 24صفحة

االثنين  5تشرين األول 2015

العدد  2707السنة العاشرة
lundi 5 octobre 2015 n o 2707 10ème année

 1000ليرة

رحيل
غازي قهوجي
سينوغراف
العصر الذهبي
17
22

األسد :الحل يحتاج إلى استقرار وأولوية التحالف الرباعي ضرب االرهاب

االتصاالت :هدر  30مليون دوالر

[]11

[]2

الحدث

ّ
شهيب
خطة
المطامر تخضع
للتوازن
المذهبي
6
اليمن

الضفة تنتقم
لألقصى
[ 12ـ ]13

الغزو بالغزو
«أنصار الله» تعيد
تحديد قواعد
االشتباك
14

2

تقرير

رواتب «المستقبل»
الفرج ليس
قريبًا

4

تقرير

10

تحقيق

كلنا سوريون
على درب اللجوء
األوروبي

واق ( »2أ ف ب)
عمليتا طعن وشهيدان ...واالحتالل يتوعد بـ«سور ٍ

تسوية الترقيات
إتجاه الى
التصويت في
مجلس الوزراء

2

االثنين  5تشرين األول  2015العدد 2707

سياسة
قضية اليوم

بطرس حرب وبناية كاسابيان
« ...إحراق»  30مليون دوالر من المال العام
استأجرت شركة «تاتش» ،بأموال الدولة اللبنانية ،مبنى ليكون مقرها العام الجديد .دفعت أكثر من  8ماليين دوالر من
قيمة الصفقة .وزير االتصاالت بطرس حرب طلب منها فسخ العقد ،وإجراء تسوية مع المالك قيمتها نحو  10ماليين
دوالر ،والبحث عن مبنى آخر الستئجاره ،وتاليًا ،إعادة إنفاق المبالغ ذاتها
حسن عليق
اعتادت السلطة في لبنان إهــدار املال.
ُيحكى عن هذا األمر كما لو أنه قضاء
ال ّ
راد لهُ .يقال الكثير عن صفقات ُت ّ
مول
من الخزينة العامة ،لتنفيذ مشاريع،
ـون قـيـمـتـهــا الـحـقـيـقـيــة أق ــل بكثير
ت ـكـ ُ
م ـمــا أن ـ ِـف ــق عـلـيـهــا .وبـ ــات م ـعــروفــا أن
رجال السلطة ال يعترفون بكل ما يمت
بـصـلــة ل ـت ـضــارب امل ـصــالــح ،فتستفيد
شركاتهم ومصارفهم مــن املــال العام،
بال أي حياء .لكن بعض الحاالت تبدو
«ف ـ ّـجــة» أكـثــر مـمــا سـبــق ذك ــره ،كونها
تـمــاثــل ،عمليًا« ،إحـ ــراق» أم ــوال عامة،
بـكــل م ــا ف ــي ذل ــك م ــن عـبـثـيــة .القضية
ّ
الجديدة التي اطلعت عليها «األخبار»
في هذا اإلطار ،تكشف تفاصيل عملية
ال تزال مستمرة ،نتيجتها إهدار نحو
 30مـلـيــون دوالر أم ـيــركــي ،ف ــي وزارة
االت ـص ــاالت ،أنـفــق ج ــزء منها ويـجــري

مصادر وزارة االتصاالت
تقول
ّ
إن حرب يتذرع بقرب المبنى من
الضاحية الجنوبية لفسخ العقد
العمل على إنفاق الجزء اآلخر ،من دون
أي مردود للمصلحة العامة أو لخزينة
الدولة ،وال حتى ملجموعة صغيرة من
املواطنني .وحــده مالك مبنى قديم في
ال ـش ـي ــاح بـ ــدا ك ـمــن اس ـت ـي ـقــظ صـبــاحــا
ووجد في منزله ثروة ال يعرف مصدر
نزولها عليه.
ُ
افت ِتح ّسجل القضية في أيلول ،2012
حــن وق ـعــت شــركــة «تــاتــش» («أم تي
س ــي» ،املـشـغـلــة ل ــواح ــدة م ــن شبكتي
الهاتف الخلوي اململوكتني من الدولة
الـلـبـنــانـيــة) ع ـق ـدًا م ــع ص ــاح ــب مبنى
«كـ ــاسـ ــاب ـ ـيـ ــان» فـ ــي م ـن ـط ـقــة ال ـش ـي ــاح
العقارية (قرب بولفار كميل شمعون)،
الستئجار عـقــاره ملــدة عشر سـنــوات،
م ـقــابــل م ـب ـلــغ م ــال ــي ي ـصــل إلـ ــى نحو
 2.2مليون دوالر سنويًا .قبل توقيع

رفض حرب اقتراح مدير الشركة العودة إلى العقد لمنع إهدار إيجار  4سنوات (مروان طحطح)
العقد ،طلب وزير االتصاالت (حينها)
نقوال صحناوي من الشركة التفاوض
لخفض ِّقيمة البدل
مــع مــالــك الـعـقــار
ُ
ال ــذي يطلبه .تــم ذل ــك ،وخــفــض املبلغ
بنسبة تـصــل إل ــى نـحــو  50فــي املـئــة.
بذلك ،باتت كلفة االستئجار مساوية
إل ــى ح ـ ّـد مــا ملــا تــدفـعــه «ت ــات ــش» لـقــاء
استئجارها مبنيني إلدارتـهــا العامة
فــي منطقة مــار مـخــايــل الـنـهــر (يملك
أحــدهـمــا الـنــائــب نعمة طـعـمــة) ،علمًا
بـ ــأن م ـســاحــة امل ـب ـنــى ال ـج ــدي ــد تـفــوق
م ـســاحــة امل ـب ـن ـيــن ال ـلــذيــن تشغلهما
الشركة حاليًا.
وبمراجعة لوثائق القضيةّ ،
تبي أن

املـبـنــى املـسـتــأجــر ك ــان فــي حــاجــة إلــى
تــدعـيــم وص ـيــانــة ،ب ـن ـ ً
ـاء عـلــى الكشف
ال ــذي أجــرتــه «دار الـهـنــدســة» .وتبلغ
ق ـي ـم ــة األع ـ ـمـ ــال الـ ــازمـ ــة ل ــذل ــك نـحــو
مليون ونـصــف مليون دوالر .دخلت
الـ ـش ــرك ــة فـ ــي مـ ـف ــاوض ــات مـ ــع امل ــال ــك
مـ ـج ــددًا ،وت ــوص ـل ــت إلـ ــى اتـ ـف ــاق مـعــه
يتحمل بموجبه مبلغ  700ألف دوالر
من قيمة التصليحات ،على أن ّ
يمدد
عقد اإليجار ستة أشهر مجانًا.
ّ
مر نحو  16شهرًا من مدة العقد .وفي
شباط  ،2014طلبت الشركة من الوزارة
ص ـ ــرف  10م ــاي ــن دوالر أم ـي ــرك ــي،
ب ــدل أش ـغــال كـهــربــائـيــة وميكانيكية

وهندسية ،تتضمن تجهيز املبنى من
النواحي التقنية واللوجستية ليكون
مقرًا رئيسيًا لشركة اتصاالت خلوية.
فــي ذلــك الــوقــت ،كــانــت فـتــرة تصريف
األع ـمــال على وشــك االنـتـهــاء ،فرفض
الوزير الصحناوي صرف املبلغ ،علمًا
ّ
بأن الشركة أكدت للوزارة أن هذا املبلغ
ُ
سيدفع في مطلق االحوال عند تنفيذ
عملية نقل مقر الشركة إلى أي مبنى
جديد ،الفتة إلى أن هذا املبلغ ملحوظ
في امللف األولي لعملية االنتقال.
بـ ـع ــد ت ـس ـل ــم الـ ـ ــوزيـ ـ ــر ب ـ ـطـ ــرس ح ــرب
ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة ب ـن ـح ــو شـ ـه ــري ــن ،ط ـل ــب مــن
مسؤولي «تاتش» فسخ عقد اإليجار.

كـ ــانـ ــت ال ـص ـف ـق ــة ق ـ ــد دخ ـ ـلـ ــت عــام ـه ــا
ال ـث ــان ــي ،م ــع ض ـم ــان امل ــال ــك حـصــولــه
على بدل إيجار ثالث سنوات ،إضافة
إلـ ــى ك ـل ـفــة تــأه ـيـ َـل امل ـب ـنــى (ن ـح ــو 8.2
ماليني دوالر)« .ن َصح» حرب الشركة
بالتوصل إلى اتفاق ّ
«حبي» مع املالك.
ّ
وتبي خالل األشهر املاضية أن كلفة
اتفاق كهذا لن تكون أقل من  10ماليني
دوالر .خالصة األمر أن تكلفة العملية
ستبلغ في نهاية املطاف نحو عشرين
أهد َرت من املال
مليون دوالر أميركيِ ،
الـعــام ،علمًا بــأن الشركة تدفع بشكل
مواز بدل إشغالها ملقرها الحالي.
ال ـه ــدف م ــن االن ـت ـقــال «ط ـب ـي ـعــي» ،ألن
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رواتب موظفي المستقبل :الفرج ليس قريبًا
ميسم رزق
أصــدر مديرو املؤسسات املختلفة
في تيار املستقبل تعميمًا ّيقضي
بـتـقـسـيــم ال ــدوام ــات ب ـمــا ي ـقــلــل من
ساعات العمل .وأوضحت مصادر

حمود ذكر بـ «فضل آل الحريري»:
التحركات ممنوعة
ل ـ ـ «األخـ ـ ـب ـ ــار» أن ـ ــه س ـي ـص ــار ،عـلــى
سبيل املـثــال ،الــى اعتماد موظفني
أو ثالثة موظفني في نشرة أخبار
ً
تلفزيون املستقبل بــدال من سبعة
أو تسعة ،بحيث يــداوم كل موظف

يـ َ
ـوم ــي ع ـمــل أس ـبــوع ـيــا» .التعميم
ج ـ ــاء ب ـع ــد اجـ ـتـ ـم ــاع امل ــدي ــري ــن مــع
املستشار االعــامــي للرئيس سعد
الـحــريــري ،هــانــي حـمــود ،األسـبــوع
املاضي ،وهو يسعى الى «تخفيف
الضغط عــن املوظفني ،واستيعاب
نـقـمـتـهــم ،وإف ـس ــاح امل ـجــال أمــامـهــم
إذا قــرروا العمل خــارج املؤسسة»،
ك ـمــا يـشـيــر الـ ــى أن ال ــوع ــود بــدفــع
متأخرات سبعة أشهر من الرواتب
املؤسسات الحريرية قد ال
ملوظفي
ّ
تكون قريبة التحقق.
وك ــان حـمــود قــد اسـتــدعــى مــديــري
املــؤسـســات نـهــايــة الـشـهــر الـجــاري
بعدما ّ
قرر املوظفون إخراج قضية
ع ــدم تـقــاضـيـهــم مستحقاتهم الــى

ال ـع ـلــن «إث ـ ــر عـ ــدم وف ـ ــاء ال ـحــريــري
بوعده باقتراب الفرج على أبــواب
ع ـي ــد األض ـ ـحـ ــى ألس ـ ـبـ ــاب خ ــارج ــة
ع ــن إرادت ـ ـ ــه» .وج ــرى االت ـف ــاق على
دفـ ــع رواتـ ـ ــب ش ـهــر واح ـ ــد ملــوظـفــي
الـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــون الـ ـث ــابـ ـت ــن ف ـ ـقـ ــط .أم ــا
امل ــوظـ ـف ــون «عـ ـل ــى الـ ـقـ ـطـ ـع ــة» ،فـلــم
يشملهم القرار .وعلمت «األخبار»
مـ ــن م ـ ـصـ ــادر ن ـي ــاب ـي ــة م ـط ـل ـعــة فــي
املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل أن حـ ـ ـم ـ ــود وعـ ـ ـ ــد هــو
اآلخ ــر بــاق ـتــراب ال ـف ــرج ،وه ــو لجأ،
المتصاص النقمة ،الى اللعب على
«ال ــوت ــر ال ـح ـ ّـس ــاس» ،إذ ش ـ ّـدد على
أن «ال ــرئـ ـي ــس ال ـش ـه ـيــد وال ــرئ ـي ــس
ال ـ ـحـ ــريـ ــري ل ـ ــم يـ ـت ــأخ ــر يـ ــومـ ــا عــن
ت ـل ـب ـي ــة مـ ـط ــال ــب املـ ــوظ ـ ـفـ ــن ،ال بــل

غمرهم بالفضائل يــوم كــان البلد
م ــاش ــي وال ـش ـغــل م ــاش ــي واألم ـ ــوال
السعودية مــاشـيــة» .وأبـلــغ ّ
حمود
م ــن اس ـتــدعــاهــم ال ــى ب ـيــت الــوســط
بوضوح أن «التحركات مرفوضة.
وآلل ال ـ ـحـ ــريـ ــري فـ ـض ــل ع ـل ـي ـك ــم ال
ُيمكنكم نسيانه».
مصادر املوظفني قالت لـ «األخبار»
إن «أح ـ ـ ـ ـدًا م ـن ــا ال ي ـن ـكــر ف ـض ــل آل
الحريري ولسنا ناكرين للجميل...
ولكننا مخنوقون ،والجوع كافر»،
فـيـمــا أع ــرب ــت م ـص ــادر نـيــابـيــة في
تيار املستقبل عن خشيتها من أن
يـكــون «ق ــرار الـتـحــرك ال ــذي اتـخــذه
ب ـع ــض امل ــوظـ ـف ــن داخ ـ ـ ــل امل ـح ـط ــة،
وال ــذي نـجــح حـمــود حـتــى اآلن في

ضبطه ،هو رأس جبل الجليد الذي
يمكن أن ينهار على رؤوسنا في أي
لحظة» .وتلفت الى أن قرار موظفي
ال ـت ـل ـف ــزي ــون ب ــاالح ـت ـج ــاج الـعـلـنــي
«مــا كــان ليرى الـنــور لــوال إدراكـهــم
تــأي ـيــد ك ــل زمــائ ـهــم ل ـهــم ف ــي بقية
املــؤس ـســات الـتــابـعــة لـلـتـيــار ،الـتــي
تئن إدارات ـهــا تحت وط ــأة ضغوط
مــوظـفـيـهــا ول ــو ب ـصــوت منخفض
حـتــى اآلن .ول ــذل ــك ،ف ــإن امل ــزي ــد من
املـمــاطـلــة فــي مخاطبة هواجسهم
قــد تجبرهم على الـعــودة الــى قــرار
االح ـت ـجــاج الـعـلـنــي م ـج ــددًا ،ولـكــن
هـ ـ ــذه امل ـ ـ ــرة فـ ــي شـ ـك ــل ي ـ ـطـ ــاول كــل
املؤسسات بما ال يمكننا السيطرة
عليه».
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ابراهيم األمين

الشرق الجديد
أع ـمــال الـشــركــة تــوسـعــت كـثـيـرًا خــال
العقد املاضي ،وارتفع عدد مشتركيها
ومــوظ ـف ـي ـهــا ،وب ــات ــت ف ــي ح ــاج ــة الــى
مقر أوســع لها .وزارة االتصاالت ّ
تقر
بـضــرورة نقل مبنى الشركة ،وطلبت
منها إيـجــاد خـيــارات أخ ــرى .امتثلت
الـ ـش ــرك ــة لـ ـ ـ ــ»أوام ـ ـ ــر» ح ـ ـ ــرب ،وب ـع ـثــت
ب ــرس ــال ــة ق ـبــل ن ـهــايــة عـ ــام  2014إلــى
مالك «كاسابيان» ،تبلغه فيها نيتها
فـســخ الـعـقــد اب ـت ـ ً
ـداء مــن أي ـلــول .2015
ّ
وبـنـ ً
ـاء على ذلــك ،هــدد املالك باللجوء
إل ـ ــى الـ ـقـ ـض ــاء ،م ـط ــال ـب ــا ب ــدف ــع قـيـمــة
كامل العقد (إيجار  7سنوات إضافة
إلــى مــا تقاضاه عــن السنوات الثالث
املــاض ـيــة)« .ت ـقــريــش» مــا ج ــرى ،بـنـ ً
ـاء
على أوامر حرب ،يعني أن على الدولة
أن تتعامل مع كل املبالغ التي ُد ِف َعت
فــي إط ــار صـفـقــة «مـبـنــى كــاســابـيــان»
ـ ـ وم ــا سـ ُـيــدفــع لـلـتـســويــة «ال ـحـ ّـب ـيــة» ـ
كخسارة من دون أي مقابل .وسيكون
ع ـل ــى الـ ـش ــرك ــة ع ـق ــد ص ـف ـقــة ج ــدي ــدة،
وتــدفــع مــا ينبغي دفـعــه لـقــاء تجهيز
مبنى جديد وتكاليف النقل ،ما يرفع
قيمة االمـ ــوال امل ـه ــدورة إل ــى نـحــو 30
مليون دوالر .فــي هــذا الــوقــتّ ،
عينت
شركة «زيــن» مديرًا جديدًا لـ»تاتش»،
هو االسترالي بيتر كالياروبولوس.
االخـ ـي ــر وج ـ ــد أن ال ـص ـف ـق ــة خ ــاس ــرة،
ّ
وحملت الخزينة مبالغ ال منطق في
إهـ ــدارهـ ــا .فــأب ـلــغ وزارة االتـ ـص ــاالت،
بحسب مـصــادرهــا ،اقتناعه بــأن بدل
التسوية مع مالك مبنى «كاسابيان»
يكفي الستئجار مقر جديد لنحو 4
س ـنــوات .فــأيــن املـنـطــق فــي دف ــع مبلغ
للمالك بال مقابل ،ثم استئجار مبنى
جديد ،واالستمرار في دفع بدل إيجار
ً
وبناء عليه ،اقترح على
املقر الحالي؟
ال ـ ــوزارة ال ـع ــودة إل ــى الـعـقــد مــع مالك
«كاسابيان» ،ونقل مقر الشركة إليه،
م ــا دام م ــا أن ـف ــق ق ــد أن ـف ــق ،واخ ـت ـيــار
مـ ـبـ ـن ــى جـ ــديـ ــد سـ ـيـ ـح ـ ّـم ــل ال ـخ ــزي ـن ــة
تكاليف إضافية.
لكن وزارة االتـصــاالت رفضت اقتراح
ك ــالـ ـي ــاروب ــول ــوس ،وج ـ ـ ـ ـ ّـددت طـلـبـهــا
ال ـب ـح ــث عـ ــن خ ـ ـيـ ــارات جـ ــديـ ــدة ،رغ ــم
م ــا يـعـنـيــه ذلـ ــك م ــن خ ـســائــر جــديــدة
ل ـل ـخ ــزي ـن ــة الـ ـع ــام ــة .وعـ ـن ــدم ــا ســألــت
«األخ ـب ــار» م ـصــادر الــوزيــر ح ــرب عن
هذه القضية ،نفت في البداية وجود
املـبـنــى مــن أســاســه! ثــم ع ــادت وأق ـ ّـرت
ّ
متحدثة عن أن املشكلة هي
بالقضية،
في حالة املبنى نفسه .لكن مصادر في
ّ
وزارة االتصاالت أكدت لـ»األخبار» أن
حرب أبلغ فريق عمله وإدارة «تاتش»
رفض نقل مقرها إلى منطقة الشياح،
ألسـ ـب ــاب أم ـن ـي ــة ،م ـت ــذرع ــا ب ـ ــأن امل ـقــر
الجديد للشركة سيكون «تحت رحمة
حزب الله» .وعندما قيل له إن املبنى
املستأجر ال يبعد سوى مئات االمتار
ع ــن مـبـنــى شــركــة «ألـ ـف ــا» ،أجـ ــاب بــأن
مبنى «أل ـفــا» يقع «فــي عمق املناطق
امل ـس ـي ـح ـي ــة» ،وأن م ـب ـنــى كــاســاب ـيــان
أقرب منه إلى الضاحية الجنوبية!
لكن يبدو أن «فوبيا حزب الله» ليست
وح ــده ــا الـ ــدافـ ــع ل ـ ـ ــ»إهـ ـ ــداء» صــاحــب
امل ـب ـن ــى أكـ ـث ــر مـ ــن  15م ـل ـي ــون دوالر
م ــن األم ـ ـ ــوال ال ـع ــام ــة ،وإه ـ ـ ــدار مـبــالــغ
إضافية من خزينة الدولة في صفقة
ج ــدي ــدة .ف ـحــرب ي ـضــع ن ـصــب عينيه
عــددًا مــن املــواقــع داخــل الشركة ،يريد
أن يستحوذ عليها فريقه السياسي،
ألسـبــاب انتخابية (تعيني موظفني)
أو أمنية ،تبدأ من «داتــا االتصاالت»،
ً
وص ــوال إلــى املحكمة الــدولـيــة .يجري
ذلك على عتبة إجراء مناقصة لتشغيل
شبكتي الخلوي ،مع ما يعنيه ذلك من
فــرصــة للسياسيني تتيح لـهــم فــرض
شــروطـهــم عـلــى ال ـشــركــات ،للتوظيف
وف ـتــح أبـ ــواب اس ـت ـفــادة امل ـنــاصــريــن...
وهنا بيت القصيد.

ينشغل املتنازعون في البحث عن أسباب للتدخل الروسي الكبير
في سوريا .لكن العمل يتواصل ،بدأب ،بني خبراء من روسيا
وايران وسوريا والعراق وحزب الله ،والحديث يدور حول خطط
تتعلق بالواقع امليداني في كل من سوريا والعراق .واذا كان املوقف
العام ،عربيًا واقليميًا ودوليًا ،من الحكم في العراق ال يطابق
املوقف من الحكم في سوريا،اال ان التحالف الجديد ،يتعامل مع
الواقع في دمشق وبغداد في سياق واحد ،وفي مواجهة عدو
واحد ،رغم اقرار الجميع بوجود حساسيتني.
السياق الواحد ،والحقيقة الواضحة ،هي ان التحالف الجديد،
طوعًا او غصبًا ،ووفق منظوره ومصالحه او وفق طموحات
حلفائه ،يجد نفسه ملزمًا بالعمل على حماية الوحدة السيادية
لكل من العراق وسوريا .ومن دون مداورة ،يعمل هذا التحالف
لتثبيت الحلفاء في مواقع النفوذ داخل الدولة واملجتمع في البلدين
املتجاورين .ومن يفهم معنى التنسيق ووحدة العدو في البلدين،
يعرف ان معزوفة «الدولة املفيدة» ،او «االقاليم املناسبة» ،ال تسكن

استعدادات تحالف ()1+4
تمهدلنماذج مختلفة من المواجهات
الميدانية
خصوم الدولة في سوريا
والعراق يقتربون من لحظة خسارة
الهدوء في بالدهم
اال في عقول من يسعى الى تقسيم سوريا والعراق من األعداء،
او في عقول من تعب من األصدقاء .وتكفي مراجعة الخارطة،
وتبيان متطلبات ضرب دولة االرهاب ،حتى يتبني ملن يرغب،
ان االمر ال يكتمل اال باستعادة حكومتي دمشق وبغداد كامل
السيطرة على كل الشرق السوري وكل الغرب العراقي ،كما ان
مشروع حماية العاصمتني واملدى الحيوي ،يفترض سيطرة
كاملة للتحالف على جنوب سوريا وعلى شمالها ،كما أن حماية
السلطة املركزية في بغداد ،تحتاج إلى محاصرة الشطط الكردي
املتناقض مع مصالح الشعبني السوري والعراقي.
املعركة التي بدأ فصل جديد منها تستهدف ،في مدى غير
بعيد ،استعادة السيطرة املركزية على كامل االراضي في سوريا
والعراق .وهذا يعني ،ببساطة ،انه الى جانب ما يجري االعداد
له ميدانيًا ،فان الخطاب السياسي ،كما السياق االجتماعي ـ ـ
االقتصادي للمعركة ،يستدعي ،مرة جديدة ،التخلي عن النزعة
االقصائية املوجودة عند الحلفاء كما عند الخصوم.
حروب كالتي تشهدها سوريا والعراق ،يتداخل فيها االهلي مع
الوطني ،ويشارك فيها اهل البالد والجوار والقوى النافذة في
االقليم والعالم .وفي هذه الحال ،تظهر عالمات انقسام اجتماعي

على خلفيات كثيرة ،ابرزها ،اليوم ،العنصر الطائفي واملذهبي،
املستند ،حكمًا ،الى ثقافة دينية تقوم على مبدأ الخوف املتالزم
ملبدأ االقصاء .وفي هذه الحالة ،يتراجع الخطاب التشاركي،
وتصبح الهوية الوطنية الجامعة كالمًا تزين به خطابات القادة
والزعماء ،لكن في حالة سوريا والعراق ،حيث االنقسام على
اشده ،وحيث يواجه املدافعون عن وحدة البلدين ،االستعمار
الجديد ،ستظل الحاجة قائمة ،يومًا بعد يوم ،الى الهوية العربية،
وال شيء غير الهوية العربية .ومن لديه وصفة اخرى فليعرضها
على الناس.
ما يجري اليوم ،في سوريا والعراق واليمن وليبيا ،يقدم لنا ما
يكفي من الدروس حول صعوبة االنفصال ،او نشوء فدراليات
انعزالية .حتى التجربة الكردية باالستقالل تقوم على تبعية
عمياء لخارج قوي ،بدت هشة عند اول هجوم لـ «داعش» باتجاه
ير ِد املزيد من النماذج ،فنحن في لبنان نقدم خبرات
اربيل .ومن ِ
ستة عقود من التقاتل على خلفيات انقسامية ونزعات انعزالية.
فال النظام الطائفي بنسختي الـ  43والـ  90نجح في لم الشمل ،وال
االستعانة بالخارج فرضت واقعًا ثابتًا.
في املقبل من االيام ،سنشهد وتيرة جديدة للمواجهات امليدانية
في سوريا والعراق .وسيكون الجميع امام حقائق من نوع
مختلف .ولن يكون في مقدور احد ،ويا لالسف ،االكتفاء بحمل
ّ
عداد الضحايا والخسائر ،بل سيضطر الجميع الى القيام بما
يراه مناسبا له.
تحديات جديدة باتت امام التحالف املعادي ،من املجموعات
االرهابية في سوريا والعراق ،الى دول االقليم ،في تركيا ودولة
العدو ،الى امارات وممالك القهر في الجزيرة العربية ،وصوال الى
الغرب نفسه ،بوجهيه االوروبي واالميركي .كل هؤالء ،لن يكون
في مقدورهم اليوم االكتفاء ببيانات وخطب ومواقف ودبلوماسية
بائسة .حتى املشاركة العمالنية ستلزمهم بأثمان مباشرة ،وكل
ّ
يتحسب الرتداداتها
من يبعث برصاصة الى سوريا ،عليه ان
على بالده وشعبه مباشرة .وباملناسبة ،فان هذا التحدي ،يشمل
ايضًا روسيا وايران ،كما حزب الله في لبنان ،لكن الفرق ،ان
داعمي خصوم الدولة في سوريا والعراق ،كانوا ينعمون طوال
الفترة السابقة ،بهدوء بات اليوم في طريقه الى االنتهاء.
ليس في محورنا من يعد بالعجائب ،وال بعصا سحرية ،لكنه
تحالف يدرك ان عليه وضع كل طاقته في معركة فاصلة .وان
تكامل الجهد بات رهن آليات عمل مختلفة عن السابق .وثمة
استعدادات جدية ،فيها الكثير من الروية ،وفيها الحذر والتحفظ،
ملنع الوقوع في اوهام او فخاخ .وهو امر يحتاج الى امكانات
ضخمة للغاية ،والى وقت وتضحيات .وسنكون امام تجارب
ميدانية مختلفة عما عرفناه سابقا .اما الهدف ،فهو إحداث
تغييرات جذرية في املشهد امليداني في كل سوريا والعراق ،في
سياق بناء الشرق الجديد ...هو الشرق الجديد الحقيقي ،سواء
ربحنا املعركة ام خسرناها!

