســوريــة أو اللبنانية قد
يؤدي إلى مواجهة قد تتسع رقعتها.

ّ
لوال دعمنا لما كنا نعرف اليوم كم من عاصمة سقطت بيد «داعش» (أرشيف)

ت ـض ــع الـ ـقـ ـي ــادة ال ـع ـس ـك ــري ــة ،دائـ ـم ــا،
ال ـف ــرض ـي ــات امل ـس ـت ـب ـعــدة ف ــي دائ ـ ــرة
االهتمام ،ملعرفتها بأن العدو ينظر
إل ــى ه ــذه الـثـغــر ب ـهــدف اسـتـغــالـهــا،
وبالتالي ستبقى طهران على درجة
عــال ـيــة م ــن ال ـح ــذر ك ــي ال ت ـن ــام على
ال ـح ــري ــر ال ـ ـنـ ــووي ،وت ـس ـت ـي ـقــظ على
نار الحرب اإلسرائيلية في املنطقة،

األجواء العامة تسير
نحو تسويات تعيد
إنتاج تجربة «الخطوط
الحمراء» النووية

وخصوصًا أن بني املقاومة اللبنانية
ً
وإسرائيل سجاال مفتوحًا من الــرد،
قد يطول بحسب مقتضيات الزمان
والهدف والوسيلة.
األجواء العامة في إيران تسير نحو
ت ـســويــات ف ــي املـنـطـقــة ،تـعـيــد إنـتــاج
تجربة «الخطوط الحمراء» النووية.
إيـ ـ ـ ـ ــران ل ـ ــن تـ ـ ـف ـ ــاوض عـ ـل ــى ش ــرع ـي ــة
ال ـن ـظ ــام ال ـ ـسـ ــوري وال ــرئـ ـي ــس ب ـشــار
األس ـ ــد ،ولـ ــن تـتـخـلــى ع ــن حـلـفــائـهــا
ّ
في العراق ولن تقبل بأي حل يمني
م ــن دون م ـش ــارك ــة «أن ـ ـصـ ــار الـ ـل ــه»،
وهي مستعدة لالنخراط في جهود
مكافحة اإلرهاب ،كما أن لديها فرقة
عسكرية جــاهــزة ستعمل تحت علم
األمم املتحدة في أي مكان في العالم،
في حــال طلب ذلــك .أمــا لبنان ،فعند
سؤال بعض املعنيني اإليرانيني عن
امللف الرئاسي ،يجيبون بابتسامة
وهزة رأس« :لديهم في لبنان تركيبة
س ـيــاس ـيــة ال ي ـف ـه ـم ـهــا غ ـي ــره ــم ول ــن
ّ
يحلها غيرهم».

مشهد ميداني

الجيش ينسحب شمال الغاب ...ويتقدم في الزبداني
مرح ماشي
واصل الجيش السوري وقوات املقاومة
اللبنانية تقدمهم في مدينة الزبداني،
فيما تراجعت قوات الجيش في سهل
ال ـغ ــاب ،وخ ـســرت ن ـقــاط تـمــركــزهــا في
قرية الزيارة وتل واسط واملشيك .وذكر
م ـصــدر م ـيــدانــي ل ــ«األخ ـب ــار» أن آالف
املقاتلني يخوضون أعنف االشتباكات
ضد القوات السورية في سهل الغاب،
ب ـهــدف ن ـقــل املـ ـع ــارك إل ــى ال ـق ــرى الـتــي
ت ـع ـت ـب ــر ال ـب ـي ـئ ــة الـ ـح ــاضـ ـن ــة لـلـجـيــش
ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري ،ب ـغ ـي ــة ت ــدمـ ـي ــر م ـع ـن ــوي ــات
املقاتلني السوريني .ويتابع املصدر أن
هــدف تركيا ،التي تدير العمليات ،أن
تـصــل باملسلحني إل ــى الـسـيـطــرة على
الخط املمتد بني جبل األربعني وجبل
األكراد.
وبـ ـحـ ـس ــب امل ـ ـ ـصـ ـ ــدر ،ف ـ ـ ــإن م ـت ـطــوعــن

م ــدنـ ـي ــن م ـ ــن م ـخ ـت ـل ــف ق ـ ـ ــرى الـ ـغ ــاب
انبروا إلى الدفاع عن قراهم وبلداتهم
وحماية السهل الحيوي.
وانـ ـتـ ـش ــرت وح ـ ـ ــدات م ــن ال ـج ـي ــش فــي
منطقة مشاريع البارة بني جورين وتل
واس ــط على بعد  ٣كلم منها تقريبًا..
ومـنــاطــق أخ ــرى فــي محيط تــل واســط
وعني سليمو.
واستخدمت في االشتباكات مختلف
أنــواع األسلحة الخفيفة والثقيلة ،ما
أدى إل ــى مقتل  25مسلحًا ،حـســب ما
نقل «املــرصــد ال ـســوري» امل ـعــارض17 ،
منهم غير ســوريــن يتبعون «الـحــزب
اإلسـ ــامـ ــي ال ـت ــرك ـس ـت ــان ــي» و«ج ـب ـه ــة
النصرة» ،في حني أن  8منهم من «جند
األق ـ ـصـ ــى» م ــن الـ ـس ــوري ــن ،وذلـ ـ ــك فــي
محيط قرية البحصة وأط ــراف بلدات
املنصورة وخربة الناقوس والزيارة.
إلى ذلك تقدمت قوات الجيش السوري

وامل ـ ـقـ ــاومـ ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة داخ ـ ــل مــدي ـنــة
ال ــزب ــدان ــي ع ـل ــى املـ ـح ــور ال ـش ــرق ــي مــن
ش ــارع ال ــزت ــوت بــاتـجــاه دوار املـحـطــة،
واملـحــور الجنوبي الغربي من املدينة
ع ـب ــر ش ـ ــارع ب ـ ــردى ال ــرئ ـي ـس ــي ،حـيــث
تـمــت الـسـيـطــرة عـلــى دوار الكورنيش
وحــي مسجد ب ــردى ،مــا أدى إلــى أسر
مسلحني من تنظيم «أحــرار الشام».
3
ُ
وح ــدات أخ ــرى مــن الجيش واملـقــاومــة
واص ـل ــت تـقــدمـهــا ف ــي ح ــي ال ــزه ــرة ،إذ
سيطرت على مسجد الزهرة وكتل عدة
جديدة شمال غرب املدينة.
وفــي بلدتي الـفــوعــا وكـفــريــا ،فــي ريف
إدلب ،واصل املسلحون قصف املنطقة
باستخدام قذائف الهاون ،ما أدى إلى
استشهد طفلني وجــرح  14آخرين من
املدنيني في البلدتني.
ون ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــرت ت ـ ـن ـ ـس ـ ـي ـ ـق ـ ـيـ ــات م ـ ـعـ ــارضـ ــة
مـقـتــل  11مـسـلـحــا وجـ ــرح آخ ــري ــن من

استشهد طفالن
في قصف استهدف
كفريا والفوعة

«ال ـج ـيــش ال ـح ــر» ،إث ــر تـفـجـيــر تنظيم
«داعـ ـ ــش» سـ ـي ــارة مـفـخـخــة قـ ــرب مـقــر
لهم في قرية أم حــوش ،في ريف حلب
ال ـش ـم ــال ــي .اش ـت ـب ــاك ــات عـنـيـفــة وقـعــت
بني الطرفني في محيط القرية ،وسط
قصف مدفعي متبادل أدى إلــى وقوع
إص ــاب ــات م ــن ال ـط ــرف ــن .ك ــذل ــك اعـتـقــل
املسلحون فــي منطقة أع ــزاز ،فــي ريف

حلب الشمالي 20 ،مواطنًا كــرديــا من
م ــدي ـن ــة ع ـف ــري ــن ،ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة إغ ــاق
الـ ـط ــرق امل ــؤدي ــة إلـ ــى امل ــدي ـن ــة ،بـحـجــة
قـ ـي ــام امل ـق ــات ـل ــن األك ـ ـ ـ ــراد بــالـتـضـيـيــق
على املتنقلني إلــى عفرين .وتتواصل
االشتباكات على أطراف مدينة عفرين
بني «وحــدات حماية الشعب» الكردية
و«ج ـب ـهــة ال ـن ـصــرة» وحـلـفــائـهــا .كذلك
أفــاد «املــرصــد ال ـســوري» املـعــارض عن
مقتل  10من مسلحي «داعش»ُ ،إضافة
إلـ ــى  18م ـس ـل ـحــا م ــن ف ـص ــائ ــل أخـ ــرى
ف ــي مـحـيــط ق ــري ــة أم ح ــوش ومـنــاطــق
تــالــن وأم ال ـقــرى وصـ ــوران فــي ريــف
حـلــب الـشـمــالــي .وتـخـلــل االشـتـبــاكــات،
أيـضــا ،تفجيران انـتـحــاريــان عبر آلية
مفخخة وحزام ناسف .كذلك قتل عدد
من مسلحي «الجيش الحر» و«جبهة
النصرة» ،إثر اشتباكات بني الطرفني
في مدينة نوى في ريف درعا الغربي.
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اليمن

ّ
ّ
مسقط «سري» وأوباما «يبرئ»
حوار
ّ
إيران من تمدد الحوثيين
من المنتظر أن
تبدأ نتيجة المحادثات الجارية
في مسقط حاليًا بالظهور
االربعاء المقبل ّفي مجلس
األمن ،حيث سيسلم
المبعوث الدولي مبادرة
جديدة خاصة باليمن ،في
وقت خصص فيه الرئيس
باراك أوباما الشأن اليمني
بتصريحات الفتةّ ،
«تبرئ»
إيران من سيطرة «أنصار الله»
على صنعاء
لم تتضح بعد نتائج الجولة االولــى
من املحادثات التي يجريها املبعوث
الــدولــي ال ــى الـيـمــن إسـمــاعـيــل الشيخ
فــي مسقط ،لكن الــوضــع املـيــدانــي في
ج ـن ــوب ال ـي ـمــن مـسـتـمــر بــالـتـغـيـيــرات
وس ـ ــط هـ ـج ــوم واسـ ـ ــع لـ ـق ــوات ال ـغ ــزو
االماراتية والسعودية باتجاه أبني.
وبـ ـع ــد وصـ ـ ــول وف ـ ــد ح ــرك ــة «أنـ ـص ــار
الله» وحزب «املؤتمر الشعبي العام»
إلـ ــى م ـس ـقــط ل ـل ـب ــدء ب ــامل ـح ــادث ــات مــع
مبعوث األمــم املتحدة ،إسماعيل ولد
الشيخ ،تبدو مساعي عمان هذه املرة
أك ـثــر ج ـ ّـدي ــة ،بــات ـجــاه إن ـهــاء ال ـعــدوان
ال ـس ـعــودي ،وس ــط تـكـتــم شــديــد حــول
مـ ـج ــري ــات ال ـ ـل ـ ـقـ ــاءات فـ ــي ال ـعــاص ـمــة
ال ـع ـمــان ـيــة .ول ـغ ــاي ــة ال ـل ـح ـظــة ،ال آث ــار
عملية ألي نقاشات أو تفاهمات في

مسقط ،فيما يحيط الغموض بحقيقة
املبادرات املطروحة على الطاولة ،لكن
التسريبات توضح أن النقاط السبع
ال ـ ــذي يـحـمـلـهــا ولـ ــد ال ـش ـيــخ ستمثل
مـ ـب ــادرة أم ـم ـيــة ج ــدي ــدة ت ـل ـقــى قـبــول
ال ـج ـم ـي ــع ،ع ــوض ــا ع ــن ال ـ ـقـ ــرار ،2216
على أن يسلمها املسؤول الدولي إلى
مجلس األمن ،يوم األربعاء املقبل.
وق ــال وزي ــر خــارجـيــة الــرئـيــس ال ـفــار،
ّ
ـاض
ريـ ــاض ي ــاس ــن ،إن ال ـت ـحــالــف م ـ ٍ
«حتى استعادة اليمن بكامله» ،وإن
امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات فـ ــي م ـس ـق ــط «ال ت ـع ــدو
كونها سعيًا من األمم املتحدة إلقناع
ال ـحــوث ـيــن و(ع ـل ــي ع ـبــدال ـلــه) صــالــح
بتطبيق القرار .»2216
ف ــي ه ــذه االثـ ـن ــاء ،ك ــان الف ـت ــا م ــا قــالــه
الرئيس االميركي بــاراك إوبــامــا ،أول
مــن أم ــس ،للصحافيني فــي واشنطن
حول وضع اليمن ودور إيران ،إذ رأى
ّ
أن تـحـ ّـرك الحوثيني بــاتـجــاه صنعاء
«ل ــم يـكــن بـمــوجــب أوامـ ــر صـ ــادرة عن
(الجنرال االيراني قاسم) سليماني».
وأضـ ـ ـ ــاف أن تـ ـح ــرك ال ـح ــوث ـي ــن ك ــان
تـعـبـيـرًا ع ــن «الـ ـع ــداء ال ـتــاري ـخــي لهم
تـ ـج ــاه ص ـن ـع ــاء ،إض ــاف ــة إلـ ــى مـكــائــد
الرئيس السابق علي عبدالله صالح».
وأضـ ـ ـ ــاف فـ ــي ح ــدي ـث ــه عـ ــن س ـي ـطــرة
«أنصار الله» على صنعاء في أيلول
امل ـ ــاض ـ ــي ،أن إيـ ـ ـ ــران «ط ـل ـب ــت مـنـهــم
(الحوثيني) في لحظة من اللحظات
ضـبــط ال ـن ـفــس ،ول ـكــن اآلن ،وبـعــدمــا
دخل الحوثي إلى صنعاء ،ولم يكن
ه ـنــاك حـكــومــة ،لــم يـجــد أي مـقــاومــة
تـ ــذكـ ــر» .وتـ ــابـ ــع فـ ــي ال ـج ـل ـس ــة ال ـتــي
ّ
ضمت صحافيني وباحثني معنيني
بــامل ـفــاوضــات م ــع إيـ ــران ح ــول املـلــف
النووي« :هل ترغب إيران في إرسال

ال ـســاح لـلـحــوثــي واخ ـت ــاق مشاكل
مع السعودية؟ االجابة هي نعم ،لكن
التحركات لم تكن مبنية على دعوة
لـلـسـيــر ف ــي اتـ ـج ــاه حـ ــرب م ـقــدســة».
ً
ومضى قائال« :ما رأيناه ،على األقل
منذ عام  ،1979أن إيران تتبنى قرارات
ثابتة ومدروسة ،بغية الحفاظ على
النظام ،ولتوسيع رقعة نفوذها حني
يمكن ذلك .هم انتهازيون يبنون ما
يعتقدون أنه سياج يردع أي هجوم
محتمل من إسرائيل ،بواسطة حزب
الله ووكالئهم اآلخرين في املنطقة.
وأع ـت ـق ــد أن م ــا ق ــام ــت ب ــه إيـ ـ ــران في
اليمن هو خير مثال على ذلك».

مشكلة الجنوب

المعارك مستمرة في َأبين
ميدانيًا ،تواصلت املعارك في محيط
زنـجـبــار ،عــاصـمــة أب ــن ،وس ــط تقدم
لقوات الغزو اإلماراتية والسعودية
املـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــودة بـ ـ ـ ـ ــآالف مـ ـ ــن امل ـس ـل ـح ــن
املوالني لـ«القاعدة» والرئيس الفار.
وق ــد سـيـطــر املـهــاجـمــون عـلــى نقطة
الـعـلــم الـتــي تفصل بــن ع ــدن وأب ــن،
من دون أن تتمكن من دخولها .وقد
ّ
رد ال ـج ـي ــش و«الـ ـلـ ـج ــان الـشـعـبـيــة»
بهجمات عدة ،بينها تفجير  4آليات
ل ـل ـقــوات االم ــاراتـ ـي ــة ،أول م ــن أم ــس،
أدت إلـ ــى م ـق ـتــل  70م ــن امل ـس ـل ـحــن،
بـيـنـهــم  5ج ـن ــود إم ــاراتـ ـي ــن وج ــرح

أخرى ،بدا ٌ
نوع من االستياء
من جهةٍ
ف ـ ــي أوسـ ـ ـ ـ ــاط «الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــراك ال ـج ـن ــوب ــي»
بـسـبــب ت ـجــاهــل امل ـح ــادث ــات ال ـجــاريــة
فــي مسقط حــالـيــا ال ـح ــراك ،والقضية
ال ـج ـن ــوب ـي ــة ك ـ ـكـ ــل .وعـ ـ ّـبـ ــر ن ــاش ـط ــون
جنوبيون أمس عن تذمرهم من غياب
أي ق ــوة م ــن الـ ـح ــراك ع ــن امل ـح ــادث ــات،
بعدما حضر الـحــراك في املفاوضات
األخ ـ ـي ـ ــرة فـ ــي س ـل ـط ـن ــة ع ـ ـمـ ــان ،وف ــي
ل ـقــاءات جنيف أي ـضــا .ويــؤكــد هــؤالء
أن تخلي بعض الـقـيــادات الجنوبية
عــن الـحــراك ومطالبه ،مثل الرئيسني
السابقني علي سالم البيض وحيدر
العطاس ،مقابل تعيينات كتلك التي
ح ـصــل عـلـيــه ال ـع ـطــاس ع ـنــدمــا عـ ّـيـنــه
الرئيس الفار عبد ربه منصور هادي
مستشارًا لــه ،جعل القضية تتالشى
تمامًا عن األولــويــات السائدة حاليًا،
ً
ما انعكس تجاهال للقوى الجنوبية
في محادثات من املفترض أن تفضي
ٍّ
إلى حل لألزمة.

اث ـ ـنـ ــن ،اعـ ـت ــرف ــت االم ـ ـ ـ ـ ــارات بـمـقـتــل
ثالثة منهم .ونعت الـقــوات املسلحة
اإلم ــارات ـي ــة «ال ــرت ـب ــاء جـمـعــة جــوهــر
ج ـم ـع ــة ال ـ ـح ـ ـمـ ــادي ،وخـ ــالـ ــد مـحـمــد
عبدالله الشحي ،وفاهم سعيد أحمد
الحبسي».
كــذلــك ،سجل يــوم أمــس قصف جديد
لطائرات الـعــدوان ضــد أه ــداف تابعة
ل ـل ـحــراك الـجـنــوبــي ف ــي ع ــدن ،م ــا أدى
إلى سقوط  10قتلى وإصابة  ،20في
الغزاة
سـيــاق تصفية املـجـمــوعــات املسلحة
يتقدمون في
التابعة للحراك داخــل القوات املؤيدة
أبين
ل ـ ـل ـ ـعـ ــدوان ،مل ـص ـل ـح ــة أجـ ـنـ ـح ــة ح ــزب ومقتل  5جنود
إماراتيين
«االصالح» و«القاعدة».
واعتراضات
(األخبار)
الجنوب تتزايد
(األناضول)

تقرير

ّ
سلطنة عمان تواصل جهودها للحل« :حبل النجاة» األخير
مسقط ـ أوس الكوثري
على الرغم من حيادها املعلن ،تؤدي
ُ
دورًا محوريًا في األزمة
سلطنة عمان ً
الـيـمـنـيــة ،مـمـثـلــة «ح ـبــل ن ـج ــاة» يـكــاد
يكون وحيدًا ،لوقف الحرب املستمرة
على اليمن منذ خمسة أشهر .تواصل
ُع ـم ــان ب ــذل ال ـج ـهــود م ــن أج ــل تقريب
بصمت
وجهات نظر أطــراف الـصــراع
ٍ
ومــن دون ضجيج .وبرغم عضويتها
ف ـ ــي مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون ال ـخ ـل ـي ـج ــي،
ب ـ ــات واض ـ ـحـ ــا ت ـم ــاي ــز ال ـس ـل ـط ـنــة عــن
بــاقــي الـ ــدول األع ـض ــاء ألس ـب ــاب ع ــدة،
م ــا ج ـع ــل م ـ ـبـ ــادرات م ـس ـقــط ت ـت ـصـ ّـدر
املـشـهــد االقـلـيـمــي فــي الــوقــت الـحــالــي
إلح ـي ــاء الـعـلـمـيــة الـسـيــاسـيــة وإط ـفــاء
الـحــرائــق املـسـتـعــرة ،إلــى جــانــب حــراك
وزيــر الخارجية ُ
العماني ،يوسف بن
عـلــوي ،مــن إي ــران إلــى ســوريــا فاليمن
وال ـس ـعــوديــة وح ـتــى إل ــى غ ــرداي ــة في
صحراء الجزائر.
ن ـهــايــة رم ـض ــان امل ــاض ــي ،غـ ــادر وفــد
قـ ـ ــادة ح ــرك ــة «أن ـ ـصـ ــار الـ ـل ــه» مـسـقــط
عائدًا إلــى اليمن .ظهر القياديان في
الحركة ،صالح الصماد ومحمد عبد
الـســام ،فــي صنعاء ،فــي يــوم القدس
العاملي ،شاكرين «املبادرات الطيبة»،
ف ـ ــي اشـ ـ ـ ـ ــارة إل ـ ــى الـ ـ ـ ـ ــدور ال ـ ُـعـ ـم ــان ــي،
وم ـت ـ ّـوع ــدي ــن ال ـت ـحــالــف الـ ــذي ت ـقــوده
السعودية ،بالخيارات االستراتيجية
ال ـتــي «سـتـقـلــب شـكــل املــواج ـهــة» ،في
م ــؤش ــر إل ـ ــى ف ـش ــل جـ ـه ــود الـسـلـطـنــة

للوصول إلــى هدنة دائمة في اليمن.
وكــانــت السلطنة قــد عـبــرت فــي بيان
ع ــن أم ـل ـهــا ف ــي ال ـت ــزام جـمـيــع أط ــراف
النزاع الهدنة التي كانت قد أعلنتها
األمـ ــم امل ـت ـحــدة ورف ـض ــت ال ـسـعــوديــة
االلتزام بها ،قبل أن يستمر التحالف
بعملياته الـجــويــة بــذريـعــة أن األمــم
امل ـت ـح ــدة ل ــم ت ـت ــواص ــل م ـع ـهــم ب ـشــأن
الهدنة ،ليتبني الحقًا أن موعد هدنة
األمم املتحدة كان يتعارض مع خطط
السعودية إلطــاق ما سمتها معركة
«الـ ـسـ ـه ــم ال ــذهـ ـب ــي ل ـت ـح ــري ــر عـ ـ ــدن»،
وهــو ما حصل خــال الهدنة املعلنة،

وأدى إلـ ــى انـ ـكـ ـف ــاءة ق ـ ــوات «أن ـص ــار
ال ـلــه» والـجـيــش الـيـمـنــي مــن املــديـنــة.
ّ
التطورات العسكرية األخـيــرة ،ولــدت
ل ــدى الـسـلـطـنــة ش ـع ــورًا بـخـيـبــة أم ــل،
وخصوصًا أن لقاءات مسقط أدت إلى
ما كاد يكون اتفاقا بني «أنصار الله»
وبـعــض أط ــراف «ال ـحــراك الجنوبي»،
ح ــول تـسـلـيــم األح ـي ــاء ال ـتــي يسيطر
عليها الجيش و«الـلـجــان الشعبية»
لتلك ال ـقــوى الـجـنــوبـيــة ،فــي محاولة
لـطـمــأنــة امل ـك ـ ِّـون ال ـج ـنــوبــي ،لـكــن هــذا
االت ـف ــاق انـتـهــى تـمــامــا ،بـعــد سيطرة
املجموعات املسلحة املؤيدة للتحالف
ف ــي ه ـج ــوم «ال ـس ـه ــم ال ــذه ـب ــي» عـلــى
غالبية أنحاء عدن .كذلك ،فإن سيطرة
تلك القوات ما لبثت أن تبعتها أنباء
عن استهداف للقوى الجنوبية التي
اجتمعت بـ «أنصار الله» في مسقط.
ف ــي ال ـخ ـطــاب األخ ـي ــر لــزعـيــم «أن ـصــار
الله» ،عبد امللك الحوثي ،أكد أن هناك
ّ
مـ ـح ــاوالت لـلـبـحــث ع ــن ح ــل سـيــاســي
ل ـل ـحــرب مــرح ـبــا ب ـهــا ،ف ــي إش ـ ــار ٍة إلــى
جهود عمان التي ما زالت ناشطة في
االت ـجــاهــات كــافــة ،بـمــا فـيــه األمـيــركــي
ّ
حلُ .
ويذكر في هذا السياق،
للبحث عن
أنـ ــه ب ــال ــرغ ــم م ــن ع ـ ــودة وفـ ــد «أن ـص ــار
الـلــه» ال ــذي بقي فــي مسقط ألكـثــر من
شـهــر ون ـصــف شـهــر م ــن دون نتيجة
ناجزة ،استضافت السلطنة األسبوع
املـ ــاضـ ــي وفـ ـ ـ ـدًا رف ـي ـع ــا مـ ــن «امل ــؤت ـم ــر
الـشـعـبــي ال ـع ــام» عـلــى رأس ــه الـقـيــادي
ي ــاس ــر ال ـع ــاوض ــي الـ ــذي ن ـشــر ص ــورة

لقاءات مسقط أدت
إلى اتفاق بين «أنصار
الله» وقوى جنوبية

على مــوقــع «فــايـسـبــوك» ،تجمعه بنب
علوي .هذه املعطيات أشارت إلى عدم
اسـتـســام عـمــان للتصلب الـسـعــودي
واستمرارها في محاولة خرق جبهة
الـحــرب باتجاه هــدنــة دائـمــة ،وفـقــا ملا
ذكر بن علوي أثناء مؤتمره الصحافي
في الجزائر.
ّ
ال يمكن القول إن تصلب الرياض في
امللف اليمني ال يزعج السلطنة .ذلك
يظهر بــن حــن وآخــر فــي تصريحات
عـ ــابـ ــرة ل ـل ـم ـس ــؤول ــن أو فـ ــي م ـق ــاالت
ل ـل ـم ـقــربــن م ــن دوائ ـ ـ ــر ص ـن ــع الـ ـق ــرار،
ّ
تشكك فــي ج ــدوى اسـتـمــرار السلطنة
ف ــي م ـج ـلــس الـ ـتـ ـع ــاون .ف ـف ــي املــؤت ـمــر
الصحافي مع وزير الخارجية املصري،
سامح شكري ،قبل أقل من أسبوعني،
قال وزير الخارجية العماني إنه «ال بد
من حلول دبلوماسية لجميع املشاكل،
وإن العنف والحرب واستخدام القوة
ّ
ال تـ ـح ــل ه ـ ــذه املـ ـش ــاك ــل» ،ف ــي إش ـ ــارة

واضحة إلى رفض أسلوب السعودية.
وكـ ــان قـبـلـهــا ال ــوزي ــر ق ــد ان ـت ـقــد أث ـنــاء
مؤتمره الصحافي مع وزير الخارجية
ال ـجــزائــري رم ـطــان لـعـمــامــرة «الـحــالــة
االنسانية» التي وصل إليها أكثر من
 21مليون يمني جراء العدوان.
في املقابل ،ال يمكن إخفاء االمتعاض
ال ـس ـعــودي م ــن الـ ــدور والـتـصــريـحــات
العمانية .يبدو ذلك جليًا في انتقادات
حـ ـ ـ ــادة ل ـ ـعـ ــدد م ـ ـتـ ــزايـ ــد م ـ ــن امل ـش ــاي ــخ
امل ـح ـســوبــن ع ـلــى األجـ ـه ــزة الــرسـمـيــة
ال ـس ـع ــودي ــة ،ع ـل ــى ش ـك ــل ت ـش ـك ـيــك فــي
ال ــدور العماني وهـجــوم على الــرمــوز
الـ ـعـ ـم ــانـ ـي ــة واس ـ ـت ـ ـغ ـ ــال االخـ ـ ـت ـ ــاف
املذهبي للطعن في ُعمان وسياستها،
وه ـ ــو مـ ــا ازداد فـ ــي أع ـ ـقـ ــاب االتـ ـف ــاق
النووي اإليراني.
الـ ـي ــوم ،تـسـتـضـيــف الـسـلـطـنــة وفـ ــودا
يمنية مــن جــديــد ،فــي م ـحــاولــةٍ يبدو
ٍّ
أنها األخيرة للتوصل إلى حل سياسي
لـ ــأزمـ ــة .وب ــرغ ــم ال ـت ـع ـنــت ال ـس ـع ــودي
ـ الـخـلـيـجــي وت ـص ـع ـيــد ال ـت ـحــالــف من
عملياته العسكرية في اآلونة األخيرة،
تـتــواصــل الـجـهــود العمانية الـجـبــارة
الصامتة بعيدًا عن األضواء في اتجاه
إح ـ ـ ـ ــداث خـ ـ ــرق فـ ــي تـ ـ ّح ــال ــف الـ ـح ــرب.
وبرغم أن ذلك لم يتمخض عن جدوى
ح ـق ـي ـق ـيــة ح ـت ــى اآلن ،تـ ـب ــدو األجـ ـ ــواء
مختلفة ه ــذه امل ــرة ،مــع سـعــي حثيث
لبلورة عملية سياسية بمعية خطة
املبعوث الدولي اسماعيل ولد الشيخ
املوجود في مسقط حاليًا.
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ّ
انتفاضة الرافدين تهز عروش حك ـ
الشارع العراقي يشتعل ،وما من قادر على ضبطه .حيدر العبادي في الواجهة،
هو وتركيبة من األحزاب اإلسالمية ّ
يحملها المتظاهرون مسؤولية كل ما يجري في
البالد .وبين هؤالء وأولئك ،طامعون في إعادة عقارب الساعة إلى الوراء ،يسعون إلى
استغالل الوضع لتحقيق مآربهم :بعضهم في الداخل يريد استعادة سلطة فقدها
في التشكيلة الحكومية األخيرة ،وبعضهم اآلخر في الخارج يريد إجراء تعديل بنيوي في
الحكم في بغداد يدفع بها إلى إعادة النظر في اصطفافها اإلقليمي

التيار الصدري والمجلس األعلى أول من التقط خطورة ما يجري على األرض (أ ف ب)

إيلي شلهوب
حالة من القلق الشديد تنتاب الطبقة
الـحــاكـمــة فــي ب ـغ ــداد .مــا يـحـصــل في
ً
وسط العراق وجنوبه ليس تفصيال
ع ــاب ـرًا .ت ـظــاهــرات تـ ــزداد زخ ـمــا يومًا
بعد يوم .ترفع شعارات مطلبية ّ
تمس
حياة كل مواطن عراقي .تظاهرات ال
أطر تنظيمية لها يمكن التحكم فيها،
وب ــات واض ـحــا أنـهــا بــاتــت تـهــدد من
جهة األح ــزاب اإلســامـيــة بإخراجها
من السلطة ،ومن جهة أخرى تحولت
إل ــى مــوجــة تــركـبـهــا بـعــض األطـ ــراف
املستاءة من أداء رئيس الوزراء حيدر
العبادي إلطاحته.
صـحـيــح أن ــه س ـبــق أن ش ـهــد ال ـعــراق
ت ـ ـظـ ــاهـ ــرات م ـط ـل ـب ـي ــة ،كـ ـ ــان آخ ــره ــا،
قـ ـب ــل امل ـ ــوج ـ ــة الـ ـح ــالـ ـي ــة ،تـ ـل ــك ال ـت ــي
شهدتها الـبـصــرة ،لكنها تـظــاهــرات
كــانــت منظمة مــن قبل أحــد األح ــزاب
املـشــاركــة فــي كعكة السلطة ،وكانت
تخفي خالفات على تقاسم السلطة
وال ـثــورة ،ســرعــان مــا ي ــؤدي التفاهم
ب ـش ــأن ـه ــا إلـ ـ ــى سـ ـح ــب امل ـت ـظ ــاه ــري ــن
مــن ال ـش ــارع .فــي ت ـظــاهــرات الـبـصــرة
املــذكــورة ،كــان الـخــاف بــن «منظمة

ب ــدر» امل ـس ـتــاءة مــن رف ــض «املـجـلــس
األع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى» ،الـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـتـ ــولـ ــى رئـ ــاسـ ــة
مجلس املـحــافـظــة ،إع ـطــاء هــا حصة
مــن املـنــافــع ،رغــم أن للمنظمة تسعة
أع ـضــاء فــي املـجـلــس ،مــا دفـعـهــا إلــى
تـحــريــك ال ـش ــارع بـعـنــاويــن مطلبية
ضــد املحافظ الــذي ال يختلف اثنان
على أنه فاشل.
لكن ما يحصل منذ  31تموز املاضي
أمـ ـ ـ ــر مـ ـخ ـتـ ـل ــف ت ـ ـمـ ــامـ ــا .ت ـ ـظـ ــاهـ ــرات
ت ـحــرك ـهــا م ـن ـظ ـمــات مـجـتـمــع مــدنــي
ً
هي أصــا خــارج املنظومة الحاكمة.
الـ ـتـ ـع ــام ــل م ـع ـه ــا فـ ــي ال ـ ـبـ ــدايـ ــة ك ــان
ك ــامل ـع ـت ــاد :اتـ ـه ــام امل ـش ــارك ــن بــأنـهــم
بعثيون وصــدامـيــون ومــن مخلفات
النظام السابق ،لكنها حجة لم تنفع.
واقــع الحال في الـعــراق جعل الناس
ت ـهـ ّـب تـلـقــائـيــا لـلـمـطــالـبــة بحقوقها
املـ ـ ـه ـ ــدورة .درجـ ـ ــات حـ ـ ــرارة خـيــالـيــة
ورطوبة بأرقام قياسية ،وفي الوقت
نفسه ال كهرباء وال مــاء في املنازل.
تظاهرات البصرة سرعان ما خرجت
عـ ــن الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة ،وتـ ـ ـم ـ ــددت ب ــات ـج ــاه
ب ـ ـغـ ــداد ،مـ ـ ـ ــرورًا ب ــال ـن ـج ــف وك ــرب ــاء
واملثنى وذي قار.
بـ ـ ـ ــدأت املـ ـط ــال ــب ب ــاالحـ ـتـ ـج ــاج عـلــى

تــردي الكهرباء ،رغــم نحو  ٤٠مليار
دوالر صرفت على هذا القطاع خالل
ال ـس ـن ــوات امل ــاض ـي ــة .لـكـنـهــا ســرعــان
مــا رفـعــت ش ـعــارات مكافحة الفساد
وإلغاء مجالس املحافظات ،لتطاول
املنظومة الحاكمة برمتها ،وعمادها
األح ـ ـ ـ ـ ـ ــزاب اإلس ـ ــام ـ ـي ـ ــة ،واملـ ـط ــالـ ـب ــة
بتعديل حكومي وبإلغاء املحاصصة
ال ـ ـطـ ــائ ـ ـف ـ ـيـ ــة وت ـ ـش ـ ـك ـ ـيـ ــل ح ـ ـكـ ــومـ ــات
تكنوقراط.
ت ـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ــرات واك ـ ـ ـب ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــا «ه ـ ـج ـ ـمـ ــة
فايسبوكية» غير مسبوقة استهدفت
شخصني على وجه الخصوص ،وإن
كانت لم توفر رئيس الوزراء السابق
ن ـ ـ ــوري امل ــالـ ـك ــي و«رئ ـ ـيـ ــس امل ـج ـلــس
األعلى» عمار الحكيم وغيرهما من
ق ــادة ال ـع ــراق :وزي ــر الـكـهــربــاء قاسم
الـ ـ ـفـ ـ ـه ـ ــداوي (مـ ـ ــن «تـ ـح ــال ــف الـ ـق ــوى
ال ــوط ـن ـي ــة») ون ــائ ــب رئ ـي ــس مجلس
الـ ـ ــوزراء ب ـهــاء األع ــرج ــي (م ــن الـتـيــار
ال ـ ـصـ ــدري) .األول س ـبــب اس ـت ـهــدافــه
واضح ،فهو يتولى الوزارة املسؤولة
ع ـ ــن أزمـ ـ ـ ــة ال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ــاء ،وإن ك ـ ـ ــان ال
يتحملها وحــده ،فهي مستمرة منذ
الـ ـغ ــزو األمـ ـي ــرك ــي ل ـل ـع ــراق ف ــي ع ــام
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أما األعرجي ،فهو حكاية بحد ذاته.
رم ــز لـلـفـســاد واإلف ـس ــاد فــي ال ـعــراق،
ع ـلــى م ــا ُي ـت ـهــم ،ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أنــه
كـ ــان ي ـتــولــى رئ ــاس ــة ه ـي ـئــة ال ـنــزاهــة
ال ـتــي ج ـمــع م ــن خــال ـهــا ثـ ــروة تـقــدر
بـمـئــات مــايــن ال ـ ــدوالرات .ومل ــا ُعـ ِّـن
في حكومة العبادي الحالية ،سعى
إلــى مـ ّـد يــده نحو وزارة النفط التي
يتوالها القيادي في املجلس األعلى
ع ــادل عـبــد امل ـه ــدي .وق ـت ـهــا ،وبينما
كـ ـ ــان األخ ـ ـيـ ــر فـ ــي ج ــول ــة خ ــارج ـي ــة،
ذهب األعرجي لتفقد إحدى املنشآت
النفطية في البالد .ثارت ثائرة عبد
امل ـهــدي وه ــدد الـعـبــادي باالستقالة
إذا ك ـ ـ ـ ّـرر األع ـ ــرج ـ ــي ت ـل ــك ال ـخ ـط ــوة،
ع ـلــى م ــا ت ـف ـيــد امل ـع ـل ــوم ــات .م ــا كــان
مــن الـقـيــادي ال ـصــدري إال أن سحب
ي ــده مــن وزارة الـنـفــط وص ــوب نحو
وزارة ال ـك ـه ــرب ــاء ال ـت ــي ه ـي ـمــن على
استثماراتها .صفحات «الفايسبوك»
حافلة بصكوك ملكية عقارات باسم
األعرجي ،بعضها في ...لندن.
كثيرة هي املــؤشــرات التي تــدل على
أن واض ــع تـظــاهــرات ال ـيــوم مختلف
ع ــن ك ــل الـ ـتـ ـج ــارب ال ـس ــاب ـق ــة .بــاتــت
الحديث اليومي للطبقة السياسية.

حيدر العبادي اضطر إلى تبني لغة
تحاكي لغة املتظاهرين ،وذلك حتى
قـبــل املــوقــف الــافــت للمرجعية يــوم
الـجـمـعــة .فــي ه ــذا ال ـي ــوم ،أك ــد أحمد
الصافي ،ممثل املرجعية في كربالء،
أن على حكومة العبادي أن تضرب
املـتــورطــن بــالـفـســاد بـيــد مــن حــديــد.
سبق للمرجعية أن قالت الكالم نفسه
أيام نوري املالكي .خطاب انتهى إلى
قــرار مــن السيد السيستاني برفض
اسـ ـتـ ـقـ ـب ــال أي م ـ ــن وزراء ح ـك ــوم ــة
املــالـكــي إلــى أن انـتـهــى إلــى السقوط
مــن الـحـكــم .ال بــد أن الـعـبــادي التقط
اإلشارة ،وهو يدرك أن دعم املرجعية
له هو الشيء الوحيد الذي يبقيه في
الـحـكــم ،فــي ظــل ع ــدم رض ــا كثير من
الـقــوى السياسية ،يتقدمها الحشد
الشعبي ،عنه.
بــل أك ـثــر مــن ذل ــك ،ي ـبــدو واض ـحــا أن
األح ـ ــزاب اإلســام ـيــة الـحــاكـمــة قــرأت
أمـ ـ ـ ــورًا عـ ــديـ ــدة بـ ــن الـ ـسـ ـط ــور ،دف ــع
بـهــا إل ــى االج ـت ـمــاع ب ــداي ــة األس ـبــوع
امل ــاض ــي .اج ـت ـمــاع ان ـت ـهــى إل ــى ق ــرار
بالنزول إلى الشارع لسحبه من بني
أيــدي منظمات املجتمع املدني التي
تحرك التظاهرات .هذا ما دفع ،على
سبيل املـثــال ،السيد مقتدى الصدر
إلى إعالن دعمه مطالب املتظاهرين،
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن ـهــا تـسـتـهــدف في
األسـ ــاس أح ــد كـ ــوادره وممثليه في
الـحـكــم .كــذلــك وضــع املجلس األعلى
اسـتـقــالــة وزرائ ــه فــي تـصــرف رئيس
ّ
الحكومة ،عــل ذلــك يــؤدي إلــى تهدئة
امل ـح ـت ـجــن .وه ــو م ــا يـفـســر مـطــالـبــة
هـ ــذه األح ـ ـ ــزاب ألح ـم ــد ال ـش ـل ـبــي بــأن
يـ ـخ ــوض غـ ـم ــار ال ـ ـشـ ــارع بــاع ـت ـبــاره
ع ـل ـمــان ـيــا ي ـم ـكــن أن ي ـس ــاع ــد ضـبــط
الوضع.
م ـصــادر واس ـعــة االطـ ــاع قــريـبــة من
دوائ ـ ــر ال ـح ـكــم ف ــي الـ ـع ــراق ت ـق ــول إن
التيار الصدري واملجلس األعلى أول
م ــن ال ـت ـقــط خ ـط ــورة م ــا ي ـجــري على
األرض ،لكونهما الحزبني الوحيدين
اللذين يمتلكان مكاتب في كل أنحاء
الـ ـع ــراق (خ ــاف ــا ع ـلــى س ـب ـيــل امل ـثــال
لحزب الــدعــوة النخبوي البعيد عن
نبض الشارع).
تـ ـ ـق ـ ــول م ـ ـ ـصـ ـ ــادر فـ ـ ــي ال ـ ـحـ ــزبـ ــن إن
الـنـشـطــاء الــذيــن يمسكون بــالـشــارع
ال ـي ــوم ه ــم م ــن ال ـت ـي ــارات الـعـلـمــانـيــة
املـنـضــويــة ف ــي إط ــار آالف منظمات
املـ ـجـ ـتـ ـم ــع املـ ـ ــدنـ ـ ــي الـ ـ ـت ـ ــي أنـ ـش ــاه ــا
ودرب ـه ــا ومــول ـهــا األم ـيــرك ـيــون على
م ــدى الـخـمـســة عـشــر عــامــا املــاضـيــة.
وتضيف أن ما ينادي به املتظاهرون
مـ ـط ــال ــب مـ ـحـ ـق ــة تـ ـحـ ـظ ــى ب ـت ـغ ـط ـيــة
اج ـت ـمــاع ـيــة مـنـقـطـعــة ال ـن ـظ ـيــر ،لـكــن
«الطابة تكبر بشكل مخيف ،هنالك
نية في خربطة الوضع في الجنوب
وضـ ــرب األح ـ ــزاب اإلس ــام ـي ــة» الـتــي
ّ
يحملها املتظاهرون املسؤولية عن
كل ما حصل في العراق منذ سقوط
النظام الـســابــق .ولعل مــا يعزز هذا
الحديث ،تمدد شعارات املتظاهرين
إلى املطالبة بإخراج اإلسالميني من
الحكم والحد من النفوذ اإليراني في
ال ـعــراق .تضيف امل ـصــادر أنــه حــراك،
بغض النظر عــن طبيعته ،إال أنــه ال
شك يحظى ،أو سيحظى ،بدعم قوى
إقليمية ،تتقدمها تركيا والسعودية،
تسعى إلى تغيير الوضع القائم في
بالد الرافدين.
املصادر املطلعة تؤكد أن األميركيني
ي ـ ـت ـ ـه ـ ـمـ ــون األح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزاب اإلس ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة
(الـ ـشـ ـيـ ـعـ ـي ــة) بـ ـ ــ«نـ ـ ـك ـ ــران ال ـج ـم ـي ــل»
وي ـحـمـلــونـهــا م ـســؤول ـيــة إخــراج ـهــم
م ــن الـ ـع ــراق ف ــي عـ ــام  2011ورف ــض
حـتــى إب ـق ــاء ق ــوة رم ــزي ــة فـيــه بصفة
ً
مـ ـسـ ـتـ ـش ــاري ــن ،ف ـ ـضـ ــا ع ـ ــن ك ــون ـه ــم
ي ـ ـ ـمـ ـ ــاهـ ـ ــون بـ ـيـ ـنـ ـه ــا وبـ ـ ـ ـ ــن إيـ ـ ـ ـ ـ ــران،
ويـ ـعـ ـتـ ـب ــرون وج ـ ــوده ـ ــا فـ ــي ال ـح ـكــم
اسـتـمــرارًا للنفوذ اإليــرانــي فــي بالد
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ــام بغداد
الــرافــديــن .وتضيف املـصـ ّـادر نفسها
أن «العراق مقبل على خضة ...هناك
مخاوف من حرب أهلية ضمن البيت
الواحد».
يوم الجمعة املاضي ،عادت األحزاب
اإلسالمية املشكلة للتحالف الوطني
ال ـع ــراق ــي إل ــى االل ـت ـئ ــام ف ــي اجـتـمــاع
اسـتـغــرق أكـثــر مــن  ١٢ســاعــة ،حضر
العبادي نحو ثالث ساعات منها .بدا
االنـقـســام واضـحــا فــي مــا بينها بني
مؤيدي األخير وبني املستائني منه.
تلميحات كثيرة إلــى ضــرورة إجــراء
ت ـعــديــل ح ـكــومــي يـ ــؤدي إل ــى تغيير
رئ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء .كـ ــام ع ــن ضـ ــرورة
ّ
تـ ـس ــل ــم الـ ـح ـش ــد ال ـش ـع ـب ــي لـلـسـلـطــة
باعتباره «األكثر نزاهة ونظافة وقدم
تضحيات جمة دفاعًا عن البالد في
مــواج ـهــة ال ـت ـك ـف ـيــريــن» .ت ــراف ــق ذلــك
مــع تـصــريـحــات ملمثلي منظمة بــدر
وعصائب أهل الحق معلنة تأييدها
لـلـمـطــالــب امل ـش ــروع ــة لـلـمـتـظــاهــريــن
ومشاركتهم احتجاجاتهم ضد دولة
فيها أكثر من أربعة آالف مدير عام
و ٧٤٠وكيل وزارة.
ضـغــوط مــن ال ـشــارع تحظى بغطاء
امل ــرج ـع ـي ــة ،وأخـ ـ ــرى م ــن ش ــرك ــاء في
الحكم يــريــدون إقـصــاءه منه ،دفعت
العبادي إلى رمي الكرة إلى مجلس
ال ـن ــواب بـ ـق ــرارات مفصلية اتـخــذهــا
يـ ـ ــوم أمـ ـ ــس تـ ـحـ ـت ــاج إلـ ـ ــى م ـص ــادق ــة
تـشــريـعـيــة ،تـبــدأ بترشيق الـ ــوزارات
وإل ـ ـ ـغـ ـ ــاء مـ ـن ــاص ــب ن ـ ـ ـ ــواب رئ ـي ـس ــي
ال ـج ـم ـهــوريــة وم ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء وال
تنتهي بتقليص شــامــل وف ــوري في
إعــداد الحمايات لكل املسؤولني في
الــدولــة بضمنهم الــرئــاســات الـثــاث
وإلـ ـغ ــاء امل ـخ ـص ـصــات االسـتـثـنــائـيــة
لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات
الدولة واملتقاعدين ،بل بلغ به الحد
إل ــى إق ـ ــرار «إب ـع ــاد جـمـيــع املـنــاصــب
العليا مــن هـيـئــات مستقلة ووك ــاء
وزارات ومـ ـسـ ـتـ ـش ــاري ــن وم ــدي ــري ــن
ع ــام ــن عـ ــن امل ـح ــاص ـص ــة ال ـحــزب ـيــة
والـطــائـفـيــة» ،على أن «تـتــولــى لجنة

مهنية يعينها رئيس مجلس الوزراء
اختيار املرشحني في ضــوء معايير
ال ـك ـفــاءة وال ـن ــزاه ــة بــاالس ـت ـفــادة من
الخبرات الوطنية والدولية في هذا
املـ ـج ــال وإع ـ ـفـ ــاء م ــن ال ت ـت ــواف ــر فـيــه
ال ـش ــروط امل ـط ـلــوبــة» .كــذلــك دع ــا إلــى
تشكيل لجنة تعمل وفــق مـبــدأ «من
أيـ ــن ل ــك ه ـ ـ ــذا؟» ،مـهـمـتـهــا الـتـحـقـيــق
ومحاكمة الفاسدين.
وبـ ــاشـ ــر ال ـ ـع ـ ـبـ ــادي ،عـ ـل ــى مـ ــا تـفـيــد

دولة فيها أكثر من
أربعة آالف مدير عام
و ٧٤٠وكيل وزارة
باشر العبادي بإعداد
قائمة لمتهمين
بالفساد يفترض
تحويلها إلى القضاء

امل ـع ـلــومــات ،ب ــإع ــداد قــائـمــة موسعة
ملـ ـتـ ـهـ ـم ــن فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـف ـ ـ ـسـ ـ ــاد يـ ـفـ ـت ــرض
تحويلها إلى القضاء ،على أن تعطى
األولــويــة للتحقيق فــي ستة ملفات
هي عقود الكهرباء وصفقة السالح
الــروســي وعقود شــراء أجهزة كشف
املتفجرات وميزانية  ٢٠١٤وسندات
األراض ـ ـ ـ ـ ــي ال ــوهـ ـمـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي وزع ـ ــت
ع ـلــى امل ــواط ـن ــن وال ـ ـ ــ ٥٠أل ــف عنصر
«الفضائي» في الجيش العراقي.
ومع ذلك تبدو القناعة راسخة لدى
الـعــديــد مــن األط ــراف بــأن كــرة الثلج
املطلبية انطلقت فــي ال ـعــراق ،وبــات
من الصعب وقفها أو حتى السيطرة
عليها.