تقرير

السالح النووي إلى حزب الله؟
يحيى دبوق
كان الفتًا تهديد رئيس الحكومة االسرائيلي
بـنـيــامــن نـتـنـيــاهــو ،ف ــي مـقــابـلــة م ــع شبكة
«سي أن أن» االميركية أمس ،بأن إسرائيل
ستتحرك إذا حاول أحد استخدام االراضي
السورية لتهريب «ســاح نــووي» الــى حزب
الله.
ال يـخـلــو ال ـت ـصــريــح م ــن خ ـطــأ ف ــي التعبير
ارتكبه نتنياهو ،إذ كان يقصد بـ «النووي»
ســاحــا استراتيجيًا نــوعـيــا .مــع ذل ــك ،فهو
يـعـ ّـبــر ع ــن واق ــع ح ــال ح ــزب ال ـلــه وســاحــه،
برغم ان األخير يتواضع في االقرار بما آلت
اليه قدراته ،اذ لم يبق امام الحزب اال التزود
بالسالح النووي ليضيفه الى ترسانته ،بعدما
أق ـ ّـر ننتنياهو نـفـســه ،مــن عـلــى منبر االمــم

املـتـحــدة الـخـمـيــس املــاضــي ،ب ــأن منظومات
دف ــاع جــوي مـتـطــورة مــن نــوع «اي اس »22
باتت في حوزته ،إضافة الى صواريخ ارض
ـ ـ ارض دقيقة ومدمرة (فاتح  110بأنواعه)،
وصواريخ «ياخونت» الروسية القادرة على
استهداف السفن البحرية عن بعد ،اضافة
الــى طــائــرات هجومية مــن دون طيار قــادرة
على اصابة اي نقطة في اسرائيل.
مــع ذل ــك ،يـمـكــن اع ـت ـبــار إقـ ــرار نـتـنـيــاهــو ذا
دالالت على تغير ميزان القوة بني الجانبني
منذ زمن ،اذ هددت تل ابيب في املاضي ،وال
تزال ،بأنها لن تسمح بتجاوز خطوط حمر
وضعتها للساحة الـســوريــة ،وفــي مقدمها
منع نقل ســاح نوعي الــى حــزب الله .وهي
ّ
شنت ،في السنوات املاضية ،عشر هجمات
على االقل ضد قوافل قالت انها تنقل نوعًا

كـهــذا مــن ال ـســاح ال ــى االراضـ ــي اللبنانية.
ومع تصريح نتنياهو بات باالمكان القول
ان اسرائيل لم تكن تعمل على منع انتقال
االسلحة النوعية الى الحزب ،بل كانت تعمل
على منع تراكمها وزيادتها عما هو موجود
اساسًا في حوزته.
وفي السابق ،ايضًا ،قيل الكثير اسرائيليًا
عــن اسـبــاب منع انتقال «الـكــاســر للتوازن»
الى حزب الله .اال ان تداعيات انتقال السالح
النوعي باتت محققة ،وتحديدًا مــا يسميه
االســرائ ـي ـل ـيــون تـقـلــص حــريــة ع ـمــل ســاح
الجو في الحرب املقبلة في السماء اللبنانية،
وايـ ـض ــا ال ـخ ـش ـيــة م ــن اسـ ـتـ ـه ــداف الـسـفــن
الحربية وفرض حصار بحري على املوانئ
االسرائيلية ،وايضا حجم تدمير هائل من
شأنه ان يخرج قواعد سالح الجو واملنشآت

الحيوية من الخدمة...
ك ــل ذل ــك ب ــات مـحـقـقــا .وف ــي الـ ـع ــادة يـقــول
االسرائيليون ان حزب الله «يحاول» ادخال
هذا النوع او ذاك الى لبنان ،وفي حال نجاحه
فإن تداعياته اخطر من قدرة اسرائيل على
الـتـحـمــل .تـصــريــح نتنياهو ان ـهــى كــل هــذه
املــواربــة ،واقــر بما لــم تــرد اســرائـيــل ان تقر
به طوال السنوات املاضية .واألهم في اقراره
االخـيــر ،وفــي تصريحه «ال ـنــووي» ،انــه بات
في االمكان ان نفهم ،اكثر ،احد اهم اسباب
منع نشوب الحرب االسرائيلية املقبلة ضد
لبنان .وبات باالمكان ان نفهم اكثر مقولة تل
ابيب عن «الردع املتبادل» و»الدمار املتبادل»،
ومستوى الخشية من «العتمة املطلقة» في
املــدن واملستوطنات االسرائيلية ...الصورة
باتت اوضح بكثير.
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المشهد السياسي

تسوية الترقيات :نحو التصويت في الحكومة؟
ً
لــم يعد مقبوال بالنسبة إلــى القوى
السياسية الرئيسية أن يقف الرئيس
السابق ميشال سليمان حجر عثرة
أم ــام تحقيق تسوية السلة الكاملة
ّ
لحل أزمــة التعيينات األمنية ومــلء
ال ـ ـش ـ ـغـ ــور ف ـ ــي املـ ـجـ ـل ــس ال ـع ـس ـك ــري
وش ــرع ـن ــة ال ـت ـم ــدي ــد ل ـق ــائ ــد الـجـيــش
ال ـ ـع ـ ـمـ ــاد جـ ـ ـ ــان ق ـ ـهـ ــوجـ ــي وض ـ ـبـ ــاط
ّ
آخـ ــريـ ــن .وعـ ـل ــى م ــا ي ــؤك ــد أكـ ـث ــر مــن
مصدر وزاري ،فإن الرئيس نبيه بري
والـنــائــب ولـيــد جنبالط قــامــا بجهد
اس ـت ـث ـنــائــي ف ــي ال ـي ــوم ــن املــاض ـيــن
ّ
لـحـلـحـلــة األزم ـ ــة ف ــي ظ ــل ال ـت ـطــورات
اإلق ـل ـي ـم ـيــة ،وفـ ــي ظ ــل ج ــدي ــة رئـيــس
«تـكـتــل التغيير واالصـ ــاح» النائب
مـيـشــال ع ــون فــي تعطيل الحكومة.
ول ـل ـغ ــاي ــة ،أج ـ ــرى ال ــوزي ــر وائ ـ ــل أبــو
فــاعــور سلسلة ات ـص ــاالت وزيـ ــارات،
بينها لـبــري والــرئ ـيــس تـمــام ســام،
ف ـي ـمــا اس ـت ـق ـبــل ب ـ ـ ّـري أول م ــن أم ــس
الوزير الياس بو صعب.
وم ــا ال يـ ــزال م ـح ـســومــا ،ح ـتــى اآلن،
هو إصــرار سليمان وحــزب الكتائب
عـلــى عــرقـلــة الـتـســويــة ،فيما يستمر
العمل إلقناع الوزيرين بطرس حرب
ومـيـشــال فــرعــون للسير بالتسوية،
ّ
فــي ظــل «االنـضـبــاط واالل ـت ــزام بــرأي
ال ــرئـّ ـي ــس س ـع ــد الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري» ،الـ ــذي
ت ـح ــقــق خـ ــال األي ـ ـ ــام امل ــاض ـي ــة عـلــى
ّ
م ــا ت ــؤك ــد م ـص ــادر مـعـنـيــة ف ــي تـيــار
املـسـتـقـبــل ،بـعــد أن ك ــان الـتـبــايــن في
مــوق ـفــي ال ـح ــري ــري وال ــرئ ـي ــس ف ــؤاد
السنيورة ذريعة لـلــوزراء املستقلني
للتطابق مع مواقف سليمان.
ويشير أكـثــر مــن مـصــدر وزاري إلى
ع ـن ـصــر ال ــوق ــت ال ـ ــذي بـ ــات ضــاغـطــا
ق ـبــل م ــوع ــد ت ـســريــح الـعـمـيــد شــامــل
حــوار
روك ـ ــز .ف ـغ ـدًا أولـ ــى ج ـل ـســات ال ـ ّ
الـتــي يـحــرص بــري عـلــى عــدم تغيب
أي ّ
ّ
مكون عنها ،خصوصًا عون ،على
رغم أن أبو صعب طمأنه إلى أن عون
ّ
لن يغيب عن طاولة الحوار ،في ظل
الجهود التي يبذلها بــري للوصول
ّ
إلى التسوية .وعلى ما تؤكد مصادر
رئيس املجلس النيابي ،فإن تحقيق
الـتـســويــة ف ــي أقـ ــرب فــرصــة سيكون
مـ ــوضـ ــوعـ ــا أسـ ــاس ـ ـيـ ــا عـ ـل ــى ط ــاول ــة
الحوار بني حزب الله وتيار املستقبل
مساء اليوم في عني التينة.
ّ
وفــي ظــل امتناع عــون حتى اآلن عن

قطع أهالي العسكريني املخطوفني طريق شارع املصارف في وسط بيروت ،وطريق املطار القديم ،كخطوة
اولى من تصعيدهم ،الذي هددوا به أمس ،للمطالبة بمعرفة تطورات ملف ابنائهم (أ ف ب)

ت ـقــديــم أي ج ـ ــواب حـ ــول ّمــوق ـفــه من
الـتـســويــة املحتملة ،تـتــوقــع مـصــادر
ت ـي ــار املـسـتـقـبــل أن «ي ـص ــل الــرئـيــس
بـ ــري ق ـبــل ال ـث ــاث ــاء إلـ ــى شـ ــيء م ــا».
وفـ ــي حـ ــال ف ـش ــل ف ــي الـ ــوصـ ــول إل ــى
مــوافـقــة الـجـمـيــع ،تـتـعـ ّـدد الـخـيــارات
لفرض التسوية في مجلس الــوزراء
ب ــالـ ـتـ ـص ــوي ــت وتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاوز اعـ ـ ـت ـ ــراض
سليمان والكتائب.
وال يـبــدو ط ــرح «الـلـقــاء الـتـشــاوري»
تــأج ـيــل ت ـســريــح روك ـ ــز أو ال ـع ـم ــداء،
ّ
حاملا يصلون إلى سن التقاعد ،أمرًا
ً
مقبوال عند عون .وتقول املصادر إن
ّ
«الجنرال غير معني بكل هذا الكالم،
ًّ
وهـ ــذا ل ـيــس حـ ـ ــا» .وت ـق ــول م ـصــادر
وزارية إنه «إذا قام وزير الدفاع بهذه
ال ـخ ـط ــوة م ــن ت ـل ـقــاء نـفـســه بـتــأجـيــل
تسريح جميع العمداء ،فإنها خطوة

غ ـيــر م ـق ـبــولــة إطـ ــاقـ ــا» ،ف ـي ـمــا يـبــدو
ال ـحــديــث ع ــن تــأجـيــل ت ـســريــح روك ــز
وح ــده «إحــراجــا كبيرًا لــه ،وواثـقــون
ب ـ ــأن ق ــائ ــد ف ـ ــوج املـ ـغ ــاوي ــر ال يـقـبـلــه
إطالقًا».
ّ
وتكرر مصادر التيار الوطني الحر

«انضباط والتزام» في
المستقبل بموقف
الحريري الموافق على
التسوية

ات ـه ــام «س ـل ـي ـمــان وم ــن م ـعــه بـضــرب
القانون؛ فكيف يكون مــلء الشواغر
في الجيش وشرعنة التمديد لقائد
الـجـيــش مخالفة لـلـقــانــون ،ومـضــرة
ب ــال ـج ـي ــش ،ب ـي ـن ـمــا ت ــأج ـي ــل تـســريــح
العمداء أمرًا قانونيًا ويفيد املؤسسة
العسكرية؟».
وفـ ـيـ ـم ــا ي ـس ـت ـع ــد نـ ـ ـ ــواب «ال ـت ـغ ـي ـي ــر
واالص ـ ــاح» لجلسة لجنة األشـغــال
والطاقة النيابية اليومّ ،
للرد «تقنيًا»
على ما طرحه وزير املال علي حسن
خ ـل ـ ّيــل ف ــي ال ـج ـل ـســة امل ــاض ـي ــة ح ــول
م ـل ــف ال ـك ـه ــرب ــاء ،ب ـعــد اج ـت ـمــاع عقد
ف ــي ح ـضــور ع ــون أول م ــن أم ــس في
ّ
الــرابـيــة لنقاش ال ــرد ،تــؤكــد مصادر
ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي الـ ـح ــر أن «األمـ ـ ــور
مـ ـحـ ـص ــورة فـ ــي الـ ـش ــق ال ـت ـق ـن ــي وال
ارتدادات أبدًا على العالقة اإليجابية

ً
م ــع الــرئ ـيــس بـ ــري» ،م ـش ـيــرة إل ــى أن
«الردود وشرح موقفنا من موضوع
ال ـك ـهــربــاء سـبـبـهـمــا ال ـت ـط ــاول ال ــذي
يحصل على وزير الطاقة وتحميلنا
أزم ـ ــة تـ ـ ـ ّ
ـردي ال ـك ـه ــرب ــاء ،ك ـمــا حصل
األسبوع املاضي بعد التظاهر أمام
الوزارة» .من جهتها ،أشارت مصادر
وزيـ ــر املـ ــال إل ــى أن «ال ــوزي ــر اكـتـفــى
بما قاله األسبوع املاضي ،ولــن ّ
يرد
على الردود ،ألن املشكلة لم تعد عند
وزارة املال بل في ديوان املحاسبة» ،
ّ
مؤكدة «انحصار النقاش في اإلطار
التقني».
ً
ول ـيــا ،أك ــد ب ــري أم ــام زواره أن ــه «لــم
يـبــق فــي الـبـلــد ش ــيء س ــوى ال ـحــوار،
وه ـ ـ ــو األوك ـ ـس ـ ـجـ ــن الـ ـ ـ ــذي ن ـت ـن ـفــس
مـنــه أو بــواسـطـتــه .كـنــا فــي الجلسة
السابقة قــد أحــدثـنــا اخـتــراقــا فــي ما
ي ـت ـع ـلــق ب ـم ـق ــارب ــة م ــوض ــوع ق ــان ــون
االن ـت ـخــاب ،لـكــن وي ــا لــأســف عملوا
على إه ــدار هــذه الـفــرصــة» .وحــرص
على تكرار موقفه من خطة النفايات،
م ــذكـ ـرًا ب ــأن ــه ف ــي ال ـج ـل ـســة األخـ ـي ــرة
ل ـل ـح ــوار ّ
«أيـ ــدنـ ــا ب ــاإلجـ ـم ــاع تـنـفـيــذ
الخطة بكل الوسائل ،وإن كانت ثمة
ّ
اع ـتــراضــات» ،مــؤك ـدًا أن ــه أبـلــغ ســام
هذا املوقف ،وأنه «ذاهب إلى الجلسة
املقبلة للحوار من دون أن يحمل معه
ســوى هــذا املــوقــف املــرتـبــط بمشكلة
النفايات وخطتها» .وحيال ما يقال
ع ــن إمـ ـك ــان ت ـغـ ّـيــب عـ ــون ع ــن جلسة
ال ـغــد ،ق ــال إن ــه لــم يتبلغ بــذلــك حتى
اآلن ،وأضاف« :أحب أن أقول للجميع
إن تعطيل الـحــوار مــن أي فــريــق هو
بمثابة إغالق الغرفة على نفسه».
الضاهر يهاجم املشنوق
وفـ ــي ال ـس ـي ــاق ،تـ ـق ـ ّـدم ال ـن ــائ ــب خــالــد
الضاهر اعتصامًا لحملة «عكار منا
مزبلة» في ساحة حلبا أمس ،رفضًا
لنقل النفايات إلى عكار ،واستحداث
ّ
مـ ـطـ ـم ــر ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة س ـ ـ ـ ـ ــرار .وش ـ ــن
الـضــاهــر هـجــومــا عـلــى الــوزيــر نهاد
ً
املشنوق ،قائال« :شيل إيدك عن عكار.
لــن نقبل أن ي ـمــارس عـلــى البلديات
في عكار الترغيب والترهيب .ارفعوا
أي ــدي ـك ــم ع ــن أهـ ــل عـ ـك ــار ،ف ـفــي عـكــار
رجال ونساء أصحاب كرامة وعزة»،
وأعلن عن «تحرك كبير في العاشر
م ــن الـ ـج ــاري ،ومــواص ـلــة الـتـحــركــات
حتى إحقاق الحق».

تقرير

ّ
مشاريع الضنية برعاية الصمد ...ونوابها في «كوما»
عبد الكافي الصمد
م ـ ـنـ ــذ عـ ـ ـ ــام  ،2005يـ ـحـ ـتـ ـك ــر تـ ـي ــار
املستقبل التمثيل النيابي للضنية.
وم ـ ـنـ ــذ ع ـ ـ ــام  ،2005اكـ ـتـ ـف ــى ن ـ ــواب
املـ ـنـ ـطـ ـق ــة م ـ ــن ن ـي ــاب ـت ـه ــم ب ــامل ــواق ــف
السياسية واملذهبية التي ال ّ
تطبب
ّ
ّ
مــريـضــا وال تـعــلــم طــالـبــا وال تـعــبــد
طــريـقــا .مــن هـنــا ،فــإن افـتـتــاح طريق
بخعون ـ ـ ـ حرف سياد ،أمس ،بطول
نحو كيلومترين بــن جــرد املنطقة
وساحلها فــي املـنـيــة ،لــم يكن حدثًا
ع ــادي ــا ف ــي مـنـطـقــة ل ــم ت ــر طــرقــاتـهــا
الــزفــت مـنــذ زم ــن .والـطــريــق املــذكــور
لــم ي ــأت بـعــد عـقــد كــامــل مــن القحط
في املشاريع فحسب ،وإنما بجهود
نائب املنطقة السابق جهاد الصمد
ال ن ــوابـ ـه ــا الـ ـح ــالـ ـي ــن .وه ـ ــو األول
م ــن ن ــوع ــه م ـنــذ ان ـج ــاز أوت ــوس ـت ــراد
ب ـخ ـعــون ـ ـ ـ ـ ط ـ ــاران الـ ــذي ي ــرب ــط بني
وســط الضنية وجــردهــا ،ال ــذي كان
الصمد أيضًا وراء إنجازه قبل أكثر
من عشر سنوات.

ـوزي ــر
ت ـح ــت الف ـ ـتـ ــات ال ـش ـك ــر لـ ــه ول ـ ّ
األشـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــال غـ ـ ـ ـ ــازي زعـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــر ،دشـ ـ ــن
ّ
الـ ـصـ ـم ــد ال ـ ـطـ ــريـ ــق ال ـ ـجـ ــديـ ــد وش ـ ــن
هـجــومــا عـلــى ن ــواب تـيــار املستقبل

«الــذيــن يعملون على عرقلة تنفيذ
ب ـعــض م ـشــاريــع امل ـن ـط ـقــة» م ــن دون
أن ي ـسـ ّـم ـي ـهــم ،ك ـم ــا ه ــاج ــم مـحــافــظ
ال ـش ـم ــال رمـ ـ ــزي نـ ـه ــرا الـ ـ ــذي أوق ــف

العمل بإنشاء مبنى إتحاد بلديات
الضنية فــي بـلــدة بخعون رضوخًا
ل ـ ـض ـ ـغـ ــوط نـ ـ ـ ـ ــواب الـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــار األزرق
ف ــي امل ـن ـط ـقــة .وسـ ــأل ال ـص ـم ــد« :أي ــن

العسيري «يكزدر» في الضنية
على نحو مفاجئ ،وصل السفير السعودي في لبنان علي عواض العسيري إلى الضنية ،أمس ،في زيارة بعيدًا عن اإلعالم
على عكس ما تجري العادة لدى زيارة «سفير خادم الحرمني الشريفني» الى أي منطقة لبنانية ،حيث ترفع الالفتات وصور
العاهل السعودي ،وتقام حفالت إستقبال كبيرة .مصادر أكدت لـ «األخبار» أن الجولة خاصة ،إذ زار خاللها النائبني قاسم
عبد العزيز وأحمد فتفت ،من غير أن يزور النائب الثالث عن قضاء املنية ـ ـ الضنية كاظم الخير ،وتوقف في مغارة الزحالن،
قبل أن يلبي دعــوة عضو املجلس اإلسالمي الشرعي األعلى علي طليس لتناول الغداء في منزله في بلدة عيون السمك،
في حضور النواب فتفت وعبد العزيز والخير وهادي حبيش وخالد زهرمان ،ومستشار الرئيس سعد الحريري لشؤون
الشمال عبد الغني كبارة ،وسامر حدارة أحد منسقي تيار املستقبل في عكار.
ورغم إعطاء الزيارة طابع «كزدورة ويك إند» في الضنية ،سألت مصادر متابعة« :هل يجد السفير السعودي وقتًا للقيام
بجوالت سياحية ،في منطقة تقع في األطراف وال يزورها السعوديون إال نادرًا ،في وقت تعاني فيه مملكته تداعيات حربها
في اليمن ،وأزمة موت مئات الحجاج في منى؟» ،وفيما لم توزع السفارة أي خبر عن الزيارة ،كان الفتًا أن السفير السعودي
ّ
يتسرب عنها شيء.
عقد خالل الجولة أكثر من خلوة لم
(األخبار)

ه ــو (نـ ـه ــرا) م ــن م ـخــال ـفــات األم ــاك
البحرية والـتـعــديــات عليها ،وملــاذا
لم يقم بإيقافها واستعادة اإلمالك
ال ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــة؟» ،و»مـ ـ ـ ـ ـ ــاذا ع ـ ــن األم ـ ـ ــاك
ال ـن ـه ــري ــة ،وعـ ــن وج ـ ـ ــوده ق ـب ــل أي ــام
ف ـ ــوق أم ـ ـ ــاك ع ــام ــة أق ـي ـم ــت عـلـيـهــا
مشاريع إستثمارية بشكل مخالف
ل ـل ـق ــان ــون» ،ف ــي إشـ ـ ــارة إلـ ــى تـلـبـيــة
امل ـ ـحـ ــافـ ــظ دع ـ ـ ـ ــوة ن ـ ـ ـ ــواب الـ ـقـ ـض ــاء،
أح ـم ــد ف ـت ـفــت وق ــاس ــم ع ـب ــد ال ـعــزيــز
وكــاظــم الخير ،الــى غــداء فــي مطعم
أقــامــه م ـقــرب مــن فـتـفــت عـلــى أمــاك
ع ــام ــة وف ـ ـ ــوق ن ـب ــع مـ ـي ــاه ال ــزح ــان
ق ــرب م ـجــرى ن ـهــر ،م ــن دون رخــص
إسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ،فـ ـض ــا ع ـ ــن م ـخ ــال ـف ــات
أخـ ــرى ،مـثــل تـشـيـيــد مــدعــومــن من
ف ـت ـف ــت وتـ ـ ـي ـ ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل م ـط ــاع ــم
وفـ ـن ــادق ف ــوق أمـ ــاك ع ــام ــة .وس ـ ّـأل
ال ـص ـمــد أي ـض ــا« :ك ـيــف ي ـجــوز غــض
املـحــافــظ النظر عــن مخالفات بهذا
الحجم ،بينما يعرقل إنشاء مبنى
عام ليس لإليجار أو اإلستثمار أو
املنفعة الشخصية؟».
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تقرير

ّ
بدنا نحاسب تعري معمل الجية :سرقة عالمكشوف
فاتن الحاج
يـقــف ع ــدد مــن مــوظـفــي مـعـمــل الجية
الحراري في الداخل يواكبون الحراك
في الخارج .يقول لهم أحد املعتصمني:
«شــايـفـيـنـكــم كـيــف عــم تــرمــوا الـفـيــول
بالبحر» .يبادرهم آخر بطلب بسيط
«بــدنــا يــاكــم مـعـنــا ...خصمنا واح ــد».
يبتسمون .دقــائــق وينكسر الحاجز
بني الطرفني .يتحمس أحــد املوظفني
ل ـل ـكــام ف ـي ـه ـمــس« :ب ـش ــرب ــون ــا حليب
م ــن شـ ــان م ــا ي ـص ـيــر م ـع ـنــا س ــرط ــان،
مـفـتـكــريــن إنـ ــو ال ـح ـل ـيــب بـيـشـفــي من
املوظفني:
السرطان» .يمازح معتصم
ّ
«مـ ــا ت ـق ــوم ــوا ت ـق ـط ـعــوا ال ـك ـهــربــا عــنــا
الليلة».
اعـتـصــام مـجـمــوعــة #بــدنــا_نـحــاســب
ّ ّ
أمـ ــام امل ـع ـمــل ل ــم ي ـكــن ح ــاشـ ـدًا ،إال أن
م ــا م ـ ّـي ــز ه ـ ــذه امل ـح ـط ــة الـ ـج ــدي ــدة فــي
ب ـنــك أه ـ ــداف امل ـج ـم ــوع ــة كـ ــان ت ــزويــد
املواطنني بمعطيات عن مكامن الهدر
والـفـســاد فــي قـطــاع الـكـهــربــاء عمومًا
واملعمل خصوصًا .وقد نالت السلطة
نصيبها من شتائم املشاركني الذين
هـ ـتـ ـف ــوا« :وي ـ ـنـ ــن ويـ ـن ــن ال ـك ـهــرب ـج ـيــة
ببيروت وبالجية ،شركة كهربا لبنان
سرقة عاملقطوعية ،فساد ومحسوبية
وش ـب ـي ـحــة وب ـل ـط ـج ـيــة ه ـ ــون بـمـعـمــل
ال ـج ـي ــة ،دول ـت ـن ــا دولـ ـ ــة ح ــرام ـي ــي مــن
الزهراني للجية».
املـ ـجـ ـم ــوع ــة أع ـ ـ ـ ـ ّـدت ل ـل ـغ ــاي ــة مـلـصـقــا

ّ
ـارات
وزع ـتــه عـلــى املعتصمني والـسـيـ ّ
العابرة .املحامي واصف الحركة فند
ّ
ل ـل ـم ـشــاركــن امل ـع ـط ـيــات ش ــارح ــا «أن
معمل الجية الــذي يحرم أهل املنطقة
م ــن ال ـك ـه ــرب ــاء يـ ـ ـ ـ ّ
ـزود م ـع ـمــل سـبـلــن
األكثر ضررًا بالكهرباء  ، 24/24بقوة
 12مـ ـيـ ـغ ــاوات» .ف ــي امل ـق ــاب ــل ،أوض ــح
ّ
أن امل ـع ـمــل ق ــدي ــم ولـ ــم ي ـجــر تـحــديـثــه
م ـنــذ إن ـش ــائ ــه عـ ــام  ،1956وح ــراق ــات
امل ـج ـمــوعــات ي ـفــوق عـمــرهــا  40سـنــة،
وم ــا ينتجه هــو  90م ـي ـغــاوات بينما
ميغاوات .على
هو مجهز إلنتاج 150
ّ
مستوى الهدر ،قال إن «الدولة دفعتنا
 400مليون دوالر بــدل إيـجــار بواخر

اسـ ـتـ ـع ــان ــت بـ ـه ــا الـ ـسـ ـلـ ـط ــة ،بـ ـص ــورة
ّ
فتحول
مؤقتة ،لتنفيذ خطة الكهرباء،
املؤقت إلى دائــم ،كذلك فإنها وعدتنا
بخطة إنشاء معامل إنتاج جديدة في
الـجـيــة والـ ــذوق خ ــال خـمــس سـنــوات
تبدأ من عام  2010مع وعد بتغذية 24
ساعة كهرباء ،انتهت املــدة والتغذية
إلى تراجع ولبنان متجه إلى الظالم».
ال ـس ـل ـطــة وضـ ـع ــت ،ب ـح ـســب ال ـحــركــة،
م ــوازن ــة مـلـيــار ومـئـتــي مـلـيــون دوالر
إلنشاء املعامل ،فصرفت ثلث املوازنة،
أي  400مـلـيــون دوالر ،عـلــى الـبــواخــر
ولم تنشئ املعامل ،في وقت ال تتجاوز
فـيــه كلفة تـحــديــث معمل الـجـيــة 250

مطالبة
بوضع فالتر
واستخدام
نوعية فيول
مطابقة
للمواصفات
(األخبار)

مليون دوالر .كذلك تأخرت الدولة عن
دفــع مستحقات املرحلة املنتهية من
املعمل الجديد الــذي باشرت إنشاءه
عبر الشركة الدنمركية ،فدفعت غرامة
بقيمة  40مليون يورو.
ً
ه ــو مـعـمــل ل ـل ـســرطــان ول ـي ــس مـعـمــا
ل ـل ـك ـهــربــاء ،ك ـمــا قـ ــال ،م ـش ـي ـرًا إل ــى أن
ّ
الـ ـتـ ـل ــوث تـ ـخ ــط ــى امل ـ ـعـ ــدل ال ـط ـب ـي ـعــي
الــذي حددته منظمة الصحة العاملية
بـ ـ ــأشـ ـ ــواط ،ك ــذل ــك س ــاه ــم فـ ــي زيـ ـ ــادة
أمراض السرطان والربو وااللتهابات
الـ ــرئـ ــويـ ــة ألب ـ ـنـ ــاء امل ـن ـط ـق ــة امل ـح ـي ـطــة
باملعمل.
الـ ــافـ ــت مـ ــا قـ ــالـ ــه ل ـج ـه ــة أن الـ ــدولـ ــة
تستورد نوعني من الفيول :نوع جيد
ل ـل ـبــاخــرتــن ال ـتــرك ـي ـتــن وآخ ـ ــر رديء
ملعامل الـكـهــربــاء ،وهــو يسبب تلوثًا
كـ ـبـ ـيـ ـرًا ،وق ـ ــد اس ـت ـع ـم ــل ه ـ ــذا ال ـف ـي ــول
ال ــرديء مــرة فــي الـبــاخــرة الــواقـفــة في
الجية ،ما أدى إلى توقفها.
الحركة الــذي طالب بإعطاء الكهرباء
م ـج ــان ــا  24س ــاع ــة ألهـ ــالـ ــي امل ـن ـط ـقــة
ً
املحيطة باملعمل ،اقترح حلوال علمية
ً
ملعالجة األزمـ ــة .دع ــا أوال إل ــى تنفيذ
خطة تحديث وتـطــويــر معمل الجية
وزيادة قوته االنتاجية ،ثم أكد أهمية
وضع فالتر بمواصفات عالية الجودة
واستخدام نوعية فيول جيدة مطابقة
ل ـل ـم ــواص ـف ــات ال ـع ــامل ـي ــة واسـ ـتـ ـخ ــدام
 OXYGENE METERSلقياس نسبة
األوكسيجني في الدخان الصادر عن

املعمل واستعمال )OPACEMETERS
( ل ـق ـيــاس ك ـثــافــة ال ــدخ ــان املـتـصــاعــد
ل ـض ـبــط عـمـلـيــة ال ـح ــري ــق .ول ـف ــت إلــى
ض ــرورة تجهيز مـجـمــوعــات االنـتــاج
ف ــي املـعـمــل ب ــوح ــدات مـعــالـجــة تضخ
م ـ ـ ــواد إض ــافـ ـي ــة ع ـل ــى م ـ ـ ــادة ال ـف ـي ــول
م ــن أج ــل خ ـفــض االن ـب ـعــاثــات (بـلـغــت
ن ـس ـبــة ان ـب ـع ــاث ــات ال ـ ـغـ ــازات الــدف ـي ـئــة
لعام  2014نـحــو 7261جيغا غــرام من
م ـخ ـل ـفــات ث ــان ــي أوك ـس ـي ــد ال ـك ــرب ــون).
ومن االقتراحات إقامة صيانة دورية
ومستمرة ملـعــدات االنـتــاج واستبدال
غ ـي ــر ال ـص ــال ــح م ـن ـهــا وت ـع ـي ــن لـجـنــة
خ ـب ــراء بـيـئـيــن وأطـ ـب ــاء ل ــدراس ــة أثــر
الـ ـتـ ـل ــوث ع ـل ــى ص ـح ــة عـ ـم ــوم أه ــال ــي
البلدات املجاورة.
سليم ّ
حمية تحدث باسم أهالي برجا
ف ـق ــال إن ـن ــا «ل ـس ـنــا ب ـق ـرًا أو غـنـمــا في
ً
حظيرة أحد ،جئنا عماال ومهندسني
وأس ــات ــذة وط ــاب ــا ال نـمـثــل ل ــون ــا وال
مذهبًا وال فئة نطالب بحق وال نطلب
صدقة .نحن هنا وسنكون هنا في كل
لحظة ،إذا لم تعطونا حقوقنا».
أجـ ــود ال ـع ـي ــاش ،ع ـضــو حـمـلــة إق ـفــال
مطمر الناعمة ،كان هنا أيضًا ليقول:
«لن تقتلونا بسمومكم ،لن نسمح لكم
بسرقة أموالنا» ،متوجهًا إلى النائب
وليد جنبالط بالقول« :كــان عليك أن
تضع الفلتر أو أن تقفل الخط الثاني
ً
ـدال مــن أن ّ
تسمم
مــن معمل سلبني ب ـ
أهلنا».

تقرير

ّ
إخالء سبيل :صون حقي التظاهر والتمتع بالمساحات العامة
يــوم السبت ،شهدت الدالية -الروشة
اح ـ ـت ـ ـف ـ ــاال ب ـ ـ ــاخ ـ ـ ــاء س ـ ـب ـ ـيـ ــل ج ـم ـي ــع
م ــوق ــوف ــي/ات الـ ـح ــراك الـشـعـبــي منذ
انـ ـط ــاقـ ـت ــه ف ـ ــي  21ت ـ ـ ّـم ـ ــوز املـ ــاضـ ــي.
وبحسب الـجـهــات الــداعـيــة لالحتفال
فــان  24مــن املخلى سبيلهم مــا زالــت
ت ـن ـت ـظ ــره ــم م ـح ــاك ـم ــات ع ـس ـك ــري ــة9 ،
م ـن ـهــم قـ ــاصـ ــرون .ت ـخ ـل ـلــت االح ـت ـف ــال
كلمة للجهات الداعية ،وكلمة للجنة
امل ـح ــام ــن ل ـل ــدف ــاع ع ــن امل ـت ـظــاهــريــن،
وش ـهــادة ألحــد املــوقــوفــن القاصرين
عــن استخدام العنف واالهــانــات معه
أثناء توقيفه .كذلك أطلق أحد ّ
صيادي
الدالية صرخة باسمهم للحفاظ على
الدالية ،آخر املساحات العامة ومصدر
رزقهم وعيشهم .كذلك افترش الناس
األرض وال ـح ـصــر ،وت ـنــاولــوا الـطـعــام
والشراب معًا ،وشارك بعض الفنانني
عروضًا موسيقية مع الحاضرين/ات،
ّ
واستمر االحتفال
وأضيئت الشموع
حتى ساعات الليل األولى.
وق ــال بـيــان الـجـهــات الــداع ـيــة (الشعب
يــريـد ،جايي التغيير ،الحملة األهلية
للحفاظ على دالـيــة الــروشــة ،واملفكرة
ال ـق ــان ــون ـي ــة) «ان هـ ــذا ال ـع ـنــف األم ـنــي
املباشر ضد الحريات العامة ،يتقاطع
م ــع ع ـنــف ت ــاري ـخ ــي ت ـم ــارس ــه الـسـلـطــة
ذاتها ضد املساحات العامة .فالسلطة
القائمة على الفساد واملحاصصة هي
التي تضرب الحريات العامة وحريات
التظاهر والعمل النقابي ،كما تضرب
املـ ـس ــاح ــات ال ـع ــام ــة م ــن أج ـ ــل تـعـطـيــل
امـ ـك ــان ــات ال ـت ـج ـمــع ال ـش ـع ـبــي وال ـع ـمــل
ال ـس ـيــاســي .ف ـفــي ال ـس ـن ــوات الـعـشــريــن
األخ ـي ــرة ،ت ـحـ ّـول وس ــط مــديـنــة بـيــروت
ومعظم ساحلها تحت نير الخصخصة
النيوليبرالية الـتــي طبقتها ورعتها
الحكومات املتعاقبة بمختلف أحزابها،
الى جزر تملكها شركات خاصة تطرد
ال ـ ـنـ ــاس ومـ ـح ــالـ ـه ــم/ن وأسـ ــواق ـ ـهـ ــم/ن
ال ـش ـع ـب ـي ــة ،وت ـم ـن ـع ـه ــم/ن مـ ــن دخـ ــول
مــدي ـن ـت ـهــم/ن ،إم ــا تـحــت ذرائ ـ ــع ضبط
األم ــن ،وام ــا بسبب األس ـعــار الباهظة،

ومن أبرز هذه الساحات ساحة النجمة،
ساحة الـبــرملــان .وفــي الـسـنــوات الثالث
األخ ـ ـيـ ــرة ،وص ـل ــت م ــوج ــة خصخصة
الـ ـس ــاح ــل ال ـ ـ ــى دالـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـ ــروش ـ ـ ــة ،آخ ــر
املـ ـس ــاح ــات امل ـش ـت ــرك ــة والـ ـع ــام ــة عـلــى
س ــاح ــل ب ـ ـيـ ــروت ،الـ ـت ــي ت ـم ـت ــاز بـقـيـمــة
إجتماعية وثقافية فريدة ،وتضم ثروة
غنية ب ــاألن ــواع النباتية والحيوانية،
إض ــاف ــة إل ــى اآلث ـ ـ ــار .فـمـنــذ ع ــام ،2013

ُ
ُ
طــرد الـصـيــادون مــن داليتهم ،وهدمت
ُ
أك ـش ــاك ـه ــم وم ـط ــاع ـم ـه ــم ،واس ــتـ ـح ـ ِـدث
س ـي ــاج ي ـع ــرق ــل الـ ــدخـ ــول إلـ ــى املـنـطـقــة
وي ـم ـه ــد إلق ــام ــة مـ ـش ــروع اس ـت ـث ـمــاري
ضخم سيدمر املوقع ويمنع العامة من
الوصول الى البحر».
واض ـ ـ ـ ــاف الـ ـبـ ـي ــان «ع ـ ـلـ ــى الـ ــرغـ ــم مــن
القمع والعنف ،نجح الحراك الشعبي
حـتــى اآلن فــي تحقيق ع ـ ّـدة ان ـجــازات

مــن بينها اع ــادة بصيص األم ــل الــى
الناس ،واسقاط مناقصات النفايات
وسـ ـ ـي ـ ــاس ـ ــات املـ ـ ـط ـ ــام ـ ــر ،واس ـ ـت ـ ـعـ ــادة
امل ـس ــاح ــات ال ـع ــام ــة ع ـبــر ال ـت ـظــاهــرات
واملـ ـب ــادرات مـثــل س ــوق أب ــو رخــوصــة
واسـتـعــادة الــدالـيــة بــالـقــوة الشعبية،
وط ـب ـع ــا فـ ــرض اخـ ـ ــاء س ـب ـيــل جـمـيــع
امل ـع ـت ـق ـل ــن/ات .الـ ـي ــوم ،نـجـتـمــع هنا
ف ــي ال ــدالـ ـي ــة ،وب ـح ـض ــور املـعـتـقـلــن/

ات امل ـحــرريــن/ات الــذيــن تنتظر عــددًا
م ـن ـه ــم مـ ـح ــاكـ ـم ــات عـ ـسـ ـك ــري ــة ،تـحــت
عنوان «اخالء سبيل» لنؤكد ضرورة
حفظ وصون حقي التظاهر والتمتع
باملساحات العامة ،وتقديرًا وتضامنًا
مـ ـ ــع املـ ـ ـعـ ـ ـتـ ـ ـقـ ـ ـل ـ ــن/ات ،ومـ ـ ـ ــع ج ــرح ــى
وم ـصــابــي/ات ال ـحــراك وعـلــى رأسـهــم
الشاب محمد قصير».
(األخبار)

مصرف لبنان

طرح عقارات للبيع بالظرف المختوم
عم ًال بأحكام قانون النقد والتسليف ،يعلن مرصف لبنان عن رغبته بيع العقارات واالقسام التالية بوضعها املادي والواقعي والقانوين عن طريق إستدراج عروض بالظرف املختوم:

املنطقة العقارية
جويا
شاتني
مزيارة
النبطيه التحتا
املصيطبة
السمقانية
الليليك
حارة حريك
القبة
بعورته
سوق الغرب
سوق الغرب
ذوق مكايل
رصبا
غبالة
غدراس
فتقا
فيطرون

رقم العقار
عقارات عدد 3
1,000--999
4,677
707--701
3,097
304
257
194
2,589
680
602
917--916
1070
996
600
66--44
عقارات عدد 5
عقارات عدد 13

رقم القسم

4
4-D
B6
16
4

3--2

التقريبية
املساحةم.م.
19,897
9,583--3,070
881
101
34
57
675
977
مبني 2,880
1,172--1,217
777
715--775
5,640
9,180--5,680

الوصف
عقارات عىل طريق عام جويا مقابل محطة الدايخ
عقاران يف جوار كنيسة «سيدة البشارة» االثرية
عقار يف محلة الديورية أو حقول الدالم
عقاران يف محلة البستان رشقي مركز الدفاع املدين

مخزن ومستودع يف االريض والسفيل االول  -شارع االمام ايب حنيفة  -سوبرماركت  TWINS DRUGSTOREسابقاً

شقة سكنية يف الطابق السفيل  -مرشوع العني السكني
مخزن يف األريض مع متخت  -أول منطقة حي السلم مقابل أفران الهادي
مكتب يف الطابق الخامس  -سنرت املختار مقابل معهد CIS
مستودع يف السفيل الثاين قبالة مبنى مريا بالقرب من جامع دوحة عرمون
عقار يف منطقة بعورته  -قضاء عاليه
عقار ضمنه اوتيل سويت ريزيدانس سابقا  -طريق عام سوق الغرب كيفون
قطعتا ارض إحداها ضمنها بناء من  4طوابق عىل طريق عام سوق الغرب-عيتات
عقار مالصق ملرشوع VAL DE ZOUK
مستودعان يف بناية  KASLIK TOWERSخلف مجمع أكروبوليس
عقار يف منطقة غبالة  -قضاء كرسوان
عقاران عىل حدود منطقتي فتقا وغدراس يف الجهة املقابلة لدير إم النور
عقارات عىل حدود منطقتي فتقا وغدراس يف محيط دير إم النور
عقارات بعد مزار سانت ريتا وعىل حدود مجرى نهر الصليب

ميكن بيع أي مجموعة عقارية بشكل كيل او جزيئ.
ميكن اإلطالع عىل ملفات العقارات واألقسام املذكورة ورشوط تقديم العروض وتحديد موعد معاينتها لدى مديرية األصول العقارية واملالية  -مرصف لبنان الطابق الخامس املبنى الجديد ،شارع أمريكا  -بريوت هاتف
 01/343302أو  01/343304أو  01/750000مقسم رقم  4552أو ( 4567يستوىف مبلغ  / 60,000 /ل.ل .عن كل طلب)
تقدم العروض بدون أي وسيط وفق النامذج املعدة لهذه الغاية بالظرف املختوم لدى أمانة رس مديرية األصول العقارية واملالية لقاء إشعار باإلستالم خالل مدة ال تتعدى الساعة الثانية بعد ظهر يوم الخميس الواقع يف 29
ترشين االول  2015ضمناً.
ّإن مرصف لبنان ليس مقيداً باملوافقة عىل اي عرض من العروض ويحتفظ بحريته املطلقة بالقبول أو الرفض دون التزامه بأي موجب أياً كان نوعه ومهام كان مصدره وسببه.