الصدر :تظاهرات مليونية
دعمًا لـ«اإلصالحات»
توالت ردود الفعل السياسية على «الحزمة
األول ـ ـ ــى ل ــإص ــاح ــات» الـ ـت ــي أعـ ـل ــن عـنـهــا
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء ال ـع ــراق ــي ع ـقــب جلسته
االستثنائية أمس ،وجاء أبرزها من «التيار
ّ
«التهيؤ للنزول الى
الصدري» الذي دعا إلى
الشارع بتظاهرات مليونية».
وخــال مؤتمر صحافي ،استند املتحدث
ال ــرس ـم ــي ب ــاس ــم ال ـس ـيــد م ـق ـتــدى ال ـص ــدر،
الشيخ صــاح العبيدي ،في إعــان املوقف
ال ــداع ــم لــإصــاحــات إل ــى واقـ ــع «ال ـظ ــروف
االستثنائية التي يمر بها بلدنا ...ووقوفًا
مع املطالب املشروعة» .وأشار إلى أنه «إذا لم يتم التصويت من قبل البرملان العراقي على
ّ
بالتهيؤ للنزول إلى الشارع بتظاهرات
حزمة اإلصالحات ...فإن سماحة السيد القائد أمر
مليونية أمــام مجلس الـنــواب» ،مؤكدًا في الوقت نفسه الرفض «املطلق ألي تدخل أجنبي
بقرارات حملة اإلصالح الشاملة ،خصوصًا من الجانب األميركي».
من جهة أخرى ،كان نائب رئيس الجمهورية ،نوري املالكي ،قد جدد صباح أمس املوقف
«الداعم لإلصالحات التي تقتضيها العملية السياسية ،والتي وجهت بها املرجعية الدينية
العليا» ،فيما رأى حزب «الدعوة» في اإلصالحات «ترجمة عملية لنداء املرجعية الدينية العليا
واستجابة صادقة إلرادة املواطنني».
وفي سياق الــردود ،أعلن نائب رئيس ال ــوزراء ،بهاء األعرجي ،أنه توجه إلى االدعــاء العام
وهيئة النزاهة وطلب التحقيق في تهم عديدة ّ
وجهت ضده ،مخاطبًا العراقيني بالقول ّإن
«أمانتكم ّ
ردت إليكم وسأبقى خادمًا ألهلي وناسي».
ّ
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد قال خالل الجلسة االستثنائية إن «األخطاء
املتراكمة للنظام السياسي ال تتحمله الحكومة الحالية» ،مشيدًا في الوقت نفسه «بموقف
املرجعية الدينية» ،فيما أف ــادت معلومات صحافية بـ ّ
ـأن مــا أعلن سبقه قــرار بإحالة 49
ضابطًا برتب مختلفة «إلى األمرة» في وزارة الداخلية على خلفية قضايا فساد.
(األخبار)
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ّ
«لحظة يسارية جديدة»
في ساحات االحتجاج
بغداد ــ حسام السراي
احتجاجات انطلقت شرارتها األولى
فــي الـبـصــرة جـنــوبــا ضــد واق ــع ســوء
ال ـ ـخـ ــدمـ ــات فـ ــي أغـ ـن ــى مـ ـ ــدن الـ ـع ــراق
الـ ـت ــي تـ ـع ــوم ع ـل ــى ب ـح ــر مـ ــن ال ـن ـف ــط،
ّ
وات ـس ـع ــت لـتـشـمــل م ـنــاطــق مـحــاذيــة
ووسط العراق .خاللها ،سقط الشاب
ً
ّ
البصري منتظر غني الحلفي قتيال
ّ
برصاص القوات األمنية ،في تظاهرة
ّ
الحرية
في البصرة ،فبات أحد رموز
في عراق ما بعد .2003
«ب ــاس ــم ال ــدي ــن ب ــاگ ــون ــه ال ـح ــرام ـي ــة»
(باسم الدين سرقنا الحرامية)ّ ،
ربما
يكون هذا الشعار الذي رفع الحقًا في
ساحة التحرير ببغداد ،وفي ساحات
احتجاج محافظات بابل والناصرية
ً
وال ـب ـصــرة وال ـع ـم ــارةّ ،ق ــد أربـ ــك فـعــا
ّ
السياسية املتنفذة في البالد
القوى
ّ
ال ـي ــوم ،إل ــى درجـ ــة أن عـفــويــة إط ــاق
الشعار دفعت ببعض رمــوز النخبة
ال ـس ـي ــاس ـ ّـي ــة ال ـح ــال ـي ــة إل ـ ــى الـتـقـلـيــل
مــن ش ــأن املـتـظــاهــريــن الـسـلـمـ ّـيــن في
«الـّجـمـعــة األولـ ــى» ّ( 31ت ـمــوز )2015
وأنـ ـه ــم «مـ ـج ـ ّـرد م ـمــث ـلــن ل ـتـ ّ
ـوج ـهــات
ّ
ّ
ويسارية ليس لها حضور
علمانية
ّ
ّ
مؤثر في املجتمع العراقي»ّ .
«الـجـمـعــة ال ـثــان ـيــة» 7 ،آب ،كــنــا أم ــام
مشهد جــديــد بحضور حــاشــد وغير
ّ
الحقيقي
مــألــوف ،عـنــوانــه االحـتـكــاك
ّ
ّ
علمانية
هات
بتوج
بــن متظاهرين
ّ
ويـسـ ّ
ـاريــة قبالة متظاهرين يمثلون
ّ
السياسي،
تيارات وجماعات اإلسالم
ل ـكــن ل ـيــس ت ـلــك ال ـتــي ل ـهــا وجـ ــود في
السلطة اليوم ،لكن من تمتلك أجنحة
مسلحة ُتعتبر ّ
القوة الضاربة ضمن
ق ـ ـ ــوات «الـ ـحـ ـش ــد الـ ـشـ ـعـ ـب ـ ّـي» .ل ـل ـم ـ ّـرة
األول ــى فــي ب ـغــدادُ ،يــرفــع شـعــار أمــام
ن ـصــب جـ ــواد س ـل ـيــم ،ي ـق ــول« :ديـنـكــم
ري ــاء كــامـكــم ه ــراء أمــوالـكــم ن ـهــب،»...
ً
فضال عن الشعار البارز «باسم الدين
ب ــاك ــون ــه الـ ـح ــرامـ ـي ــة» .وفـ ــي ال ـســاحــة
نـفـسـهــا ،لـكــن مــن الـجـهــة امل ــؤدي ــة إلــى
شـ ــارع ال ـس ـع ــدون ،رف ــع اإلســام ـيــون
ال ــذي ــن أت ـ ــوا لــاح ـت ـجــاج ع ـلــى رداءة
األوضـ ــاع أي ـضــا« :ل ــوال الــديــن لكانت
ّ
والكرادة.»...
داعش في ساحة التحرير
تالق نادر لم يسبق أن حصل منذ 12
ٍ
عامًا في عراق ما بعد ّ
صدام.
ّ
يمكن هنا ّ
عد ثالثة «أصناف» تؤلف
ّ
جميعها الجسم املدني في تظاهرات
س ــاح ــة ال ـت ـحــريــر ف ــي بـ ـغ ــداد .صنف
ّ
ـاغ ج ــل ـه ــم م ــن املـثـقـفــن
حـ ـض ــوره طـ ـ ـ
وال ـش ـب ــاب م ــن ٍ ّ
رواد ش ـ ــارع املـتـنـبــي
والـ ـن ــاشـ ـط ــن غ ـي ــر املـ ــؤدل ـ ـجـ ــن ،رف ــع
ش ـعــارات غــاضـبــة وس ــاخ ــرة ،وصلت
إلــى حـ ّـد تعرية رم ــوز السلطة وقــادة
الـكـتــل عـلـنــا .وصـنــف مــن املــؤدلـجــن،
أن ـص ــار ال ـح ــزب ال ـش ـيــوعـ ّـي ال ـعــراقـ ّـي
ال ــذي ــن اح ـت ـف ـظــوا ب ــامل ـك ــان نـفـســه في
سـ ــاحـ ــة الـ ـتـ ـح ــري ــر مـ ـن ــذ ح ـض ــوره ــم
ف ـ ــي تـ ـ ـظ ـ ــاه ـ ــرات ش ـ ـبـ ــاط ع ـ ـ ــام 2011
ي ــوم ك ــان ل ـهــم ص ــوت أقـ ــوى ووج ــود
ّ
أك ـث ــر وض ــوح ــا حـيـنـهــا .ف ــي ح ــن أن
الصنف الثالث هو جمع من العائالت
ّ
واألكاديميني والطبقات التي سحقها
ع ـق ــد م ــن املـ ـ ـ ــرارة والـ ـفـ ـس ــاد اإلداريّ
ً
وامل ــال ـ ّـي ،تـجــد بينهم مـثــا ّأم شهيد
م ـ ـغـ ــدور مـ ــن بـ ــن ض ـح ــاي ــا «م ــذب ـح ــة
ّ
سـ ـب ــايـ ـك ــر» ،ورجـ ـ ـ ــل م ـ ـسـ ــن أص ــاب ـت ــه
اإلع ــاق ــة م ــن ان ـف ـجــار س ـ ّـي ــارة ملغمة؛
ان ـت ـمــاء هـ ــؤالء إل ــى ال ـص ــوت امل ــدن ـ ّـي،
ّ
املطلبية البعيدة
متأت من شعاراتهم
ٍ
ّ
عن العقائد واالنتماءات الطائفية.
ال ـنــاقــد ،مـحـ ّـمــد غ ــازي األخ ــرس الــذي
ذهـ ـ ـ ــب الـ ـجـ ـمـ ـع ــة املـ ـ ــاضـ ـ ــي مـ ـ ــع اب ـن ــه
واب ـن ـتــه إل ــى ســاحــة ال ـت ـحــريــر ،يـقــول
ل ــ«األخ ـبــار»« :يـمـ ّـر الـعــراق فــي لحظة
ّ
مهمة اخـتـمــرت أخ ـي ـرًا .بعد  ١٢عامًا
من التغيير ،وثالث دورات تقريبًا من
الـنــواب والحكومات ،نحن أمــا حــراك

تالق نادر لم يسبق أن حصل منذ  12عامًا في عراق ما بعد ّ
صدام (أ ف ب)
ٍ

يـبــدو صــادمــا للوهلة األولـ ــى .ورغــم
ّ
اليومية التي تدور رحاها مع
املعركة
اإلرهاب والفساد ،أمكن ظهور لحظة
وع ــي أسـتـطـيــع أن أص ـف ـهــا بــاملــدنـيــة
ّ
اليسارية الـجــديــدة ،وهــي بالفعل
أو
عفوية وليست ذات صلة بتنظيمات
سـ ـي ــاس ـ ّـي ــة ،وهـ ـن ــا ت ـك ـم ــن أه ـم ـي ـت ـهــا
ّ
وأصالتها» .يضيف أن «هناك رفض
ّ
تام لحركات اإلســام السياسي التي
حكمت وتـحـكــم فــي ال ـع ــراق ،نـظـرًا ملا
آلت إليه األوضــاع بسببها ،بل هناك
ّ
رفـ ــض تـ ــام ل ـك ــل ال ـط ـب ـقــة ّ الـسـيــاسـ ّـيــة
الحاكمة ...ننتظر أن يتمخض الحراك
ع ــن ج ـســم واضـ ــح مل ـع ــارض ــة جــديــدة
ّ
رب ـم ــا تـقـلــب األوضـ ـ ــاع ف ــي املستقبل
القريب».

ثالثة
ّ
«أصناف»المدنيّ
تؤلف الجسم
في تظاهرات ساحة
التحرير في بغداد
ال ـنــاشــط امل ــدن ـ ّـي يــاســر ال ـس ــال ــم ،يـقـ ّـر
ب ـ ـ ــوالدة ح ــرك ــة م ــدن ـ ّـي ــة اح ـت ـجــاجـ ّـيــة
جــديــدة بـشــرائــح مـتـنـ ّـوعــة ،الفاعلون
ف ـي ـهــا ه ــم ال ـن ــاش ـط ــون ال ـس ـيــاسـ ّـيــون
وامل ـ ــدنـ ـ ـي ـ ــون ال ـ ــذي ـ ــن قـ ـ ـ ـ ــادوا ال ـ ـحـ ــراك
ّ
االحتجاجي طيلة السنوات املاضية.
ّ
وي ـض ـي ــف الـ ـس ــال ــم أن «ال ـي ـس ــاري ــن
ك ـ ـقـ ـ ّـوة س ـي ــاس ـ ّـي ــة وك ـ ــأف ـ ــراد (ي ـق ـصــد
ّ
ّ
العراقي) ،ما زالــوا
الشيوعي
الحزب
فاعلني في هذا الحراك ،ولديهم رؤية
ّ
واضحة لهذه املرحلة» .إال أن السالم
ي ـخ ـت ـلــف مـ ــع الـ ـ ـ ــرأي الـ ـق ــائ ــل ب ـ ــوالدة
ّ
تشكيل سـيــاسـ ّـي يـســاري جــديــد ،ألن
ّ
ذل ــك «غـيــر واض ــح حــتــى اآلن .جميع
ّ
الطروحات الحالية تركز على أهداف
ّ
االحتجاجية».
الحركة
ال ـش ــاع ــر وال ـص ـح ــاف ـ ّـي ص ـف ــاء خـلــف،

وه ـ ـ ـ ــو اب ـ ـ ـ ــن امل ـ ــديـ ـ ـن ـ ــة ال ـ ـت ـ ــي ق ــدح ــت
ّ
ش ــرارة احتجاجات  ،2015يعتقد أن
التظاهرات فــي املحافظات ،وبعدها
بـ ـ ـغ ـ ــداد ،أف ـ ـ ـ ــرزت ح ــال ــة وعـ ـ ــي ج ــدي ــد
ترتكز على العفوية وضياع الفرصة
ّ
السياسية
األخـيــرة لــأحــزاب والكتل
ب ـع ــد انـ ـتـ ـخ ــاب ــات  ،٢٠١٤وب ــال ـت ــال ــي
ّ
فــإن «الحالة املورفينية» التي كانت
ّ
تحبط رغـبــة الـعــراقــيــن فــي التغيير
سقطت بشجاعة ّ
تقدم الوعي وبفعل
«ت ـحـ ّـول نــوعــي فــي التفكير الشعبيّ
سياسيًا».
املعطى الثاني الــذي يلمسه الشاعر
ّ
ال ـب ـصــري يـكـمــن ف ــي «اتـ ـس ــاع قــاعــدة
الــرفــض الـشـعـبـ ّـي للحكم الــدي ـنـ ّـي ،أو
ب ـت ـع ـب ـيــر أكـ ـث ــر م ــوض ــوع ـي ــة ،ان ـه ـيــار
س ـل ـطــة ال ـع ـمــامــة ال ـس ـيــاسـ ّـيــة مـقــابــل
اح ـت ـف ــاظ س ـل ـطــة ال ـع ـم ــام ــة ال ـف ـق ـهـ ّـيــة
ب ـق ـ ّـوت ـه ــا ،مـ ــا ي ـع ـنــي سـ ـق ــوط م ـقــولــة
اإلسـ ــام الـسـيــاسـ ّـي فــي إدارة الحكم
ّ
الــرشـيــد ،وه ــو مــا ات ـضــح فــي أيقونة
شـ ـعـ ــارات االح ـتـ ـج ــاج (ب ــا ّس ــم ال ــدي ــن
باگونه الحرامية) الــذي مثل جوهر
ت ـ ـغـ ـ ّـيـ ــر امل ـ ـ ـ ـ ــزاج ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ـ ّـي ّ
وربـ ـ ـم ـ ــا
االنتخابي في ما بعد»ّ .
ّ
وعما يمكن
ّ
تـسـمـيـتــه بـ ــ«الـ ـيـ ـس ــاري ــة الـ ـج ــدي ــدة»،
ّ
ً ّ
«الشباب العفوي
يعلق خلف قائال إن
ّ
غ ـي ــر املـ ــؤدلـ ــج وال ـ ـ ــذي ي ـم ــث ــل دع ــام ــة
ّ
ّ
العراقي،
املدنية في الشارع
الصحوة
هو األصــدق ،بعكس محاوالت فرض
امل ــدن ـ ّـي ــة امل ــؤدلـ ـج ــة ذات امل ـن ـط ـل ـقــات
ّ
السياسية ،والتي ترفع شعار (الدولة
ّ
املدنية) دون حراك حقيقي».
قـ ـ ــراءة ثــان ـيــة م ــن م ـحــاف ـظــة الـنـجــف،
يــوردهــا الشاعر فــارس حــرام ،رئيس
ّ
ات ـحــاد األدب ـ ــاء وال ـكــتــاب ه ـنــاك ،فهو
ّ
ّ
«التوجه العام للمتظاهرين
يــرى أن
م ــدن ـ ّـي ،وهـ ــو ل ـي ـب ــرال ـ ّـي ع ـل ـمــانـ ّـي في
ّ
ج ــوه ــرهّ ،أم ــا ال ـي ـســاريــون فيشكلون
نسبة مقبولة من الجمهور املنتفض،
ّ
ّ
لكنهم ليسوا األكثرية برأيي ،ذلك أن
ً
فــي الـنـجــف اآلن ج ـيــا جــدي ـدًا تــربــى
عـلــى قـيــم ال ـعــوملــة وم ــا تـتـضـ ّـمـنــه من
ّ
ّ
ليبراليًا
ليبرالي فيها ،فنشأ
توجه
ع ـل ـمــانـ ّـيــا ،وم ــا زاد ف ــي تــوج ـهــه هــذا
فـشــل اإلسـ ــام الـسـيــاسـ ّـي ال ــذري ــع في
حكم البالد».
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قضية
مستوطنون يحتفلون بذكرى الخالص من «اإلبادة الجماعية في فارس القديمة» كما يدعون (آي بي ايه)

ً
بقدرة قادر ،تحولت قضية حرق مستوطنين عائلة فلسطينية إلى بحث إسرائيلي عن مجموعات تنوي «تخريب الدولة» .فعال ثبت أن تل أبيب
قد ال تتعمد إشعال «أزمة» ما ،لكنها سرعان ما تحسن استغالل هذه األزمة في مصلحتها .وثمة أكثر من دليل على أن ما قيل عن إجراءات
أمنية وسياسية لمعاقبة مستوطنين ،لن تكون في أحسن أحوالها إال تقليمًا ألظفار وحوش نمت تحت إشراف رسمي وأمني

«محرقة» جديدة
إلنقاذ «ديموقراطية» إسرائيل!
بيروت حمود
«ل ـ ـ ـ ــن يـ ـتـ ـخـ ـل ــى ع ـ ـ ـ ــرب فـ ـلـ ـسـ ـط ــن ع ــن
أرضهم من دون عنف» ،كان أحد قادة
الـحــركــة الصهيونية وه ــو فالديمير
ّ
جابوتنسكي قد نظر لهذا الفهم سابقًا
(م ــذك ــرة «الـ ـج ــدار ال ـح ــدي ــدي» ،مـقــالــة
ً
«نحن والـعــرب») .من هنا مثال ،يمكن
فهم أين تبدأ جــذور خطاب الكراهية،
وكـيــف لها أن تجد أرض ــا خصبة في
نفوس الصهاينة األوائ ــل ،كــي تخرج
ً
فعال من التنظير إلى التطبيق.
أخ ـي ـرًا ،وف ــي أع ـقــاب إضـ ــرام ال ـنــار في
مـ ـن ــزل ع ــائ ـل ــة دوابـ ـ ـش ـ ــة واس ـت ـش ـه ــاد
رضيعها عـلـ ّـي ،ثــم والــده بعده بأيام،
ن ـش ــر إعـ ـ ــام الـ ـع ــدو تـ ـق ــاري ــر ع ــدي ــدة،
ُيـسـتـنـبــط مـنـهــا أن ه ـنــاك «تمثيلية»
تقوم بها حكومة العدو وجهاز أمنها،
ف ــي م ـح ــاولــة بــائ ـســة ل ـت ـحــويــل مـســار
اإلره ــاب املـمــارس ضد الفلسطينيني،
إل ــى إره ـ ــاب ي ـم ــارس بـحـقـهــا كسلطة
«ديـمــوقــراطـيــة» ال تلقى إعـجــابــا لدى
مــواط ـن ـي ـهــا م ــن امل ـس ـتــوط ـنــن ،الــذيــن
«ي ـح ـضــرون الن ـقــاب فــي الـسـلـطــة من
أجل تحقيق نظام حكم جديد يستند
إلى الشريعة اليهودية».
ْ
لكن ثمة طرف خيط يقودنا إلى عكس
هذه النتيجة .يمكن تلمسه مما كشفت
ع ـنــه ال ـق ـن ــاة ال ـع ــاش ــرة اإلســرائ ـي ـل ـيــة،
اس ـت ـن ــادًا إل ــى ت ـقــريــر ل ـ ـ ــوزارة املــال ـيــة.
الـ ـتـ ـق ــري ــر ي ـف ـي ــد بـ ـ ــأن هـ ـن ــاك جـمـعـيــة
اسـتـيـطــانـيــة ب ــاس ــم «ح ـن ـي ـنــو» تـمــول
الجماعات اإلرهابية ،كـ«فتية التالل»
و«تمرد» و«جباية الثمن» .و«املالية»،
وفـ ـ ــق الـ ـ ـقـ ـ ـن ـ ــاة ،عـ ـل ــى عـ ـل ــم ب ــأن ـش ـط ــة
«حنينو» ،بل إن الحكومة اإلسرائيلية
تدعم بطريقة التفافية هذه الجمعية
عـبــر إعـ ـف ــاءات م ــن ال ـضــرائــب وبـعــض
التسهيالت األخــرى .فكيف ،إذًا ،تدعم
السلطة من يحاول االنقالب عليها؟
ج ــاء ف ــي الـتـقــريــر أن «حـنـيـنــو» تــدفــع
ً
أم ـ ـ ــواال إلره ــاب ـي ــن ات ـه ـم ــوا بــارت ـكــاب
جـ ــرائـ ــم ب ـح ــق ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن ،وه ــي

أنـفـقــت أكـثــر مــن نـصــف مـلـيــون دوالر
فــي ال ـعــام املــاضــي لـتـمــويــل إرهــابـيــن
داخل السجون (تغطية احتياجاتهم)،
ونـحــو  150أل ــف دوالر عـلــى محامني
سـخــرتـهــم ل ـلــدفــاع ع ــن املـتـهـمــن .كما
كــافــأت واحـ ـدًا مــن املستوطنني الــذيــن
اعتدوا على فلسطينيني بمبلغ 58823
دوالرًا ،ووه ـبــت مـسـتــوطـنــا آخ ــر قتل
سـبـعــة فلسطينني ع ــام  1990ثــاثــن
ألفًا.
ال تنتهي هذه «التمثيلية» عند حدود
ّ
املالية التابعة لها،
الحكومة أو وزارة
فــال ـج ـيــش أي ـض ــا أحـ ــد أب ـط ــال ـه ــا .قبل
بضعة أيام من حرق العائلة ،استولى
م ـس ـتــوط ـنــون ع ـلــى ج ــزء م ــن معسكر
مـهـجــور لـجـيــش ال ـع ــدو ،يـقــع بــالـقــرب
م ــن رام الـ ـل ــه امل ـح ـت ـل ــة ،وأقـ ــامـ ــوا فـيــه
مستوطنة «مالخي شــالــوم»؛ وبينما
ك ـ ــان ال ـج ـي ــش ي ـص ــف م ــا ج ـ ــرى بــأنــه
«غــزو غير قانوني ملنطقة عسكرية»،
فإنه كــان يمد «مالخي شالوم» باملاء
والكهرباء!

«الشاباك يدعم...
وعلى عينك يا تاجر»
ق ـصــة واحـ ـ ــدة ل ــم ت ـخ ــرج إلـ ــى اإلعـ ــام
تـكـشــف وج ـهــا آخ ــر لـلـقـضـيــة .ال ـشــاب
محمد منصور (مجد الكروم ،الجليل
األع ـ ـ ـلـ ـ ــى) ت ـ ـعـ ــرض الع ـ ـ ـتـ ـ ــداء وح ـش ــي
نفذه عشرة شبان يهود ضــده .يروي
منصور مــا حــدث وهــو يـمــرر إصبعه
فوق الندبة الطويلة على رأسه .الندبة
التي خلفها االعتداء وتذكره دومًا بأن
هــويـتــه الـعــربـيــة كــافـيــة لـتـكــون سبب
إدان ـ ــة كـيـفـمــا ت ـح ــرك .ي ـق ــول« :أنـهـيــت
دوام ع ـم ـلــي ف ــي ال ـف ـن ــدق امل ـط ــل عـلــى
ب ـح ـي ــرة ط ـب ــري ــا ،وكـ ـع ــادت ــي تــوجـهــت
لـلـتـنــزه عـلــى ض ـفــاف ال ـب ـح ـيــرة» ،قبل
أن يستدرك« :اعترضني عشرة شبان
يهود ،سألني أحدهم إن كنت عربيًا،
فأجبت بأنني كــذلــك ،ثــم سألني آخر
مـ ــا ال ـ ـ ــذي أف ـع ـل ــه فـ ــي أرضـ ـ ـ ــه ،هـمـمــت
باإلجابة ،ولكن العصي انهالت فوقي

فأشعرتني ب ــدوار غــريــب ،ثــم سقطت
أرضًا».
اعترف املعتدون خالل التحقيق معهم
ل ــدى ج ـهــاز «ال ـش ــاب ــاك» بــأنـهــم فعلوا
ذلـ ــك ب ــدواف ــع ع ـن ـصــريــة ،وبـ ـن ـ ً
ـاء على
خـلـفـيــة «ق ــوم ـي ــة» ،وأن ـه ــم دأب ـ ــوا على

يرفض «الشاباك» اعتبار
تشكيالت المستوطنين
منظمات إرهابية
مــراقـبــة مـنـصــور يــومـيــا ،مــا يعني أن
محاولة القتل كانت عن سابق إصرار
وترصد .كذلك رصدت كاميرا للمراقبة
ُوض ـعــت فــي مـكــان الـجــريـمــة مــا حــدث
بالتفصيل .مع هذا ،فإن العقوبة كانت
«مسخرة» كما يقول منصور« :ثالثة
أشهر خدمة مدنية لكل منهم ...أليس

هذا دعمًا لهم وعلى عينك يا تاجر؟».
ال تختلف حــادثــة منصور كثيرًا عن
ع ـمــاد ش ــرخ (الـ ـل ــد) ،الـ ــذي ك ــان عــائـدًا
إلى بيته بعدما أدى صالة الفجر في
املسجد .فــي الـطــريــق ،استوقفه ثالثة
شـ ـب ــان ي ـت ـح ــدث ــون ال ـع ـب ــري ــة ب ـطــاقــة
ويحملون ال ـهــراوات ،وعندما سألوه
عـ ــن ه ــوي ـت ــه وأج ــابـ ـه ــم ب ــأن ــه ع ــرب ــي،
ان ـه ــال ــوا عـلـيــه بــال ـع ـصــي .ف ــي حــادثــة
االع ـت ــداء عـلــى ش ــرخ ،ال ـتــي لــم يكتمل
أس ـ ـبـ ــوع ع ـل ــى مـ ــرورهـ ــا بـ ـع ــد ،حـ ــاول
«ال ـ ـشـ ــابـ ــاك» ح ـ ــرف ال ـق ـض ـي ــة ون ـســب
االعتداء إلى وجود خالفات شخصية
بني شرخ واملعتدين ،وهو األمــر الذي
ينفيه الشاب باملطلق.