لالطالع عىل محفظة مرصف لبنان العقارية ميكن زيارة املوقع األلكرتوين عىل العنوان  www.bdl.gov.lb :أو www.banqueduliban.gov.lb
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مجتمع وإقتصاد

تقرير
هل سيبدأ تنفيذ خطة النفايات؟ السؤال يــؤرق الجميع .بقبول نفايات المركز .في الوقت الذي بقيت فيه مجموعات
القوى السياسية المنقسمة مــررت الخطة في مجلس الحراك الشعبي ترفض خيار الطمر ّ
معبرة عن وقوفها الى
الوزراء ،لكنها عاجزة حتى اللحظة عن اقناع سكان االطراف جانب السكان المعترضين ،وفيما عمل تيار المستقبل على

خطة شهيب :المواقع تخضع للتــ
بسام القنطار
ب ـع ــد مـ ـ ــرور ق ــراب ــة ش ـه ــر ع ـل ــى اق ـ ــرار
مجلس الوزراء للخطة التي اقترحتها
ل ـج ـن ــة مـ ــن الـ ـخـ ـب ــراء ب ــرئ ــاس ــة وزيـ ــر
الزراعة اكرم شهيب ،يتوقع ان تسلك
هذه الخطة طريقها الى التنفيذ ،لكن
بعد ادخ ــال تـعــديــات على مرحلتها
االنتقالية .مخطئ مــن يظن ان قبول
ن ـ ــواب وب ـل ــدي ــات واه ــال ــي ع ـك ــار نقل
النفايات الى مكب سرار بعد تحويله
الى مطمر نابع من اقتناعهم بجدوى
هذا الخيار من الناحية البيئية .قسم
راجـ ــح م ــن ال ـع ـكــاريــن اع ـل ــن صــراحــة
انـ ـ ــه م ـس ـت ـع ــد ل ـت ـح ـم ــل نـ ـق ــل ن ـف ــاي ــات
العاصمة بيروت حصرًا ،وعندما وقع
الـخـيــار عـلــى نقطة املـصـنــع الـجــرديــة
والقريبة من الحدود السورية ،اختلط
االعـ ـ ـت ـ ــراض ال ـش ـع ـبــي م ــع حـســاسـيــة
الهيدروجولوجية،
املوقع من الناحية
ُ
لكن االشــارات السياسية التي أعلنت
في أزهر البقاع اول من امس ،وصلت
ال ـ ــى م ــن ي ـع ـن ـي ـهــم االمـ ـ ـ ــر .ل ــم ي ـتــرجــم
تـيــار املستقبل مــوافـقـتــه عـلــى «خطة
شهيب» داخل مجلس الوزراء وضمن
كتلته الـنـيــابـيــة ال ــى مــوافـقــة شعبية
وب ـلــديــة ف ــي ق ـض ــاءي زح ـلــة والـبـقــاع
ال ـغــربــي ،وت ـحــدي ـدًا فــي مـجــدل عنجر
خــزانــه االنـتـخــابــي .رمـيــت الـكــرة على

ن ـح ــو واضـ ـ ــح ف ــي م ـل ـعــب ح ـ ــزب ال ـلــه
ّ
وحركة أمل ،اللذين سيتحتم عليهما
املساهمة في الحل من خــال املوافقة
على اقـتــراح انـشــاء مطمر فــي منطقة
يمكنهما ان يـمــررا حــا فيها .قائمة
املواقع املدروسة من الناحية البيئية
التي تقع ضمن هذا التصنيف ،ثالثة،
وم ـت ـن ــوع ــة بـ ــن الـ ـبـ ـق ــاع والـ ـجـ ـن ــوب،
فيما يبقى العامل االمني -العسكري
م ــا يـجـعــل م ــن ه ــذه امل ــواق ــع مــوضــوع
تساؤل ودرس.
وبالعودة الى املقترحات التي ادرجت
ف ــي ال ـخ ـطــة يـتـبــن ان ـه ــا تـنـقـســم الــى
مــرحـلـتــن ،االول ــى انـتـقــالـيــة للخروج
مــن األزم ــة ،ومرحلة مستدامة ،اجمع
األفــرقــاء على جــدواهــا ،وجــرى تقدير
ال ـف ـت ــرة ال ـق ـص ــوى الن ـت ـظــام ـهــا ب ـ ـ ١٨
ش ـ ـه ـ ـرًا .خـ ـ ــال هـ ـ ــذه الـ ـفـ ـت ــرة اوصـ ــت
الـلـجـنــة بـطـمــر ال ـن ـفــايــات ف ــي سـ ــرار -
عكار ،املصنع  -البقاع ،وبــرج حمود
– امل ـ ــن ،وب ـن ـقــل ال ـن ـف ــاي ــات امل ـتــراك ـمــة
ف ــي الـ ـش ــوارع بــال ـتــزامــن م ــع ب ــدء نقل
الـنـفــايــات املنتجة يــومـيــا ،ال ــى مطمر
الـنــاعـمــة -عــن دراف ـي ــل ،لـفـتــرة سبعة
ايــام ،ليغلق بعدها هذا املطمر وتبدأ
اعمال التاهيل والتتريب والتخضير.
انجزت جميع الترتيبات لبدء تنفيذ
بـ ـن ــد «االيـ ـ ـ ـ ـ ــام الـ ـسـ ـبـ ـع ــة» ف ـ ــي م ـط ـمــر
ال ـنــاع ـمــة – ع ــن دراف ـ ـيـ ــل ،بــاسـتـثـنــاء

اعتراض مبدئي من حملة اقفال مطمر
الـنــاعـمــة ،الـتــي اعلنت انـهــا لــن توافق
ع ـلــى ه ــذه ال ـخ ـط ــوة ،لـكـنـهــا ل ــم تثبت
ميدانيًا انها قادرة على اعادة تظهير
هـ ــذا االع ـ ـتـ ــراض ش ـع ـب ـيــا ب ـع ــد اع ــان
الـقــوى السياسية (جنبالط ،ارســان،
وهاب) والبلديات واملخاتير وعدد من
الـجـمـعـيــات االهـلـيــة الـقـبــول املـشــروط
بقرار نقل النفايات الى املطمر.
ويبدو واضحا ان قبول أهالي عكار
لخيار تحويل مكب ســرار الــى مطمر
ص ـح ــي ون ـق ــل  ١٥٠٠ط ــن ي ــوم ـي ــا مــن

لم يترجم تيار المستقبل
موافقته على «خطة شهيب»
في موقع المصنع
ن ـف ــاي ــات ب ـي ــروت وج ـب ــل ل ـب ـنــان ال ـيــه،
ي ـتــرنــح ب ــن م ــواف ــق ،ومـ ـف ــاوض قبل
املوافقة ومعارض مبدئي.
وكان الفتًا أمس مشاركة النائب خالد
الظاهر في اعتصام في ساحة حلبا،
مـهـ ّـددًا بأنه «لــن تمر شاحنة نفايات
وداعيًا
إلــى عكار إال على أجسادنا»،
ّ
وزير الداخلية نهاد املشنوق إلى «كف
يده عن عكار ألنها ترفض اإلهانة».
وع ـ ـل ـ ـمـ ــت «األخـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــار» أن الـ ـض ــاه ــر
س ـي ـل ـت ـقــي الـ ـي ــوم ب ــرئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة

تقرير

 18شهرًا مطامر االسترداد من خالل التدوير والتسبيخ لن يتجاوز  ٢٠في المئة
رك ـ ـ ــزت ال ـج ـم ـع ـي ــات ال ـب ـي ـئ ـي ــة خ ــال
نـ ـق ــده ــا ل ـل ـخ ـط ــة الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة ع ـلــى
مجموعة من البنود التقنية ،ابرزها
م ـس ــأل ــة ت ـك ــري ــس الـ ـف ــرز م ــن امل ـص ــدر
خ ــال املــرحـلــة االنـتـقــالـيــة ،مــا يعني
امـ ـك ــانـ ـي ــة اس ـ ـ ـتـ ـ ــرداد  ٩٠ب ــاملـ ـئ ــة مــن
ال ـن ـف ــاي ــات ،وخ ــرج ــت بــاسـتـنـتــاجــات
م ـف ــرط ــة فـ ــي الـ ـتـ ـف ــاؤل ب ـ ــان امل ــرح ـل ــة
االن ـت ـقــال ـيــة ال ت ـح ـتــاج الـ ــى م ـطــامــر.
ان ت ـكــريــس م ـبــدا ال ـف ــرز م ــن امل ـصــدر
ضمن املرحلة االنتقالية هــو حاجة
وط ـن ـي ــة وضـ ـ ـ ـ ــرورة ت ـق ـن ـيــة ل ـض ـمــان
اسـ ـت ــرداد اك ـب ــر نـسـبــة م ــن الـنـفــايــات
بـ ــدل ط ـم ــره ــا .ول ــذل ــك اوص ـ ــت لجنة
ال ـخ ـب ــراء بــالـتـعـمـيــم ع ـلــى الـبـلــديــات

لن تحقق المرحلة االنتقالية
نسبة فرز من المصدر اعلى
من  ١٠في المئة
ضـ ـ ـ ــرورة ال ـ ـبـ ــدء ب ــاعـ ـم ــال ال ـ ـفـ ــرز مــن
املصدر بالتزامن مع انطالق املرحلة
االنتقالية ،وتثبيت اعمال الفرز من
املـ ـص ــدر وت ـص ــوي ـب ــه وت ــرشـ ـي ــده فــي
نطاق البلديات التي اتخذت مبادرات
طــوعـيــة واح ـيــانــا ارتـجــالـيــة فــي هــذا
الشأن ،لكن النقاشات التقنية افضت
الـ ـ ــى ان اق ـ ـصـ ــى درج ـ ـ ـ ــات االنـ ـتـ ـظ ــام
باعمال الفرز من املصدر لن تؤدي في
املرحلة االنتقالية الى تحقيق نسبة
فــرز مــن املـصــدر اعـلــى مــن  ١٠باملئة،
وب ـن ــاء عـلـيــه ف ــان ارت ـك ــاز مـقـتــرحــات
الجمعيات البيئية على معادلة تقول
ان اعـمــال الـفــرز مــن املـصــدر ستحقق
نسب تتجاوز  ٩٠باملئة فــي املرحلة

االن ـت ـق ــال ـي ــة ،ي ـف ــوق ت ــوق ـع ــات جميع
ّ
املحليني والدوليني ،وابرزهم
الخبراء
االسـتـشــاري االملــانــي «فتشنر» الــذي
ت ـح ـف ــظ اثـ ـ ـن ـ ــاء دراس ـ ـ ـتـ ـ ــه ل ـل ـع ــروض
املقدمة خالل املناقصات التي الغيت
قبل شهر ،على قدرة املتعهدين على
ال ــوص ــول ال ــى نسبة اس ـت ــرداد تصل
الى  ٧٥باملئة خالل السنوات املقبلة،
وال ـت ــي ت ـضــاهــي م ــا جـ ــرى الـتــوصــل
اليه في اقتصادات صناعية متقدمة
باالستناد الــى التقرير الـصــادر عن
الوكالة البيئية االوروبية عام .٢٠١٣
احـتـســاب كمية امل ــواد القابلة العــادة
التدوير التي يمكن اسـتــردادهــا يبدأ
مع الشركات التي تجمع النفايات من

مصدرها (م ــدارس ،مكاتب ،شركات،
م ـصــانــع ،م ـن ــازل) ،اض ــاف ــة ال ــى ال ــدور
الـ ـ ــذي ي ــؤدي ــه ال ـج ـم ــاع ــون م ــن خ ــال
جمع وانـتـشــال امل ــواد القابلة العــادة
التدوير من الحاويات .وتقدر النسبة
االج ـم ــال ـي ــة ل ـل ـم ــواد ال ـق ــاب ـل ــة الع ـ ــادة
التدوير التي ينتشلها الجماعون قبل
وصول الشركات املكلفة اعمال الجمع
بحوالي  ٥باملئة في املرحلة الحالية،
واذا اضفنا هــذه النسبة الــى النسبة
املتأتية عن اعمال الفرز املركزي يمكن
الوصول الى ما نسبته  ١٥باملئة من
استرداد املواد القابلة العادة التدوير
في املرحلة االنتقالية.
مـ ــاذا ع ــن تـسـبـيــخ امل ـ ــواد الـعـضــويــة؟

ان نـ ـج ــاح اع ـ ـمـ ــال ال ـت ـس ـب ـي ــخ يـحـتــم
اقـتـصــار املـ ــواد االول ـي ــة عـلــى نـفــايــات
عـضــويــة خ ـضــراء م ـفــرزة مــن املـصــدر
وذل ـ ــك ل ـل ـح ـصــول ع ـلــى درج ـ ــة سـبــاخ
(أ) ص ــال ـح ــة ل ــاس ـت ـخ ــدام الـ ــزراعـ ــي،
وه ــو م ــا ج ــرت الـتــوصـيــة بـشــانــه في
املرحلة االنتقالية ،وامكانية تطبيقه
واردة م ــن خ ــال ال ـج ـمــع م ــن امل ـصــدر
للكميات الناتجة عن اسواق الخضر،
التي يمكن نقلها الى معمل التخمير
ال ــاه ــوائ ــي ف ــي ص ـي ــدا ،وه ــي خـطــوة
ال تــزال تربط بقبول الشركة املشغلة
تنفيذ هذه العملية مجانًا مقابل طمر
امل ــرف ــوضــات الـنــاتـجــة م ــن املـعـمــل في
مطامر صحية ،كما قدم احد اصحاب

موقع المصنع :مناظرة هيدرولوجية لم تستكمل
لــم يـكــن اهــالــي مـجــدل عنجر يـنـتـظــرون عــرضــا تقنيًا
حول مصادر املياه الجوفية التي تغذي ينابيع املنطقة،
واالثــر املحتمل لخيار انشاء مطمر للنفايات على هذه
امل ـص ــادر .رئـيــس بـلــديــة ســامــي الـعـجـمــي ،نـعــى املطمر
الحدودي سلفًا «ملطمر الصحي ذهب خالص ،لكن نحن
عندنا املاس تحت االرض» .استمع نواب املنطقة الى هذا
التصريح وسط صمت مطبق ،اما مفتي البقاع الشيخ
خليل امليس فعمل جاهدًا على احتواء مداخالت نارية
رافضة للتحاور مع اللجنة الفنية التي كلفت االنتقال الى
مجدل عنجر لعرض املشروع ،لذلك لم يكن ازهر البقاع
املكان االفضل لفتح جلسة نقاش علمية ،وعرض نتائج
املسح الــذي اجــراه مكتب رفيق الخوري وشركاه ،الذي
بــن أن املــوقــع املقترح النـشــاء املطمر يقع على الطبقة

الوسطى ،وهــي الطبقة التي يسمونها  c4bوهــي طبقة
مــارلـيــة كتيمة ،ال عــاقــة لها بــاالنـتـقــال الـجــوفــي بينها
وبــن الطبقات الكلسية الـتــي تـغــذي شمسني وعنجر،
وهذا واضح بالخرائط واملقطع الجيولوجي» .في املقابل
قــدم الخبير الهيدروجيولوجي سمير زعاطيطي الذي
كلفه االهــالــي املـعـتــرضــون مــداخـلــة ش ــرح فيها وجهة
نـظــره الــرافـضــة القــامــة اي ســد او مطمر فــي السلسلة
الـشــرقـيــة ،ليخلص ال ــى ان املنطقة بمجملها «مـخــازن
جــوفـيــة كــارسـتـيــة غـيــر مــانـعــة لـلـنـفــاذ» .كــانــت مداخلة
الزعاطيطي اشارة كافية للمعترضني لتعطيل اي نقاش،
كما رفضت توصية بعقد جلسة يشارك فيها عدد أكبر
من الخبراء املختصني في قضايا املياه لحسم الجدل
بشأن املوقع املقترح.

االراضي في ّ
عميق اقتراحًا الستخدام
هذه املواد العضوية الغراض زراعية،
وال ي ــزال ه ــذا ال ـعــرض مــوضــع درس.
اما في ما يتعلق بمعمل الكورال ،فان
التقييم الحالي لواقع املعمل واكالفه
الباهظة وغير املجدية حتم التوصية
بوقفه عن العمل الى حني تاهيله.
وفــي مطلق االح ــوال تجاهل منتقدو
ال ـخ ـطــة ال ـح ـكــوم ـيــة االشـ ـ ـ ــارة الـ ــى ان
السبب الرئيسي النتاج سباخ سيئ
ال ـن ــوع ـي ــة ي ـن ـتــج م ــن اخـ ـت ــاط امل ـ ــواد
العضوية الخضراء مع مواد عضوية
اخـ ــرى ت ـح ـتــاج ال ــى ان ـ ــواع اخـ ــرى من
املعالجة (تحويلها الــى وقــود بديل)
وه ــو مــا يحتم بـنــاء مـصــانــع جــديــدة
ي ـف ـتــرض ان ي ـج ــري اس ـت ـث ـمــارهــا من
ق ـبــل ال ـب ـل ــدي ــات ،وم ــن ض ـمــن املـنـطـقــة
ال ـخــدمــات ـيــة ال ـت ــي س ـي ـجــري االت ـف ــاق
عليها ،وهو ما سيتضح في غضون
اربعة اشهر من بدء تنفيذ الخطة.
وف ــي املـحـ ّـصـلــة ف ــإن ال ـق ــول إن اعـمــال
ال ـف ــرز االولـ ــي م ــن امل ـص ــدر وال ـثــانــوي
ف ــي م ـع ــام ــل الـ ـف ــرز ال ـق ــائ ـم ــة ومـ ــن ثــم
اعمال التسبيخ يمكن ان تؤدي ضمن
امل ــرحـ ـل ــة االن ـت ـق ــال ـي ــة ال ـ ــى ال ـت ـخ ـلــص
النهائي من النفايات خــارج املطامر،
هـ ــو ك ـ ــام غ ـي ــر م ـث ـب ــت مـ ــن ال ـنــاح ـيــة
ال ـت ـق ـن ـي ــة ،الن ن ـس ـبــة االس ـ ـت ـ ــرداد لــن
تـتـجــاوز فــي مطلق االح ــوال فــي هــذه
املرحلة  ٢٠باملئة ،وبقدر التعجيل في
بناء معامل معالجة جــديــدة ومراكز
تسبيخ للنفايات العضوية الخضراء
ضمن املـنــاطــق الخدماتية الـجــديــدة،
بقدر انتفاء الحاجة الى طمر كميات
كبيرة.
ب .ق.
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اقناع اهالي عكار ،ال يبدو أنه مستعد لخوض المغامرة في حزب الله وحركة امل في مناطق نفوذهما السياسي ،وأن
البقاع ،لذلك اقدم امس ،على تمرير اشارة بالغة الوضوح من مطمرا مذهبيا – مناطقيا يجب ان يبصر النور ويعيد توزيع
مجدل عنجر ،مفادها أن المهمة نفسها يجب ان يقوم بها اعباء بيروت والضواحي على قاعدة التوازن المعمول بها.

ـوازن المذهبي واالمطار قادمة

ازمة النفايات:
المراوحة
مستمرة (باتريك
باز ــ أ ف ب)

ً
وبناء على
تمام سالم لحسم موقفه.
ه ــذا الـلـقــاء سيتبني مــا إذا ك ــان تيار
املستقبل سينجح فــي إم ــرار تسوية
تفضي في نهاية املطاف لبدء العمل
في تحويل املوقع من مكب عشوائي
الى مطمر صحي.
وفيما لم يحسم حزب الطاشناق أمره
بالنسبة إلــى بــرج حـمــود ،لــم تترجم
م ـبــاركــة ال ـع ـمــاد مـيـشــال ع ــون لخطة
شهيب بعد زيــارة االخير له ،بل على
الـعـكــس ف ــان عـ ــددا م ــن ال ـب ـلــديــات في
عكار التي يملك فيها التيار الوطني
الحر حضورا واسعا اعلنت رفضها
للخطة .ويبدو ان عون ينتظر ان تقابل
ايجابيته بامرار الخطة داخل مجلس
الوزراء ،بقبول الطرف االخر للمبادرة
التي عمل عليها النائب وليد جنبالط
واملتعلقة بــالـحــل املـقـتــرح لتعيينات
السلك العسكري وآللية عمل مجلس
ال ــوزراء ،ولغيرها من امللفات العالقة
داخل مجلس الوزراء وخارجه.
وف ــي م ـقــابــل تـعـثــر ال ـحــل الـسـيــاســي،
الـ ــذي سـيـنـعـكــس حـكـمــا ع ـلــى تنفيذ
خطة النفايات ،فــان الـحــراك الشعبي
الذي لم يوافق على اقتراحات املرحلة
االنتقالية واملتعلق باملطامر ،سينتقل
م ــع بـ ــدء ت ـن ـف ـيــذ ال ـخ ـط ــة الـ ــى مــرحـلــة
جـ ــديـ ــدة مـ ــن االعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراض ،ع ـن ــوان ـه ــا
االسـ ـ ــاسـ ـ ــي م ـ ــدى ال ـ ـ ـتـ ـ ــزام ال ـح ـك ــوم ــة

م ـ ـنـ ــدرجـ ــات الـ ـخـ ـط ــة ال ـ ـتـ ــي اق ــرتـ ـه ــا،
وخصوصًا البنود املعدلة التي جرى
التوافق بشأنها مــع الحركة البيئية
الـتــي انـتــدبـهــا ال ـحــراك لـلـتـفــاوض مع
لجنة الخبراء.
لـكــن الجميع ب ــات محكومًا بمعادلة
بـ ــال ـ ـغـ ــة ال ـ ـ ــدق ـ ـ ــة «اإلزال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـفـ ــوريـ ــة
ل ـل ـن ـفــايــات» ،ل ــذل ــك فـ ــان اي اع ـت ــراض
سواء كان بيئيًا او سياسيًا  ،لن يكون
حكمًا مرتبطا ببقاء او رفع النفايات
من الشارع ،الن مسألة ازالتها الفورية،
هي محط اجماع لبناني من مختلف
االف ـ ــرق ـ ــاء ،ب ـم ــا ف ــي ذل ـ ــك م ـج ـمــوعــات
الـ ـح ــراك امل ــدن ــي ن ـف ـســه .االم ـث ـلــة على
ذل ــك ك ـث ـيــرة ،فـحــن وض ــع فـيـتــو على
اي دور ملجلس االنـمــاء واالع ـمــار في
املــرح ـلــة االن ـت ـقــال ـيــة بــذري ـعــة «ت ــورط
م ـس ــؤول ــن ف ـيــه ف ــي ق ـضــايــا ف ـس ــاد»،
فــان ترجمة هــذا املطلب تعني حكمًا
ال ـل ـج ــوء الـ ــى تـطـبـيــق ق ــان ــون ال ــدف ــاع
الــوطـنــي ،وهــي خـطــوة رفــض الـحــراك
ال ـس ـي ــر ب ـه ــا خـ ــال م ـنــاق ـش ـتــه لـخـطــة
شهيب ،االمر الذي يعني ان املوجبات
التعاقدية وضمان حسن سير املرفق
العام يطرحان استمرار عمل مجلس
االن ـمــاء واالع ـمــار فــي مـهـمــات تتعلق
بقطاع ادارة النفايات املنزلية الصلبة
خالل املرحلة االنتقالية.
ام ــا مـطـلــب تـحــريــر امـ ــوال الـبـلــديــات،

فهو من مسلمات خطة لجنة الخبراء.
ولـ ـق ــد اوص ـ ــت بـ ــه وبـ ـ ـ ــدأت ال ـ ـ ـ ــوزارات
املـعـنـيــة بتنفيذ ه ــذه الـتــوصـيــة ،لكن
الــربــط بــن وص ــول ه ــذه االم ـ ــوال الــى
الـبـلــديــات واج ـ ــراءات مــن قبيل «فتح
حساب الصندوق البلدي املستقل» ،او
مشاريع الصالح آلية عمل الصندوق
الـبـلــدي املـسـتـقــل ،او نـقـلــه ال ــى وزارة
الداخلية ،كما ينص قانون البلديات،
او حـ ـ ـص ـ ــري ـ ــة وصـ ـ ــاح ـ ـ ـيـ ـ ــة وزارة
االتـصــاالت في توزيع امــوال الخلوي
وك ــف ي ــد وزارة املــال ـيــة ،وغ ـيــرهــا من
امل ـط ــال ـب ــات ،س ـي ـب ـقــى م ــوض ــع ن ـقــاش
سـيــاســي ،لكنه بــالـتــأكـيــد لــن يتحقق
قـبــل ب ــدء تـنـفـيــذ املــرح ـلــة االنـتـقــالـيــة،
ع ـل ـمــا ان ق ـض ـيــة الـ ـصـ ـن ــدوق ال ـب ـلــدي
امل ـس ـت ـق ــل وال ـ ـيـ ــة ع ـم ـل ــه هـ ــي م ــوض ــع
ان ـق ـســام س ـيــاســي ح ــاد ب ــن مختلف
املكونات السياسية .لذلك فان معيار
االولــويــة فــي هــذه املرحلة هــو ضمان
وصول اموال البلديات دون اي اعمال
اق ـت ـطــاع ال ــى ح ـســابــات الـبـلــديــات في
م ـص ــرف ل ـب ـن ــان ،ض ـمــن ف ـت ــرة زمـنـيــة
قـصـيــرة لـضـمــان ســرعــة االن ـت ـقــال من
امل ــرح ـل ــة االن ـت ـقــال ـيــة الـ ــى امل ـس ـتــدامــة،
وبـ ــال ـ ـتـ ــالـ ــي الـ ـتـ ـخـ ـل ــص الـ ـت ــدريـ ـج ــي
وال ـســريــع م ــن ال ــواق ــع ال ـحــالــي الدارة
النفايات املنزلية الصلبة ،وخصوصًا
في محافظتي بيروت وجبل لبنان.

رد

ّ
الزراعة ولجنة النحل تردان على «األخبار» :ديوان المحاسبة منع الـ«أميتراز» ثم سمح به!
تلقت «األخـبــار» ّ
رديــن على مقال نشر في 2
تشرين األول بعنوان« :دس الــ«أمـيـتــراز» في
الـعـســل :صفقة مسمومة فــي وزارة الــزراعــة
أي ـضــا» .ال ـ ّ
ـرد األول مــن مكتب وزي ــر الــزراعــة
أكرم شهيب ،والثاني من اللجنة العليا الفنية
لقطاع النحل في لبنان .الـ ّ
ـردان يتشابهان في
ّ
غالبية النقاط التوضيحية ،إال أن رد اللجنة
الفنية ّ
توسع في إثارة بعض النقاط مستهدفًا
قضاة ديوان املحاسبة.

في النقاط المتشابهة
ـ إن مادة الـ«أميتراز» من أهم املواد املستعملة
في مكافحة حشرة ال ـفــارواز ،خصوصًا في
نطاق االتحاد االوروب ــي ،كذلك فإنه ثابت من
التقارير العلمية والفحوصات املخبرية أنها ال
تترك ّأي ترسبات على العسل .وهذا ما أكده
قــرار ديــوان املحاسبة رقم /1719ر .م .تاريخ
 2014/9/29وكتاب وزارة االقتصاد والتجارة
رقم  2011/8025تاريخ ( 2011/12/16وزارة
الزراعة ،اللجنة الفنية).
ـ إن وزير الزراعة السابق حسني الحاج حسن
ً
«بناء
أصــدر في  2010/11/20القرار اآلتــي:
لالستشارات العلمية ،قـ ّـررت الــوزارة اعتماد
عملية التناوب فــي مكافحة مــرض الـفــارواز
ب ــن ال ـ ـ ــدواء امل ــرك ــب م ــن الـ ــ«أمـ ـيـ ـت ــراز» وذل ــك
املركب من األسيدّ ،
للحد من مقاومة الحشرة
لـلـمـبـيــد ع ـنــد اس ـت ـخــدامــه بـشـكــل مـسـتـمــر».
وقــد استعملت مبيدات ال تعتمد على مــادة
ال ــ«أم ـي ـت ــراز» ملـكــافـحــة ح ـشــرة الـ ـف ــارواز بني
عــامــي  2010و ،2014لـكــن اسـتـعـمــال مــادة
الــ«أمـيـتــراز» حاليًا ينسجم مــع قــرار الــوزيــر
حسني الحاج حسن (وزارة الــزراعــة ،اللجنة
الفنية).
ـ ـ إن غالبية مـ ّ
ـربــي النحل فــي لبنان يــؤكــدون

ف ـع ــال ـي ــة املـ ـبـ ـي ــدات الـ ـت ــي ت ـع ـت ـمــد ع ـل ــى مـ ــادة
ّ
يصدر إلــى الخارج،
الــ«أمـيـتــراز» ،وأن العسل
وإلى االتحاد األوروبي تحديدًا ،دون عوائق أو
عراقيل .الوزير شهيب اختار هذا الــدواء ً
بناء
على املطالب املتكررة للنقابات والجمعيات...
(وزارة الزراعة ،اللجنة الفنية).
ـ إن الكالم الصادر عن الدكتور سالم الحيار
بشأن االمـيـتــراز ،لو صـ ّـح ،فإنه ال يرتكز إلى
أي أساس علمي أو موضوعي أو بحثي ،وإال
ملا كــان الدكتور الحيار قد وافــق خــال توليه
إدارة مختبر كفرشيما في وزارة الزراعة على
تسلم املبيد واستعماله على النحل خالل ّ
عدة
س ـن ــوات .إن م ــادة األم ـي ـتــراز هــي ذات منشأ
أوروب ــي ،وال ــدواء الفائز فــي املناقصة هــو ذو
مـنـشــأ أوروب ـ ــي أي ـضــا وح ــاص ــل م ــن الــوكــالــة
الــوط ـن ـيــة لـ ـل ــدواء ال ـب ـي ـطــري ف ــي فــرن ـســا على
ش ـهــادة تـســويــق غـيــر م ـح ـ ّـددة املـ ـ ّـدة بموجب
ال ـقــرار  ،1995/73653206وه ــو معتمد في
االتحاد األوروبــي كما أكــدت وزارة االقتصاد
والتجارة في لبنان بكتابها رقم 2011/8025
تــاريــخ ( 2011/12/16وزارة الــزراعــة ،اللجنة
الفنية).
ـ ـ إن ع ــدد ال ـشــرائــح ال ـتــي ستتسلمها وزارة
الزراعة يبلغ  370ألف شريحة (منها  120ألف
شريحة قـ ّـدمــت مجانًا بـنـ ًـاء على طلب وزيــر
الزراعة) بسعر ال يتجاوز  1.5مليار ليرة ،أي
ما يعادل  4050ليرة للشريحة الواحدة ،علمًا
بأن الوزارة رصدت  1.5مليار ليرة وليس مبلغ
 800مـلـيــون لـيــرة كـمــا ورد (وزارة الــزراعــة،
اللجنة الفنية).

في النقاط األخرى
ق ــال ــت الـ ـ ـ ــوزارة إن ـه ــا طـلـبــت إجـ ـ ــراء مـنــاقـصــة
لـشــراء مبيد يحتوي على نسب مـحـ ّـددة من

مادة الـ«أميتراز» وفقًا للمعايير الدولية وليس
لـشــراء مبيد بــاســم تـجــاري مـحــدد بـنـ ًـاء على
توصيات دي ــوان املحاسبة ،وف ــازت مؤسسة
خــوري للتجارة العامة والتعهدات باملناقصة
لتقديمها مبيد «األب ـي ـفــار» بــأدنــى األس ـعــار.
لكن النيابة العامة لدى ديوان املحاسبة طلبت
إعادة النظر في القرار ،فتريثت وزارة الزراعة
ّ
في تسلم املبيد إلــى حني صــدور قــرار ديــوان
ّ
املحاسبة الــذي عــاد وأكــد قــراره السابق رغم
مخالفة القاضي إيلي معلوف.
تـ ّ
ـوس ـعــت الـلـجـنــة ف ــي تـفـسـيــر مــوقــف دي ــوان
املـحــاسـبــة ومـخــالـفــة الـقــاضــي إيـلــي مـعـلــوف،
فقالت« :إن القاضي معلوف كــان عضوًا في
الهيئة التي أصدرت القرار الشهير رقم /22ر
تاريخ  2011/11/11والــذي أشــار إلــى أن منع
دخـ ــول ال ـع ـســل الـل ـب ـنــانــي إل ــى أوروبـ ـ ــا سببه
مادة األميتراز ،األمر الذي نقضه قرار ديوان
املـحــاسـبــة رقــم /1719ر تــاريــخ ،2014/9/29
وال ـ ــذي اعـتـبــر أن دواء أب ـي ـفــار م ــا زال لغاية
ً
ت ــاري ـخ ــه م ـس ـجــا م ـع ـت ـم ـدًا ح ـســب األصـ ــول
لــدى العديد من ال ــدول ،منها فرنسا واليابان
وال ــوالي ــات املـتـحــدة وغ ـي ــره ــا ...فــإنــه ال شــيء
يحول دون استخدام دواء أبيفار أو غيره من
األدوية التي تحوي مادة األميتراز في مكافحة
عنكبوت الفارواز.
وقالت اللجنة إن القاضي معلوف الذي رفض
تصديق مشروع تلزيم دواء أبيفار عام 2011
ّ
ّ
مضر بالصحة العامة ،وافق
بحجة أن الــدواء
على مشروع تلزيم هذا الــدواء في عام 2015
بـمــوجــب ال ـقــرار رق ــم /1750ر .وإن القاضي
معلوف خــالــف ّ
بحجة عــدم صالحية الغرفة
ّ
الـتــي أص ــدرت ال ـقــرار لـبــت طـلــب إع ــادة النظر
املرفوع من قبل النيابة العامة وهو لم يعترض
على مشروع التلزيم في االساس.

ّ
المحرر
ّرد
في الواقع ،إن ّ
الردين كانا أبلغ من أي دليل
ع ـلــى ال ـش ـكــوك ح ــول اس ـت ـع ـمــال األم ـي ـتــراز
وترسباته فــي العسل ،إذ ورد أن القاضي
معلوف كان عضوًا في الهيئة التي منعت
اس ـت ـع ـمــال األمـ ـيـ ـت ــراز وت ـح ــدث ــت ع ــن أث ــره
السلبي على العسل وصادراته .وأن وزارة
الزراعة توقفت عن استعمال االميتراز ّ
ملدة
أربع سنوات بتوصية من ديوان املحاسبة،
الـهـيـئــة املـخـتـصــة ف ــي ال ــدي ــوان ،ال ـتــي كــان
ع ـض ـوًا فـيـهــا ال ـقــاضــي مـعـلــوف وت ـق ــول إن
ّ
مضر بالصحة العامة .ولم يخرق
األميتراز
هذا التوقف إال في  ،2014/12/18أي عندما
أصبح أكــرم شهيب وزي ـرًا للزراعة ،إذ رفع
امل ـل ــف إلـ ــى م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء التـ ـخ ــاذ ق ــرار
مخالف لقرارات الديوان .وبحسب مصادر
مطلعة ،فــإن وزي ــر الــزراعــة الـســابــق (وزيــر
ال ـص ـنــاعــة ال ـح ــال ــي) ح ـســن ال ـح ــاج حسن
كــان غائبًا عن جلسة مجلس الــوزراء التي
اتـخــذت ال ـقــرار بمخالفة دي ــوان املحاسبة.
وت ـق ــول امل ـص ــادر إن ال ــوزي ــر ال ـح ــاج حسن
ألغى في عام  2010صفقة رست على شركة
خوري ،وأثار ذلك بلبلة استدعت من الوزير
الحاج حسن تزويد لجنة الزراعة النيابية
بــاملـسـتـنــدات ال ـتــي تـثـبــت وج ــود تــرسـبــات
ســامــة ل ـهــذه امل ـ ــادة .أم ــا مل ــاذا ق ـ ّـرر الــديــوان
املوافقة على الصفقة الحالية ،وأعاد تأكيد
ق ــراره رغــم مــاحـظــات النيابة الـعــامــة لدى
الــديــوان ،فعلى الــديــوان وقضاته اإلجــابــة،
وخـ ـص ــوص ــا أن ال ـ ـقـ ــرار صـ ـ ــادر ع ــن غــرفــة
غير مختصة ،لكن «ص ــودف» أنها تناوب
ف ــي الـعـطـلــة ال ـق ـضــائ ـيــة ،وم ـن ـحــت الـشــركــة
املستوردة قرارين أحدهما يتعلق بصفقة
في وزارة املال ،والثاني في وزارة الزراعة!

كذلك على وزارة الزراعة اإلجابة عن سحب
مناقصة شــراء دواء بيولوجي فــي  12آب،
أي في اليوم نفسه الذي أعلنت فيه مناقصة
«تقديم دواء ملكافحة الفارواز على النحل».
بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى الـ ـت ــرسـ ـب ــات ،ف ـق ــد ورد فــي
مــراسـلــة املــديــر الـعــام ل ــوزارة االقـتـصــاد في
ّ
واملوجهة للمدير العام لوزارة
2009/8/27
الــزراعــة مــا مـفــاده« :نتيجة ملعاينتنا عــددًا
ّ
مصدرو العسل
من املشاكل التي يواجهها
ف ــي ل ـب ـن ــان ،ف ـق ــد أجـ ـ ــرت وزارة االق ـت ـص ــاد
االتـ ـص ــاالت ال ــازم ــة م ــع املـعـنـيــن ف ــي دول
االتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي ب ـه ــدف ال ـت ـع ـ ّـرف عـلــى
األس ـبــاب املــانـعــة لــدخــول الـعـســل اللبناني
ّ
وتبي أنها ناشئة عن وجود
أراضي أوروبا،
ترسبات ملبيدات ومــواد كيماوية محظور
وجودها في العسل املعد لالستهالكّ ...
تبي
من النقاش مع مربي النحل في لبنان في
مختلف املـنــاطــق ،أنـهــم يستخدمون مــواد
مثل التتراسيكلني ،األميتراز ،والفلوفينات،
علمًا ب ــأن األول ــى مـحـظــورة ،والـثــانـيــة غير
ّ
ترسبات لها ،والثالثة
مسموح بوجود أي
يجب أال تزيد ترسباتها عن  0.01باملليون
في العسل األوروبي».
ورد ف ــي دف ـتــر ش ــروط املـنــاقـصــة قـيــاســات
لطول شريحة األمـيـتــراز بــن  29سنتمترًا
و 21سـ ـنـ ـتـ ـمـ ـتـ ـرًا ،وعـ ــرض ـ ـهـ ــا بـ ـ ــن  3و4
س ـن ـت ـم ـتــرات ،وسـمــاكـتـهــا  5مـيـلـلـمـتــرات...
مل ــاذا ج ــرى تـضـيـيــق امل ــواص ـف ــات إل ــى هــذه
الــدرجــة؟ كــذلــك ورد أن ال ــوزارة تــريــد شــراء
أدويــة مبنية على مــادة األميتراز من دون
ت ـح ــدي ــد االس ـ ـ ــم ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري ،ع ـل ــى أن ت ــرى
ال ــوزارة إن كــان االس ــم الـتـجــاري ،بعد فتح
ً
الـعــروض ،مسجال في الــوزارة أو ال (!) ،أي
ّ
إن املــواصـفــات تـشــددت فــي بـنــود ،وفتحت
على مصراعيها في بنود أخرى...
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ورد كاسوحة *
ّ
ّ
األول أو الوحيد
التدخل الروسي ليس التدخل ّ
ف ــي س ــوري ــا ول ـك ـنــه بـحـســب مـ ــؤشـ ــرات أول ـيــة
«األعنف» واألكثر تأثيرًا في ّ مجريات امليدان.
وتأثيره نابع من فشل التدخالت السابقة في
إحـ ــداث تغيير ج ــدي فــي املـعـطـيــات املـيــدانـيــة
الـتــي بقيت «مـسـتـقـ ّـرة» طيلة الـفـتــرة السابقة
ولم يطرأ عليها ّ
أي تعديل منذ دخول «داعش»
ّ
ع ـلــى ال ـخ ــط وه ـ ـ ــزه ال ـس ـتــات ـي ـكــو ال ـق ــائ ــم (بــن
ً
الـنـظــام وامل ـعــارضــة املـسـلـحــة) قـلـيــا .وه ــو ما
تتجاهله باستمرار التقديرات وردود الفعل
األولـ ــى عـلــى ال ـضــربــات الـجــويــة الــروس ـيــة ،إذ
ّ
إن املـطـلــوب حــالـيــا لـيــس ال ـق ــراءة املوضوعية
للتدخل ال ــذي تـقــوده روس ـيــا ،وإنـمــا وضعها
تحت الضغط ســواء استهدفت «داعــش» أم لم
تستهدفه ،وس ــواء قتلت مدنيني أو لــم تفعل.
ّ
ّ
حتى قبل أن يبدأ فــي حــن أن
فتدخلها مــدان ُ
التدخالت األخــرى أعطيت وقتًا قبل أن «تبدأ
مساءلتها» ،وعندما قتلت مدنيني إلى جانب
استهدافها ملـقـ ّـرات «داع ــش» وخـطــوط إم ــداده
لــم يكترث أحــد لـهــؤالء القتلىّ ،وبقي التركيز
ّ
منصبًا على إبــراز شرعية التدخل وضرورته
وحتميته .وحــن يفعل بوتني اآلن األمــر ذاتــه
بحديثه عن «شرعية التدخل الروسي» املعطاة
مــن قبل «الـحـكــومــة املـعـتــرف بـهــا» فــي سوريا
على
يصبح كــامــه تـبــريـرًا لـلـعــدوان الــروســي ّ
ق ــوات املـعــارضــة الـســوريــة ،وال يـعــود التدخل
ال ـ ــذي ي ـق ــوم ب ــه م ـشــاب ـهــا ل ـل ـتــدخــل األم ـي ــرك ــي،
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن ـه ـمــا ي ـس ـت ـهــدفــان الـبـيـئــات
االجـتـمــاعـيــة نفسها و»يــوق ـعــان فـيـهــا أع ــدادًا
مـتـســاويــة مــن الـضـحــايــا» .وه ــذا يـضــع عالمة
استفهام كبيرة حول املسار الــذي يوضع اآلن
ملساءلة روسيا عن عملياتها الجوية ،إذ يظهر
ّ
أن القتلى الــذيــن سيسقطون اآلن مــن بيئات
املعارضة ال يشبهون «من حيث الشكل» على
ّ
األقــل ضحايا الغارات الجوية األميركية ،فهم
أعلى شأنًا على ما يبدو على الرغم من كونهم
االجتماعية
فقراء أيضًا .هكذا ،ال تعود بيئاتهم
ً
ُ َّ
ال ـتــي ســتـحــطــم بــال ـط ـيــران ال ــروس ــي مـشــابـهــة
لبيئات الرقة ودير الــزور وريف الحسكة التي
أحالها الطيران األميركي «أثرًا بعد عني» .هذه
االنتقائية ليست وليدة اليوم والتعبير عنها
ب ـهــذه ال ـح ـ ّـدة مــرتـبــط بــال ـصــراع ال ــذي يـتـطـ ّـور
ً
باستمرار منتقال من محطة دموية إلى أخرى،
ّ
وفــي كــل محطة يــأخــذ معه االرت ـبــاطــات بهذه
الــدولــة أو تـلــك إل ــى مـسـتــويــات جــديــدة .وهــذه

املستويات يجرى التعبير عنها من خالل األداء
اإلعــامــي ال ــذي يــربــط عمليات القتل بالجهة
التي تقوم بها وليس بالفعل ُ نفسه ،أو بأثره
ّ
َ
ستهدفة ،والتي
التدميري على البيئة املحلية امل
تبقى دائمًا نفسها وال تختلف باختالف الجهة
ّ
التي تحطمها وتقتل فقراءها.

انتقائية اإلدانة
فــي معظم العمليات الـتــي ق ــام بـهــا التحالف
األميركي ّ
ضد «داعش» سقط قتلى من املدنيني
ولكن لم يعترض أحـ ّـد أو يجرؤ على مساءلة
التحالف عن مدى الدقة التي يضعها ألهدافه
ال ـع ـس ـكــريــة م ــن الـ ـج ــو ،واآلن ع ـن ــدم ــا ي ـحــدث
األم ــر ذات ــه مــع الـ ــروس تتغير االستراتيجية
ّ
ُتمامًا وينشط املدافعون عن البيئات املحلية
املـسـتـهـ َـدفــة بقصف الـطـيــران الــروســي لفضح
امل ـس ــان ــدة ال ـتــي تـبــديـهــا روس ـي ــا ع ـبــر قــواتـهــا
ال ـجـ ّ
ـويــة «لـنـظــام األس ـ ــد» .فــي الـحــالـتــن يجب
إبـ ــراز ال ـجــرائــم ال ـتــي ترتكبها ق ــوات الـطـيــران
ّ
ّ
ضد البيئات املحلية ولكن التركيز على جرائم
الحاصلة
طــرف دون اآلخــر ينزع عن املساءلة
شرعيتها األخالقية ،ويربطها باملوقف ُامل َ
سبق
الــذي تتخذه دول غربية وأخــرى عربية تابعة
لـهــا (ف ــي حــالــة دول الـخـلـيــج تـصـبــح التبعية
أقرب إلى الحالة االستعمارية فهناك الدول هي
َ
شبه ُمستعمرات ومواقفها السياسية ضد هذا
الطرف أو ذاك ال ّيمكن تقويمها بمعزل عن هذه
الحالة) من التدخل الروسي« .جرائم الروس»
ّ
هنا ال تعود محل تساؤل ألنها باتت مرتبطة
ّ
بغض الطرف الذي يحدث في أماكن أخرى عن
جرائم األميركيني وحلفائهم ،وهذه معضلة لن
تستطيع املاكينات اإلعالمية تجاوزها بسهولة
ألنها ببساطة مرتبطة بطبيعة الصراع نفسه
وبقدرة أطرافه على إخفاء جرائمها واالكتفاء
بتسليط الـضــوء على جــرائــم اآلخ ــري ــن .طبعًا
ّ
الــوضــع الــدولــي ال يسمح بتناول كــل الجرائم
ورب ـط ـهــا م ــع بـعـضـهــا ال ـب ـعــض ،ف ـه ــذا منطق
مرفوض في السياسة الدولية ،ورفضه مرتبط
بمبدأ ازدواجية املعايير الذي ال تقوم سياسة
أو مــوازيــن قــوى مــن دون ــه .وحــن نتحدث عن
مــوازيــن قــوى أو عــن م ـعــادالت دولـيــة مرتبطة
بامليدان ،فهذا يعني أن ال مكان للمعايير التي
وتسييد منهجية
تسمح باالتساق مع الــذاتّ ،
العسكرية.
الت
التدخ
واحــدة في التعامل مــع
ّ
ّ
وعـلـيــه يصبح ك ــل ال ـكــام عــن جــرائــم الـتــدخــل
الروسي بال طائل ،تمامًا كما كانت إدانة طرف
واح ــد لـجــرائــم التحالف األمـيــركــي بــا جــدوى
أو مـقــدرة على ترجمة هــذه اإلدان ــة إلــى أفعال

ّ
على األرض ،فظل األميركيون يقتلون من دون
ّ
وتحولت البيئات التي يقصفونها إلى
حساب،
ّ
بيئة حاضنة لداعش و»غير مكترثة» بكل «ما
يـقــال» عــن وحشيته واستعباده للناس .وإذا
لم يستفد الروس من تجربة التحالف الغربي
وي ـحـ ّـيــدوا ه ــذه الـبـيـئــات تـمــامــا فسيتسببون
في دفعها أكثر إلــى أحضان «داعــش» وجبهة
النصرة ،وعندها ستتحول الدعاية املوجهة
ض ـ ّـده ــم إل ــى م ـكــان آخـ ــر ،وت ـب ــدأ بــاسـتـحـضــار
ّ
نماذج عن بيئات محلية لم تكن على وفاق مع
الوهابيني ولكنها اضطرت لإلذعان لهم تحت
ّ
املتكرر لها.
ضغط القصف الجوي

ّ
طبيعة التدخل الجوي

ّ
ّ
التدخل الجوي ّ
ضد
وفي الحالة الروسية ،فإن
ّ
«داع ــش» مشابه بالفعل ُلباقي الـتــدخــات ،إن
َ
مــن حـيــث «مــوضـعـيـتــه» املـعــلـنــة أو مــن خــال
ع ــدم اسـتـثـنــائــه املــدن ـيــن م ــن أع ـم ــال الـقـصــف.
ً
ه ــو ق ــد ي ـكــون ف ــاع ــا أك ـث ــر ،ول ـكــن فـعــالـيـتــه ال
تتعارض مع عدم ّ
املس باملدنيني أو ّعلى األقل
تحييدهم ،وهذا يعود لطبيعة التدخل نفسه،
ّ
ّ
تتعمد قصف السكان املحليني
فروسيا هنا ال

تتعامل
وتـحـطـيــم بيئاتهم االجـتـمــاعـيــة ،بــل
ّ
معهم في ضوء «املنهج» الذي يفرضه التدخل
الـعـسـكــري مــن ال ـجــو ،والـ ــذي ي ـقــوم عـلــى مبدأ
عدم االكتراث باملدنيني أثناء القيام بعمليات
ً
«أخطاء
القصف ،واعتبارهم في أحسن األحوال
جــان ـب ـيــة»« .االم ـب ــري ــال ـي ــة» تـفـعــل ذلـ ــك دائ ـم ــا،
وح ــن ُت ـ َ
ـواج ــه بـجــرائـمـهــا ت ـبــدأ بــالـتـبــريــر وال
تشير إلــى املنهجية التي تحصل مــن خاللها
ُ
أع ـمــال الـقـتــل .قــد تـعـتــذر الحـقــا ولكنها تبقي
املسؤولية عن أعمال القتل في اإلطـ ّـار الفردي
ّ
متعمدة عــدم اإلشــارة إلــى مبدأ التدخل نفسه
ّ
الـ ــذي تـحـصــل بـمــوجـبــه ك ــل ه ــذه «األخـ ـط ــاء».
ح ــدث ذل ــك م ــع أم ـيــركــا ف ــي بــاكـسـتــان والـيـمــن
والعراق وسوريا ومع ّ
قوات األطلسي في ليبيا
وم ــع الـسـعــوديــن وحـلـفــائـهــم فــي الـيـمــن ،وال
أحــد يضمن عــدم حصوله مـجــددًا مــع الــروس
َ
ط ــامل ــا أن ش ـك ــل امل ــواج ـه ــة ه ــو نـفـســه تـقــريـبــا.
وامل ـق ـصــود هـنــا بــاملــواجـهــة ع ــدم الـتـكــافــؤ بني
القوات الجوية «الغازية» التي تحمل صواريخ
ّ
والقوات املحلية (مهما كانت
وقاذفات وقنابل
تسميتها) التي تعتمد على السالح الخفيف
وامل ـتـ ّ
ـوســط وتـتـمــركــز وس ــط املــدنـيــن لحماية

في معظم العمليات التي ّنفذها التحالف األميركي ّ
ضد «داعش» سقط قتلى من المدنيين (األناضول)

لماذا الجمهوريات العربية؟
كاظم الموسوي *
ملـ ــاذا ال ـج ـم ـهــوريــات ال ـعــرب ـيــة؟ سـ ــؤال يـطــرح
بـ ـع ــد ك ـ ــل م ـ ــا حـ ـص ــل وي ـ ـج ـ ــرى فـ ـيـ ـه ــا خ ــال
ال ـس ـنــوات االخ ـي ــرة ،وال بــد مـنــه ألن مــا حــدث
لـيــس أم ـرًا بسيطًا وال هامشيًا أو اعـتـيــاديــا،
مــع االنـتـبــاه لـتــدرجــه او اخ ـتــاف مستوياته
وتداعياته .حيث جرت تغيرات ليست قليلة،
تستدعي التفكير بها حتى ولو وضعنا قصة
«املـ ــؤامـ ــرة» جــان ـبــا ،وتـحـ ّـسـبـنــا لــأمــر وكــأنــه
مقصود ومخطط له سلفًا .فهل تم هذا ووضع
عـلــى سـكــة الـطــريــق ،وقـصــد مـنــه مــا أري ــد لــه؟!
سماه بعض من الغربيني بـ»الربيع العربي»
وتــرنــم بــه بـعــض ال ـع ــرب ،وش ـ ِّـوه ــت تـحــركــات
الـشـعــوب وانتفاضاتها وثــوراتـهــا الـجــديــدة،
التي لم تكن وليدة ربيع او خريف ،وإنما هي
درجات في سلم الغضب الشعبي ،او تمرينات
للحظة تاريخية تمر بها ظروف كل بلد منها.
والـبــدايــات بــا شــك حــراكــات وطنية متنوعة
املستوى ومختلفة التأثير ،ورد فعل على فشل
سياسات الحكم او تعبيرات شعبية ،قد تكون
عفوية او منظمة ،مقابل األوضاع التي لم تكن
في الحسبان السياسي ،او التي تراكمت فيها
تناقضات الحكم وخـطــايــا سياساته وغلبة
التحكم الفردي واالستبداد واخفاق التنمية
وفـ ـق ــدان ح ـق ــوق االنـ ـس ــان ،ف ــي ع ـم ــوم الــوطــن
العربي وان كــانــت أيـضــا بتموجات وظــروف
كــل بـلــد منها ودور ال ـقــوى الـسـيــاسـيــة فيها.
ج ــاءت الـجـمـهــوريــات الـعــربـيــة بـعــد تـحــوالت
داخل بلدانها ،عبر تغيرات سلمية واتفاقيات
وضـغــوط معينة او الــى درج ــة مــا مــع الـقــوى
االستعمارية التي كانت محتلة أو وصية أو
منتدبة على تلك االقطار ،بتضحيات جسيمة