القلق ليس من «تمرد»
ع ـل ــى م ــا يـ ـب ــدو ،فـ ــإن ه ـن ــاك ح ــال ــة مــن
«ال ـق ـلــق» تــرخــي ظــالـهــا عـلــى حكومة
الـ ـع ــدو وأج ـه ــزت ــه األم ـن ـي ــة .بــالـتــأكـيــد
لـيــس بـسـبــب مـجـمــوعــة م ــن «األوالد»

أين وصلت قضية حرق أبو خضير؟
سيعتبر القاتل «مجنونًا» ولن يرفع عليه القلم ،هذا ما قاله والد الشهيد محمد
أبو خضير (القدس املحتلة) قبل بضعة أيام ،حينما ُسئل أين وصلت قضية
ابنه الذي أحرقه مستوطنون قبل عام بعد اختطافه وقتله .آخر جلسة عقدت
في هذه القضية كانت في منتصف تموز املاضي ،وحاول فيها الوالد االعتراض
على ما قاله الجناة ،وخاصة أن كبير املتهمني في القضية كان يمثل دور
«املجنون» وكان يجيب في كل مرة بأنه ال يفهم ما يقوله القاضي .لكن املحكمة
ألزمت أبو خضير الصمت.
تتوقع العائلة أن تقضي املحكمة اإلسرائيلية ببراءة القتلة كنتيجة لـ 16جلسة
عقدت «بصورة هزلية» .مرة تكون الحجة بأنه ال إمكانية للتواصل مع محامي
القتلة ،وأخرى بأن أحد القتلة يعاني املرض ،مع أن «املستوطنني قالوا في
جلسات محاكمتهم :أحرقناه (الفتى أبو خضير ليتطاير رماده في جبال
القدس» .واآلن تنتظر العائلة حتى الثاني والعشرين من تشرين األول املقبل
كي يروا إلى أين ستصل القضية.
(األخبار)

ي ـ ـ ـحـ ـ ــاولـ ـ ــون «إحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداث انـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاب ف ــي
السلطة وإرس ــاء التعاليم التوراتية»
ـ ـ املـجـمــوعــة ال ـتــي سـمـيــت ب ــ«ت ـمــرد» ـ
وإنـ ـم ــا الـ ـخ ــوف م ــن اس ـت ـش ـهــاد بقية
أف ــراد عــائـلــة الــدواب ـشــة .أم ـ ٌـر يمكن أن
يفجر األوضـ ــاع فــي الـضـفــة والـقــدس
وفق تقديرهم .لهذا السبب بالتحديد،
ســارع املستشار القضائي للحكومة
اإلسرائيلية ،يهودا فاينشطاين ،إلى
املصادقة على طلب «الشاباك» اعتقال
عـنــاصــر يمينية مـتـطــرفــة ،لظنهم أن
ذلك يمكن أن ُيهدئ األوضاع.
اآلن ،ص ــار مــا ت ـحــاول «إســرائ ـيــل» أن
تقوله في العلن هو أن العدالة تأخذ
م ـ ـجـ ــراهـ ــا ،وأن ـ ـهـ ــا ب ــات ــت م ـس ـت ـهــدفــة
«كسلطة تؤخر الخالص» ،على أيدي
م ـج ـم ــوع ــات يـ ـه ــودي ــة أي ــدي ــول ــوج ـي ــة
تعتقد أن قــوانــن الــدولــة غير ملزمة،
وأن ـ ـه ـ ــا مـ ـحـ ـك ــوم ــة بـ ـم ــا ه ـ ــو أس ـم ــى
(قــوانــن أزلـيــة ـ ـ تــوراتـيــة) .للحظة ما،
تـكــاد إســرائـيــل أن تقنع اآلخ ــر بأنها
ستمسك البندقية إلى جانب «الرفاق
الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــن» وتـ ــوج ـ ـه ـ ـهـ ــا ضــد
املستوطنني املتطرفني!
ومع أن مصادقة فاينشطاين على أمر
اعتقال كل من :مردخاي مئير وأفيتار
س ـلــون ـيــم وم ـئ ـي ــر إي ـت ـن ـغ ــر ،املـتـهـمــن
بحرق مقدسات مسيحية وإسالمية
وتنفيذ عمليات ضــد الفلسطينيني،
ت ــأت ــي ف ــي خ ــدم ــة هـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،ف ــإن
صور املعتقلني الضاحكني بإمكانها،
وحدها ،أن تدحض ذلك قطعًا.
إيتنغر ( 23عامًا) الــذي راجــت قصته
فـ ــي اإلعـ ـ ـ ـ ــام ،وهـ ـ ــو ح ـف ـي ــد «ال ـ ـ ـ ــراف»
(الحاخام) املتطرف مئير كاهانا ،يرى
أن «الشاباك» يعيش في ضائقة ،كونه
يـتـهـمــه ب ــأن ــه ال ــزع ـي ــم األي ــدي ــول ــوج ــي
لـتـنـظـيــم يـ ـه ــودي ي ـط ـلــق ع ـلــى نـفـســه
اس ــم «تـ ـم ــرد» .وي ـق ــول إن «ال ـشــابــاك»
ال يستطيع حتى اللحظة أن يعترف
كجهاز أمن ،بأن القضية التي يعالجها
لم تصدر من تنظيم وإنما من الشارع،
بــل مــن «املـفــاهـيــم الشعبية البسيطة
التي تدفع الناس إلى الشعور بأنهم
ي ـج ــب أن ي ـف ـع ـل ــوا ش ـي ـئ ــا أم ـ ـ ــام ه ــدم
مـبــان فــي املـسـتــوطـنــات» ،إضــافــة إلــى
مــا وصـفــه إيتنغر فــي مــدونــة «هكول
هيهودي» بأنه «خطيئة كـبــرى» ،في
إشـ ــارة إل ــى س ـمــاح إســرائ ـيــل لـصــوت
أجــراس الكنائس وتكبيرات املساجد
بأن تختلط مع الصلوات التوراتية.
وبرغم أن إيتنغر ال يزال قيد االعتقال
حـتــى كـتــابــة ال ـنــص ،ف ــإن السيناريو
بات معروفًاُ :
سيرفض اعتقاله إداريًا،
وفي أصعب الظروف سيجري إبعاده
إل ـ ــى ص ـ ـفـ ــد ،حـ ـي ــث م ـع ـق ــل ال ـت ـط ــرف
والعنصرية في الجليل األعلى.
املـ ـ ــؤكـ ـ ــد أن مـ ـ ــن يـ ـ ــراقـ ـ ــب تـ ـص ــرف ــات
«الشاباك» يدرك أن هناك من «يتمنع
وه ــو راغ ـ ــب» ،وخ ـيــر دل ـيــل عـلــى ذلــك
رفض الجهاز األمني اعتبار «ليهافا»
و«ف ـت ـي ــة ال ـ ـتـ ــال» و«ت ــدفـ ـي ــع ال ـث ـمــن»
و«تمرد» منظمات إرهابية ،ما يعني
أن «الشاباك» الذي يعتقل بعض أفراد
هــذه املنظمات ،يــرفــض فـكــرة الحجز
ع ـل ــى أم ـ ـ ــاك ن ـش ـطــائ ـهــا وال ـت ـح ـق ـيــق
م ـع ـهــم بـ ـح ــزم ،ألنـ ــه ف ــي حـ ــال اإلق ـ ــرار
بأن هذه منظمات محظورة يمكن أن
يطبق عليها القانون بصورة حازمة،
لكن ما يحدث هو عكس ذلك تمامًا.
أكثر من ذلك ،فحني يبتسم إيتنغر من
ّ
ويعبر رئيس منظمة
قاعة املحكمة،
«ل ـي ـه ــاف ــا» (ت ــرف ــض ف ـك ــرة االخ ـت ــاط
م ــع ال ـ ـعـ ــرب) ،ب ـن ـت ـســي غــوب ـش ـطــايــن،
بـ«نعم» ردًا على ســؤال صحافي من
جريدة «ييتد نئمان» خالل ندوة في
أحــد املعاهد الدينية في القدس قبل
بضعة أيام ،وفيه سأل الصحافي هل
يــؤيــد غــوبـشـطــايــن ح ــرق امل ـقــدســات،
وقـ ــد ص ــورت ــه ال ـك ــام ـي ــرات بــال ـصــوت
وال ـصــورة وهــو يجيب تـلــك اإلجــابــة.
مــا يـعـنــي أن ذل ــك دل ـيــل قــاطــع إلدان ــة
ه ــذا الــرجــل ال ــذي يستمد أف ـكــاره من
كــاهــانــا ع ــن تــأي ـيــده ح ــرق املـقــدســات
علنًا ،على غــرار سلفه الرمبام الــراف
موشيه بن ميمون ،وهي دليل أيضًا
الع ـت ـب ــار «ل ـي ـه ــاف ــا» الـ ـت ــي يـتــزعـمـهــا
منظمة إرهابية ...بعد كل ذلك ينطق
«ال ـش ــاب ــاك» ـ ـ قـبــل بـضـعــة أي ــام ـ ـ بأنه
ال ي ـم ـلــك أدلـ ـ ــة ت ـس ـمــح بـ ــاإلعـ ــان عــن
«ليهافا» منظمة إرهابية!
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ثورة في السجون :اإلضراب سالح لن يكسر
شنت إدارة السجون
حملة قمعية على أسرى
«فتح» في ظل إضراب
األسير محمد عالن لـ55
يومًا متواصلة .تداعى
أسرى «الجهاد اإلسالمي»
والجبهتين «الشعبية»
و«الديموقراطية» إلى
المشاركة في اإلضراب مع
خطوات تصعيدية أخرى
رفعت شعار رفض التغذية
القسرية وقمع األسرى
بـعــد أي ــام عـلــى ال ـتــوتــر الـكـبـيــر داخ ــل
سـ ـج ــون الـ ـع ــدو اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،حـيــث
ي ـق ـبــع أكـ ـث ــر م ــن خ ـم ـســة آالف أس ـيــر
ف ـل ـس ـط ـي ـنــي ،ان ـت ـه ــت أم ـ ــس ج ـل ـســات
ح ـ ــوار ع ـقــدهــا م ـم ـث ـلــون ع ــن األسـ ــرى
م ــع إدارة ال ـس ـجــون اإلســرائ ـي ـل ـيــة من
دون ال ـت ــوص ــل إلـ ــى ن ـت ــائ ــج ،ف ــي ظــل
تهديد مصلحة السجون اإلسرائيلية
بالتصعيد ،وسط تزايد عدد األسرى
املضربني عــن الطعام إلــى نحو ،150
م ــع ان ـض ـمــام أسـ ــرى ج ــدد م ــن حــركــة

«ال ـج ـهــاد اإلس ــام ــي» إل ــى اإلض ـ ــراب.
ون ـق ـل ــت إذاع ـ ـ ــة األسـ ـ ـ ــرى ،امل ـق ــرب ــة مــن
«الجهاد اإلســامــي» ،عن مصادر في
السجون أن اللقاء الذي عقد بني ممثل
حــركــة «ف ـتــح» و«ال ـج ـهــاد اإلســامــي»
مــع مــديــر سجن رام ــون انتهى أمــس،
على أن تصلهم الردود اليوم (االثنني)
برغم توتر األوضاع في نفحة ورامون
بعد إقــدام إدارة السجون على حملة
شرسة ضد األسرى منذ ما يزيد على
أس ـبــوع شملت نـقــل نـحــو  140منهم
قسرًا.
ي ـ ــأت ـ ــي ذلـ ـ ـ ــك فـ ـ ــي وقـ ـ ـ ــت أع ـ ـل ـ ـنـ ــت ف ـيــه
«الهيئة القيادية ألسرى الجهاد» في
ال ـس ـجــون ،أم ــس ،أن ــه سـيـجــري الـيــوم
حل «تنظيم حركة الجهاد اإلسالمي
ف ـ ــي ك ـ ــل الـ ـسـ ـج ــون ردًا عـ ـل ــى تـعـنــت
إدارة مصلحة السجون باالستجابة
مل ـط ــال ــب األسـ ـ ـ ــرى ب ـ ـعـ ــودة امل ـن ـقــولــن
إلــى سـجــن ريـمــون وإل ـغــاء العقوبات
ال ـصــادرة بحقهم» .ونقلت «مؤسسة
مـهـجــة ال ـق ــدس لـلـشـهــداء واألس ـ ــرى»،
عــن الهيئة أن  33مــن أس ــرى الحركة
«امل ـن ـقــولــن تـعـسـفـيــا م ــن ري ـم ــون إلــى
نـ ـفـ ـح ــة سـ ـي ــدخـ ـل ــون ال ـ ـي ـ ــوم (أم ـ ـ ــس)
إضرابًا مفتوحًا عن الطعام ،مطالبني
ب ـح ـقــوق ـهــم ال ـ ـعـ ــادلـ ــة ...ومـ ـن ــع وح ــدة
الـقـتــل املـسـمــاة مـتـســاداة مــن الــدخــول
إل ــى غ ــرف األسـ ـ ــرى» .لـكــن مــؤسـســات
رسـمـيــة وأهـلـيــة تـتــابــع ش ــأن األس ــرى
نقلت في وقت الحق أنه تقرر تعليق
اإلض ــراب ألسبوعني إلتــاحــة الفرصة

ل ـل ـم ـش ــاورات .ووفـ ــق مـتــابـعــن لـشــأن
األس ــرى ،فــإن «حــل التنظيم» وغياب
مـمـثـلــن ع ــن األسـ ــرى ف ــي ال ـح ــوار مع
إدارة الـسـجــون يـهــدفــان إلــى الضغط
عـ ـل ــى اإلدارة ال ـ ـتـ ــي س ـت ـض ـط ــر إل ــى
التعامل مع كل أسير على حدة ،وهو
يشكل حالة من الفوضى التي ال تقدر
سجون العدو على السيطرة عليها.
وك ــان ــت ه ـي ـئــة أس ـ ــرى «الـ ـجـ ـه ــاد» قــد
ت ــوع ــدت ب ـخ ـط ــوات وص ـف ـت ـهــا بــأنـهــا
تصعيدية وغـيــر مسبوقة ،ال بسبب
الـهـجـمــة الـقـمـعـيــة ف ـق ــط ،ب ــل لـتـهــديــد
سـلـطــات االح ـت ــال بتطبيق التغذية
ال ـق ـســريــة ب ـحــق األس ـي ــر امل ـض ــرب عن
ال ـط ـعــام مـحـمــد عـ ــان ،ب ـعــدمــا أقــرهــا
ً
ال ـك ـن ـي ـســت اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،فـ ـض ــا عــن
امل ـط ــال ـب ــة ب ــإن ـه ــاء الـ ـع ــزل االن ـ ـفـ ــرادي
«ل ــأس ـي ــر امل ـج ــاه ــد ن ـه ــار ال ـس ـع ــدي».
وف ـي ـمــا رأت ال ـه ـي ـئــة أن إق ـ ــدام ال ـعــدو
على تنفيذ «التغذية القسرية» بحق
عالن هو كقرار بإعدامه ،نقلت «مهجة
الـ ـ ـق ـ ــدس» ،أمـ ـ ــس ،أن ع ـ ــان (ي ــواص ــل
إض ــراب ــه امل ـف ـتــوح ع ــن ال ـط ـعــام لـلـيــوم
ال ـخــامــس وال ـخ ـم ـســن ع ـلــى ال ـتــوالــي
رف ـض ــا ل ـس ـيــاســة االع ـت ـق ــال اإلداري)
دخ ــل فــي حــالــة صـحـيــة حــرجــة ،وهــو
ي ـق ـبــع ف ــي ق ـســم ال ـع ـنــايــة امل ـك ـث ـفــة في
مستشفى ســوروكــا ،جنوب فلسطني
املحتلة.
وأفـ ـ ــادت املــؤس ـســة ب ــأن ع ــان يـعــانــي
ضعفًا شديدًا وال يتحدث إال بصعوبة
بالغة ،كما ال يستطيع فتح عينيه لكنه

يرفض تناول املدعمات والفيتامينات
ويرفض إجــراء الفحوص الطبية ،بل
يتقيأ املاء الذي يشربه ،فيما يواصل
االحتالل تقييد إحدى قدميه وإحدى
يديه بالسرير من دون مراعاة لحالته
الـصـحـيــة .وأشـ ــارت «مـهـجــة الـقــدس»
إل ـ ــى أن أطـ ـب ــاء سـ ــوروكـ ــا ال ي ــزال ــون
يـتـحـفـظــون ع ــن ال ـحــديــث م ــع األس ـيــر
عــن مــوضــوع الـتـغــذيــة الـقـســريــة ،لكن
م ـصــادر إســرائـيـلـيــة ذك ــرت أن ــه جــرى

دخل األسير محمد عالن
مرحلة خطيرة بعد تواصل
إضرابه  55يومًا
نقل عالن إلى مستشفى في عسقالن
قبلت إدارتــه تنفيذ التغذية القسرية
ب ـح ـق ــه .وك ــان ــت وال ـ ــدة األسـ ـي ــر ع ــان
قــد تمكنت مــن زيــارتــه أول مــن أمــس،
ووج ـهــت مـنــاشــدة ملــؤسـســات حقوق
اإلنـ ـس ــان بـ ـض ــرورة ال ـتــدخــل ال ـف ــوري
إلنـقــاذ حـيــاة نجلها ،لكن قضيته لم
ً
تشهد تفاعال شعبيًا بعد.
ف ــي غـ ـض ــون ذلـ ـ ــك ،ت ــوج ـه ــت «مـهـجــة
ال ـق ــدس» بــرســالــة عــاجـلــة إل ــى املفتي
ال ـعــام لـلـقــدس وال ــدي ــار الفلسطينية،
الـشـيــخ محمد أحـمــد حـســن ،بـســؤال
ع ـ ــن الـ ـحـ ـك ــم ال ـ ـشـ ــرعـ ــي ف ـ ــي م ـق ــاوم ــة
األس ــرى املـضــربــن للتغذية القسرية
باعتبار أنه يمكن في بعض األحيان

أن ت ـ ــؤدي إلـ ــى اس ـت ـش ـه ــاد بـعـضـهــم.
وقــد رد حسني بــأن «إض ــراب األســرى
وم ـقــاوم ـت ـهــم لـلـتـغــذيــة ال ـق ـســريــة إذا
تعني كوسيلة ال بــد منها للحصول
على الحقوق املشروعة بعد استنفاد
ال ــوس ــائ ــل امل ـم ـك ـنــة ،وكــوس ـي ـلــة لــرفــع
الـ ـظـ ـل ــم واالضـ ـ ـطـ ـ ـه ـ ــاد وكـ ـ ـ ــان ي ــرج ــى
تأثيره في العدو وفضح ممارساته...
أصبح مشرعًا إلــى أن يحقق األســرى
مطالبهم» .وأضاف« :مقاومة األسرى
التغذية القسرية كأسلوب ضغط على
السجان يجوز إذا لــم يـجــدوا وسيلة
غيرها لتحصيل حقوقهم اإلنسانية
املـ ـ ـش ـ ــروع ـ ــة .وب ـ ـن ـ ـ ً
ـاء عـ ـلـ ـي ــه ،ف ـ ــإن مــن
يقضي نحبه من األســرى وهو يقاوم
ب ــاإلض ــراب عــن ال ـط ـعــام لـنـيــل حريته
ّ
يعد من الشهداء ،والله تعالى أعلم».
فــي س ـيــاق مـتـصــل ،أك ــد األم ــن الـعــام
لـ«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني»،
األسير أحمد سعدات ،أمس ،أن دائرة
اإلضـ ــراب املـفـتــوح عــن الـطـعــام تتسع
في السجون ،مشيرًا إلى أن ّ
عدة أقسام
تستعد لالنضمام إلــى املضربني في
سجن نفحة ،والفتًا في الوقت نفسه
إلـ ــى أن عـ ــدد امل ـض ــرب ــن تـ ـج ــاوز 148
أسيرًا .وفي وقت الحق ،أفادت مصادر
م ـح ـل ـيــة بـ ــأن إدارة ال ـس ـج ــون م ــددت
م ـنــع س ـع ــدات م ــن زي ـ ــارة أه ـل ــه ثــاثــة
أشهر إضافية وتنصلت من وعودها
السابقة بـهــذا ال ـشــأن ،وج ــراء ذلــك قد
يضرب أسرى «الجبهة الشعبية» غدًا
وبعد غد (الثالثاء واألربعاء).

نحو إعادة تفعيل لجان «الحراسة الشعبية»؟
دوابـ ـش ــة أن ه ــذا االط ـم ـئ ـنــان اسـتـغـلــه
املستوطنون عندما دخلوا خلسة إلى
املزارع والبيوت وارتكبوا جريمتهم.
أما مسؤول ملف االستيطان في شمال
ال ـض ـف ــة ،غ ـس ــان دغـ ـل ــس ،ف ـي ـع ــود إل ــى
الذاكرة ليوضح أن هذه اللجان تشكلت
في االنتفاضة األولى بغرض مواجهة
االع ـ ـت ـ ــداءات امل ـت ـك ــررة لـلـمـسـتــوطـنــن
املدعومني ماليًا وسياسيًا من سلطات
العدو .ويشرح دغلس أن هذه اللجان
«مبادرة وطنية تطوعية من ناشطني
وش ـبــاب فــي املـنــاطــق امل ـحــاذيــة للبؤر
االستيطانية ،وهي لجان سهر شعبية
ت ــأت ــي ب ـم ـب ــادرات وط ـن ـيــة لـكـنـهــا غير
م ـس ـل ـحــة ،وت ـس ـت ـخــدم أب ـس ــط األدوات
مـ ـ ــن ع ـ ـصـ ــي وك ـ ـش ـ ــاف ـ ــات لـ ـ ــإضـ ـ ــاءة»
وكاميرات للتوثيق .كما يؤكد أن هذه
املـ ـب ــادرة «نـجـحــت ف ــي ص ــد اع ـت ــداءات
امل ـس ـت ــوط ـن ــن فـ ــي ع ـ ــدة م ـن ــاط ــق مـثــل
ب ــوري ــن وق ـص ــرة وال ـل ــن ب ـعــدمــا جــرى
تشكيلها بناء على تفاهمات بني أفراد
ومــؤس ـســات وتـنـظـيـمــات فــي الـبـلــدات
املعنية».
ف ــي قـ ـص ــرة تـ ـح ــديـ ـدًا ،ي ـق ـضــي رئ ـيــس
الـبـلــديــة ،عـبــد العظيم الـ ــوادي ،بعض
ال ـ ــوق ـ ــت م ـ ــع م ـج ـم ــوع ــة م ـ ــن ال ـش ـب ــاب
املـتـطــوعــن ف ــي «ال ـح ــراس ــة الشعبية»
لـ ـلـ ـق ــري ــة .ي ـ ـقـ ــول« :بـ ـع ــد أكـ ـث ــر مـ ــن 60

رام الله ــ إيلياء غربية
بــرغــم أن الـضـفــة املحتلة ليست جــزءًا
مــن األراضـ ــي املحتلة ع ــام  1948التي
تـفــرض فيها إســرائـيــل سـيـطــرة كلية،
فــإن املستوطنني الــذيــن استولوا على
أراضيها يتمتعون بكل مــا يتمتع به
اإلســرائـيـلـيــون داخ ــل الـخــط األخـضــر،
ف ـي ـم ــا يـ ـع ــان ــي ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــون عـلــى
أرض ـه ــم ،ال ـتــي كــانــت مــن املـفـتــرض أن
تـ ـك ــون خ ــال ـص ــة ل ـه ــم ك ـن ـت ــاج الت ـف ــاق
أوس ـ ـلـ ــو ،مـ ــن ق ـ ـ ـ ــرارات غ ـي ــر إن ـســان ـيــة
وسـلــوك إسرائيلي اسـتـفــزازي ينتهك
حقوقهم ،وخاصة في املناطق املصنفة
بـ ــاسـ ــم (ج) ،وت ـ ـقـ ــع م ـع ـظ ـم ـه ــا ع ـلــى
نـقــاط تـمــاس مــع الـبــؤر االستيطانية،
وهـ ــي ب ــذل ــك األكـ ـث ـ ًـر ع ــرض ــة لـهـجـمــات
املستوطنني خلسة وعالنية.
ل ـعــل هـ ــذا ال ـت ـقــديــم ي ـم ـهــد ل ـف ـهــم كيف
وص ــل امل ـس ـتــوط ـنــون إل ــى ب ـيــت عــائـلــة
دوابشة في قرية دوما ،قضاء نابلس.
فهذا هو الحال في عشرات القرى؛ قبل
الـجــريـمــة األخ ـي ــرة ،تـعــرضــت أكـثــر من
عشر قرى في ريف نابلس العتداءات
شبه شهرية .وبينما كــان أهالي قرى
ع ـص ـي ــرة ال ـق ـب ـل ـيــة وبـ ــوريـ ــن وحـ ـ ــوارة
يتعرضون لهجمات مــن مستوطنتي
«يـ ـتـ ـسـ ـه ــار» و«ب ـ ـ ــراخ ـ ـ ــا» ،ك ــان ــت ق ــرى
ج ـ ــال ـ ــود وقـ ـ ــريـ ـ ــوت وق ـ ـص ـ ــرة ت ـع ــان ــي
م ــن م ـس ـتــوط ـنــي «كـ ـ ـ ــادش» و«ش ـف ــوت
راح ـ ـيـ ــل» ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى «م ـجــدل ـيــم»
الـتــي تقع على أراض ــي قـصــرة .وليس
أخيرًا كانت قرى عزموط وسالم ودير
الحطب في مواجهة مستوطني «ألون
موريه».
س ـ ـنـ ــوات مـ ــن املـ ـع ــان ــاة هـ ــي نـتـيـجــة
سـ ـي ــاس ــات إس ــرائ ـي ـل ـي ــة م ـن ــذ 1967
استهدفت نهب مئات آالف الدونمات
إلق ــام ــة أكـ ـث ــر م ــن  145م ـس ـتــوط ـنــة،
ً
ف ـض ــا ع ــن عـ ـش ــرات ال ـك ـت ــل األخـ ــرى
مما تسمى املستوطنات العشوائية.
ب ــذل ــك ي ـم ـكــن الـ ـق ــول بــاط ـم ـئ ـنــان ،إن
هــذا التغيير الـجـغــرافــي ال يـتــرك أي
إم ـك ــان ـي ــة إلق ــام ــة دول ـ ــة فـلـسـطـيـنـيــة
حتى على حدود  ،67وال حتى أدنى

استغل المستوطنون
غياب اللجان الشعبية
وتسللوا إلى دوما
ّ
يستخدم الشبان أدوات بسيطة كالعصي والكشافات وكاميرات للتوثيق (آي بي ايه)

حد من األمان الشخصي.
كانت آخر املشاهد وأفظعها في دوما،
حينما أق ــدم املـسـتــوطـنــون عـلــى حــرق
منزل دوابشة ،ما أودى بحياة الرضيع
ع ـلــي دوابـ ـش ــة (س ـنــة ون ـصــف وس ـنــة)
ووال ـ ــده سـعــد ( 32ع ــام ــا) ،فـيـمــا تــرقــد
والدته وشقيقه  4سنوات بحالة حرجة

ف ــي امل ـس ـت ـش ـف ـي ــات .الـ ـح ــادث ــة امل ــري ــرة
أع ـ ـ ــادت إل ـ ــى ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن ض ـ ــرورة
إحـ ـي ــاء «لـ ـج ــان ال ـح ــراس ــة الـشـعـبـيــة».
يقول رئيس مجلس بلدية دومــا ،عبد
السالم دوابشة ،إن هذه اللجان كانت
مــوجــودة ســابـقــا ،ولكنها اخـتـفــت في
مرحلة من االطمئنان الجزئي .لذا يرى

هـجـمــة ت ـعــرضــت ل ـهــا ق ـصــرة ع ـلــى يد
امل ـس ـت ــوط ـن ــن ،وم ـن ـه ــا ح ـ ــرق مـسـجــد
ال ـن ــوري ــن واس ـت ـش ـه ــاد ع ـص ــام بـ ــدران
وتقطيع أكثر من ألفي شجرة زيتون،
ّ
مــثــل هــذا ضغطًا على سـكــان القرية».
ويضيف« :لــم تكن هناك مناصرة من
أي جـهــة داخـلـيــة أو خــارجـيــة لتوفير
الـحـمــايــة لـلـنــاس ،لــذلــك أنـشــأنــا لجان
الـ ـ ـح ـ ــراس ـ ــة ...فـ ــي الـ ـس ــاب ــع مـ ــن ي ـنــايــر

(ك ـ ــان ـ ــون األول)  2014رص ـ ــد ش ـبــان
ال ـ ـحـ ــراسـ ــة ت ـ ـحـ ــركـ ــات مـ ـجـ ـم ــوع ــة مــن
امل ـس ـتــوط ـنــن هــاج ـمــت امل ــواط ــن ف ــؤاد
ح ـســن ،ث ــم حــاصــرت ـهــم ف ــي م ـنــزل قيد
اإلنشاء ولقناهم درسًا قبل تسليمهم
لالرتباط الفلسطيني».
التقينا أح ــد ه ــؤالء ويــدعــى عاطف
( 26عامًا) ،ويقضي الليل مع بعض
أقــربــائــه عـلــى سـطــح م ـنــزل لـحــراســة
القرية .يقول« :نحن هنا في مناوبات
مستمرة ،أي شخص متفرغ يسهر،
ال ن ــري ــد لـلـمـسـتــوطـنــن أن يـحــرقــوا
املزيد من البيوت وأن يقتلوا املزيد
من أبنائنا ...نضحي براحتنا مقابل
ح ـ ـيـ ــاة ع ــائ ــاتـ ـن ــا .واملـ ـسـ ـت ــوطـ ـن ــون
ج ـب ـن ــاء ف ـب ـم ـجــرد رؤي ـت ـه ــم لـلـضــوء
يخافون من االقتراب» ،ولكن رئيس
البلدية (الــوادي) يشير إلى صعوبة
االلـ ـ ـت ـ ــزام بـ ـه ــذه ال ـخ ــدم ــة الــوط ـن ـيــة،
لـكــونـهــا تـتـطـلــب س ـه ـرًا طـ ــوال الليل
ومناوبات بني املتطوعني على مدار
 24ساعة ،إضافة إلى بساطة أدوات
الـ ــدفـ ــاع امل ـس ـت ـخ ــدم ــة ف ــي ال ـح ــراس ــة
واالضطراب الجوي سواء أكان بردًا
أو حـرًا ،لكنه يعزو نجاح املجموعة
إلــى الـتــرابــط والـتــوافــق األس ــري بني
سـ ـك ــان ال ـ ـقـ ــريـ ــة ،م ـط ــال ـب ــا بـتـشـكـيــل
هــذه اللجان فــي كــل الـقــرى املعرضة
لـهـجـمــات املـسـتــوطـنــن وخــاصــة مع
تهميش الـسـلـطــة مـنــاطــق (ج) التي
اعتبرها الــوادي خارج حسابات رام
ال ـلــه ،بــل هــي «ال تـحـتــوي أي مــراكــز
أمنية».
ف ــي ال ـس ـي ــاق ،يـعـقــب م ــدي ــر «مــؤسـســة
الحق الفلسطينية لحقوق اإلنـســان»،
شعوان جبارين ،بالقول إن «الهجمات
الـتــي تـصــاعــدت وتـيــرتـهــا مــؤخ ـرًا هي
جماعية وبحماية من جنود االحتالل
ول ـي ـس ــت ح ـ ـ ــاالت فـ ــرديـ ــة ك ـم ــا ي ـ ّـدع ــي
اإلســرائـيـلـيــون» ،مضيفًا« :فــي البداية
كانت هناك سرقة ممتلكات وتجريف
أراض وخــط ع ـبــارات عنصرية ،ولكن
تطور العنف وظهر أسـلــوب اإلح ــراق،
سواء للمنازل أو السيارات أو املساجد
والكنائس».
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◄ وفيات ►