ون ـضــاالت مستمرة لـقــوى سياسية وطنية،
أن ـض ـج ـت ـهــا ال ـ ـظـ ــروف امل ــوض ــوعـ ـي ــة ووف ـ ــرت
لـهــا مـســاحــات الـكـفــاح ال ـت ـحــرري والـتـضــامــن
االمـ ـم ــي ف ــرص ــا ل ـت ـحــديــد ال ـبــوص ـلــة وال ـع ـمــل
ضمن الثوابت التحررية الوطنية والقومية.
او جـ ــاءت ع ـبــر ان ـق ــاب ــات ع ـس ـكــريــة وخ ــروج
الــدبــابــات مــن ثكناتها الــى ش ــوارع العواصم
ومــؤسـســاتـهــا الـتـنـفـيــذيــة ،وإعـ ــان ب ـيــان رقــم
واحــد بتغير السلطة وتسلم الحكم ،وأحيانًا
في إطار التحالفات أو التوافقات مع االحزاب
والـ ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـفــاع ـلــة ع ـلــى ال ـســاحــة.
فــال ـج ـم ـهــوريــات كـلـهــا وأس ــاس ــا قــامــت بـطــرد
املستعمر أو مــن يمثله فعليًا أو الحكومات
التابعة مباشرة أو غير مباشرة لسياسات
املستعمر االمبريالي أو توابعه .وهذه مسألة
ال بد من التنبه لها رغم ما حصل من متغيرات
في تلك البلدان التي حملت اسم الجمهورية.
وأعلن اغلبها ،ال سيما التي قادتها أحزاب او
تنظيمات عقائدية ،انحيازًا واضحًا ملصالح
الـشـعــوب وال ـث ــورات وال ــدع ــوة لـبـنــاء بلدانها
في اطار التحرر الوطني ومعاداة السياسات
االستعمارية ،حتى ولو في بياناتها املعلنة
وبعض مواقفها املتميزة والتاريخية ،وهي
اغـلــب النظم السياسية الـعــربـيــة ،فــي سوريا
ول ـب ـن ــان وم ـص ــر وال ـ ـعـ ــراق وال ـي ـم ــن وتــونــس
والـ ـج ــزائ ــر ول ـي ـب ـيــا وال ـ ـسـ ــودان ومــوري ـتــان ـيــا
وال ـ ـص ـ ــوم ـ ــال .ب ـي ـن ـم ــا ب ـق ـي ــت دول ال ـخ ـل ـيــج
مرتبطة باتفاقيات حماية متوزعة بني دول
االس ـت ـع ـمــار ال ـغــربــي ال ـبــري ـطــانــي والـفــرنـســي
وم ــن ثــم االم ـي ــركــي ،ومـعـهــا االردن وامل ـغــرب.
وما يلفت االنتباه أيضًا هو محاوالت الدول
االسـتـعـمــاريــة الـقــديـمــة ال ــى ال ـع ــودة بنفسها
ً
لالستعمار مــن الشباك ،بــدال مــن الـبــاب الــذي

بقيت دول الخليج
مرتبطة باتفاقيات
حماية متوزعة بين دول
االستعمار الغربي

اخ ــرج ــت م ـن ــه ،او تـكـلـيـفـهــا بـمـهـمــات معينة
من قبل االمبريالية العاملية وكأنها صاحبة
الفضل واألهلية لها في تلك البلدان ،كما هو
ً
مثال بعودة بريطانيا الــى الـعــراق وفلسطني
ومـصــر وال ـســودان بـصــور مختلفة وأساليب
منوعة وبمواقف مريبة بال شك ،أو فرنسا الى
سوريا ولبنان وبلدان املغرب العربي ،وحتى
ً
ايـطــالـيــا ال ــى ليبيا وال ـصــومــال م ـثــا .وهـكــذا
انقسم الوطن العربي بني هاتني املجموعتني
من االنظمة السياسية في التاريخ املعاصر،
(بينما احتل اغلب ارض فلسطني وحـ ّـول الى
ق ــاع ــدة عـسـكــريــة اسـتــراتـيـجـيــة لــامـبــريــالـيــة
الغربية وش ــرد اغـلــب شعبها الـعــربــي ،داخــل
وخ ـ ــارج ف ـل ـس ـطــن) .وان ـق ـســم ال ـت ـعــامــل معها
أي ـضــا مــن قـبــل الـ ــدول االسـتـعـمــاريــة القديمة
والـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة .وتـ ـمـ ـي ــزت الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــات مـنــذ
ن ـش ــوئ ـه ــا وال ـ ـ ــى ال ـ ـيـ ــوم ب ـت ـع ــدد االنـ ـق ــاب ــات
العسكرية وتتاليها ضمن الــدائــرة ذاتـهــا او
بتدخل خــارجــي مكشوف او ســري كشف في
ما بعد ،وكذلك ضعف قــدرات اغلب القيادات

العسكرية ،وحتى الحزبية منها التي اعلنت
عـ ــن ن ـف ـس ـهــا فـ ــي ق ـ ـيـ ــادة ت ـل ــك ال ـج ـم ـه ــوري ــات
وانـحــرافـهــا عــن الـثــوابــت الــوطـنـيــة وإضـعــاف
الحركة الوطنية وتسهيل عمليات االنقالب او
التآمر عليها ،وسلوكها سياسات االستئثار
بــالـحـكــم والـتـمـتــع بـمــا آل الـيــه ه ــذا الـتـصــرف
مــن اس ـت ـبــداد ودك ـتــاتــوريــة فــرديــة او حزبية
او مشتركة .ورغــم منحى التغيير فيها ظلت
ال ـق ـي ــادات الـعـسـكــريــة وح ـل ـفــاؤهــا ف ــي الـحـكــم
مستندين الــى شرعية قــوة الدبابة والجيش
وليس ارادة الشعب وإقـنــاعــه برسم البرامج
ال ــوط ـن ـي ــة وال ـت ـك ــام ــل ف ــي م ـس ـت ــوي ــات الـحـكــم
واإلدارة واالقـتـصــاد والتنمية وتمكني املــرأة
وحقوق االنسان .مع ان بعضها تنبه الى ذلك
متأخرًا وبعد تجارب عديدة وأخطاء تاريخية
غـلـبــت عـلــى م ـح ــاوالت االصـ ــاح والـتـحــديــث،
وظ ـلــت م ــراوح ــة بــن ق ــوى امل ـصــالــح واملـنــافــع
والفساد التي جاءت بعد االنقالبات والثورات
وق ــوى التجديد والتغيير ،مــا ضيع الفرص
الـتــاريـخـيــة لـبـنــاء دول قـ ــادرة عـلــى املــواجـهــة
وال ـتــوازن االستراتيجي مــع األع ــداء وصيانة
األمــن الداخلي والتحالفات الوطنية والدعم
ال ــدول ــي امل ــائ ــم لـلـتـقــدم وال ـت ـط ــور ومــواج ـهــة
الـتـحــديــات املـسـتـمــرة ،وامل ـشــاركــة الـفـعــالــة في
النظام االقليمي والدولي سياسيًا واقتصاديًا
وثـقــافـيــا .ال تبتعد الـجـمـهــوريــات فــي الــواقــع
العملي عــن املـلـكـيــات فــي الــوطــن الـعــربــي في
اساليب الحكم الفعلية ،رغم تناقض اعالناتها
او توجهاتها املعلنة ،مــن حيث االبتعاد عن
الشعوب والتصرف بخيارات املصالح الفردية
او ال ـحــزب ـيــة وغـلـبـتـهــا ع ـلــى امل ـه ــام الــوطـنـيــة
التحررية املطلوبة .وتشابهت معها أيضًا في
التحكم ب ـشــؤون الـشـعــب والـتـنـكــر للخيارات
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السيد نصر الله والحراك
نـفـسـهــا م ــن األس ـل ـح ــة الـثـقـيـلــة ال ـت ــي يملكها
الخصم .هــذا األمــر سيخلق حالة تعاطف مع
َ
املستهدفة،
البيئات الشعبية املحيطة باملواقع
تمامًا كما حصل مع التحالف األميركي حينما
ب ــدأ بــاسـتـهــداف مــواقــع «داع ـ ــش» .فبعد سنة
كاملة من بداية عمليات التحالف لم يعد الناس
ّ
يتذكرون منها إال صور املنازل ّ
املدمرة وحقول
الـنـفــط املـحـتــرقــة وأرق ـ ــام الـقـتـلــى بــن املدنيني
(على اعتبار أن صورهم ال تصل عبر اإلعالم).

في ضــوء هــذا الهجوم لخوض حــرب إعالمية
ّ
إذا اقتضى األم ــر .هــو يعلم أن املــواجـهــة على
ولكنه سيخوضها
هذه ّالجبهة ليست سهلةّ ،
فــي ك ــل األحـ ــوال ،فحجم الـتــدخــل ال ــذي ق ــام به
على املستوى العسكري يفرض عليه أن يكون
جاهزًا ّ
ألي اشتباك إعالمي ،وهذه ّ
املرة سيكون
ّ
ـروس بحجم
االش ـت ـب ــاك مـخـتـلـفــا وس ـي ــذك ــر ال ـ ـ ّ
املــواجـهــة الـتــي خاضوها حينما تــدخـلــوا في
أفـغــانـسـتــان لحماية الـنـظــام الـشـيــوعــي هناك
ّ
التمرد اإلســامــي الــذي قــام ض ـ ّـده .في تلك
من
ّ
ال ـحــرب خ ـســروا ك ــل ش ــيء بسبب مواجهتهم
ألف ــراد مـتـ ّ
ـدربــن عـلــى ح ــرب الـعـصــابــات جيدًا
ومندمجني في بيئاتهم التي كانت ّ
ضد التدخل
السوفياتي ،والصياغة اإلعالمية لتلك املعادلة
ص ـ ّـب ــت ف ــي مـصـلـحــة األم ـي ــرك ـي ــن وحـلـفــائـهــم
اإلس ــامـ ـي ــن ال ــذي ــن اسـ ـتـ ـف ــادوا م ــن الـ ـت ـ ّ
ـورط
ّ
ال ــروس ــي وعـمـلــوا عـلــى أبلسته فــي ك ــل مـكــان.
األبلسة اآلن لن تكون سهلة كالسابق بسبب
وضـ ــوح م ـعــالــم ال ـح ــرب أك ـث ــر وت ـ ـ ـ ّ
ـورط جميع
أطرافها فــي عمليات القتل وتحطيم البيئات
ّ
ستستمر بأشكال مختلفة،
االجتماعية ولكنها
وستعتمد على حجم الـضــرر ال ــذي ستحدثه
ُ
َ
ستهدفة .إذا
ال ـغــارات الــروسـيــة فــي األمــاكــن امل
حصلت جرائم ّ
جراء الغارات فسيواجه الروس
أوقـ ــاتـ ــا ع ـص ـي ـبــة ألن ـه ــم ب ـخ ــاف األم ـيــرك ـيــن
ال ي ـس ـي ـطــرون ع ـلــى اإلع ـ ــام وامل ـن ـظــومــة الـتــي
يمتلكونها في املقابل ال تستطيع مهما كانت
فعاليتها (وه ــي فاعلة إلــى حـ ّـد كبير) تفنيد
ّ
كل األخبار التي تتحدث عن آثار الغارات على
ُ
َ
البيئات املستهدفة .ولكي يستطيعوا املواجهة
عليهم أن يتحدثوا بوضوح أكبر عن أهدافهم،
ّ
تتسبب غاراتهم بسقوط ضحايا فيجب
وحني
أن يعترفوا بــذلــك ،وأن يشكلوا لجان تحقيق
ملحاسبة املسؤولني عن هذه الجرائم ،ألنهم إن
ً
لم يفعلوا فسيصبحون «هدفًا سهال» لإلعالم
الغربي وتوابعه العربية ،ولن يكون بمقدورهم
إنكار ما حدث كما يفعل األميركيون باستمرار.
ً
االمبريالية ع ــادة تمتلك بنية إعالمية هائلة
دائمًا بمنأى عن
إلخفاء جرائمها ،ولذلك تبقى ً
املساءلة حني تقتل أو تدمر بيئة اجتماعية ما،
أمــا الـقــوى التي ال تمتلك هــذه البنية وليست
ّ
مؤهلة لخوض ح ــروب االمبرياليات فعليها
ّ
امـتــاك وسائلها الـخــاصــة «إلخ ـفــاء الجرائم»
أو «التخفيف مــن وطــأتـهــا» ،هــذا إذا كانت قد
ً
ارتكبت جرائم فعال ،وهو سؤال برسم الروس
ّ
وتدخلهم الجديد.
* كاتب سوري

واإلرادات الـ ـشـ ـعـ ـبـ ـي ــة ،ومـ ـ ــارسـ ـ ــت ال ـع ـس ــف
واالس ـت ـبــداد والتمييز ،ولــو بــدرجــات معينة
م ــن سـلــم االرت ـك ــاب ــات واالرب ــاك ــات املـنــاهـضــة
للقوانني واألع ــراف املـعــروفــة .ولكن بالتأكيد
اختلفت الجمهوريات بمحاوالت متنوعة من
االص ــاح والـبـنــاء ال ـعــام وال ـصــراع مــع الـقــوى
االس ـت ـع ـم ــاري ــة واالم ـب ــري ــال ـي ــة ال ـعــامل ـيــة الـتــي
عملت هي األخرى في محاوالت اعادة التاريخ
وتكريس الهيمنة وتهديد االستقرار واألمــن
الــداخ ـلــي والـشـخـصــي لـلـقـيــادات ال ـتــي تــولــت
ادارة الـحـكــم ف ــي ال ـج ـم ـهــوريــات ،عـلــى خــاف
مع امللكيات التي راهنت معها وارتهنت في
اتـفــاقـيــات حـمــايــة وفـتــح خــزائـنـهــا الستغالل
املستعمر والسيطرة التاريخية على مقدرات
البلدان والشعوب ونهب ثرواتها واضطهاد
االرادات ال ـش ـع ـب ـيــة ف ــي ك ــل اس ــال ـي ــب الـقـمــع
واالضطهاد املعنوي واملادي.
هــذا االخ ـتــاف ومهما كــان جزئيًا او محددًا
شكل عامل قلق للمستعمر الغربي وأعــوانــه
فــي املـنـطـقــة او أت ـبــاعــه وم ــن ت ـخــادم مـعــه في
السلطات او في التوجهات العامة ،ودفــع من
جــانــب آخ ــر ال ــى الـعـمــل عـلــى ردم ال ـهــوة فيه،
ومنع التحركات الشعبية وقــوى التغيير من
تـصـعـيــده وت ـط ــوي ــره ال ــى س ـيــاســات واقـعـيــة
قائمة ومــؤثــرة او طامحة للقيام بمهماتها
الفعلية وإرادت ـه ــا الــوطـنـيــة والـشـعـبـيــة .وفــي
تجربة العمل السياسي في هذه الجمهوريات
وفي مجابهة التحديات الخارجية وتهديدات
ال ـ ـعـ ــدوان وان ـ ـ ــدالع ح ـ ــروب خ ـط ـيــرة انــدف ـعــت
باعتماد القوة العسكرية املركزية .وهذا االمر
يحسب لها ،فقامت ببناء مؤسسات عسكرية
وطنية ،تحولت بشكل او آخر الى رمز وطني
م ـع ـبــر ع ــن وح ـ ــدة ش ـع ــوب ال ـب ـل ــدان ال ـعــرب ـيــة

الوطنية وقوة حمايتها من العدوان والحروب
بكل أصنافها .ما شكل من جانب آخر مصدر
إزعـ ــاج آخ ــر لـلـقــوى االسـتـعـمــاريــة وتــوابـعـهــا
وخطط في املقابل أيضًا الستهداف هذه القوة
الوطنية ،ال سيما بعد دروس حــروب عديدة
مع القاعدة االستراتيجية العسكرية الغربية
في فلسطني املحتلة .وقائع الحال تقول بأن
ال ـج ـم ـهــوريــات ال ـت ــي ت ــواج ــه ال ـي ــوم تـحــديــات
مـ ـصـ ـي ــري ــة ،وه ـ ـ ـ ــزات واس ـ ـع ـ ــة ،ضـ ـم ــن خـطــط
االس ـت ـع ـم ــار وم ـش ــاري ـع ــه ،ع ـل ـي ـهــا اس ـت ـي ـعــاب
ال ـ ــدروس وال ـت ـجــارب وال ـع ـمــل ،حـتــى ول ــو من
جديد ،مستفيدة من تراكمات التجارب ومن
رصيد الوطنية واإلرادات الشعبية على اعادة
النظر بأوضاعها الحالية والتفكير العملي
بالعمل املباشر في تنفيذ االهــداف التحررية
وف ــق بــرامــج تـنـمــويــة وخ ـطــط ت ـقــدم وتـطــويــر
لـبـلــدانـهــا وال ـح ـفــاظ عـلــى كــرامـتـهــا وشعبها
وم ـ ـحـ ــاربـ ــة مـ ـش ــاري ــع ال ـت ـف ـت ـي ــت وال ـت ـق ـس ـي ــم
والتدمير املتفشية الـيــوم على الصعد كافة.
ملـ ــاذا ال ـج ـم ـهــوريــات ال ـعــرب ـيــة اآلن؟ فــاملـشـهــد
ال ـس ـيــاســي فـيـهــا يــوضــح صـ ــورة بــانــورام ـيــة
ملــا ي ــراد منها عمليًا او يطلب منها ،شعبيًا
ووطـنـيــا وقــومـيــا ،وض ــرورة وقــوفـهــا صامدة
امام الحمالت والهجمة الصهيو غربية التي
تريد إعادة عقارب الساعة وإنكار التاريخ.
فــي الـخـتــام ال بــد مــن الـقــول إن هــذا املــوضــوع
مـهــم وكـبـيــر وال تغطيه دراسـ ــات او مـقــاالت،
ولكن ال بد من القول هنا ان االشارات السابقة
ه ــي االخ ـ ــرى م ـه ـمــة وي ـج ــب االل ـت ـف ــات الـيـهــا
وقــد يتوفر وقــت ملتابعتها ورصــد التحوالت
ل ـصــالــح ال ـش ـع ــوب ال ـعــرب ـيــة وح ــرك ــة الـتـحــرر
الوطني والقومي فيها.
* كاتب عراقي

ّ
صياغة التدخل إعالميًا

حينها لم تترافق أعمال القتل مع حالة تعبئة
إعــام ـيــة ألن مـعـظــم ّوس ــائ ــل اإلعـ ــام العربية
والعاملية كانت في صف الواليات املتحدة ،ولكن
األمر سيختلف اآلن مع الروس ،فهم ال يملكون
ما تملكه أميركا ّمن رساميل وال يستطيعون
إي ـق ــاف آل ــة ال ـض ــخ اإلع ــام ــي ال ـتــي ستغرقهم
وتغرقنا «بــأرقــام القتلى» و»ص ــور الضحايا
من املدنيني» .شكوى الــروس من هذا األمــر قد
ّ
بدأت ،فقد ّ
صرح بوتني قبل أيام بأن املعلومات
عــن سـقــوط ضـحــايــا بــن املــدنـيــن ظـهــرت قبل
طلعات املقاتالت الروسية ،وأبــدى استعداده

رائد شرف
هل من تفاجأ من سماع كالم االمني العام لحزب الله يوم الجمعة  25ايلول ورأيه
بالحراك الراهن؟ اذا كان املقصود باملفاجأة ان يمتلك املرء شعورًا بفقدان السيطرة
مرفقًا بعالمة ّ
تعجب ترتسم على الوجه ،فالجواب ال ،لم يتفاجأ أحد .ففئات جمهور
الـحــزب واملتعاطفني مـعــه ،ممن يعرفون الـحــزب وهرمية ِقيمه ،والــذيــن واللواتي
ّ
ّ
يتطرق السيد
يؤيدون الحراك الراهن ،انتظروا ال شك جوابًا من اثنني :إما أن ال
نصر الله للحراك بتاتًا ،وإما أن ّ
يؤيده .وقد اختار السيد موقفًا بني االحتمالني،
سنعود الى تفاصيله ادناه .اما فئات جمهور الحزب الذين رفضوا الحراك ودانوا
مـبــدأه ،فقد ّ
تفوقت على الشعور باملفاجأة عند بعضهم النزعة االوتوماتيكية
ّ
الشائعة هذه االيام ،القائمة على شكل «لن أبدي عالمات التعجب ،إن االمور بخير
وتحت السيطرة بشكل عــام ،وسنكون منتصرين بــإذن الله» .وهــي نزعة ّ
شجع
عليها الحزب في ساحات تنشئته في السنني الخمس املاضية ،ألسباب عقالنية
ّ
ّ
استقرت على «سوقها»
شتى ،آخرها ضرورات التعبئة العسكرية في سوريا ،ولو
ُ
عند الناس فئات من الطفيليات املتبجحة في االعالم وعند بعض الطبقات الوسطى
ُ
والوسطى الدنيا .ماذا كان رأي السيد نصر الله تحديدًا؟ اعتبر بعض امل ّ
تحمسني
أنه ّأيد الحراك .شخصيًا ،اعتقد ان هذا االستنتاج فيه مبالغة .ان مجموع تعليقات
السيد على الحراك توحي بأنه اعتبر ان الحراك ومطالبه االكثر بــروزًا هي شيء
«عادي» او «طبيعي» ،ال اكثر .لو كان ّأيد الحراك لقال بوضوح« :ان هذا الحراك هو
ّ
شيء طبيعي» ،او ما معناه ذلك ،ما قد يفتح الباب لسماع اسباب الحراك والتوقف
عندها ،ثم طرحها على باقي الطبقة السياسية .لكنه لم يقل ذلك .ربما ألنه لم يرد
ان ينشب خالفًا مع خصومه السياسيني وبعض حلفائه.
ُ
كــان تعليقه في خانة ما أسميه «الواقعية» ،ال يخرج عن السياسة املعتمدة من
«حزب الله» في السنني السبع املاضية .والواقعية هنا تعني نظرة ترى السياسة
ّ
بمثابة أمر واقع ،وواقع ُم ّ
ّ
التشعبات والتجليات ،ليس بمستطاع الحزب تعريفه
تعدد
ٍّ ً
اال ويؤدي الى تغيير األمــور ،وهو بالتالي َّ
قرر أن يحافظ
بخطاب واحد يكون فع
على ثبات هذا الواقع بقدر املستطاع ،ويحترم حيثياته عندما يقتضي الكالم ،في
َ
ظل غياب اي افق لتغيير قواعد ومضمون النتائج« .ان هذه االمور تحصل» ،هذا
السيد عن الـحــراك .بقوله ذلــك ،يحترم ّ
ما قاله ّ
السيد الحراك وجمهوره بقدر ما
ً
لطاملا احترم الحيثيات الجماهيرية لحلفائه كما ألعدائه .في موضوع أعدائه مثال،
ّ
رسمييه في االعالم ،في السنني السبع املاضية،
اعتمد الحزب التقليل من اطالالت
ّ
ّ
تجنبًا لألبلسة ،وإلدراك قيادته ان ليس بمستطاعها تخطي منظومة التحريض
التعبوية التي تم تشييدها منذ سنوات  2005و .2006والسيد ال يريد ان يعطي
خصومه مــادة اضافية لتغذية الكراهية عند جمهورهم ،ألنه يــدرك ان للحيثيات
الجماهيرية وزنها ،حتى لو لم ُت َ
جر انتخابات .هو يدرك ان هناك مستويات أعلى
من الكراهية والقطيعة الراديكالية الطائفية التي يستطيع حزب «املستقبل» أخذ
الس َلفية الجهادية للمزيد من ُّ
جمهوره اليها ،فاتحًا الباب امام َ
التوسع على االرض
الشعبية اللبنانية.
ليس املقصود هنا إثبات صوابية مطلقة للسيد في قراءة األمور ،بما فيها حراك
ّ
الصيف .وهناك بعض الحاالت لم يتمكن فيها السيد من قــراءة االرض الشعبية
الوطنية جيدًا ،ويكفي ان اذكر منها مؤتمره الصحافي الداعي إلى تظاهرة الثامن
مــن آذار عــام  ،2005حيث كانت عبارته الشهيرة «زوم ان ،زوم آوت» وغيرها،
ّ
املستفزة لفئات من الجمهور اصبحت على إثرها ُمهيأة الستعدائه .مع أن خطأه
ّ
ّ
متحول ومتوتر ،يبقى بعيدًا عن مستويات
آنــذاك ،في ظل وضع لبناني وعربي
االستفزاز املقصود والعدائي التي نقابلها في خطابات غيره من الحقل السياسي
اللبناني .لكن موقف السيد يوم الجمعة الفائت ،وبالرغم من اإلمالءات البنيوية التي
ّ
تحد من حرية خطابه ،ما زال يقيم تقديرًا للبديهيات :ان التأثير باالرض الشعبية
بتنوعاتها ال غنى عنه ،حيث استطاع املــرء ذلــك ،واال فليتجنب املــرء معاداتها.
بل اكثر من ذلك ،في عرضه لالمور يوم الجمعة املاضي ،بدا السيد وكأنه يقول
إن «حزب الله» سيأخذ على محمل الجد وحتى لدرجة التعاون السياسي مع اي
قوى تنبثق من الحراك او من االرض التعبوية الوطنية ،على شرط ان تأخذ هذه
ً
القوى شكال مطلبيًا وتمثيليًا واضحًا ،أي أن تتنظم كحزب سياسي يمكن املرء أن
يتحاور معه وأن يحاسبه .حتى مالحظته عن وجود اتصاالت للبعض في الحراك
بالسفارة االميركية لم تخرج عن اطار «الواقعية» هذه ،هناك ناس يتواصلون مع
السفارة االميركية ،فهذا ما ال يفاجئ في بلد مثل لبنان ،انما ال يجب ان يعمي هذا
الواقع ،على اهميته ،عن اولويات املرحلة ،في ضرورة ان ال يخسر املرء تأييد غالبية
الناس له .بفضل القليل الذي حققته هذه السياسة على مدى نصف العقد املاضي،
ُ
وعلى قدر طبيعتها املحدودة واملحافظة ،يمكن للسيد اليوم ان يدعو علنًا الى اجراء
انتخابات نيابية على اساس قانون نسبي .فقط بفضلها يمكن للحزب ان يثق بان
ستصب معه ،حتى في حال ّ
ّ
تكونت كتلة
غالبية الناخبني على املستوى الوطني
جديدة من عشرة الى خمسة عشر نائبًا في البرملان منبثقني من مجهول خارج
عن الطبقة السياسية الراهنة .هــذا أيضًا ما ال تدركه الطفيليات املتبجحة التي
ّتدعي الكالم باسم املقاومة والتي تساهم على طريقتها بتضييق الحصار على
املقاومة في االرض التعبوية.
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سوريا

تحقيق ليست حكومات المنطقة وحدها من تستغل األزمة السورية وظروف الحرب فيها ،بل وجدت شعوب
كثيرة ضالتها في تلك الحرب ،وبدأت استثمار أزمة شعب تقطعت به السبل فاختار أن يسلك طريق الموت السريع
على أن يبقى تحت وطأة الموت المؤجل

على درب اللجوء إلى أوروبا:
ّ
كلنا سوريون ...وإن اختلفت جنسياتنا!
فيينا ــ فراس الهكار
ت ـتــابــع وس ــائ ــل اإلعـ ـ ــام ف ــي مختلف
أنحاء العالم أزمة الالجئني السوريني.
تعاطف جماهيري ملموس مع الشعب
ال ـس ــوري راف ــق الـفـظــائــع املــرتـكـبــة مع
املهاجرين ،إال أن هذا التعاطف خلق
للدول األوروبية التي فتحت حدودها
مشكلة كبيرة لم تكن تتوقعها .ليس
كل من وصــل أوروب ــا سوريا بل على
العكس ،األقلية في هذا السيل البشري
املتدفق هي سورية ،فمعظم الالجئني
ه ـ ــم م ـ ــن ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق ب ــامل ــرتـ ـب ــة األولـ ـ ـ ــى،
يـلـيـهــم األفـ ـغ ــان وال ـه ـن ــود وال ـب ـن ـغــال
وامل ـصــريــون وامل ـغــاربــة والـلـبـنــانـيــون
والفلسطينيون.
ي ـق ــول خ ــال ــد ال ـش ــام ــي ،وهـ ــو مــوظــف
في دائــرة الهجرة الدولية يعمل على
تــوث ـيــق حــركــة ل ـجــوء ال ـس ــوري ــن إلــى
دول أوروب ــا« :حــركــة اللجوء األخيرة
تستحق الوقوف عندها نظرًا الزدياد
األع ــداد على نحو الفــت ،هل ُيعقل أن
يهاجر السوريون دفعة واحدة وبهذه
ال ـك ـثــافــة؟ كــانــت مـهـمـتـنــا ال ـب ـحــث عن
إجابة لهذا السؤال لذلك انطلقنا في
رح ـل ــة ال ـتــوث ـيــق م ــن تــرك ـيــا مـتــابـعــن
رحلتنا ونحن اآلن في النمسا ،وجدنا
أن الـغــالـبـيــة الـعـظـمــى مــن املـهــاجــريــن
ل ـي ـس ــت سـ ـ ــوريـ ـ ــة ،ب ـ ــل عـ ـل ــى ال ـع ـك ــس
تمامًا فــإن الـســوريــن أقلية مهاجرة،
وقــد اعتمدنا فــي ذلــك على الـجــوالت
امل ـي ــدان ـي ــة وامل ـ ـشـ ــاهـ ــدات الـشـخـصـيــة
لـجـمـيــع أم ــاك ــن ح ـض ــور امل ـهــاجــريــن،
ساعدنا بقاء املهاجرين على حــدود
ب ـع ــض الـ ـ ـ ــدول ألي ـ ــام ع ـل ــى ال ــوص ــول
إلــى نسبة مئوية عبر توزيعهم إلى
ق ـط ــاع ــات ي ـتــألــف ك ــل ق ـط ــاع م ــن مئة
مهاجر .لم يتجاوز عدد السوريني في
كل قطاع ثالثني شخصًا ،وفي حاالت
كثيرة أقــل مــن تلك النسبة ،يمكن أن
ن ـع ـطــي ن ـس ـبــة م ـئ ــوي ــة ب ـث ـقــة وهـ ــي ال
ت ـت ـج ــاوز  ٪٢٥م ــن عـ ــدد امل ـهــاجــريــن
الـكـلــي ،بينما تصل نسبة العراقيني
إلى  ،٪٥٠واألفغان نحو  ،٪١٥وبقية
الجنسيات .»٪١٠
يتدافع بعض املهاجرين ،العراقيون

هل ُيعقل أن يهاجر السوريون دفعة واحدة وبهذه الكثافة؟ (االناضول)

ً
مـثــا ،إلــى أوروب ــا طمعًا بالجنسية،
ويتضح للجميع أن أوضاعهم املادية
جيدة :هم يدفعون أضعاف ما يدفع
السوري في كل جزء من رحلة الهجرة،
ق ـلــة ه ــم ال ـف ـق ــراء ال ـه ــارب ــن م ــن حــرب
«داعش» في العراق.
ي ـق ــول ف ــاض ــل الـ ـع ــراق ــي ،وهـ ــو م ــازم
أول ت ـ ــرك ال ـج ـي ــش الـ ـع ــراق ــي« :ن ـحــن
أي ـض ــا ن ـعــانــي ف ــي ال ـ ـعـ ــراق ،ال يـمـكــن

توقيف منذر خدام لساعات
أفرجت السلطات السورية عن املتحدث باسم «هيئة التنسيق» املعارضة منذر
خدام بعد توقيفه لساعات.
وقال خدام ،في حسابه على موقع «فيسبوك»« :لقد ّتم اإلفراج عني بعد توقيفي
في نقطة عسكرية قرب حاجز القطيفة (ريف دمشق)
من الساعة الثامنة صباحًا لغاية الرابعة بعد الظهر بسبب
مذكرة توقيف بحقي صادرة عن األمن العسكري».
ً
وأضاف ّإن «مسؤوال في األمن العسكري جاء وأمر
بإخالء سبيلي بعد احتجازي من دون إبداء أسباب
التوقيف أو إجراء أي تحقيق معي».
ونددت «هيئة التنسيق» ،في بيان ،باعتقال خدام «ألنه
ليس إرهابيًا وال يدعم اإلرهاب» ،مطالبة «باإلفراج الفوري
عنه وعن معتقلي الهيئة وسائر املعتقلني من الرجال
والنساء واألطفال».
ّ
وتعد هذه املرة الثانية التي يتم فيها توقيف خدام منذ
اندالع الحرب السورية ،إذ اعتقل على حاجز في مدينة طرطوس في كانون األول
 ،2013ثم أفرج عنه بعد ساعات على توقيفه.
(األخبار)

قـ ـي ــاس م ـع ــان ــات ـن ــا بـ ـم ــأس ــاة ال ـش ـعــب
ال ـ ـسـ ــوري ل ـك ــن ه ــي أي ـض ــا مـ ـع ــان ــاة...
نحن العسكريون ظروفنا أصعب من
ظروف املدنيني لذلك نهاجر».

سرقة وتزوير
ال يــدخــر امل ـه ــاج ــرون غـيــر الـســوريــن
طريقة للحصول على أوراق ثبوتية
سورية ،ســواء بالتزوير أو بالسرقة،
ووص ــل سـعــر ج ــواز الـسـفــر ال ـســوري
امل ـ ـ ـ ــزور إلـ ـ ــى  ٤٠٠٠دوالر أمـ ـي ــرك ــي،
طــال ـبــوه بــالــدرجــة األول ـ ــى عــراق ـيــون،
وي ـ ـ ــراوح س ـعــر ال ـب ـطــاقــة الـشـخـصـيــة
وإخ ــراج ــات ال ـق ـيــد وشـ ـه ــادات ق ـيــادة
ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات والـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــادات ال ـث ــان ــوي ــة
والجامعية بني  ٥٠٠و ١٥٠٠دوالر.
سـ ــرق م ـس ـل ـحــو املـ ـع ــارض ــة طــاب ـعــات
الـجــوازات والبطاقات الشخصية من
م ـنــاطــق ك ـث ـيــرة ف ــي س ــوري ــا ،وكــذلــك
س ـ ــرق ـ ــوا مـ ـكـ ـت ــب وزارة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
ف ــي ح ـل ــب واسـ ـت ــول ــوا ع ـل ــى األخـ ـت ــام
الرسمية ،ساهم هذا في ازدهار تجارة
التزوير وبيع الثبوتيات السورية في
املدن التركية.
يقول محمد الـسـعــدون ،وهــو مواطن
عــراقــي مـهــاجــر إل ــى فـنـلـنــدا« :نـحــن ال
نريد البقاء في أملانيا ،نريد التوجه
إلــى فنلندا لكن بـصــراحــة نـقــول إننا
ســوريــون لتسهيل إجـ ــراءات مــرورنــا
عبر الدول ،وال يمكن إنكار أن بعضنا
ح ـص ــل ع ـل ــى أوراق سـ ــوريـ ــة ب ـطــرق
مختلفة ،بالتأكيد ليست شرعية».
سوريون كثر فقدوا أوراقهم في ظل
االزدحـ ــام الـشــديــد تـجــري سرقتهم،
هـ ـن ــاك مـ ــن ام ـتـ ـه ــن س ــرق ــة األوراق
السورية الرسمية ملــا لها مــن قيمة
مادية ،لذا تجد السوري حريصًا كل

الحرص على أوراقه.
ي ـق ــول س ــام ــي األسـ ـع ــد ،وه ــو مـهــاجــر
ســوري كــان مديرًا لقسم الصيانة في
الشركة املتحدة للصناعات الدوائية
فــي دمـشــق« :خــرجــت مــع أطـفــالــي إلــى
لبنان بعدما ســاءت األوض ــاع كثيرًا،
وحني لم يبق أمل بالعودة خرجنا في
رحلة الهجرة إلى أوروبا .حني وصلنا
تــركـيــا شــاهــدنــا مــآســي ك ـث ـيــرة ،منها
استغالل األتراك للسوريني ،واستغالل
الـعــراقـيــن ألزم ــة الــاجـئــن السوريني
وش ــراء أوراق ســوريــة والـهـجــرة على
أنـهــم ســوريــون ،ولـهــذا األمــر سلبيات
ك ـث ـي ــرة ،م ـن ـهــا رفـ ــع ت ـكــال ـيــف ال ـه ـجــرة
وأخ ــذ فــرصــة وح ــق املــواطــن الـســوري
باللجوء واإلق ــام ــة ،بسبب العراقيني
زاد ال ـت ـض ـي ـيــق ع ـل ــى امل ـه ــاج ــري ــن ألن
الجميع يدعون أنهم سوريون».

نريد التوجه إلى
فنلندا لكن نقول إننا
سوريون لتسهيل
إجراءات مرورنا
إجراءات احترازية
سأل صحافي فرنسي سيدة مهاجرة
م ــن أي بـلــد أخ ـبــرتــه أن ـهــا س ــوري ــة من
ال ـشــام ،كــان ال ـســؤال الـثــانــي عــن سبب
اخ ـت ـي ــاره ــا الـ ـن ــروج ل ـت ـقــديــم ال ـل ـجــوء،
أج ـ ـ ــاب ـ ـ ــت ب ـ ـع ـ ـفـ ــويـ ــة« :ألنـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا أفـ ـض ــل

لـ ـلـ ـع ــراقـ ـي ــن» .ان ـت ـب ـه ــت ال ـح ـك ــوم ــات
األوروبـيــة وخاصة األملانية ،أن أعــداد
هــائـلــة مــن املـهــاجــريــن غـيــر الـســوريــن
ق ــد دخـ ـل ــوا أراضـ ـيـ ـه ــا أخـ ـيـ ـرًا مــدعــن
أنهم ســوريــون ،وهــذا أزعــج السلطات
األملـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــة ح ـ ـيـ ــث اضـ ـ ـط ـ ــرت إلغ ـ ــاق
حدودها بوجه الالجئني للمرة األولى
م ـنــذ بـ ــدء م ــوج ــة ال ـل ـج ــوء ،وال يــدخــل
ح ــدوده ــا ال ـي ــوم إال م ــن يـحـمــل ج ــواز
سفر سوريا أو بطاقة شخصية .وهذا
ما رفع قيمة جواز السفر السوري ولم
يعد من أسوأ الجوازات في العالم كما
ُصنف أخيرًا عبر مواقع متخصصة.
يـقــول إبــراهـيــم العلي ،وهــو شــاب من
محافظة الرقة ،سقط في البحر بسبب
ضربات خفر السواحل التركي لزورقه
وضاعت أوراقــه كلها« :أثناء تسجيل
األسماء في جزيرة كيوس اليونانية
س ــأل ــون ــي عـ ــن اس ـ ــم زوج ـ ـ ــة ال ــرئ ـي ــس
بـشــار األسـ ــد ،وطـلـبــوا مـنــي أن أنشد
لهم النشيد العربي السوري ،إضافة
إلــى أسئلة كثيرة أخ ــرى حــاولــوا من
خ ــال ـه ــا م ـع ــرف ــة ه ــوي ـت ــي .ي ـســألــونــك
عــن أمــور ال يمكنك توقعها ،بقدر ما
هي تفاصيل بسيطة بقدر أهميتها،
املشكلة األكـبــر ستكون عند الـحــدود
األملانية النمساوية ،حيث شدد األملان
إج ــراءاتـ ـه ــم ك ـث ـي ـرًا .أرس ـ ــل إلـ ــي أخــي
صورة عن جوازي كنت قد تركتها في
البيت ،وآمل أن يسمحوا لي بالدخول
من خاللها».
رح ـ ـلـ ــة ال ـ ـل ـ ـجـ ــوء ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري م ـ ــا زال ـ ــت
مـسـتـمــرة ،ويستمر االسـتـثـمــار فيها
بـمـخـتـلــف ال ــوس ــائ ــل غ ـيــر امل ـشــروعــة،
وتبقى أبواب الدول األوروبية ّ
مشرعة
لكل مــن ج ــارت عليه أوض ــاع ب ــاده...
على األقل حتى تضع الحرب أوزارها.
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أذ ّن روسية صماء تجاه الغرب:
قوضنا قدرات المسلحين المادية والتقنية
أذن صـمــاء تــديــرهــا موسكو لــأطــراف
الــدولـيــة ،إذ تــواصــل ضرباتها الجوية
ح ـســب م ــا خ ـط ـطــت ل ــه ب ــال ـت ـع ــاون مع
الجيش ال ـســوري ،فيما يـحــاول الغرب
ث ـنــي روسـ ـي ــا ع ــن امل ـض ــي ف ــي تحقيق
أهــدافـهــا مــن استهدافاتها ،وحصرها
ف ـق ــط بـ ـ ــ«داع ـ ــش» و«ج ـب ـه ــة ال ـن ـص ــرة»
على أبعد تقدير ،وتحييد «الجماعات
املعتدلة» من لهيب الضربات.
وواصل سالح الجو الروسي استهدافه
ملواقع املسلحني املختلفة ،إذ نفذ خالل
الـ 24ساعة املاضية  20غارة استهدفت
 10م ــواق ــع لـ ـ ــ«داع ـ ــش» ،م ـن ـهــا م ــراك ــز
قيادية ومخازن أسلحة ،بحسب بيان
لوزارة الدفاع الروسية .وأعلنت الوزارة
أن م ـق ــات ــات «سـ ـ ـ ـ ــو »25-أغـ ـ ــارت عـلــى
مـعـسـكــر ل ـتــدريــب املـسـلـحــن ف ــي ريــف
إدلب ،ودمرت مركز قيادة للمجموعات
املـسـلـحــة ،وم ـخ ــازن أسـلـحــة ف ــي مـعــرة
ال ـن ـع ـمــان ف ــي ال ــري ــف ال ـح ـم ـصــي ،فيما
استهدفت مقاتالت «س ــو »34-معسكر
تدريب ومخازن أسلحة لــ«داعــش» في
مدينة الطبقة فــي ريــف الــرقــة .وذكــرت
أيضًا أن الطائرات «نفذت غارات دقيقة
دم ـ ــرت  3م ـخ ــازن أس ـل ـحــة لـلـجـمــاعــات
اإلره ــاب ـي ــة» ،مـشـيــرة إل ــى أن املـقــاتــات
استخدمت قنابل «كاب.»500-
ك ـ ــذل ـ ــك ،أعـ ـلـ ـن ــت أن ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات ال ـج ــوي ــة
تستخدم في غاراتها صواريخ موجهة
بالليزر عالية الــدقــة ،مــن نــوع .29L-X
وأوض ـ ـحـ ــت ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة أن م ـ ـقـ ــدار خـطــأ
الصاروخ ال يتجاوز مترين ،فيما يبلغ
وزن ــه  500ك ـلــغ ،ودق ــة إصــابـتــه عالية.
إل ــى ذلـ ــك ،أع ـل ــن رئ ـي ــس هـيـئــة األركـ ــان
العامة للقوات الروسية ،الجنرال أندريه
كارتابولوف ،أن القوات الجوية قامت
بأكثر من  60طلعة جوية ودمــرت أكثر
من  50بنية تحتية لـ«داعش» .وأضاف
أنه «خالل ثالثة أيام استطعنا تقويض
ال ـقــدرات املــاديــة والتقنية لإلرهابيني،
وقللنا القدرة القتالية لديهم» .وأشــار
إل ــى أن «الـ ـغ ــارات ال ـجــويــة كــانــت على
م ــدار الـســاعــة ،وانطلقت الـطــائــرات من
قاعدة حميميم باتجاه كامل األراضي
ال ـســوريــة ،وق ــد الحظنا أن اإلرهــابـيــن
بـ ـ ــدأوا ب ـم ـغ ــادرة م ـنــاط ـق ـهــم» ،مضيفًا
أن « 600مسلح ح ــاول ــوا امل ـغ ــادرة إلــى
أوروبا وهم في حالة ذعر شديد».
ّ
م ــن جـهـتــه ،أكـ ــد امل ـن ــدوب ال ــروس ــي في
االتحاد األوروبي ،فالديمير تشيجوف،
أن ال ـع ـم ـل ـي ــات الـ ـج ــوي ــة «ت ـ ـهـ ــدف إل ــى
الـ ـقـ ـض ــاء ع ـل ــى ال ـخ ـط ــر ال ـ ـ ــذي يـشـكـلــه
اإلرهاب على املنطقة واملجتمع الدولي
بــرمـتــه» .وش ــدد فــي مقابلة تلفزيونية

ع ـلــى ن ـيــة ب ـ ــاده «اس ـت ـم ــرار الـحـضــور
فـ ــي ال ـ ـشـ ــرق األوسـ ـ ـ ـ ـ ــط» ،دب ـل ــوم ــاس ـي ــا
وسياسيًا .ونفى املندوب الروسي علمه
بــ«مــوعــد انـتـهــاء العملية العسكرية»،
مشيرًا إلــى أن سبب الـتــدخــل الــروســي
«هو الخطر اإلرهابي ليس على سوريا
فحسب ،بل على منطقة الشرق األوسط
برمتها» ،خصوصًا عند عودة املقاتلني
في التنظيمات املسلحة إلى بلدانهم.
وف ـ ــي م ـح ــاول ــة ل ــان ـت ـق ــاص م ــن حـجــم
أهمية الـضــربــات الـجــويــة ،رأى رئيس
ال ـ ـ ــوزراء الـبــريـطــانــي ديـفـيــد كــامـيــرون
أن عـلــى روس ـيــا «تغيير مــوقـفـهــا» في
ســوريــا .ودع ــا موسكو إلــى االنضمام
إلـ ـ ــى «ال ـ ـت ـ ـحـ ــالـ ــف الـ ـ ــدولـ ـ ــي» بـ ـقـ ـي ــادة
واش ـن ـطــن ،مــؤك ـدًا أن املـنـطـقــة «تستقر
بزعيم آخر غير (الرئيس بشار) األسد».
أما الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند،
فقد أعرب عن ثقته بأن روسيا تستطيع
أن تـصـبــح حـلـيـفــا لـفــرنـســا ف ــي األزم ــة
السورية ،إال أنها في الوقت الراهن «ال
تعتبر حليفًا لـنــا ...هــي حليف األســد،
وهذا مختلف».
وأكــد هــوالنــد ،خــال لقائه مع الرئيس

ّأيد وزير الخارجية
المصري العملية
الجوية الروسية
الــروســي فالديمير بــوتــن ،أن «روسيا
يجب أن تصبح شريكًا في إيجاد حل
سـيــاســي وف ــي العمليات العسكرية»،
مـشــددًا على رفـضــه «تقسيم ســوريــا...
واملـ ــواج ـ ـهـ ــة ال ـط ــائ ـف ـي ــة بـ ــن ال ـش ـي ـعــة
املدعومني من إيـ ّـران ،وربما من روسيا
مــن جـهــة ،والـســنــة املــدعــومــن مــن دول
الخليج العربي ،من جهة أخرى».
في املقابل ،رأى الرئيس التركي رجب
ط ـي ــب أردوغ ـ ـ ـ ـ ــان ،أن «ح ـم ـل ــة الـقـصــف
الجوي التي تشنها موسكو في سوريا
هــي خطأ جـسـيــم» ،مــؤكـدًا أن ب ــاده لم
تـسـتـســغ «ال ـخ ـط ــوات ال ـت ــي ت ـق ــوم بها
روس ـيــا وحـمـلــة الـقـصــف غـيــر املقبولة
مطلقًا» .ولفت إلى أن تصرفات موسكو
«امل ـق ـل ـق ــة» سـ ـت ــؤدي إل ـ ــى «ع ــزلـ ـه ــا فــي
املنطقة».
عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد آخـ ـ ـ ــر ،انـ ـسـ ـج ــم امل ــوق ــف
امل ـص ــري م ــع امل ــوق ــف ال ــروس ــي ،إذ ّأي ــد

وزير الخارجية املصري سامح شكري
ال ـع ـم ـل ـيــة ال ـج ــوي ــة ال ــروسـ ـي ــة ،مـعـتـبـرًا
ف ــي م ـقــاب ـلــة ت ـل ـفــزيــون ـيــة أن ـه ــا «تــرمــي
إلـ ــى تــوج ـيــه ض ــرب ــة قــاص ـمــة ل ــداع ــش،
وسـ ـ ـي ـ ــؤدي ذل ـ ـ ــك إل ـ ـ ــى ال ـ ـق ـ ـضـ ــاء ع ـلــى
اإلرهاب» .أما في السعودية ،فقد تجدد
رفــض «الـتــدخــل الــروســي» ،على لسان
«علماء اململكة» هذه املرة ،إذ أصدر 52
منهم بيانًا أكدوا فيه أن هدف «موسكو
حماية نظام األسد ،وإنقاذه من هزيمة
محققة».