الجزائر

ُ
مفتون لمواجهة المد السلفي
الجزائر ــ محمد العيد
أع ـلــن وزي ــر ال ـش ــؤون الــديـنـيــة واألوقـ ــاف
ال ـج ــزائ ــري ،محمد عـيـســى ،ق ــرب اكتمال
مفت على رأس كل والية
مشروع تعيني ٍ
(م ـح ــاف ـظ ــة) جـ ــزائـ ــريـ ــة ،وبـ ــذلـ ــك ُيـنـتـظــر
اختيار  50إمامًا في شهر أيلول /سبتمبر
املقبل لتكوينهم في دار اإلفتاء املصرية
قبل الشروع في تسلم مهماتهم ،وذلك في
محاولة من الوزارة لوقف املد السلفي في
املساجد الجزائرية.
وقال عيسى لإلذاعة الجزائرية ،أمس ،إنه
«تــم فتح  50منصبًا لتولي مهمة اإلمــام
امل ـف ـتــي ح ـســب م ــا ي ـنــص عـلـيــه ال ـقــانــون
األسـ ــاسـ ــي مل ـس ـت ـخــدمــي ق ـط ــاع ال ـش ــؤون
الدينية واألوقاف» ،مشيرًا إلى أن «الوزارة
طلبت من كل والية اقتراح ثالثة أسماء من
بني األئمة املتميزين الذين تتوافر فيهم
الشروط الالزمة لهذا املنصب» .وأوضح
ّ
أن دار اإلفـتــاء املصرية اختيرت لضمان
عـمـلـيــة تـكــويــن هـ ــؤالء األئ ـم ــة ،الف ـتــا إلــى
«فتح نقاش على مستوى ال ــوزارة حول
إمكان االستفادة من خبرة بعض الــدول
العربية واإلسالمية في هذا املجال».
وأض ــاف الــوزيــر إن «أســاتــذة هــذه الــدول
س ـي ـقــومــون ب ـت ــدريــس الـ ــوحـ ــدات (امل ـ ــواد
ال ــدراسـ ـي ــة) لــأئ ـمــة امل ـتــرش ـحــن لـتــولــي
ً
مفت ،فضال عن استفادتهم
منصب إمام ٍ

الوزير محمد عيسى (األخبار)

مــن التكوين الـجــامـعــي» .وبـشــأن الهيئة
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة لـ ــإف ـ ـتـ ــاء ،ق ـ ــال ع ـي ـس ــى إن ـه ــا
«س ـت ـت ـش ـكــل م ــن األئـ ـم ــة امل ـف ـت ــن وأم ـن ــاء
املـجــالــس الـعـلـمـيــة» ،مضيفًا إن الـ ــوزارة
«ت ـن ـت ـظــر ال ـت ـعــديــل ال ــدسـ ـت ــوري املــرتـقــب
لـلـتـعــرف إل ــى املـنـظــومــة الـقــانــونـيــة لهذه
الـهـيـئــة وت ـحــديــد صــاح ـيــات ـهــا ،وكــذلــك
صالحيات املجلس اإلسالمي األعلى».
يأتي هذا املشروع ملواجهة فوضى اإلفتاء
ّ
تصدر التيار
في الجزائر ،التي أدت إلــى
السلفي للواجهة وانـحـســار دور األئمة
الــرس ـم ـيــن امل ـح ـســوبــن ع ـلــى املــرجـعـيــة
املالكية التي تعتمدها الدولة .وقد عرف
هذا املشروع الذي أعلن عنه منذ سنوات
ً
طويلة تعطال بسبب غياب حسم السلطة
مفت للجمهورية.
في قرار تعيني ٍ

رقد على رجاء القيامة
اميل ملحم عون
اشقاؤه تريز ارملة شقيقه املرحوم
وديع ملحم عون وعائلتها
يوسف ملحم عون وعائلته
الفريد ملحم عون وعائلته
شقيقاته مهى ارملة املرحوم جوزف
جرمانوس وعائلتها
نادرة زوجة بهجت مراد وعائلتها
وديعة ارملة املرحوم دومينيسيوس
صوان وعائلتها
امــال ارمـلــة املــرحــوم عباس شدياق
وعائلتها
وانسباؤهم ينعونه اليكم
يحتفل بــالـصــاة لــراحــة نـفـســه في
تمام الساعة الثانية مــن بعد ظهر
يوم االثنني  10آب  2015في كنيسة
مــار يوحنا املعمدان ،االشرفية ،ثم
ينقل الجثمان الــى بلدته مكنونية
(قـ ـض ــاء ج ــزي ــن) ح ـيــث ت ـق ــام صــاة
البخور الساعة الرابعة بعد الظهر
ف ــي كـنـيـســة م ــار الـ ـي ــاس ،مكنونية
(قضاء جزين).
تقبل التعازي قبل الصالة ويومي
الثالثاء واالربـعــاء  11و 12الجاري
فـ ــي صـ ــالـ ــون ك ـن ـي ـســة م ـ ــار يــوح ـنــا
املعمدان االشرفية ابتداء من الساعة
الـحــاديــة عـشــرة قبل الظهر ولغاية
ً
مساء.
السادسة

ومحمد عيسى ،الــذي خلف أبــو عبدالله
غالم على رأس وزارة الشؤون الدينية في
التعديل الحكومي بعد فوز الرئيس عبد
العزيز بوتفليقة بوالية رابعة عام ،2014
مــن أب ــرز املـنــاوئــن للتيار السلفي الــذي
يعرف مدًا متزايدًا في البالد ،وقد وضع
الــوزيــر ف ــور توليه املنصب إع ــان حرب
ً
على هذا التيار الذي يعتبره دخيال على
املجتمع.
وي ــدع ــو ع ـي ـســى إل ـ ــى ضـ ـ ـ ــرورة الـتـمـســك
باملرجعية الــديـنـيــة الـجــزائــريــة املتمثلة
بــاملــذهــب املــالـكــي ال ــذي تعتنقه الغالبية
الـســاحـقــة مــن ال ـجــزائــريــن ،وإل ــى إسـنــاد
مهمة اإلش ــراف على املساجد وتأطيرها
إل ــى األئ ـم ــة املـتـمـسـكــن ب ـهــذه املــرجـعـيــة،
لذلك أعلن قبل أسابيع أنه لن يتم تجديد
الرخص لألئمة السلفيني الذين يخطبون
في املساجد.
وقــامــت وزارة األوقـ ــاف بعملية إحـصــاء
شملت كل املساجد في الجزائر ،لتحديد
ق ــائ ـم ــة سـ ـ ــوداء ب ــامل ـس ــاج ــد الـ ـت ــي ي ـ ـ ّ
ـروج
فيها للخطاب املتطرف أو التكفيري أو
الــوهــابــي البعيد عــن املــرجـعـيــة املالكية،
ع ـل ـمــا ب ـ ــأن الـ ـق ــوان ــن الـ ـج ــزائ ــري ــة تـمـنــع
اس ـت ـع ـم ــال املـ ـس ــاج ــد ل ـل ـت ــروي ــج ألف ـك ــار
سياسية بعد تجربة العنف املسلح في
التسعينيات ال ــذي أدى إلــى مقتل قرابة
 200ألف شخص.
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انتقل إلى رحمته تعالى املرحوم
روبير إلياس ّ نجيم
زوجة الفقيد نهى حنوش
أوالده :ناجي نجيم وعائلته
إيلي نجيم وعائلته
وعائلته
عصام نجيم
ّ
بـنــاتــه :ن ـجــوى أرم ـلــة ن ـقــوال حــنــوش
وعائلتها
مـ ـ ــاي زوج ـ ـ ــة ن ـع ـي ــم س ـم ـع ــان خـلـيــل
وعائلتها
ماجدة نجيم
أشقاؤه :عائلة املرحوم ألبير نجيم
عائلة املرحوم الدكتور فؤاد نجيم
كـلـيــر أرم ـل ــة امل ــرح ــوم فـيـلـيــب نجيم
وأوالدها
العميد املحامي طارق نجيم (رئيس
بلدية دورس) وعائلته
امل ـ ـه ـ ـنـ ــدس الـ ــدك ـ ـتـ ــور غ ـ ـ ـ ــازي ن ـج ـيــم
وعائلته
شقيقتاه :لــودي زوجــة جــوزف سعد
وعائلتها
نهاد أرملة حبيب ّ
نجار وأوالدها
وأنسباؤهم ينعونه إليكم
املنتقل إلى رحمته تعالى يوم األحد
الواقع فيه  9آب  2015متممًا واجباته
الدينية.
يـ ـحـ ـتـ ـف ــل بـ ــال ـ ـصـ ــاة لـ ـ ــراحـ ـ ــة ن ـف ـســه
الـ ـس ــاع ــة الـ ـخ ــامـ ـس ــة مـ ــن بـ ـع ــد ظـهــر
يــوم الثالثاء  11الـجــاري فــي كنيسة
م ــار أن ـطــون ـيــوس ،بـيــت ش ـبــاب قــرب
مستشفى بيت شباب ،املنت.
تقبل التعازي قبل الدفن في صالون
الكنيسة ابـتـ ً
ـداء من الساعة الحادية
ع ـش ــرة ق ـب ــل ال ـظ ـه ــر وي ـ ــوم األربـ ـع ــاء
 12ال ـجــاري فــي صــالــون كنيسة مار
أنـطــونـيــوس ،بيت شـبــاب اب ـتـ ً
ـداء من
الـســاعــة ال ـحــاديــة عـشــرة قـبــل الظهر
ً
مساء.
لغاية السابعة

◄ مبوب ►

مطلوب
مطلوب كلية
فئة دم A+
للمراجعة االتصال
على الرقم
03/723329
مطلوب ملدرسة أمجاد
الشويفات معلمي لغة
انكليزية ولغة فرنسية
للمرحلتني االبتدائية
واملتوسطة ،لالستعالم،
ت03775213 :

أفقيا

 -1رجل أعمال مصري ُقتل في حادث ّ
سيارة مع األميرة ديانا في فرنسا –  -2عاصمة أوستراليا
– نوع من ّ
الحيات الضخمة تعيش في أفريقيا –  -3أمر فظيع – منخفض باألجنبية – أمر خفي
ال ُيشاع –  -4ملك إنكلترا زمن الحمالت الصليبية لقب بقلب األسد – ماركة صابون –  -5مجاري
ً
ً
املــاء – من أصنام العرب في الجاهلية –  -6صلب أملس ال ينبت فيه شيئا – تطرحني سؤاال
–  -7رزانــة و عظمة – تعب وأعيا – سعى وراء الــرزق ولقمة العيش –  -8هرب من السجن الى
الحرية – بحر – عاصمة آذربيجان –  -9يفسد الطعام ويصبح غير صالح لألكل – بحر داخلي
تركي –  -10أكبر ميناء بحري في القارة األوروبية

عموديًا

شروط اللعبة

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

 -1عاصمة أفريقية – عاصمة أوروبية –  -2منخفض في شرقي لبنان على الحدود السورية
بني جبلي املزار والشيخ تجتازه طريق بيروت دمشق –  -3وعاء الخمر – دولة أميركية – أصل
خرباه – ماركة ّ
– ّ -4
سيارات –  -5جبل بركاني في أرمينيا التركية على حدود إيران –  -6نوتة
ّ
موسيقية – فرضك وواجبك – طعم الحنظل –  -7أصل البناء – ماء الغمام يتجمد في الهواء
ً
حبوبا – ِ -8جمال ونــوق – لإلستفهام – أداة شــرط وتوكيد – -9
البارد ويسقط على األرض
زعيم لبنان شمالي اشتهر ببسالته في مقاومة الحكم العثماني –  -10موضع كانت قريش في
ّ
جاهليتها تجتمع فيه للمشاورة

أفقيا

للبيع
مشاهير 2067

حلول الشبكة السابقة

1

 -1الكوميكون –  -2الخندريس –  -3ألبي – قم – را –  -4دورام – لحوم –  -5رميم – يني –  -6يا –
زرافة –  -7انف – بحر – رج –  -8لسع – سويم –  -9ينفر – سافوا –  -10كولومبيا

عموديًا

 -1األدرياتيك –  -2لو مان – نو –  -3كابري – فلفل –  -4وليامز – سرو –  -5مخ – ربع –  -6ينق
– ناح – سب –  -7كدمل – فرساي –  -8ور – حية – وفا –  -9نيرون – ريو –  -10سامية جمال

حل الشبكة 2066

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ّ
مؤلف وروائي أميركي معاصر ُيعتبر بنظر النقاد أحد افضل الكتاب املعروفني في
كل األوقات .من مؤلفاته «نادي قتل النساء» .يعيش في فلوريدا مع عائلته
 = 11+6+10+8+7+2+4نوع سيارة فرنسية ■  = 3+9+1هيكل اإلنسان ■ 11+8+5
= عاصمة سويسرا

حل الشبكة الماضية :نادية الجندي

شقة للبيع
للبيع بداعي السفر ،شقة
مميزة مع مسبح عائلي
 422م 2حارة حريك ت:
 81/609342واتس اب:
00447796357857

االثنين  10آب  2015العدد 2661

إعالنات

19

◄ إعالنات رسمية ►
إعالم تبليغ رواتب خدمات 32
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ دائــرة الضريبة على الــرواتــب ـ ـ املكلفني
ال ــواردة اسماؤهم في الـجــدول ادنــاه للحضور الــى مركز الــدائــرة الكائن في بيروت ـ ـ
كورنيش النهر ـ ـ مبنى وزارة املالية ـ ـ الطابق االرضي
لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا
ً
االعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار
اليها اعــاه ،علمًا انه سيتم نشر هذا االعــام على املوقع االلكتروني الخاص بــوزارة
املالية:
إسم املكلف
وليد عبد الله
العبيدي
خالد محمد
الفليطي
محمد سعد الدين
عبد الرحمن
البرجاوي يقظان
ايلي حبيب عون
نوال جورج
كوركيس كنعان
خالد محمد الطويل
جان دارك حنا
صياح
يوسف احمد
الخليل
الجمعية الثقافية
تيكيان ـ ـ في لبنان

تاريخ اللصق

رقم
املكلف
34608

رقم البريد املضمون تاريخ الزيارة
الثانية
27/04/15 RR150915185LB

28/05/15

64584

RR150915287LB

29/04/15

11/06/15

68660

RR150915327LB

29/04/15

11/06/15

345190
445543

RR150915168LB
RR150915106LB

24/04/15
29/04/15

07/07/15
28/05/15

486789
528912

RR150915534LB
RR150915622LB

28/04/15
29/04/15

28/05/15
29/05/15

566186

RR150915225LB

28/04/15

02/06/15

585810

RR142828201LB

06/03/15

28/05/15

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
عن مدير الواردات باالنابة
فيكتوريا مقدسي الياس
التكليف 1478
إعالم تبليغ رسم انتقال  37ــــ 38
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مديرية الــواردات ـ ـ دائــرة رسم االنتقال ـ ـ
املكلفني ال ــواردة اسماؤهم في الـجــدول املرفق للحضور الــى مركز الــدائــرة الكائن في
بيروت ـ ـ شارع بشارة الخوري ـ ـ مبنى فيعاني ـ ـ الطابق الثاني لتبلغ البريد املذكور
تجاه اســم كل منهم خــال مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هــذا االع ــام ،واال يعتبر
ً
التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها اعاله ،علمًا
انه سيتم نشر هذا االعالم على املوقع االلكتروني.
رقم
إسم املكلف
املكلف
خ ـل ـي ــل جـ ــورج 1559181
الطوال
فيوليت جورج 1559175
الطوال
احـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــد خـ ـي ــر 662230
ال ــدي ــن الـشـيــخ
علي
طـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارق خـ ـي ــر 1610572
الدين علي
ايـ ـ ــاد سـلـيـمــان 2838533
فخر الدين
فــادي سليمان 2838540
فخر الدين
نـ ـ ـ ـ ــاديـ ـ ـ ـ ــا عـ ـل ــي 2438015
منصور
ري ـمــا سليمان 2838534
فخر الدين

تاريخ اللصق

رقم البريد املضمون تاريخ الزيارة
الثانية
02/07/2015 RR145676045LB

09/07/2015

02/07/2015 RR145676054LB

09/07/2015

30/06/2015 RR145676139LB

09/07/2015

30/06/2015 RR145676156LB

09/07/2015

03/07/2015 RR145676227LB

09/07/2015

03/07/2015 RR145676235LB

09/07/2015

03/07/2015 RR145676244LB

09/07/2015

03/07/2015 RR145676258LB

09/07/2015

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
عن مدير الواردات باالنابة
فيكتوريا مقدسي الياس
التكليف 1477
إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ب ــأن مـهـلــة تـقــديــم
ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ال ـ ـعـ ــائـ ــد ل ـ ـتـ ــوريـ ــد وت ــرك ـي ــب
ك ــاب ــات  66ك.ف 300×1 .م ـلــم 2نـحــاس
م ــع ع ـل ــب طـ ــرف لـ ـ ــزوم م ـح ـطــة ال ـغــرب ـيــة
الرئيسية ،موضوع اسـتــدراج العروض
رقــم ث4د 6736/تاريخ  ،2015/6/16قد
مـ ـ ّـددت لـغــايــة ي ــوم الـجـمـعــة 2015/9/4
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11.00
صباحًا.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور أع ــاه الـحـصــول على
نـسـخــة مــن دف ـتــر ال ـش ــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة

 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /100 000/ل.ل.
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض املــورديــن ال ت ــزال ســاريــة املفعول
وم ــن املـمـكــن فــي مـطـلــق األح ـ ــوال تقديم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد الـ ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2015/8/5
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس جان شكر الله
التكليف 1497

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية – مديرية املالية العامة – مديرية الواردات – دائرة ضريبة الدخل– املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول املرفق
للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بيروت – شارع بشارة الخوري – مبنى فيعاني – الطابق االول لتبلغ البريد املذكور تجاه إسم
ً
كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا االعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة
			
املشار إليها أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا االعالم على موقع االلكتروني.
رقم
اسم املكلف
املكلف
98966
بشير عزت حنبلي
الـشــركــة اللبنانية لـلـتـجــارة وامل ـشــاريــع الـسـيــاحـيــة املساهمة 1802
ش.م.ل
2449992
شركة سفنث سكاي ش م ل
204890
االنماء للتجاره العامه واملقاوالت ش.م.م
140921
هامبارسوم ليون فضوليان
1871417
شركة هيواوي تكنولوجيز لبنان ش م م
142050
شركة الخطيب للمقاوالت والبناء ش.م.م
70081
فيصل حسيب جردي
189831
محمد يوسف عالم
281368
محمد محمود شاتيال
3069
شركة حايك غروب ش.م.م
86915
اديب انطوان شرفان
86928
انطوان اديب شرفان
86939
ماري لويز يوسف اسعد الطويل شرفان
91705
شرفان طويل وشركاه
293904
زاهر ابراهيم حطيط
2112828
محمد علي سعد
 DCRSلحفر االبــار وبيع وتاجير الرافعات واملـعــدات الثقيلة 2143544
والبترولية (اوف شور)
271411
شركة االستثمار العقاري والتجاري ش.م.ل
589516
طارق احمد ناجي
377307
غيابار ش.م.ل  GHIABARش.م.ل
2145626
تي أل أس كونتاك لبنان ش.م.م
92565
عثمان احمد نعماني
557869
امني صبري ارناؤط
2381854
دار العرب ريل استيت  3ش م ل
94161
شركة املنار للتجارة واالعمار
78062
ورثة أسد محمود صفصوف
295464
شركة افينيو انترناشونال ش.م.ل.
606537
وفاء سليمان عبدالله
196288
شركة قمرين
96168
ورثة جرجي اميل خياط
222511
بست ري BEST RE
240806
حسن عبد الرسول املير
813
بيروت اكسبو سنتر ش.م.م
40578
روالن جبرايل الجميل
1460370
التافوال ش.م.م
1599539
شركة بروففيشينال كيترنغ ش م م (برو كات)
1926411
الشكران املتحدة ش.م.م
40364
ريمون طنوس الفغالي
80679
روبار فايز داوود معوض
101054
شركة الرفاعي العقارية ش.م.م
146515
ماري يوسف غانم
190005
اورينتال مودرن تكنولوجي ش.م.م.
576308
محمد عفيف مصباح عياد
37058
غسان انطوان فغالي
56704
محمد عون صالح
72319
شركة بيطار وشركاه
72326
سعاد الياس بيطار
72331
نجيب جورج بيطار
72542
ديميتري ميشال عيد
187049
فايز الياس الشاعر
277155
سركيس اوهانس زكاريان
307909
احمد حسني الطحيلي
739553
شركة عالم االستثمارات الجديد ش.م.م
1708167
سوزانة فياض طراف
1729321
moon concept sal
2105891
بيروت ولبنان العقارية ش.م.ل
تبدأ مدة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ

رقم البريد املضمون

تاريخ اللصق

RR146138082LB
RR145360718LB

تاريخ الزيارة
الثانية
2015/7/4
2015/15/4

2015/28/5
2015/4/6

RR145360721LB
RR145360868LB
RR145360735LB
RR145360752LB
RR145360995LB
RR145361404LB
RR145361421LB
RR145362078LB
RR145362515LB
RR145361112LB
RR145361109LB
RR145361090LB
RR145361086LB
RR145362492LB
RR145362435LB
RR145362753LB

2015/14/4
2015/17/4
2015/22/4
2015/20/4
2015/23/4
2015/27/4
2015/27/4
2015/28/4
2015/5/5
2015/4/5
2015/4/5
2015/4/5
2015/4/5
2015/6/5
2015/8/5
2015/7/5

2015/28/5
2015/28/5
2015/28/5
2015/28/5
2015/4/6
2015/29/5
2015/28/5
2015/28/5
2015/28/5
2015/28/5
2015/28/5
2015/28/5
2015/28/5
2015/28/5
2015/28/5
2015/28/5

RR145362957LB
RR145363056LB
RR145363864LB
RR145363507LB
RR146139919LB
RR146136489LB
RR145360148LB
RR145360341LB
RR146132867LB
RR145360576LB
RR146136002LB
RR145361055LB
RR145361758LB
RR145361449LB
RR145361228LB
RR145362360LB
RR145362121LB
RR145360386LB
RR145362135LB
RR145362824LB
RR145362807LB
RR145363325LB
RR145362838LB
RR145363294LB
RR145363303LB
RR145363277LB
RR145364312LB
RR145363250LB
RR145363820LB
RR145363802LB
RR145363816LB
RR145364330LB
RR145364096LB
RR145364326LB
RR145364082LB
RR145364343LB
RR145364051LB
RR145364493LB
RR145364290LB

2015/12/5
2015/11/5
2015/19/5
2015/18/5
2015/8/4
2015/4/4
2015/8/4
2015/9/4
2015/14/4
2015/15/4
2015/11/4
2015/24/4
2015/28/4
2015/27/4
2015/28/4
2015/5/5
2015/5/5
2015/21/4
2015/5/5
2015/8/5
2015/13/5
2015/12/5
2015/11/5
2015/13/5
2015/12/5
2015/13/5
2015/19/5
2015/15/5
2015/15/5
2015/15/5
2015/15/5
2015/19/5
2015/19/5
2015/18/5
2015/19/5
2015/18/5
2015/19/5
2015/19/5
2015/18/5

2015/28/5
2015/28/5
2015/28/5
2015/28/5
2015/28/5
2015/11/6
2015/28/5
2015/4/6
2015/4/6
2015/28/5
2015/28/5
2015/28/5
2015/28/5
2015/28/5
2015/28/5
2015/28/5
2015/28/5
2015/28/5
2015/28/5
2015/1/6
2015/28/5
2015/28/5
2015/28/5
2015/28/5
2015/28/5
2015/28/5
2015/29/5
2015/11/6
2015/28/5
2015/28/5
2015/28/5
2015/28/5
2015/2/6
2015/28/5
2015/28/5
2015/28/5
2015/28/5
2015/28/5
2015/28/5

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 1479
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رياضة

ّ
يوفنتوس متمسك بقناع «بعبع» ايطاليا
الكرة االيطالية

اسـئـلــة كـثـيــرة سـبـقــت ان ـطــاق الـمــوســم
االيطالي وتمحورت كلهاحول يوفنتوس.
وهذه االسئلة ذهبت في اتجاهين :االول
حول مدى الضعف الذي اصاب «اليوفي»
اخيرًا ،بينما كان الثاني حول امكانية مجاراة
االندية االخرى لبطل ايطاليا
شربل ّ
كريم
لم يكن املوسم املاضي سيئًا بالنسبة
الــى يوفنتوس ،فهو تمكن مــن الفوز
ثم
بلقب الدوري االيطالي لكرة القدم ً
ك ــأس اي ـطــال ـيــا ،اضــافــة
الـ ـ ـ ــى ب ـ ـلـ ــوغـ ــه امل ـ ـ ـبـ ـ ــاراة
النهائية ملسابقة دوري
اب ـ ـطـ ــال اوروب ـ ـ ـ ـ ــا ،ال ـتــي
ك ــان ب ـع ـي ـدًا ع ــن مـســرح
مباراتها النهائية منذ
س ـ ـنـ ــوات ط ــويـ ـل ــة ،قـبــل
ان يـعــود ويـسـقــط امــام
افضل فريق فــي العالم
ح ــالـ ـي ــا اي ب ــرش ـل ــون ــة
االسباني.
ل ـكــن امل ـهــم ه ــو الـحــديــث
ال ـ ـ ـ ـ ــذي ش ـ ـغـ ــل ال ـ ـش ـ ــارع
واالع ــام االيـطــالــي وكل
متابعي «الكالتشو» في
يسعى يوفنتوس الى
االي ــام القريبة املاضية،
تدعيم صفوفه بالتعاقد
مع العب بوروسيادورتموند وت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا مـ ــع اقـ ـت ــراب
م ـب ــاراة ال ـك ــأس الـســوبــر
األلماني إيلكاي غوندوغان،
االيطالية التي احرزها
بحسب تقرير نشرته صحيفة
«ال ـيــوفــي» بتغلبه على
«توتو سبورت» اإليطالية.
التسيو بهدفي الوافدين
وأكدت الصحيفة أن
الـ ـج ــدي ــدي ــن الـ ـك ــروات ــي
مع
للتعاقد
«اليوفي» اتجه
مـ ــاريـ ــو م ــان ــدزوك ـي ـت ــش
في
فشله
بعد
غوندوغان
واالرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي ب ــاول ــو
الحصول على خدمات نجم
ديباال.
بايرن ميونيخ ماريو غوتزه
الـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرة الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي تـ ـل ــت
الخسارة امام برشلونة
ومواطنه جوليان دراكسلر
حملت الكثير من الكالم،
من شالكه .وسيواجه
والسبب ان يوفنتوس
«البيانكونيري» منافسة
ات ـ ـخـ ــذ خ ـ ـط ـ ــوات «ال ـ ــى
شرسة من جانب العديد من
ال ــوراء» في اماكن عدة،
األندية اإلنكليزية التي ترغب
ال ـ ـ ـ ــى خـ ـ ـط ـ ــوات اخ ـ ــرى
في ضم غوندوغان (24
عامًا)؛ أبرزها أرسنال ومانشستر كــانــت خـ ــارج سيطرته
وتسببت «على الورق»
يونايتد.
فــي ضـعـفــه اي ـضــا .ففي
ال ـشــق االول مــن الـكــام
يتمحور الحديث حول
ق ـبــولــه ان ـت ـقــال الـتـشـيـلـيــانــي ارتـ ــورو
فيدال الى بايرن ميونيخ بطل املانيا،

غوندوغان
على الالئحة

الكأس السوبر كانت «صدمة شنغهاي» بالنسبة الى كل الذين انتظروا سقوط يوفنتوس (أ ف ب)

وهــو احــد اهــم الــاعـبــن املــؤثــريــن في
ص ـف ــوف ــه .ام ــا ال ـش ــق ال ـث ــان ــي فـيـتــركــز
على مسألة رحيل «املايسترو» اندريا
ب ـي ــرل ــو ب ــات ـج ــاه ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـح ــدة،
واختيار النجم االرجنتيني كارلوس
تـيـفـيــز الـ ـع ــودة ال ــى بـ ــاده لـلـعــب مع
بوكا جونيورز.
ه ــذه االسـ ـم ــاء ال ـث ــاث ــة ك ــان ــت كــافـيــة
لـتـفـتــح اسـئـلــة مـحـقــة ح ــول امـكــانـيــة
ت ـم ـت ــع فـ ــريـ ــق «ال ـ ـس ـ ـيـ ــدة الـ ـعـ ـج ــوز»

القميص الرقم 10
لبوغبا دليل على
تمسك االدارة به

بـنـفــس ال ـق ــوة ال ـتــي ظ ـهــر عـلـيـهــا في
امل ــواس ــم االخ ـي ــرة عـنــدمــا ب ــدا بعيدًا
فــي املـسـتــوى عــن ال ـفــرق املـنــافـســة له
عـلــى الـســاحــة املـحـلـيــة .وه ــذه الـفــرق
أملت بالتأكيد ان يبرهن التسيو تلك
الفلسفة القائلة بضعف يوفنتوس
هـ ـ ــذا امل ـ ــوس ـ ــم انـ ـط ــاق ــا م ـ ــن م ـ ـبـ ــاراة
ال ـك ــأس ال ـس ــوب ــر ،ل ـكــن االم ـ ــور كــانــت
مختلفة تـمــامــا ،فظهر فــريــق امل ــدرب
ماسيميليانو اليغري جاهزًا لتمديد

حكمه في الكرة االيطالية.
وربـمــا كــان الـهــدفــان الـلــذان سجلهما
م ــان ــدزوك ـي ـت ــش ودي ـ ـبـ ــاال اك ـب ــر دل ـيــل
على ان يوفنتوس لــن يتأثر الــى ٍّ
حد
درامي برحيل ثالثة اسماء مهمة عنه،
الن املـهــاجـمــن املــذكــوريــن لــم يتأخرا
ل ـت ـقــديــم اوراق اع ـت ـمــاده ـمــا وال ـق ــول
بأنه ليس هناك من مشكلة لتعويض
ال ــراحـ ـل ــن .وهـ ـ ــذا االمـ ـ ــر يـ ـق ـ ّـدم نـقـطــة
الفتة وهــي انــه في الوقت الــذي يبني
فـيــه يــوفـنـتــوس فــريـقــا شــابــا ال يبدو
هــذا الفريق متأثرًا بالضغوط ،فجاء
ديباال الرتداء القميص الرقم  21التي
ارتبطت بالنجم بيرلوّ ،
مقدمًا نفسه
الع ـبــا حــاسـمــا ف ــي االوق ـ ــات الصعبة
ت ـم ــام ــا ك ـم ــا ك ـ ــان ي ـف ـعــل «املـ ـهـ ـن ــدس»
االيـ ـط ــال ــي ال ـ ــرائ ـ ــع .ول ـ ــم ي ـم ــان ــع رم ــز
الـفــريــق حاليًا الفرنسي بــول بوغبا،
ف ــي ارتـ ـ ــداء الـقـمـيــص ال ــرق ــم  10ال ــذي
ارت ـ ـ ـ ــداه اس ــاطـ ـي ــر ال ـ ـنـ ــادي فـ ــي حـقــب
مختلفة ومجيدة ،امثال االرجنتيني
عـمــر سـيـفــوري وااليـطــالـيــن روبــرتــو
باجيو واليساندرو دل بييرو.
هذا الكالم يعطي صورة على ان شبان
يــوفـنـتــوس ال يـهــربــون مــن الضغوط
وال ي ـ ـش ـ ـعـ ــرون ب ـ ـهـ ــا ،ويـ ـعـ ـط ــي ث ـقــة
لجمهور «اليوفي» بــأن ادارة ناديهم
تــريــد ان تـبـنــي فــريـقــا للمستقبل من
خالل اولئك الشبان الذين سيكونون
اقوى في الفترة القريبة املقبلة ،فكان
ً
م ـثــا اع ـطــاء الــرقــم  10لـبــوغـبــا دليال
على ان بطل ايطاليا متمسك بنجمه
رغــم االغـ ــراءات الكبيرة مــن قبل ابــرز
اندية «القارة العجوز».
مباراة الكأس السوبر يمكن تسميتها
«صـ ــدمـ ــة ش ـن ـغ ـه ــاي» بــال ـن ـس ـبــة ال ــى
كـ ــل اول ـ ـئـ ــك الـ ــذيـ ــن انـ ـتـ ـظ ــروا س ـقــوط
يوفنتوس بشكل يكون ّ
مقدمة لنهاية
ٍ
ّ
حقبة ناجحة ،لكن اليغري قدم إليهم
ّ
عينة عـ ّـمــا يمكن ان يفعله فريقه في
ّ
املوسم الجديد ،اقله عندما قام الرجل
بـعـمـلــه عـلــى اك ـمــل وج ــه عـبــر تكييف
استراتيجياته مع ما يمكن ان ّ
يقدمه
ع ـن ــاص ــره الـ ـج ــدد ،ب ــرغ ــم ان التـسـيــو
ّ
تسبب لــه بمشكالت عــدة فــي الشوط
االول مع الثالثي الهجومي انطونيو
كاندريفا واالملاني ميروسالف كلوزه
وال ـبــرازي ـلــي فيليبي أن ــدرس ــون ،لكن
كل هذا في غياب جورجيو كييليني
واالمل ـ ــان ـ ــي س ــام ــي خ ـض ـي ــرة ال ـل ــذي ــن
سيحصنان الجانب الدفاعي.
نعم يوفنتوس فاز من دونهما ،وهو
وقت مضى ،ويرفض نزع
اقوى من اي ٍ
قناع «بعبع» ايطاليا عن وجهه.

نتائج البطوالت األوروبية الوطنية
انكلترا (المرحلة األولى)
مانشستر يونايتد  -توتنهام 0-1
كايل ووكر ( 22خطأ في مرماه).
تشلسي  -سوانسي سيتي 2-2
ال ـب ــرازي ـل ــي اوسـ ـك ــار ( )23واالرج ـن ـت ـي ـنــي
فيدريكو فــرنــانــديــز ( 30خطأ فــي مــرمــاه)
ل ـت ـش ـل ـســي ،والـ ـغ ــان ــي انـ ــدريـ ــه أي ـ ــوو ()29
والفرنسي بافيتمبي غوميس ( 55من ركلة
جزاء) لسوانسي.

نيوكاسل يونايتد  -ساوثمبتون 2-2
وســت بروميتش البيون  -مانشستر
سيتي (الليلة )22.00

مونبلييه  -انجيه 2-0
الـغـيـنــي ع ـبــدول رزاقـ ــي ك ــام ــارا ( )5وجـيــل
سونو (.)79

 ترتيب فرق الصدارة: -1ليستر سيتي  3نقاط من مباراة واحدة
 -2كريستال باالس  3من 1
 -3وست هام  3من 1
 -4مانشستر يونايتد  3من 1
 -5استون فيال  3من 1

نانت  -غانغان 0-1
باستيا  -رين 1-2
تروا  -غازيليك اجاكسيو 0-0
بوردو  -ريمس 2-1
تولوز  -سانت اتيان 1-2

فرنسا (لمرحلة األولى)

أرسنال  -وست هام يونايتد 2-0
السنغالي شيخو كوياتي ( )43واالرجنتيني
ماورو زاراتي (.)57

ليل  -باريس سان جيرمان 1-0
البرازيلي لوكاس مورا (.)57

ستوك سيتي  -ليفربول 1-0
البرازيلي كوتينيو (.)86

مرسيليا  -كاين 1-0
اندي ديلورت (.)27

افرتون  -واتفورد 2-2
ليستر سيتي  -سندرالند 2-4
نوريتش سيتي  -كريستال باالس 3-1
بورنموث  -استون فيال 1-0

نيس  -موناكو 2-1
ف ــال ـي ــري ج ــرم ــان ( )7ل ـن ـيــس ،وال ـبــرت ـغــالــي
برناردو سيلفا ( )51والفني كــورزاوا ()84
ملوناكو.

 ترتيب فرق الصدارة: -1انجيه  3نقاط من مباراة واحدة
 -2باستيا  3من 1
 -3موناكو  3من 1
 -4تولوز  3من 1
 -5ريمس  3من 1
الكأس السوبر اإليطالية
يوفنتوس  -التسيو 0-2
ال ـ ـكـ ــرواتـ ــي مـ ــاريـ ــو م ــان ــدزوكـ ـيـ ـت ــش ()69
واالرجنتيني باولو ديباال (.)74

كأس ألمانيا (الدور األول)
نوتينغن  -بايرن ميونيخ 3-1
هيخت زيربيل ( )16لنوتينغن ،والتشيلياني
أرتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورو ف ـ ـ ـيـ ـ ــدال ( 5مـ ـ ــن ركـ ـ ـل ـ ــة جـ ـ ـ ــزاء)
وم ــاري ــو غ ــوت ــزه ( )17وال ـب ــول ــون ــي روب ــرت
ليفاندوفسكي ( )26لبايرن.
كيمنيتسر  -بوروسيا دورتموند 2-0
ال ـغــابــونــي ب ـيــار إيـمـيــريــك أوبــام ـيــانــغ ()25
واألرميني هنريك ميخيتريان (.)82
فولسبورغ  -شتوتغارتر كيكرز 1-4
ماكس كــروزه ( )4والهولندي بــاس دوست
( )45والبلجيكي كيفني دي بــرويــن ()47
والـ ــدن ـ ـمـ ــاركـ ــي نـ ـيـ ـك ــوالس ب ـن ــدت ـن ــر ()86
لـ ـف ــولـ ـسـ ـب ــورغ ،ولـ ـح ــادج ــي ب ـ ــادي ـ ــان ()79
لشتوتغارت.
باير ليفركوزن  -سبورتفروند لوتي
0-3
ستيفان كيسلينغ ( )15والـتــركــي هــاكــان
كالهانغولو ( )55والرس بندر (.)77

شالكه  -دويسبورغ 0-5
الهولندي كالس يان هونتالر ( )3والصربي
ماتا ناستاسيتش ( )39وجوهانس غيس
( )45واألرجنتيني فرانكو دي سانتو ()62
وليون غوريتسكا (.)85
كولن  -مينب 0-4
اينتراخت فرانكفورت  -بريمر 0-3
فيردر بريمن  -فورتسبرغر كيكرز 0-2
ميونيخ  - 1860هوفنهايم 0-2
شتوتغارت  -هولشتني كييل 1-2
بالينير  -ساندهاوزن 0-0
ساملروهر  -بوخوم 5-0
كارل تسايس يينا  -هامبورغ 2-3
بارمبيك يولنهورست  -فرايبورغ 5-0
أونترهاخينغ  -انغولشتات 1-2
ليوبيك  -بادربون 2-1
بيرماسنز  -هايدنهايمر 4-1

االثنين  10آب  2015العدد 2661

الكرة الشاطئية

أخبار رياضية

ختام ذهاب الشاطئية
وسط اعتراض أندية اللعبة األم
عبد القادر سعد
اخـتـتـمــت مــرحـلــة ال ــذه ــاب مــن بطولة
لبنان لكرة الـقــدم الشاطئية بفوزين
كبيرين لصيدون والجيش اللبناني،
حيث فاز األول على فريق بيروت 10
  1في مباراة من طرف واحد .وخاضبـ ـي ــروت امل ـ ـبـ ــاراة ب ـف ــري ــق م ــن خـمـســة
الع ـبــن بـعــدمــا مـنــع ن ــادي الــراسـيـنــغ
عددًا من العبيه من املشاركة خوفًا من
تعرضهم إلصابة تمنعهم من الوفاء
بــال ـتــزامــات ـهــم م ــع ال ـفــريــق ف ــي دوري
الدرجة األولى لكرة القدم.
س ـجــل ل ـص ـيــدون أح ـم ــد الـخـطـيــب (8
و 10و )30وأحمد حجازي ( )14وعلي
السعدي ( 18و )32ومازن جمال ()28
وحسني حيدر ( 13و )25وعلي ناصر
الدين ( ،)36ولبيروت سامر شحادة
(.)9
وفــي امل ـبــاراة الثانية ،سحق الجيش
األهلي الخيام ّ .2 – 11
سجل للجيش
ع ـل ــي املـ ــوسـ ــوي ( 3و 24و 31و)35
وســامــح ج ــال ( )4ومـحـمــد الـحــركــي
( 12و 13و )18ورم ـ ــال مــاضــي ()19
وعـبــاس زيــن ( )28ومحمد املــوســوي

رياضة

21

( ،)34ولألهلي الخيام حسن الخنسا
( )24ومحمد عبد الساتر (.)25
وك ـ ـ ــان ف ــري ــق ج ـم ـع ـيــة ح ـص ــر ال ـت ـبــغ
والـتـنـبــاك «الــريـجــي» قــد فــاز الجمعة
على إطفاء وحــرس مدينة بيروت 12
–  ،1والحرية صيدا على األمــن العام
 6 – 7في افتتاح املرحلة.
ومـ ــع خ ـت ــام م ــرح ـل ــة الـ ــذهـ ــاب ،ب ــرزت
مـشـكـلــة اعـ ـت ــراض ب ـعــض أن ــدي ــة كــرة
الـقــدم األم على مـشــاركــة العبيها في
البطولة الشاطئية خوفًا من تعرضهم
لإلصابة ،وقد ظهر ذلك في فريق أف
ســي بـيــروت تحديدًا ،حيث إن معظم
العبيه من الراسينغ ويدربهم محمد
مـطــر ،كـمــا أن األن ـصــار اع ـتــرض على
مشاركة العبيه.
اتـ ـ ـح ـ ــادي ـ ــا ،كـ ـ ــان ه ـ ـنـ ــاك رأي لـعـضــو
اللجنة التنفيذية واملتابع للعبة مازن
قبيسي الذي أشار لـ»األخبار» إلى أن
املشكلة هي في نظرة وتعاطي األندية
مــع هــذه اللعبة .فالعبو تلك األنــديــة
يمضون ما يقارب األربـعــة أشهر من
دون ت ــدري ــب ،م ــا ي ـ ــؤدي الـ ــى تــراجــع
لياقتهم البدنية .لكن هــذا ال يحصل
ح ــن ي ـت ــدرب ــون م ــع ف ــرق الـشــاطـئـيــة،

وب ــالـ ـت ــال ــي ي ـح ــاف ــظ ال ــاعـ ـب ــون عـلــى
لياقتهم البدنية .أمــا مسألة احتمال
إصابة الالعبني ،فهذا نسبته أقل في
البطولة الشاطئية منه فــي ال ــدورات
الشعبية التي يشارك فيها عدد كبير
من العبي اللعبة األم.
وطلب قبيسي من األندية إزاء الوضع
امل ـس ـت ـجــد ت ـمــريــر هـ ــذا امل ــوس ــم ،عـلــى
أن ي ــوض ــع شـ ــرط ف ــي امل ــوس ــم املـقـبــل
بوجوب حصول الالعب على موافقة
ن ــادي ــه سـ ــواء ف ــي الـلـعـبــة األم أو كــرة
ال ـصــاالت قـبــل الـتــوقـيــع مــع فــريــق في
الشاطئية.

قد تنشأ مشكلة
بين االتحاد واألندية
مع استدعاء الالعبين
الى المنتخب

وحـ ـ ـ ــول م ـن ـت ـخ ــب لـ ـبـ ـن ــان واحـ ـتـ ـم ــال
عـ ــدم ال ـت ـح ــاق ال ــاع ـب ــن ب ــه ف ــي حــال
اس ـت ــدع ــائ ـه ــم ،ل ـف ــت ق ـب ـي ـســي ال ـ ــى أن
موضوع املنتخب مختلف تمامًا وال
يمكن لألندية أن تمنع العبيها.
رئ ـيــس نـ ــادي الــراس ـي ـنــغ جـ ــورج فــرح
ت ـحــدث ع ــن ق ــرار إدارة ال ـن ــادي بمنع
الــاع ـبــن م ــن امل ـش ــارك ــة ف ــي الـبـطــولــة
بـطـلــب م ــن مـ ــدرب ال ـفــريــق الــرومــانــي
أوجـ ـ ـ ـ ــن مـ ـ ــولـ ـ ــدوفـ ـ ــان الـ ـ ـ ـ ــذي ي ــرف ــض
ّ
تغيب العبيه عن بعض التمارين أو
امل ـب ــاري ــات ال ــودي ــة بـسـبــب ارتـبــاطـهــم
بالكرة الشاطئية .وأشــار فرح الى أن
ال ـحــل ي ـكــون بــوضــع قـ ــرار ي ـقــوم على
موافقة الـنــادي قبل توقيع العبه في
الـشــاطـئـيــة ،وه ــو أم ــر لــم يحصل هــذا
املوسم حتى من ناحية اللياقة بإعالم
ال ـن ــادي بـضــم العـبــن مـنــه ال ــى الـفــرق
الشاطئية.
أمــا بالنسبة إلــى مــوضــوع املنتخب،
ّ
فلفت فــرح الــى أن األخـيــر يتشكل من
رح ــم الـبـطــولــة والع ـب ـي ـهــا ،وأن إدارة
ال ــراس ـي ـن ــغ ل ــن ت ــواف ــق ع ـلــى م ـشــاركــة
الع ـب ـي ـهــا ف ــي م ـن ـت ـخــب ل ـب ـن ــان لـلـكــرة
الشاطئية.

هدف للجيش في مرمى الخيام (عدنان الحاج علي)

عامر ناو بطل دورة برمانا للتنس
أحرز عامر ناو لقب فئة فردي الرجال للدورة
السنوية الـ 75بالتنس التي نظمها نادي برمانا
الرياضي على مالعب مدرسة برمانا العالية
تحت اســم «ك ــأس األرز» بـفــوزه على شقيقه
األصغر حــازم ناو  0 - 2في املباراة النهائية.
وكانت نانسي كركي قد أحرزت لقب فئة فردي
السيدات بفوزها السهل على كايت السعدي
 .0 - 2وفي نهائي  14سنة وما دون للذكور،
فاز جالل صادق على راوول يزبك  ،0 - 2وفي
نهائي القدامى  35سنة وما فوق ،فاز توماس
ويــل على غسان أشقر  ،0 - 2أمــا فــي نهائي
القدامى  55سنة وما فوق ففاز جــورج قبالن
على ميشال معوض  ،0 - 2كما فاز في نهائي
زوجي الرجال توماس ويل وجاد صليبي على
انطوان بريقا ونجيب فقيه  .1 - 2وفي نهائي
زوجي القدامى ،فاز توماس ويل وابراهيم شلح
على ريمون كتورة وفادي حداد .0 - 2
ول ــدى االن ــاث ،ف ــازت فــي نهائي  14سنة وما
دون ،نور ديب على ماريا بريدي  ،0 - 2وفي
نـهــائــي  18سـنــة وم ــا دون ،ف ــازت غــايـيــل بو
عبدو على نور ديب .0 - 2
رجال الجيش وسيدات الجمهور
أبطال لبنان لفرق ألعاب القوى
حقق رجال الجيش اللبناني وسيدات الجمهور
لقب بطولة لبنان العامة للفرق في ألعاب القوى
لـعــام  2015والـتــي نظمها اتـحــاد اللعبة على
مــدى ثالثة أيــام متتالية على مضمار نادي
ال ـج ـم ـهــور ال ــري ــاض ــي جـ ــرى خــال ـهــا تـتــويــج
األندية الفائزة بحسب النقاط الحاصلة عليها
طيلة ايام البطولة .وجاء الترتيب العام النهائي
للفرق الثالثة األولى على الشكل التالي:
الترتيب النهائي لفرق السيدات .1 :الجمهور
151.85نقطة .2 ،الشانفيل  .3 ،138.84األبطال
 .42.39وفي الترتيب النهائي لفرق الرجال.1 :
الـجـيــش اللبناني  198.84نـقـطــة .2 ،األبـطــال
 .3 ،78.17الجمهور .63.82

أصداء عالمية
نيمار يغيب عن السوبر األوروبية واإلسبانية
سيغيب الـنـجــم الـبــرازيـلــي نـيـمــار عــن فريقه
برشلونة اإلسباني عن مباراة الكأس السوبر
األوروب ـ ـي ـ ــة ض ــد الـ ـف ــري ــق اإلسـ ـب ــان ــي اآلخ ــر
إشـبـيـلـيــة ،غـ ـدًا ف ــي تـبـيـلـيـســي ،وذلـ ــك بسبب
التهاب الغدة النكفية ،بحسب ما أعلن فريقه.
وأص ـي ــب نـيـمــار ( 23ع ــام ــا) بــالـنـكــاف بــرغــم
تـطـعـيـمــه ض ــد ه ــذا املـ ــرض ال ـف ـيــروســي ال ــذي
يصاب به األطفال عــادة ،وهو سيغيب أيضًا
عــن مـبــاراتــي الـكــأس السوبر اإلسبانية ضد
اتلتيك بلباو في  14و 17آب الحالي.

سوق االنتقاالت

استقالة مفاجئة لبييلسا وسمبدوريا يستعيد كاسانو
ق ـ ّـدم األرجنتيني مارتشيلو بييلسا
إستقالته مــن تــدريــب مرسيليا عقب
خ ـ ـسـ ــارة ف ــريـ ـق ــه امـ ـ ـ ــام ض ـي ـف ــه ك ــاي ــن
 ،1-0فــي املــرحـلــة االولـ ــى مــن ال ــدوري
الفرنسي.
وق ــال بييلسا فــي املؤتمر الصحافي
ال ـ ـ ــذي أعـ ـق ــب املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة“ :لـ ـق ــد ق ــدم ــت
اسـتـقــالـتــي م ــن مـنـصـبــي ف ــي تــدريــب
مرسيليا”.
وت ـ ــاب ـ ــع امل ـ ـ ـ ـ ــدرب األرج ـ ـن ـ ـت ـ ـي ـ ـنـ ــي“ :ال
يمكنني القبول بوضع غير مستقر”،
في إشارة الى محاولة إدارة مرسيليا
تغيير بعض بنود العقد بينهما.
وذك ـ ـ ـ ـ ــر ف ـ ـي ـ ـن ـ ـسـ ــان الب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرون ،رئـ ـي ــس
مرسيليا ،أن مساعد بييلسا ،فرانك
ب ــاس ــي ،س ـي ـتــولــى م ـس ــؤول ـي ــة ق ـي ــادة
الفريق مؤقتًا.

من جهته ،أعلن سمبدوريا استعادة
م ـه ــاج ـم ــه أنـ ـط ــونـ ـي ــو ك ــاس ــان ــو بـعــد
خـ ـمـ ـس ــة أع ـ ـ ـ ـ ــوام م ـ ــن رحـ ـيـ ـل ــه امل ـث ـي ــر
للجدل .وقــال كاسانو بعد انضمامه
ال ــى سـمـبــدوريــا بـعـقـ ٍـد يمتد لعامني:
«أش ـعــر بــالـسـعــادة ،إل ــى األم ــام دائـمــا
سمبدوريا».
وتــم التخلي عــن كاسانو فــي تشرين
األول  2010ب ـع ــد مـ ـش ــادة م ــع مــالــك
الـ ـن ــادي ال ــراح ــل ريـ ـك ــاردو ج ــارون ــي،
لينتقل إلى ميالن في كانون األول من
العام نفسه.
وذكـ ــر الــرئ ـيــس ال ـحــالــي لـسـمـبــدوريــا
م ــاس ـي ـم ــو فـ ـي ــري ــرو أن ـ ــه تـ ـع ــاق ــد مــع
كاسانو من أجل رفع راية فريقه.
وفي إنكلترا ،كشفت تقارير صحافية
أن أرس ـنــال يخطط لصفقة تاريخية

بضم مهاجم ريــال مدريد اإلسباني،
الفرنسي كريم بنزيما.
وبحسب املعلومات ،التي تم تداولها،
فـ ـ ــإن ف ـي ـن ـغ ــر ات ـ ـصـ ــل ب ــوكـ ـي ــل أعـ ـم ــال
بنزيما لوضع  70مليون يــورو على
طاولة النادي امللكي.
ورغـ ــم أن ه ــذا ال ـع ــرض ي ـب ــدو مـغــريــا
جـ ـ ـدًا لـ ـل ــري ــال وي ـس ـت ـح ـيــل ال ـح ـصــول
ً
ع ـل ــى م ـث ـلــه م ـس ـت ـق ـبــا ،إال أنـ ــه ي ـبــدو
م ـت ــأخ ـرًا .لـ ــذا ف ــي حـ ــال ب ـيــع بـنــزيـمــا،
سـيـجــد املـلـكــي صـعــوبــة ف ــي الـتـعــاقــد
ـال ،فـ ــي ظــل
مـ ــع ب ــدي ــل ب ـم ـس ـت ــوى ع ـ ـ ـ ـ ٍ
تـمـســك مانشستر سـيـتــي اإلنـكـلـيــزي
ب ــاألرج ـن ـت ـي ـن ــي س ـي ــرج ـي ــو أغـ ــويـ ــرو،
وتـ ـمـ ـس ــك بـ ــايـ ــرن م ـي ــون ـي ــخ األمل ــان ــي
بالبولوني روبرت ليفاندوفسكي.
كـ ـ ــذلـ ـ ــك ،ذكـ ـ ـ ـ ــرت تـ ـ ـق ـ ــاري ـ ــر ص ـح ــاف ـي ــة

إن ـك ـل ـي ــزي ــة أن ت ـش ـل ـســي ق ـ ــدم عــرضــا
جـنــونـيــا لـلـتـعــاقــد مــع الع ــب أتلتيكو
مدريد اإلسباني كوكي.
وب ـل ـغ ــت ق ـي ـم ــة ال ـ ـعـ ــرض  65م ـل ـيــون
ي ـ ــورو ،إال أن أت ـل ـت ـي ـكــو رف ـض ــه ألنــه
جــاء فــي وقــت متأخر سيصعب فيه
ع ـلــى ال ـف ــري ــق ت ـعــويــض ال ــاع ــب في
الفترة املتبقية من سوق االنتقاالت،
إضــافــة إل ــى أن كــوكــي ال ي ــرى نفسه
خ ـ ـ ـ ــارج الـ ـ ــ»روخـ ـ ـيـ ـ ـب ـ ــانـ ـ ـك ـ ــوس» فــي
الـ ــوقـ ــت ال ـ ـحـ ــالـ ــي ،ويـ ــريـ ــد م ــواص ـل ــة
التطور فــي نــاديــه األم ،حيث يعتبر
ركـ ـي ــزة أس ــاس ـي ــة ف ــي خ ـط ــط املـ ــدرب
األرجنتيني دييغو سيميوني .وكان
أتلتيكو مــدريــد قــد جــدد عقد كوكي
أخـيـرًا وجعله أعـلــى العـبــي أتلتيكو
مدريد راتبًا.

أميركا الجنوبية تدعم بالتيني
أكد رئيس اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم،
الباراغوياني خوان أنخل نابوت ،دعم الفرنسي
م ـي ـش ــال بــات ـي ـنــي ل ــرئ ــاس ــة اإلت ـ ـحـ ــاد ال ــدول ــي
«الفيفا» خلفًا للسويسري جوزف بالتر.
وقال نابوت الذي تسلم رئاسة االتحاد القاري
فــي آب « :2014نـعـتـقــد أن مـيـشــال بالتيني
يملك الصفات الالزمة ليكون رئيسًا رائعًا».
«الفيبا» يرفع اإليقاف عن روسيا
أفــاد اإلتحاد الروسي لكرة السلة أن اإلتحاد
الدولي للعبة قرر رفع اإليقاف عن منتخباتها،
وسيسمح لها بــاملـشــاركــة فــي بطولة أوروب ــا
الشهر املقبل وفي البطوالت الدولية األخرى.
وكــان «الفيبا» قد قــرر في  29تموز املاضي
اسـتـبـعــاد وإي ـق ــاف املـنـتـخـبــات الــروس ـيــة عن
امل ـشــاركــة فــي ال ـب ـطــوالت الــدول ـيــة وم ــن بينها
بطولة أوروب ــا املؤهلة لــدورة األلـعــاب األوملبية
ف ــي ريـ ــو دي ج ــان ـي ــرو الـ ـع ــام امل ـق ـب ــل ،م ـبــررًا
اإليقاف بالتدخل الحكومي في إدارة اتحادها.
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ثقافة وناس

ً
سينما الجزء الخامس من السلسلة الشهيرة «مهمة مستحيلة» ال ّ
يقدم نجمًا كبيرًا فحسب ،بل سلسلة محببة لعشاق اإلثارة في العالم .هذه المرة،
نعود لنلتقي إيثان هانت الذي يخوض صراعًا لتحقيق انتصار على خطر عالمي قد ّ
يدمر الكوكب بأسره
ٍ
ٍ

توم كروز «ملك» األكشن بال منازع
عبد الرحمن جاسم
يأتي جديد توم كروز (« )1962مهمة
مستحيلة :أمــة منشقة» ( 2015ـ 131
دقـيـقــة) ك ــواح ـ ٍـد مــن أكـثــر أف ــام الـعــام
ً
إث ـ ــارة لـلـضـجــة .ال ـج ــزء ال ـخــامــس من
ّ
نجمًا كبيرًا
السلسلة الشهيرة ،ال يقدم ً
هو كــروز فحسب ،بل سلسلة محببة
لـعـشــاق األك ـشــن واإلث ـ ــارة فــي الـعــالــم.
َّ
لــذلــك ،إن املـعــادلــة الـعــامــة للفيلم هي
نجاح منطقي من مختلف النواحي.
يكفي فقط أن ننظر إلى موقع Rotten
 Tomatoesالشهير املختص باألفالم
ّ
الــذي يشير إلى أن هذا الفيلم «يكمل
نجاح السلسلة الكبير» وكروز «يثبت
يــومــا ب ـعــد يــومــا بــأنــه ن ـجــم أك ـشــن ال
م ـث ـيــل ل ـ ــه» ،مـعـطـيــا ال ـش ــري ــط عــامــة:
.%93
حـ ـت ــى الـ ـلـ ـحـ ـظ ــة ،ي ـ ـبـ ــدو ه ـ ــذا الـ ـج ــزء
س ــائ ـرًا عـلــى خـطــى األج ـ ــزاء الـســابـقــة
م ــن ن ــاح ـي ــة ال ـن ـج ــاح امل ـ ـ ــادي الـكـبـيــر

بدأت المغامرة...
ب ــدأت قصة «مهمة مستحيلة» عام
 1966مــع الـكــاتــب األمـيــركــي بــروس
جـ ـي ــار فـ ــي م ـس ـل ـس ـ ٍـل ت ـل ـفــزيــونــي
ـور ال
ي ــدور ح ــول «ف ــرق ـ ٍـة» تـقــوم بــأمـ ٍ
«تقبلها» الهيئات الحكومية الرسمية
نجوم دخلوا التاريخ
األميركية ،مع
ٍ
األميركي من أوســع أبــوابــه :ليونارد
نـيـمــوي (ع ــرف ــه الـجـمـهــور أك ـثــر في
دور «سبوك» من املسلسل الشهير
«س ـتــار ت ــري ــك») ،وم ــارت ــن الن ــدو (ال
يمكن نسيان أدائه الرائع لدور «بيال
الغـ ــوسـ ــي» ف ــي ف ـي ـل ــم،)Ed Wood
وسـتـيـفــن ه ـيــل ،وبــالـتــأكـيــد بــاربــارا
أنــدرســون .كــانــت «ف ـكــرة» املسلسل
تتمحور حــول قائد املجموعة الــذي
ً
بطريقة
يتلقى عادة رسالة تسلم له
ٍ
ً
سرية /مخابراتية عــادة ،لتنتهي مع
العبارة التي جعلت املسلسل متميزًا
للغاية« :هذه الرسالة ستدمر نفسها
تلقائيًا بعد  10ثــوان» ،لإليحاء َّ
بأن
ً
هــذه الرسالة ليست سرية فحسب،
ٌ
بــل هــي خـطـيــرة للغاية كــي تـقــع في
أيدي أحد األعداء.

على شباك التذاكر .استطاع تحقيق
ـام ق ـل ـي ـل ــةٍ مـ ــن عــرضــه
ك ـل ـف ـتــه فـ ــي أيـ ـ ـ ـ ٍ
( 152مليونًا مقابل كلفة بلغت 150
مـ ـلـ ـي ــون ــا) ،وم ـ ــن املـ ــرجـ ــح أن ي ـق ـتــرب
ك ـث ـي ـرًا (أو لــرب ـمــا ي ـت ـعــدى) م ــا حققه
الـجــزء الـســابــق مــن السلسلة« :مهمة
مستحيلة :بروتوكول الشبح» (2011
ـ ـ ب ـل ـغــت ك ـل ـف ـتــه  145م ـل ـيــونــا وح ـقــق
 694م ـل ـي ــون ــا) .ك ــالـ ـع ــادة ،سـيـخــوض
إيثان هانت (شخصية توم كروز في
السلسلة /الفيلم) هــذه امل ــرة صراعًا
ـار على
ع ـبــر ال ـع ــال ــم لـتـحـقـيــق ان ـت ـص ـ ٍ
يؤثر
ٍ
خطر عــاملـ ٍـي يمكن أن يدمر (أو ٌ
ع ـل ــى) ال ـكــوكــب ب ــأس ــره .ه ــي «ث ـي ـمــة»
معادة للغاية ،لكنها بالتأكيد تجذب
ج ـم ـهــورًا ك ـب ـي ـرًا ،فــاملـخـتـلــف ك ــل م ــر ٍة
هـ ــو «ح ـ ـجـ ــم» املـ ـخ ــاط ــرة الـ ـت ــي ي ـقــوم
ب ـه ــا كـ ـ ــروز ب ـن ـف ـســه ف ــي ال ـف ـي ـلــم وم ــن
دون اس ـت ـع ـم ــال أي م ـم ـثــل ب ــدي ــل أو
ً
«دوب ـل ـيــر» .م ـثــا ،يمكن اإلشـ ــارة إلــى
أن كـ ــروز ك ــان ق ــد تـ ــدرب ع ـلــى حبس
أنفاسه ملــدة سـ ّـت دقــائــق كاملة تحت
مشهد واحـ ٍـد كــامـ ٍـل من
املــاء لتصوير
ٍ
تقطيع أو تعديل ،أو املشهد
دون أي
ٍّ
حـيــث ن ــراه معلقًا بـطــائــرة «إيــربــاص
أط ـلــس» عـلــى ارت ـفــاع  5000ق ــدم دون
ـوف أو وج ــل .يـضــاف إلــى ذلــك كله
خـ ٍ
حجم «الديكورات» في الفيلم ،وحجم
«الدمار» ،ونوعية الخدع السينمائية
والغرافيكس املستخدمة ،من دون أن
ننسى األسلحة الحديثة و الـGadgets
التي ّ
تمر بني ثناياه.
تـحـكــي ال ـق ـصــة ال ـت ــي ُص ـ ـ ّـورت أجـ ــزاءٌ
كبيرة منها في املغرب (كما في النمسا
ول ـنــدن) عــن إيـثــان هــانــت ال ــذي يعود
إلى تراثه املعتاد .إنه وحيد ،مالحق،
م ـط ــارد م ــن ق ـبــل ال ـج ـم ـيــع .الـحـكــومــة
األميركية كما األع ــداء يتربصون به
ـدب وص ــوب ،وهــو كاملعتاد
مــن كــل حـ ٍ
فريق حوله كي يتمكن
تجميع
يحاول
ٍ
مــن االن ـت ـصــار عـلــى أول ـئــك الـخـصــوم.
هي إشكالية ال يعانيها البتة الفيلم
األم ـ ـيـ ــركـ ــي ذو الـ ـنـ ـت ــائ ــج املـ ـع ــروف ــة
سلفًا بالنسبة إلــى املشاهدين .بلغةٍ
أخ ــرى ،ال يـهــم ه ــذا ال ـنــوع مــن األف ــام
َّ
أن املـشــاهــديــن قــد بــاتــوا معتادين أن
البطل سينتصر في النهاية .األهمية
ل ـي ـســت أبـ ـ ـدًا ف ــي «ال ـن ـه ــاي ــة» ،ب ــل هي
كـمــا ي ـقــول بــاولــو كــويـلــو فــي رواي ـتــه
ال ـش ـه ـي ــرة «ال ـخ ـي ـم ـي ــائ ــي»« :ال ـع ـب ــرة

ف ــي ط ــري ــق الـ ــوصـ ــول»؛ أي ال ـت ـجــارب
التي تخاض خــال الطريق املوصلة
إل ــى ال ـه ــدف .يــواجــه هــانــت ه ــذه املــرة
َّ
يسمون «الـنـقــابــة» ،وهــؤالء
خصومًا
ل ـي ـســوا ف ـقــط «أش ـ ـ ـ ــرارًا» خ ــارق ــن ،بل
إن ـهــم «خ ـف ـيــون» ال ّتـعــرفـهــم أي جـهــةٍ
في العالم .كذلك فإنهم أقوياء للغاية
وفوق القانون بالتأكيد .من هنا ،فإن
املجابهة معهم ستلتزم طابعًا خاصة
ً
للمهمة :طــابـعــا مـسـتـحـيــا .وكـعــاتــه،

ّ
ّ
تدرب كروز على حبس أنفاسه ست
دقائق كاملة تحت الماء
يستعني هانت بأعضاء فريقه الذين
ع ـم ـل ــوا م ـع ــه ف ــي الـ ـس ــاب ــق ،فـيـحـضــر
لوثر ستيكيل (املمثل األسمر املحبب
فـيـنــج ري ـم ــس) ،بـيـنـجــي دان (املـمـثــل
اإلنكليزي الكوميدي سايمون بيج)،

ولـيــم بــرانــدت (الـنـجــم جـيــرمــي ريـنــر،
الذي يحفظه الجمهور في دور «هاوك
آي» من سلسلة مارفل،)The Avengers
وال ـ ـجـ ــديـ ــدة الـ ـس ــا فـ ــاوسـ ــت (امل ـم ـث ـلــة
ال ـســويــديــة ريـبـيـكــا فـيــرغـســون بطلة
مسلسل  White Queenالذي نالت عنه
تــرشـيـحــا ل ـجــائــزة ال ـغــولــدن ج ـلــوب).
تـتـعـقــد األم ـ ــور لـلـغــايــة ح ــن ُيـخـطــف
هانت عند بداية الفيلم ،لنصل عنق
الزجاجة حني يصدر القرار الرسمي
بإلغاء فريق املهمات املستحيلة (الذي
يقوده هانت) إللحاقه بالـ «ســي .آي.
إيه» (وكالة االستخبارات األميركية)
ب ـق ـيــادة أالن هـيـنـلــي (أل ـي ــك بــالــدويــن
فــي أول ظـهــور لــه فــي السلسلة) .أمـ ٌـر
بشكل قاطع ،ما يدفع
سيرفضه هانت
ٍ
الوكالة إلى مالحقته وإحضاره «رغم
أنـفــه» لكنه يـقــاوم فــي سبيل القضاء
على «النقابة».
بـ ـطـ ـبـ ـيـ ـع ــة األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال ،ه ـ ـ ــي «مـ ـهـ ـم ــة
مستحيلة» يجب على هانت تأديتها

ولو كلفه ذلك حياته ،أو حياة فريقه
الــذي لطاملا قتل معظم أعضائه (كما
حـ ــدث ف ــي الـ ـج ــزء ّ
األول م ــن الـفـيـلــم)
ُ
وأعيد تشكيله أكثر من مرة.
يـ ـ ـخ ـ ــرج فـ ـيـ ـل ــم «م ـ ـه ـ ـمـ ــة م ـس ـت ـح ـي ـل ــة:
أم ـ ــة م ـن ـش ـقــة» الـ ـ ــذي ك ـت ـبــه وأخ ــرج ــه
كــريـسـتــوفــر م ــاك ــوي ــري الـ ــذي ك ــان قد
ـام
عمل سابقًا مــع كــروز فــي ثالثة أفـ ٍ
س ــاب ـق ــة .ل ــذل ــك ،إن ال ـت ـع ــاون بينهما
ي ــأت ــي سـلـســا ه ــادئ ــا .وهـ ــذا م ــا يـبــدو
واضـ ـح ــا ف ــي ك ــل «ت ـف ــاص ـي ــل» الـفـيـلــم
األســاس ـيــة .وك ــان مــاكــويــري قــد عــرف
النجاح ككاتب فــي السابق مــع أفــام
مهمة مثل مشاركته فــي كتابة فيلم
«الـســائــح» مــع جوني ديــب وأنجلينا
جولي الذي حقق أكثر من  278مليون
دوالر على شباك التذاكر.
«م ـه ـمــة مـسـتـحـيـلــة :أم ــة م ـن ـش ـقــة»:صــاالت
«غــرانــد سينما» (« ،)01/209109أمبير»
(« ،)1269بالنيت» ()01/292192

ّ
الرقابة المصرية عكرت نجاح «والد رزق»
شباك تذاكر

القاهرة ـ محمد عبد الرحمن

ّ
اإلي ــرادات الكبيرة التي حققها فيلم
«والد رزق» (إخ ــراج ط ــارق الـعــريــان،
وت ـ ــألـ ـ ـي ـ ــف صـ ـ ـ ــاح ال ـ ـج ـ ـه ـ ـي ـ ـنـ ــي) فــي
األسابيع التالية أليام العرض األولى
فـ ــي مـ ـص ــر ،ع ـك ـس ــت حـ ـج ــم ال ـت ــأث ـي ــر
ال ـس ـل ـب ــي ل ـ ـقـ ــرار ال ــرق ــاب ــة بـتـصـنـيــف
ال ـع ـمــل «ت ـح ــت اإلشـ ـ ـ ــراف ال ـعــائ ـلــي».
أرادت الـ ــرقـ ــابـ ــة املـ ـص ــري ــة الـ ـتـ ـط ـ ّـور
وت ـف ــادي االن ـت ـق ــادات املـسـتـمـ ّـرة التي
تعرضت لها بسبب طريقة تصنيف
األفالم ،فضربت «والد رزق» في ّمقتل
خالل األيــام األولــى من طرحه وأثـ ّـرت
سلبًا على إيراداته .كان العمل ُيحقق
نصف اإليــراد اليومي لفيلم آخر هو
ّ
«شد أجزاء» (إخراج حسني املنباوي،
وتأليف محمد سليمان عبد املالك)،
قبل أن يستعيد «والد رزق» جاذبيته
ف ــي األس ــاب ـي ــع ال ـتــال ـيــة إلجـ ـ ــازة عيد
ّ
ال ـف ـطــر ،وي ـقــلــص الـ ـف ــارق بـيـنــه وبــن

«شـ ـ ّـد أجـ ـ ــزاء» إل ــى أق ــل م ــن  3مــايــن
جنيه ( 400ألــف دوالر) .الـفــارق ّ
يعد
ً
ضئيال مقارنة بما جرى في البداية.
ّ
ملخص القصة أن الــرقــابــة ب ــدأت من
دون اسـ ـتـ ـع ــداد ُم ـس ـب ــق ف ــي تـطـبـيــق
نـظــام التصنيف الـعـمــري عـلــى أفــام
موسم عيد الفطر ،لكنها ّ
طبقته على
الطريقة املصرية من دون أي توضيح،
ً
مـعـتـمــدة عـلــى أس ــس ال تـنــاســب هــذه
األفـ ـ ــام .ذه ــب ال ـج ـم ـهــور إل ــى شـبــاك
التذاكر ووجد عبارة «تحت اإلشراف
العائلي» مالزمة ل ــ«والد رزق» الذي
تـشــارك فــي إنتاجه املغنية السورية
أصـ ـ ــالـ ـ ــة ن ـ ـ ـصـ ـ ــري .الـ ـفـ ـيـ ـل ــم ل ـ ـكـ ــل مــن
شــاهــده ،ال يصلح إال لـلـكـبــار ،وغير
ُمــائ ــم لــأط ـفــال ،وإعـ ــان تخصيص
ّ
أي فـيـلــم ل ــ«ال ـك ـب ــار ف ـق ــط» (ف ـ ــوق 16
س ـ ـنـ ــة) ،أف ـ ـضـ ــل ب ـك ـث ـي ــر مـ ـم ــا فـعـلـتــه
ّ
ال ــرق ــاب ــة .ي ـف ـتــرض أن ع ـب ــارة «تـحــت
اإلشــراف العائلي» تعني وجود األب
أو األم مع الطفل داخل صالة العرض

لشرح أو توضيح بعض املشاهد أو
األلفاظ .لكن الفيلم برمته غير صالح
للفتية ،مــا أدى إل ــى نـفــور الـعــائــات
منه في األيام األولى وتراجع إيرادات
ّ
الـ ـش ــري ــط ،ح ـت ــى أن م ــوظ ـف ــي ش ـبــاك

فوضى في تطبيق قانون
التصنيف العمري الجديد
ّ
ال ـت ــذاك ــر ك ــان ــوا ي ـ ـحـ ــذرون الـجـمـهــور
م ـن ــه .ل ـكــن ب ـعــد ان ـت ـه ــاء زح ـ ــام األي ــام
األولى وابتعاد العائالت عن صاالت
ال ـع ــرض ،اسـتـعــاد الـفـيـلــم الـكـثـيــر من
ً
جــاذبـيـتــه ،مــا يـطــرح س ــؤاال عــن مدى
ّ
التصنيف الذي ُيطبق للمرة
منطقية
َ
األول ــى ولــم ُيكشف عنه فــي إعالنات
الفيلم عـلــى الـشــاشــات املختلفة؟ أي
إن الجمهور كان يفاجأ بالفتة «تحت
اإلشــراف العائلي» بعد أن يصل إلى
ّ
صــالــة ال ـعــرض .علمًا أن األم ــر نفسه

ّ
ت ـكـ ّـرر مــع «ســكــر م ـ ّـر» (تــألـيــف محمد
عبد املعطي) للمخرج هاني خليفة.
ل ـكـ ّـن بـسـبــب طـبـيـعــة ال ـف ـي ـلــم ،ف ـهــو لم
يتأثر سلبًا بالعبارة نفسها .ويبدو
أن م ــوظـ ـف ــي الـ ــرقـ ــابـ ــة ف ـ ــي مـ ـص ــر ال
يعرفون بعد كيف يجري التصنيف
العمري عامليًا .في الــواليــات املتحدة
ً
األميركية مثال ،ينقسم تقويم األفالم
ّ
هناك إلــى خمس شرائح طبقًا للسن
والحاجة إلى اإلشراف العائلي وهي:
 Gللجمهور عام ،و PGإشراف عائلي
لألطفال 13-PG ،إشراف عائلي ملن هم
تحت الثالثة عـشــرة R ،ممنوع ألقل
من سبعة عشر عامًا من دون مرافقة،
و 17-NCم ـم ـن ــوع ت ـم ــام ــا ع ـل ــى غـيــر
الـبــالـغــن .وف ــق كــل مــن شــاهــد «والد
رزق» ،فهو يندرج تحت البند األخير،
أي م ـم ـنــوع لـغـيــر ال ـبــال ـغــن امل ــوازي ــة
لـ ـعـ ـب ــارة «لـ ـلـ ـكـ ـب ــار فـ ـق ــط» فـ ــي مـصــر
وال ــدول الـعــربـيــة .العمل السينمائي
يـ ــدور ح ــول أرب ـع ــة أش ـق ــاء يـعـيـشــون

فــي منطقة إمـبــابــة الشعبية (شـمــال
مـحــافـظــة ال ـج ـي ــزة) ،وي ـمــوت والــدهــم
تاركًا لهم ورشة لتصليح السيارات.
لكن صعوبة الحياة وقسوة اآلخرين
ت ـج ـبــران ـهــم ع ـل ــى الـ ــدخـ ــول ف ــي عـ ّـالــم
الـ ـج ــريـ ـم ــة ،مـ ــع الـ ـتـ ـع ـ ّـه ــد ب ــال ـت ــوق ــف
عندما يطلب شقيقهم األكبر (أحمد
ع ــز) ذل ــك ،وب ـشــرط إضــافــي أن تكون
كــل جرائمهم خالية مــن ال ــدم .لكنهم
يــدخـلــون فــي ص ــراع غـيــر مـبــاشــر مع
أحد ضباط الشرطة الفاسدين ،وتبدأ
لعبة ذكاء وصبر بني الطرفني تنتهي
بانتصار «والد رزق» بعد سلسلة من
م ـشــاهــد ال ـع ـنــف وال ـج ـنــس وتـعــاطــي
امل ـخــدرات .يـشــارك فــي بطولة الفيلم:
عمرو يوسف ،أحمد الفيشاوي ،سيد
قاسم ،ندى
رجب ،أحمد داوود ،كريم ّ
موسى ونسرين أمــن .وحقق الفيلم
حتى اآلن  16مليون جنيه في شباك
الـ ـت ــذاك ــر امل ـ ـصـ ــري (م ـل ـي ــون ــي دوالر
تقريبًا).
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وثائقي

نبيلة غصين على جبل سنجار

 48ساعة من الجحيم

بالتعاون مع «نادي لكل
الناس» ،نشاهد الخميس في
«مترو المدينة» اإلبادة رقم
 73التي ّ
تعرض لها أيزيديو
العراق على يد «داعش»
العام الماضي .شريط
«أيزيديو العراق ،اإلبادة
رقم  »73يلتقي بالناجين
المهجرين ليستعيد لحظات
من الرعب عاشها هؤالء،
ومأساة تتمثل في اختفاء
هذه الطائفة من المنطقة
محمد همدر
تتشابه مأساة النازحني وظروفهم في
الخ َيم املنتشرة،
كل األماكن واألزمنةِ :
العيش من دون أدنى مقومات الحياة،
والحنني إلى املنزل والوطن ،والجرح
املفتوح الذي سيتركه النزوح وتسببه
الـ ـ ـح ـ ــربّ .أم ـ ـ ــا جـ ـ ــرح االيـ ــزيـ ــديـ ــن فــي
الـكــارثــة الـســوريــة /العراقية الحالية،
فمفتوح على احتمال انتهاء وجودهم
كطائفة ،واتـســاع رقعة شتاتهم ،بعد
غ ـ ــزوة «داع ـ ـ ـ ــش» األخ ـ ـيـ ــرة إل ـ ــى جـبــل
سـنـجــار ،فــي شهر آب (أغـسـطــس) من
ال ـعــام املــاضــي .قـصــدت نبيلة غصني
الجبل بعد ستة أشهر على الواقعة،
وعادت بشريطها الوثائقي «أيزيديو
العراق – اإلبادة رقم  50( »73دقيقة).
من أقدم الطوائف في املنطقة تاريخيًا،

ّ
تعرض األيزيديون لـ  72محاولة إبادة
مــن ال ـفــرس ،وال ــروم ــان ،والعثمانيني
قبل أن تحقق «داعــش» الرقم  .73تبدأ
غصني شريطها بنبذة سريعة وعرض
للمحطات التاريخية ،ولعقيدة هذه
الطائفة ،والرسومات ّ
املميزة واألسماء
ّ
التي ّ
يقدسها األيزيديون ،ما يدل على
اخـتــافـهــم الــواضــح عــن كــل الـطــوائــف
واإلث ـن ـي ــات ف ــي امل ـن ـط ـقــة .ل ــذا تـحـ ّـولــت
الغزوة الى إبادةُ ،
املخطوفات
وسميت
ّ
بالسبايا ،فدين هذه الطائفة املصنف
غـيــر س ـم ــاوي« ،ج ـنــى» عـلــى شعبها،
كما حصل قديمًا مع معظم الطوائف
التي كان يعتنقها السكان األصليون
ف ــي َّ آس ـي ــا واف ــري ـق ـي ــا ،ق ـبــل ظ ـه ــور من
ّصنفوا دياناتهم بالسماوية.
نبيلة غ ــادرت وحــدهــا .كــان االهتمام
شخصيًا .إعــامـيــة تتابع دراســاتـهــا
ف ــي اإلن ـثــروبــولــوج ـيــا واألي ــزي ــدي ــون
مـ ــادة تــاري ـخ ـيــة واج ـت ـمــاع ـيــة مـهـ ّـمــة.
وكـ ـ ـ ــان ه ـ ـجـ ــوم «داع ـ ـ ـ ـ ــش» ق ـ ــد ك ـشــف
وج ـ ــوده ـ ــم ل ـ ــدى م ـ ــن ي ـج ـه ـل ـه ــم .مــن
بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــروت إل ـ ـ ـ ــى أربـ ـ ـ ـي ـ ـ ــل ال ـ ـ ـ ــى م ـخ ـي ــم
الالجئني األيزيديني في دهوك (إقليم
كــردسـتــان ال ـعــراق) ،مـ ّـر على املـجــزرة
ن ـصــف س ـنــة ت ـقــري ـبــا .م ــن خـيـمــة إلــى
خ ـي ـم ــة ،وم ـ ــن وج ـ ــه إل ـ ــى آخـ ـ ــر ،ب ــدأت
الـحـكــايــات وال ــرواي ــات 48 .ســاعــة من
الـجـحـيــم ،رواهـ ــا م ــن نـجــا سـلـيـمــا أو
مصابًا .أغلبهم ال يعرف شيئًا عمن
ف ـق ــده ــم ،ف ـهــم إمـ ــا م ـج ـهــولــو املـصـيــر
وإمـ ـ ــا ف ــي ي ــد «داعـ ـ ـ ـ ــش» .ف ــي امل ـخـيــم
أطفال نجوا وحدهم بال عائالتهم أو
حتى أقاربهم .يروي بعضهم لنبيلة
غصني األيــام التي قضتها العائالت
في العراء ،بال طعام ،وال ماء ،تنتظر
م ـج ــيء «ال ـ ــدواع ـ ــش» ف ــي أي لـحـظــة،

فيما يــدافــع الــرجــال األيــزيــديــون في
األم ــام إلنـقــاذ الـعــائــات خلفهم .أتت
املساعدات املنتظرة .كانت الصناديق
ُ
الضخمة الثقيلة تــرمــى مــن السماء.
لسخرية القدرّ ،
سببت تلك الحمولة
الثقيلة اآلتية من السماء للمساعدة،
حوادث قتل أيضًا .أرادت نبيلة غصني
العودة الى مكان املجزرة« :في دهوك،
لم يقبل أحد بمساعدتي للعودة الى
ً
جبل سنجار ،أوال بسبب الخطورة،
وال ـحــرب الـتــي مــا زال ــت دائ ــرة هـنــاك،
وثانيًا ألنني أنثى ووحـيــدة» .لكنها
تضيف لـ«األخبار» أنها لكونها أنثى
جاءت وحدها من بلد آخر ملعرفة ما
حصل مع األيزييديني األكراد ،ساعد
فــي قـبــولـهــا وااله ـت ـمــام بـهــا مــن قبل
العائالت واملقاتلني .ففي النهاية ،هي
جاءت من أجل اإلضاءة على قضيتهم
وإي ـص ــال م ـعــانــات ـهــم .نـجـحــت نبيلة
غـصــن بــال ـعــودة ال ــى جـبــل سـنـجــار،
ت ــراف ـق ـه ــا فـ ـت ــاة كـ ــرديـ ــة ،وم ـتــرج ـم ـهــا
األيزيدي الذي ّ
تعرفت إليه في مخيم
دهوك ،وشابة كردية ،برفقة مقاتلني
من قوات حماية سنجار.
فـ ـ ــي ال ـ ـج ـ ـبـ ــل املـ ـ ـ ـ ّ
ـدمـ ـ ـ ــر ،مـ ـ ــع الـ ـشـ ـب ــاب
والـ ـش ــاب ــات ال ــذي ــن أتـ ــى ب ـع ـض ـهــم مــن
أوروب ـ ــا ل ـلــدفــاع ع ــن س ـن ـجــار ،ستجد
نبيلة الـفــرصــة لـطــرح بـعــض األسئلة
خ ـ ــارج إط ـ ــار امل ــذب ـح ــة ال ـت ــي حـصـلــت،
وم ـعــرفــة كـيــف يـعـيــش ويـفـكــر الجيل
الـشــاب مــن هــذه الطائفة .وصـلــت إلى
آخ ــر نـقـطــة يــدافــع عـنـهــا االيــزيــديــون،
حيث املناوشات واملعارك مع «داعش»
م ـس ـت ـم ــرة .اس ـت ـم ـع ــت إل ـ ــى ت ـفــاص ـيــل
املجزرة التي ارتكبت .قصدت األماكن
التي هرب إليها الناجون حيث مكثوا
ّ
في العراء ،ليس لهم وألوالدهم إال ظل

توجهت
المخرجة من
بيروت إلى
أربيل فمخيم
الالجئين
األيزيديين في
دهوك

الشجر يقيهم الشمس.
في طريق العودة ،زارت غصني أيضًا
«م ـع ـب ــد الل ـ ـ ــش» (املـ ـعـ ـب ــد ال ـت ــاري ـخ ــي
األه ـ ّـم ل ــدى الـطــائـفــة األيــزيــديــة) الــذي
ي ـح ـت ـض ــن أي ـ ـضـ ــا الجـ ـ ـئ ـ ــن ،ب ـخ ــاصــة
ّ
ال ـن ـس ــاء واألط ـ ـفـ ــال .ال ـج ـم ـيــع يـصــلــي،
يطلب معرفة مصير املخطوفني لدى
«داعــش» ويطلب إطالق سراحهم .من
بني الالجئات ،نسوة استطعن الفرار
من «داعش» .ال تريد النساء أن يروين
مــا حـصــل .لـكــن غـصــن تـصـ ّـر عـلــى أن

شهادات عن تفاصيل المجزرة
ووضع األسيرات في يد «داعش»
تـعــرف مــا ال ــذي تـعــرضــت لــه الفتيات
األيزيديات .تقول نبيلة غصني« :اتفق
الجميع عـلــى رواي ــة واحـ ــدة ،لــم تذكر
ّ
النساء ما تعرضن له .كن يخفن على
م ـص ـيــر م ــن ب ـق ــي م ــن أق ــرب ــائ ـه ــن بـيــد
«داعـْ ـ ــش» ،واألخ ــري ــات ف ــي املـخـيـمــات
َ
ي ــخ ــف ــن اإلشـ ـ ـ ــارة عـل ـي ـهــن إذا خــرجــت
الـ ـقـ ـص ــة ال ـ ـ ــى ال ـ ـع ـ ـلـ ــن» .األيـ ــزيـ ــديـ ــات
«السبايا» ُي ْ
جبرن على ال ــزواج بأحد

ّ
أفراد «داعش» وإشهار إسالمهن.
ّ
لن تنتهي معاناة األيزيديني .ما يهدد
وج ــوده ــم ه ــو ال ــدم ــار ال ـش ــام ــل ال ــذي
يمنعهم من العودة إلى سنجار ،املدينة
ال ـتــي كــانــت تـضــم  %80م ــن الـطــائـفــة،
والهجرة بكثرة الــى أوروبــا وتحديدًا
الـ ــى أمل ــان ـي ــا ت ـن ــذر ب ــإن ـه ــاء وج ــوده ــم
ف ــي امل ـن ـط ـقــة .نـبـيـلــة غ ـصــن م ــا زال ــت
تـتــابــع قصصهم مــن لـبـنــان« :م ــا زلــت
على تــواصــل مــع أغلبهم ،يوصونني
بإيصال صوتهم وقضيتهم .يقولون
ّ
إن وج ــوده ــم أص ـب ــح مـ ـه ــددًا ،وأك ـثــر
مــا يــريــدونــه هــو إطــاق املخطوفات».
مـصـيــر وج ــوده ــم أم ــر ال تـنـتـبــه إلـيــه
وس ــائ ــل إعـ ــام ك ـث ـيــرة .ف ــي ل ـب ـنــان ،لم
ّ
ت ـعــرض أي ق ـنــاة مـحــلـيــة عـمــل نبيلة
ص ــن ،رغ ـ ــم اهـ ـتـ ـم ــام ب ـع ـض ـهــم بـمــا
غـ ـ
ّ َ ْ
وث ــق ــت ــه وب ـتــوق ـي ـتــه .وال ـس ـب ــب ك ــان الـ ـ
 ،Ratingفالقضية اإلنـســانـيــة الـتــي ال
تجلب عددًا كبيرًا من املشاهدين ،ليس
لها مكان على الشاشة.
«أيــزيــديــو ال ـعــراق ،اإلب ــادة رقــم 18:30 :»73
مساء الخميس  13آب (أغسطس) ـ ـ «مترو
املدينة» (الحمرا) ـ لالستعالم76/309363 :

في الصاالت

«لحظة ضياع» :كوميديا أوديبية
بانة بيضون
ي ـس ـت ـع ـيــد «ل ـح ـظ ــة ض ـ ـيـ ــاع» ()٢٠١٥
لـلـمـخــرج ج ــان فــرن ـســوا ريـشـيــه فيلم
امل ـخ ــرج ك ـلــود ب ــري الـ ــذي ص ــدر سنة
 ،١٩٧٧بالعنوان نفسه .الشريط الذي
يعرض في الصاالت اللبنانية حاليًا،
يروي قصة صديقني أنطوان (فرنسوا
كـ ـل ــوزي ــه) ول ـ ـ ـ ــوران (ف ـن ـس ـنــت ك ــاس ــل)
اللذين يذهبان إلــى كورسيكا موطن
أن ـطــوان لقضاء عطلة الصيف برفقة
ابـنـتـيـهـمــا املــراه ـق ـتــن لــونــا (لـ ــوال لو
الن) ومـ ــاري (املـمـثـلــة أل ـيــس إيـ ــزاس).
وفيما تبدو ماري األكبر سنًا متمردة
وم ـن ــدف ـع ــة ،ت ـظ ـهــر ل ــون ــا فـ ـت ــاة حــاملــة

تـبـحــث ع ــن أم ـيــر أحــام ـهــا الـطـفــولــي.
والطفولي كما نكتشف الحقًا يعيدنا
إلى األوديبي ،أو إلى الكترا ،حني تقع
لونا في حب صديق أبيها الخمسيني
ل ـ ــوران .ه ـكــذا يـنـشــأ االن ـج ــذاب بينها
وب ــن لـ ــوران إث ــر رح ـلــة الـتـسـلــق التي
يــذهــب إلـيـهــا األرب ـع ــة ســويــة ،بـعــد أن
يتبادل األبــوان األدوار ،فيرافق لوران
ل ــون ــا إلـ ــى أس ـف ــل الـ ـ ـ ــوادي .إن ـه ــا لعبة
تبادل األدوار التي يؤسس لها املخرج
مـنــذ ال ـبــدايــة ،فـتـبــدو ال ـح ــدود مبهمة
بــن األربـعــة ،فــي ظــل غياب الــزوجــات.
ل ــوران رجــل مطلق ،فــي حــن أن زوجــة
أنـطــوان تريد االنفصال عنه ،رغــم أنه
يــأبــى االع ـت ــراف بــذلــك لـيـصـ ّـب غضبه

وأنطوان ويحدقان بمؤخرات النساء
امل ـ ـت ـ ـمـ ــددات عـ ـل ــى ال ـ ـشـ ــاطـ ــئ .ب ـعــدهــا
م ـب ــاش ــرة ،ن ــرى ج ـســد ل ــون ــا امل ـت ـمــددة
على ظهرها وتـصــورهــا الكاميرا من
وجهة النظر التلصصية نفسها ،فيما
نرى في لقطة أخرى لونا متسللة إلى
سرير أبيها لتنام بقربه بالوضعية
نـفـسـهــا ال ـت ــي ن ــام ــت ب ـهــا إلـ ــى جــانــب
ل ــوران الــذي أقــامــت عالقة معه ،بينما
ال ـك ــام ـي ــرا ت ـص ــور الـلـقـطـتــن م ــن ذات
وجـهــة الـنـظــر .هــي اللغة السينمائية
ال ـ ـتـ ــي تـ ـح ــاك ــي ج ـ ـ ّـو س ـ ـفـ ــاح ال ـق ــرب ــى
الحاضر في الحبكة الروائية وتقدمه
بطريقة تجارية هدفها إمتاع املشاهد
ً
إغراء مضاعفًا
الذي قد يجد في الفيلم

عـلــى ابـنـتــه لــونــا ال ـتــي ي ــود تقييدها
والسيطرة عليها كما لــم يستطع أن
يفعل مــع زوج ـت ــه .ك ــأن ق ــدوم األربـعــة
لقضاء العطلة في هذا املكان الجديد
واملعزول عن الخارج ،والحميمية التي
يفرضها يمنح الالوعي أيضًا فرصة
ليسرح ويمرح على راحته ،فتخرج كل
الرغبات املكبوتة إلى السطح .يصوغ
املخرج كل ذلك في جو من الكوميديا
والخفة التي تبدو أحيانًا غير محتملة
ف ـ ــي ظ ـ ــل الـ ـقـ ـص ــة املـ ـ ـط ـ ــروح ـ ــة .ه ـك ــذا
يــركــز على جــانــب اإلث ــارة فــي تصوير
شخصيتي لونا وماري وبقية النساء
الـ ـل ــوات ــي ي ـظ ـه ــرن فـ ــي الـ ـش ــري ــط كـمــا
ف ــي املـشـهــد الـ ــذي يـتـجــول فـيــه ل ــوران

تقدم اللغة السينمائية موضوع
سفاح القربى بطريقة تجارية

فنسنت كاسل
ولوال لو الن
في مشهد
من الفيلم

بطبيعة الحال ،ناتجًا من تماهيه مع
الرغبة األوديبية التي يطرحها الفيلم
بــوصـفـهــا قــابـلــة لـلـتـحـقــق .لــونــا التي
ت ـغ ــري لـ ـ ــوران بـحـســب ال ـف ـي ـلــم ،تــزيــح
ثوب السباحة عن صدرها أثناء رحلة
الـتـسـلــق قــاصــدة أن ي ــراه ــا ،أو فــي ما
بعد خــال الحفلة ،حــن يـكــون لــوران
ً
ث ـم ــا ،ت ـق ــوده ن ـحــو ال ـشــاطــئ وتـخـلــع
مالبسها أمامه ،وتؤدي رقصة مثيرة
وتقفز عليه فــي امل ــاء محاولة تقبيله
فيصدها أكثر من مرة ،إلى أن يستسلم
ل ــإغ ــراء أخ ـي ـرًا ب ـعــد أن ت ـت ـمــدد فــوقــه
عارية .األمــر الــذي يبدو مضحكًا ،هو
أن يكون البنة السابعة عشرة كل هذه
ال ـقــدرات املــذهـلــة ،علمًا بــأن ال تجارب

جـنـسـيــة ســاب ـقــة ل ـهــا بـحـســب الـفـيـلــم.
يتبنى الشريط وجهة نظر لوران الذي
يضع اللوم على لونا ويعاقبها كأنما
لشعوره بالرغبة تجاهها وهي تقوم
بابتزازه وتهدده بإخبار أبيها إن لم
يتجاوب معها.
وف ـي ـمــا ال ي ـ ــدرك األب أنـ ـط ــوان شيئًا
مـمــا يـحـصــل ،ويـسـتـمــر بــالـبـحــث عن
حـبـيــب ابـنـتــه ال ـس ــري غـيــر مـ ــدرك أنــه
صديقه الــذي يجلس قبالته ،تكتشف
م ــاري الـعــاقــة بــن أبيها وصديقتها
لــونــا فـ ــورًا .يحصل ذل ــك حــن تــرتــدي
لــونــا سـ ــروال لـ ــوران الــداخ ـلــي ،ال ــذي ـ
وللسخرية ـ هو هدية من ابنته ماري.
أما ملاذا قد تختار ابنة ألبيها مالبسه
الداخلية؟ فذلك يناسب منطق الفيلم
الكوميدي األوديبي ،حيث ّ
تلوح لونا
بالسروال الداخلي كرمز النتصارها
ع ـ ـلـ ــى مـ ـ ـ ـ ـ ــاري .أمـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ـ ــاري امل ـ ـت ـ ـمـ ــردة
واملندفعة كما تبرز في البداية ،وتقوم
بــدورهــا املمثلة أليس إيــزاس في أداء
الفــت ،فيتضح أنها الوحيدة العاقلة
وسط هذه العائلة املجنونة .إنها هي
م ــن يـحـســم األم ـ ــور ف ــي ال ـن ـهــايــة ،بعد
أن تــأتــي لــونــا لتعتذر منها ملــا حدث
مــع أبيها ،معتبرة أنــه خطؤها ألنها
استدرجته لــذلــك ،فتخبرها م ــاري أن
اللوم يقع على أبيها ألنه هو الراشد.
وت ــأت ــي الـنـهــايــة الـعـجـيـبــة ح ــن يـقــرر
الكل متابعة حياته بشكل طبيعي ،إذ
ال فــائــدة مــن إفـســاد العطلة الصيفية
بسبب لحظة ضياع!
« :Un moment d'égarementسـيـنـمــا
سيتي» ( ،)01/995195و«أمبير» ()1269
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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة

صورة
وخبر

أنا األصل

َ
َ ْ ُ ّ
رأيت كل ما حصل على األرض.
سبق أن

ُ ّ
َ
رأيت كل ما سيحصل على هذه األرض.
سبق أن
َ
سبق أن ُ
رأيت نفسي.
 :أنا األصل.
.. .. ..
ما أنا علي ِه اآلن
َ ْ ُ
ـات،
ـور ،والــديــانـ ِ
هَــو مــا سبق أن كنت علي ِه قبل مــايـ ِ
ـن األج ـنـ ِ
ـاس ،والـعـصـ ِ
فانني اآللهة.
وأ ِ
ما أنا عليه اآلن
َ ُ ُ
هو ما سبق ْأن كنت ُه ...وكانوه.
ما أنا عليه اآلن
ُ
هو ما َ
صار إليه األسالف والوارثون.
ما أنا عليه اآلن
ُ
سأصير إليه بعد ماليني اآلله ِة واألزمن ِة والقيامات:
هو ما
ٌ َّ ٌ
حياة مهددة بالزوال،
ٌ
ّ
ُ
مخلوقات تتوهم أنها تحيا...
زوال ُمـ َم َّو ٌه بألبس ِة
ٌ
ٌٍ
مخلوقات ّ
تتوهم أنها شريكة أصيلة في لعب ِة «الحياة».
ٍ
..
َ
ُ
ُ
ْ
ّ
ُ
ُ
َ
ُ
ّ
بدايات خليق ِة الرب ،هو نفسه ـ نفسه ـ ما
ما سبق أن قاله «آدم» ِلـحوا ِئ ِه في
ِ
ُ
أقوله َ
اآلن ّ
وعقابيل َه َبلي وشهواتي.
لحو ِاء زمني وحيرتي
ِ
ََّ
ََّ
وتذكروا! تذكروا:
َ
ُ
لست أنا َمن ُيك ِّر ُر «آدم»
أنا (أنا دائمًا) هو األصل،
ُ َ ِّ
ُ
ُ
و«آدم» (دائمًا) هو شبيهي ،ومقلدي ،وسارق أحالمي:
ُ ُ َ
ِّ
آدم يكررني.
ُ
 :أنا أرومة الحيا ِة األولى.
َ
أنا ما سبق أن كان.
أنا األصل.
2015/2/1

بثيابهم وأزيائهم
التقليدية ،رقص آالف
السكان األصليين في
خوياباخ في مقاطعة
كيتشي ( 220كيلومترًا
شمالي غرب غواتيماال)
في المعرض السنوي
الذي يقيمونه تقديرًا
لشفيعة منطقتهم
.Virgen del Transito
الرقصات مستوحاة
أي
من تراث األجدادّ ،
قبائل الـ«مايا» ،وتمثل
ّ
والشر.
الصراع بين الخير
(جوهان أوردنيز ــ
أ ف ب)

إشارات تعيد بصيص األمل سفيان الشورابي ورفيقه عائدان؟
تونس ــ نورالدين بالطيب

صحافيون تونسيون:
قاطعوا «آيكون» في
قرطاج
بعدما أغضبت املغنية األميركية
لورين هيل أخيرًا الصحافيني
في «مهرجانات قرطاج»،
جاء دور مواطنها وزميلها
«آيكون» (الصورة) .فقد دعا
الصحافيون التونسيون عبر
السوشال ميديا إلى مقاطعة
حفلته مساء أمس ،بعدما صدر
عن إدارة املهرجان بيان بطلب
من مدير أعمال «آيكون» ملنع
الصحافيني من استعمال أي
جهاز تصوير أو تسجيل بما
ّ
متوعدًا
فيها الهواتف املحمولة،
بحجز األجهزة .استقبل أهل
األمر بغضب شديد،
اإلعالم
خصوصًا ّأنها ّ
املرة األولى التي
تصدر فيها إدارة هذا الحدث
الفني بيانًا بهذه الصيغة .ورغم
عدم تبني «النقابة الوطنية
للصحافيني» و«النقابة العامة
حتى اللحظة دعوة
لإلعالم» ّ
رواجًا
لقيت
ها
لكن
املقاطعة،
ّ
كبيرًا بني اإلعالميني .يذكر أنه
على غرار لورين هيل ،رفض
«آيكون» تنظيم مؤتمر صحافي.
نور الدين...

طرب وتراث
مع محمد خيري
عام  ،2013ترك محمد خيري
(الصورة) مدينته حلب التي
تربى فيها ،قبل أن ّ
ّ
يقدم
مجموعة كبيرة من الحفالت
النجاحات في أماكن ّ
عدة في
مختلف املناطقة اللبنانية.
ّ
سيجدد
يوم الجمعة املقبل،
الفنان السوري موعده مع
الجمهور اللبناني املحب
للطرب والتراث« .سهرة طرب
مع محمد خيري» هو عنوان
األمسية الفنية التي سيحييها
تلميذ الكبير صباح فخري،
والتي يستضيفها هذه ّ
املرة
«مترو املدينة» (الحمرا ـ
بيروت) في  14آب (أغسطس)
ّ
تتضمن السهرة
الحالي.
أغنيات من التراث الحلبي
والتراث األندلسي ،إضافة
إلى مختارات من الريبيرتوار
العربي الشهير.
«سهرة طرب مع محمد خيري»:
 22:00ـ الجمعة  14آب ـ في «مترو
املدينة» في بيروت (الحمرا ـ بناية
الساروال) .للحجز واالستعالم:
76/309363

هل يعود الصحافيان التونسيان املختطفان في
ليبيا سفيان الشورابي (الصورة) ونذير القطاري إلى
بلدهما األم بعد نحو عام على اختفائهما (األخبار
)2014/10/11؟ هذا ما يأمله التونسيون بعد إعالن
ّ
سامي القطاري والد نذير أنه حصل على معطيات
ّ
أكيدة تفيد بأن ابنه وسفيان على قيد الحياة،
وسيعودان إلى تونس قريبًا ،عبر وساطات خاصة
بعيدة عن املسالك الديبلوماسية والحقوقية .وأعقب
هذا التصريح تعليق مشابه نشرته والدة نذير
ّ
القطاري على صفحتها الخاصة على فايسبوك ،ما عزز
األمل في عودة الصحافيني التونسيني بعدما اعترفت
مجموعة إرهابية ليبية بقتلهما مع مجموعة أخرى
من الصحافيني في درنة (األخبار  .)2015/5/1في هذا

السياق ،قالت مصادر ّ
مقربة من رجل األعمال التونسي
ّ
ّ
املثير للجدل شفيق جراية لـ «األخبار» إن الرجل أكد
ّ
أن سفيان ونذير «على قيد الحياة وأنهما محتجزان
لدى مجموعة ليست لها أي عالقة بالحكومتني
املتنازعتني على الشرعية في طرابلس وطبرق» ،مضيفًا
ّ
أنهما «محتجزان مع مجموعة أخرى من الصحافيني
ّ
وسيعودان قريبًا إلى تونس بعد تسجيل تقدم في
املفاوضات بشأن تسليمهما» .ورفض جراية اإلفصاح
عن مكان وجودهما «ضمانًا لسالمتهما» ،مشيرًا
ّ
إلى أن مجموعة من املجتمع املدني في ليبيا تقود
ّ
مفاوضات اإلفراج عنهما .علمًا بأن جراية معروف
بعالقاته الواسعة مع الليبيني ،خصوصًا بقوات «فجر
ليبيا» وبزعيمها عبد الحكيم بالحاج .وإثر كشف
عائلة نذير القطاري عن هذه املعطيات الجديدة ،أكد
ّ
َ
العالم العربي وأفريقيا
كاتب الدولة للخارجية املكلف
ّ
ّ
التهامي العبدولي ،أنه ال علم له بها ،الفتًا إلى أن وزارة
الخارجية ال تملك حتى اآلن ما يؤكد مقتل سفيان
الشورابي ونذير القطاري أو ما ينفيه.
ّ
يذكر أن الحكومة التونسية أرسلت في وقت سابق
قاضيًا للتحقيق في اعترافات املجموعة اإلرهابية
التي تبنت عملية «القتل» .وبحسب التحليالت
َ
الجينية ،لم ُيعثر على جثتيهما ،في الوقت التي قالت
فيه الخارجية التونسية في بيان صادر مطلع العام
ّ
«يجر التعرف إليهما من بني الجثث
الحالي إنه لم
ِ
ُ
التي أخضعت للتحليل ،في حني هناك مجموعة أخرى
يجر الوصول إليها بسبب وجودها في
من الجثث لم
ِ
منطقة خاضعة لسيطرة تنظيم «داعش» اإلرهابي» .إذًا،
ّ
عاد األمل في عودة الشورابي والقطاري ،غير أن تكرار
الروايات وتضاربها طوال عام كامل حول اختفائهما
في غياب أي دليل مادي على وجودهما َّ
حيني كتسجيل
ً
صوتي أو صور جديدة مثال ،تجعل من منسوب األمل
ضعيفًا رغم وثوق شفيق جراية من روايته ومعلوماته
ّ
هذه ّ
املرة ،وتبني والدي نذير القطاري لها .فهل يكون
األمل اليوم صادقًا وليس سرابًا؟!