مقتل قائد «األحرار» في الجنوب

ّ
ميدانيًا ،تمكن «جيش الفتح ـ الجنوب»،
ومـجـمــوعــات محسوبة على «الجيش
الـحــر» ،من السيطرة على التل األحمر
فــي ريــف القنيطرة الشمالي ،فــي وقت
أع ـل ـنــت ف ـيــه امل ـج ـمــوعـ ّـات ب ــدء املــرحـلــة
الثانية من معركة «وبشر الصابرين»،
بـ ـه ــدف فـ ــك الـ ـحـ ـص ــار عـ ــن بـ ـل ــدة بـيــت
جــن ،وفتح طريق الغوطة الغربية في
املرحلة الثالثة.
وأدت االش ـ ـت ـ ـب ـ ــاك ـ ــات ب ـ ــن ال ـج ـي ــش
واملسلحني إلى مقتل القائد العسكري
ل ــ«ح ــرك ــة أح ـ ـ ــرار الـ ـش ــام» ف ــي املـنـطـقــة
ال ـج ـنــوب ـيــة ،أبـ ــو خ ـل ـي ـفــة ،إض ــاف ــة إلــى
مسؤول كتيبة «سيف اإلسالم» التابعة
لـ«جيش األبابيل ـ الجيش الحر» ،أحمد
أديــب العماري ،وآخرين في محيط تل
األحمر.
واس ـت ـهــدف الـجـيــش ال ـس ــوري  3آلـيــات
ـات ث ـق ـي ـل ــة ،وأخ ـ ــرى
م ـح ـم ـلــة بـ ــرشـ ــاشـ ـ ٍ
ت ـقــل ع ـ ــددًا م ــن امل ـس ـل ـحــن ع ـلــى طــريــق
عــن البيضة ـ ـ طرنجة بــن ريفي درعــا
والـ ـقـ ـنـ ـيـ ـط ــرة .ك ــذل ــك أدى اسـ ـتـ ـه ــداف
الـجـيــش تجمعًا للمسلحني ف ــي بلدة
الحميدية في ريف القنيطرة إلى مقتل
وجرح عدد منهم.
أما في درعــا وريفها ،فقد أفــادت وكالة
«سانا» أن أكثر من  700مسلح ومطلوب
سلموا أنفسهم وأسلحتهم إلى الجهات
امل ـخ ـت ـصــة ف ــي م ــدي ـن ــة درعـ ـ ــا لـتـســويــة
أوض ــاعـ ـه ــم ض ـم ــن إطـ ـ ــار امل ـصــال ـحــات
الوطنية .إلــى ذلــكّ ،
تبرأ «دار القضاء»
ف ــي ج ـنــوب دم ـشــق م ــن إع ـ ــدام «جـيــش
اإلس ــام» لــ 5أشخاص بتهمة االنتماء
إلــى «داع ــش» .وفــي سياق آخــر ،أعلنت
عــدة فصائل مسلحة فــي ريــف حمص
ال ـش ـمــالــي تـشـكـلـيـهــا «غ ــرف ــة عـمـلـيــات
ريف حمص الشمالي» ،في حني اغتال
مـسـلـحــون مـجـهــولــون «ش ــرع ــي ال ـلــواء
 ،»313التابع لـ«الجيش الحر» ،إبراهيم
السعيد.
(األخبار)

نراهن على نجاح التحالف مع
األسدّ :
روسيا ...وإل فالمنطقة إلى التدمير
رأى الرئيس بشار األسد أن املنطقة ّ
معرضة للتدمير في حال فشل
«تحالف» سوريا وروسيا وإيران والعراق ،مؤكدًا أن الخيار الوحيد
حاليًا هو «ضرب اإلرهاب ألن تنفيذ أي حل يحتاج إلى استقرار».
وأوضـ ــح ،فــي لـقــاء مــع قـنــاة «خ ـبــر» اإليــران ـيــة ،أن «تـ ّ
ـوحــد ســوريــا
وروسـيــا واي ــران والـعــراق بموضوع املكافحة العسكرية واألمنية
واملعلوماتية لإلرهاب ،إضافة إلى جوانب أخــرى ،سيحقق نتائج
فعلية».
ّ
وشــدد األســد على أن «الحديث عن موضوع النظام السياسي أو
املسؤولني في سوريا هو شأن سوري داخلي» ،وأنه «عندما يكون
لديك قضية وطنية وأنت تدافع عن بلدك ال ّ
يهمك ما يقوله اآلخرون،
ً
ما ّ
يهمك أوال هو أن تحمي البلد ،وأن تحقق املصلحة الشعبية».
وأضاف إن «الخيار الوحيد اآلن بالنسبة إلينا أن نضرب اإلرهاب
َّ
ألن تنفيذ أي حل ُيتفق عليه ال بد له من حالة استقرار وإال ليس
له قيمة» ،مشيرًا إلى أن «ضرب اإلرهاب هو القاعدة األساسية ألي
عمل في سوريا ،واألفكار السياسية تطبق الحقًا».
ّ
وعــن املخاوف األوروبـيــة من اإلره ــاب ،قــال األســد إن «معظم دول
العالم اآلن لديها شعور بالخطر الحقيقي من اإلرهاب ،ونرى أخيرًا
تصريحات منهم تدعم تحالف سوريا وروسـيــا وإي ــران والعراق
ضد اإلرهاب».
وحول الحل السياسي ،قال إن «الجو الجديد الذي بدأ يظهر على
الساحة الدولية ،مع استثناء الغرب ،بدأ يضغط باتجاه إيجاد حل
حقيقي لألزمة السورية» ،مشيرًا إلى أنه «صحيح أن حل األزمة
السورية ُيطرح تحت عنوان حل سياسي ،لكن ال يمكن أن يكون
هناك حل سياسي وهناك دول تدعم اإلرهاب .هي سلة واحدة».
وأضــاف إن «املسؤولني الغربيني يعيشون حالة ضياع وضبابية
بالفشل تجاه
وعدم وضوح في الرؤية ،وفي الوقت ّنفسه شعورًا ً
املخططات التي ُوضعت والتي لم تحقق أهدافها» ،قائال« :ال نثق
باملسؤولني الغربيني وال نــأخــذ تصريحاتهم على محمل الجد،
سواء كانت إيجابية أو سلبية».
وتابع األسد« :نتمنى أن يصل مسؤولو الغرب إلى يوم يكونون فيه
جريئني ...ليعترفوا بخطئهم وليقولوا بأنهم ساروا بعكس مصالح
شعوبهم ألجل مصالحهم االنتخابية».
وأشار إلى أن «الوجود الروسي األخير في سوريا يشمل عمليات
جوية وليس برية كما حاول اإلعالم أخيرًا تسويقه» ،موضحًا أن
«املساعدة العسكرية تأتي بهذا اإلطار حصرًا».
وعن الالجئني ،قال األسد إن «الغرب يعتبر مشكلة الالجئني مأساة
إنسانية يتألم ألجلها ،بينما هو املساهم األكبر فيها من خالل
دعمه لإلرهاب وفرض الحصار عليهم» ،معتبرًا أن «الجانب اآلخر
املــؤلــم فــي قضية الــاجـئــن ...هــم يطلقون الـنــار على الــاجــئ بيد،
ويقدمون له الغذاء باليد األخرى ،هذا ما يفعله الغربي» .وأشار إلى
أن «حل مشكلة الالجئني يكون بالضغط على تركيا واألردن وقطر
والسعودية لكي تتوقف عن دعم اإلرهاب».

تقرير

نتنياهو :بات لدى إسرائيل حدود مشتركة مع روسيا
يحيى دبوق
أك ــد رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة االســرائ ـي ـل ـيــة،
ب ـن ـيــامــن ن ـت ـن ـيــاهــو ،أنـ ــه ب ــات ــت لــدى
إسرائيل حــدود مشتركة مع الجانب
ال ـ ـ ـ ــروس ـ ـ ـ ــي بـ ـ ـع ـ ــد ت ـ ـ ــدخ ـ ـ ــل م ــوسـ ـك ــو
العسكري املباشر في سوريا .وأشار
الى أن هذا الواقع يدفع تل أبيب الى
االم ـت ـنــاع عــن إصـ ــدار مــواقــف ُمــديـنــة
لــروسـيــا ،فــي مسعى منها لالمتناع
عن املواجهة معها.
وف ــي مـقــابـلــة مــع شـبـكــة «س ــي ان ان»
اإلخبارية األميركية ،بثت أمسّ ،
شدد
نتنياهو على أنه ال يرغب في العودة
ال ــى األي ـ ــام ال ـتــي كــانــت فـيـهــا روس ـيــا
وإســرائـيــل فــي مــوقــع خـصــومــة ،الفتًا
الى أنه زار موسكو أخيرًا كي يوضح
للقادة الروس أنه «يجب علينا تجنب

إلسرائيل ما يكفي
من المشاكل ،وهي
ليست معنية بفتح
جبهة جديدة

وقوع أي اشتباك بني القوات الروسية
وال ـق ــوات اإلســرائـيـلـيــة» بـعــد التدخل
العسكري الروسي في سوريا.
وأشـ ــار نتنياهو ال ــى أن الـعــاقــة مع
روسيا يسودها «االحترام املتبادل»،
ل ـك ــن ه ـ ــذا ال ي ـع ـن ــي «أن مـصــالـحـنــا

م ـ ـتـ ــواف ـ ـقـ ــة ،فـ ــال ـ ـعـ ــاقـ ــة مـ ـ ــع روس ـ ـيـ ــا
لـيـســت ول ــن ت ـك ــون ك ـمــا ه ــي الـعــاقــة
م ــع الـ ــواليـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة .ل ـق ــد ح ــددت
أهــدافــي في سوريا وهــي حماية أمن
ش ـع ـبــي وب ـ ـلـ ــدي ،ول ــروسـ ـي ــا أه ـ ــداف
مختلفة هناك ،لكن ال يجب التعارض
ّ
بينها» .وقــال إن «إســرائـيــل وروسيا
ستتحدثان قريبًا في هذا الشأن» ،في
إشارة منه إلى زيارة ّ
مقررة لتل أبيب
لنائب رئيس أركان الجيش الروسي،
ن ـي ـك ــوالي ب ــوغ ــدن ــوف ـس ـك ــي ،يـ ــوم غــد
الثالثاء.
وسئل عما إذا كان دخول روسيا في
الحرب السورية سيؤدي الــى زعزعة
االستقرار في املنطقة ،أجاب نتنياهو:
«ال أعــرف ،وأعتقد أننا سنعرف ذلك
ب ـمــرور ال ــوق ــت» .إال أن ال ـق ـنــاة عــادت
وس ــأل ــت ع ــن سـبــب ام ـت ـنــاع إســرائـيــل

وص ـم ـت ـهــا ع ــن ان ـت ـق ــاد م ــوس ـك ــو ،بــل
وأي ـض ــا امـتـنــاعـهــا ع ــن إدانـ ــة روسـيــا
جراء غزوها شبه جزيرة القرم ،أشار
نتنياهو الــى أن إلســرائـيــل مــا يكفي
من املشاكل ،وهي ليست معنية بفتح
جبهة جديدة .أما ما يعني االنتشار
ّالروسي في سوريا ،فأضاف« :ندرك
أنــه بــاتــت لدينا حــدود مشتركة اآلن
م ــع روسـ ـي ــا ،وإس ــرائ ـي ــل ب ـلــد صغير
وق ـ ــوي ،وعـلـيـنــا أن ن ـتــأكــد بــأن ـنــا لن
نواجه بعضنا بعضًا».
م ـ ــع ذلـ ـ ـ ــك ،أشـ ـ ـ ــار ن ـت ـن ـي ــاه ــو إلـ ـ ــى أن
االنـ ـتـ ـش ــار الـ ــروسـ ــي ف ــي س ــوري ــا لــن
يـمـنــع إســرائ ـيــل م ــن مــواص ـلــة الـقـيــام
بعمل عسكري مــن حــن آلخ ــر ،و«إذا
أراد أحد استخدام األراضي السورية
لنقل أسـلـحــة نــوعـيــة إل ــى ح ــزب الـلــه،
فسوف نتحرك».

(أ ف ب)
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العالم

ّ
على الغالف َ نــفــذ الـشـهـيــدان مهند حلبي وف ــادي
علون عمليتي طعن في مدينة القدس .األولى أسفرت
َّ
إسرائيليين ،والثانية عــن إصــابــة مستوطن
عــن مقتل
بجراح متوسطة .عمليات حركت أبناء الضفة الغربية،
فاندلعت المواجهات على كل نقاط التماس مع االحتالل
ومستوطنيه

ّ
الضفة تشتعل...
نصرة لألقصى
قاسم س .قاسم
«أوص ـ ـي ـ ـكـ ــم بـ ــاألق ـ ـصـ ــى ،وأوصـ ـيـ ـك ــم
بنساء القدس» .بهذه الكلمات أوصى
الشهيد مهند شفيق حلبي رفاقه في
جامعة القدس أبو ديس ضمن فعالية
أقــامــوهــا تـضــامـنــا مــع املــراب ـطــن في
املسجد األقصى .لم يكن رفاق حلبي
يعرفون أنه عندما طلب «امليكرفون»
لـ ـلـ ـك ــام ،فـ ـ ــإن ك ـل ـم ـت ــه هـ ـ ــذه س ـت ـكــون
األخيرة وأن ما يسمعونه ليس شعرًا
بل هي وصية الشهيد األخـيــرة لهم.
ال ـس ـبــت مـ ـس ــاء ،ان ـت ـشــر خ ـبــر تـنـفـيــذ
حلبي عملية طعن وإط ــاق نــار ضد
أسواق القدس القديمة
إسرائيلني في
َ
قـتــل فيها مستوطنني وج ــرح اثنني
آخ ــري ــن .م ــن ي ـع ــرف ال ـش ـه ـيــد وقــربــه

وت ــأث ــره بــاسـتـشـهــاد صــدي ـقــه ضـيــاء
التالحمة الــذي قتل بعد إطــاق النار
عـلـيــه م ــن ق ـبــل ج ـنــود االحـ ـت ــال قبل
أسبوعني ،يعرف أنه لن يختار املوت
إال بهذه الطريقة .ففي جولة سريعة
عـ ـل ــى ص ـف ـح ـت ــه عـ ـل ــى الـ ـف ــايـ ـسـ ـب ــوك،
يظهر مــدى تأثر الشهيد بما يجري
ف ــي ال ـق ــدس واألقـ ـص ــى ،وت ـحــدي ـدًا ملا
تتعرض له النسوة املرابطات داخل
ال ـح ــرم م ــن اع ـ ـتـ ــداءات ،وه ــو م ــا عـ ّـبــر
ع ـنــه بـشـكــل واضـ ــح ف ــي آخ ــر تعليق
كـتـبــه ع ـلــى صـفـحـتــه« :حـسـبـمــا أرى
ف ــإن االنـتـفــاضــة الـثــالـثــة قــد انطلقت،
م ــا ي ـج ــري ل ــأق ـص ــى ه ــو م ــا ي ـجــري
ملـ ـق ــدس ــاتـ ـن ــا ومـ ـ ـس ـ ــرى نـ ـبـ ـيـ ـن ــا ،وم ــا
ما يجري
يجري لنساء األقصى هو ّ
ألمهاتنا وأخواتنا ،فال أظن أنا شعب

«سرايا القدس» تتوعد بعودة العمليات االستشهادية
أعـلـنــت حــركــة الـجـهــاد اإلس ــام ــي ،أم ــس ،أن منفذ
هجوم الـقــدس ،الشهيد مهند الحلبي ،مــن سكان
بلدة البيرة وسط رام الله ،ويدرس في كلية الحقوق
بـجــامـعــة ال ـق ــدس «أبـ ــو دي ـ ــس» ،وه ــو أح ــد أع ـضــاء
الرابطة اإلسالمية (اإلطــار الطالبي لحركة الجهاد
اإلس ــام ــي) .ونـعــت الـحــركــة فــي بيانها الشهيد.
وقالت سرايا القدس ،الذراع املسلحة لحركة الجهاد،
إن «الـعـمـلـيــة رد طـبـيـعــي عـلــى اس ـت ـمــرار ال ـع ــدوان
اإلســرائـيـلــي» .وأضــافــت إن املـقــدســات خــط أحمر،
«سيشعل تجاوزه األرض نارًا تحت أقدام املحتلني».
ونشرت السرايا فيديو تحت عنوان «الرسالة رقم
 »1تتضمن تهديدًا بعودة العمليات االستشهادية

ض ــد ج ـنــود االحـ ـت ــال .كـمــا ب ــارك ال ـنــاطــق باسم
كتائب الشهيد عز الدين القسام ،أبو عبيدة العملية،
ً
قائال إنها لن تكون األخيرة وإنها رد طبيعي على
جرائم االحتالل ،متوعدًا أنها لن تكون األخيرة .كما
دعت حركة «حماس» الى املزيد من أعمال املقاومة
التي تستهدف الجنود واملستوطنني اإلسرائيليني.
وبــاركــت «حـمــاس» العملية ،معتبرة أنها «تضاف
إلــى سلسلة أعمال املقاومة املتصاعدة في الضفة
والقدس» .وتعقد فصائل املقاومة الفلسطينية في
غزة اليوم مؤتمرًا صحافيًا في القطاع لإلعالن عن
موقفها مما يجري في الضفة والقدس.
(األخبار)

أعلن جيش العدو رفضه تسليم أهل الشهداء جثامين أبنائهم (أ ف ب)

يــرضــى ب ــال ــذل ،ال ـش ـعــب سينتفض،
ب ــل ي ـن ـت ـفــض» .ه ـك ــذا ،خ ــرج الشهيد
ً
مـ ــن م ـن ــزل ــه ل ـ ـيـ ــا ،س ـ ــار فـ ــي أس ـ ــواق
ال ـقــدس الـقــديـمــة ف ــرأى مجموعة من
ال ـص ـه ــاي ـن ــة .س ـح ــب ح ـل ـبــي سـكـيـنــه
وط ـعــن املـسـتــوطــن نـحــامـيــاه بينيت
وزوجته وابنته الكبرى ،تاركًا ابنته
الصغيرة دون استهدافها ،فأصيبت
الحقًا برصاصة في قدمها من شرطة
االحتالل بينما كانوا يطلقون النار
ع ـلــى ال ـش ـه ـيــد ،الـ ــذي ت ـب ـنــاه الـجـهــاد
اإلسالمي في وقت الحق.
س ـ ـ ـمـ ـ ــع ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاخـ ـ ـ ــام ف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـج ـ ـيـ ــش
اإلســرائـيـلــي نـحــامـيــا ليفي الـصــراخ
خ ــارج كنيس «بـيــت شـ ــارون» (وهــو
منزل صادره رئيس الحكومة السابق
أرئ ـي ــل ش ـ ــارون وح ــول ــه ال ــى كنيس)
ً
فخرج حامال مسدسه ،لكن الشهيد
استطاع سلب ليفي مسدسه ،فأطلق
عليه وعلى العائلة الرصاص.
ف ــي ت ـل ــك ال ـل ـح ـظ ــة ،س ــارع ــت شــرطــة
االح ـتــال واسـتـهــدفــت الشهيد الــذي
قــال إعــام االحتالل إنــه استغل فترة

الـتـبــديــل وخـلــو ال ـشــارع مــن الجنود
ل ـت ـن ـف ـيــذ ع ـم ـل ـي ـت ــه .ب ـع ــد اس ـت ـش ـهــاد
حلبي ،اشتعل ال ـشــارع الفلسطيني
وخصوصًا في مدينة البيرة وأحياء
ال ـخ ـل ـيــل وب ـي ــت ل ـحــم وال ـ ـقـ ــدس ،كما
اندلعت املــواجـهــات مــع املستوطنني
ال ـ ــذي ـ ــن حـ ـ ـ ــاولـ ـ ـ ــوا اقـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــام ال ـ ـقـ ــرى
الفلسطينية املحاذية ملستوطناتهم
في بيت أمــر وســردا وبيت إيــل .وفي

االنتفاضة المقبلة
سيكون وقودها شبان
لم يعيشوا أو يعرفوا ما
جرى عام 2000

فورة الغضب ،نفذ شبان من الخليل
عملية طعن قــرب مستوطنة كريات
أرب ـ ـ ـ ــع ،وتـ ـب ــن الحـ ـق ــا أن املـ ـطـ ـع ــون،
لسوء حظه ،عربي من أراضــي 1948
ويحمل الجنسية اإلسرائيلية .كما
ضــرب أحــد أبـنــاء الخليل فــي منطقة
بيت عنون مستوطنًا ببطيخة تزن
 20كيلوغرامًا على رأسه ،ونقل على
أثرها الى مستشفى كريات أربع.
بدورهم ،قطع املستوطنون الطرقات
املحاذية ملستوطناتهم واستهدفوا
مــرك ـبــات الـفـلـسـطـيـنـيــن املـ ـ ــارة ،كما
وق ـ ــع تـ ـض ــارب بـ ــاأليـ ــدي ف ــي مـجـمــع
«م ــامـ ـي ــا» الـ ـتـ ـج ــاري ب ــن صـهــايـنــة
هــاجـمــوا الـعـمــال الـعــرب فــي املجمع.
وصـ ّـعــد املستوطنون مــن هجماتهم
على بيوت املواطنني في حي سلوان،
م ـل ـقــن الـ ـحـ ـج ــارة ع ـل ـي ـهــا ،وكــات ـبــن
شعارات ضد العرب.
وخوفًا من تكرار مجزرة حرق عائلة
الـ ــدواب ـ ـشـ ــة أو هـ ـ ــدم بـ ـي ــت ال ـش ـه ـيــد
حـلـبــي ،بـقــي الـشـبــان الفلسطينيون
عـلــى امل ـف ــارق وال ـطــرقــات ملـنــع جنود

اإلعالم العبري لنتنياهو :إنها انتفاضة ثالثة ...وأنت السبب
يحيى دبوق
«ي ـم ـك ــن ل ـل ـح ـكــومــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة أن
ت ـط ـل ــق عـ ـل ــى مـ ــا يـ ـح ــدث فـ ــي ال ـض ـفــة
الغربية والقدس ما تشاء من أسماء،
ل ـكــن االسـ ــم الـحـقـيـقــي مل ــا ي ـج ــري ،هو
ان ـت ـف ــاض ــة فـلـسـطـيـنـيــة ث ــال ـث ــة ،ت ـنــذر

كان التساؤل :هل نسحق
الفلسطينيين ونحاصرهم وننتظر
استسالمهم؟
بـ ــاألخ ـ ـطـ ــر» ،هـ ـ ــذا مـ ــا رأت ـ ـ ــه صـحـيـفــة
«يــدي ـعــوت اح ــرون ــوت» ،ال ـتــي ّ
حملت
رئ ـ ـيـ ــس حـ ـك ــوم ــة الـ ـ ـع ـ ــدو ،ب ـن ـي ــام ــن
نـ ـتـ ـنـ ـي ــاه ــو ،مـ ـس ــؤولـ ـي ــة االن ـت ـف ــاض ــة
الجديدة ،بعدما «قتل أي أمل موجود
لدى الفلسطينيني».
وكـتــب معلق ال ـشــؤون السياسية في
الصحيفة ،نــاحــوم بــرنـيــاع ،أم ــس ،أن

الفلسطينيني ينفسون عن ضائقتهم
مـ ـ ـ ــع فـ ـ ـق ـ ــدانـ ـ ـه ـ ــم األم ـ ـ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي
واالق ـت ـص ــادي ،وق ــد «ت ـب ـخــرت ثقتهم
بــالـسـلـطــة الفلسطينية كـمــا تبخرت
ثقتهم بحركة حماس ،وال يوجد أمل
من العالم العربي وال من الغرب».
وشـ ـ ـ ــدد ب ــرنـ ـي ــاع عـ ـل ــى أن ن ـت ـن ـيــاهــو
يـتـحـمــل مـســؤولـيــة كـبـيــرة ف ــي ك ــل ما
يـحــدث ،فقد «غــرق الفلسطينيون في
ال ـي ــأس وح ـكــومــة إس ــرائ ـي ــل ل ــم تفعل
شـيـئــا» .وأض ــاف« :نتنياهو آمــن بأن
الوضع الراهن كما هو عليه سيستمر
إلى األبد ،وأنه قادر على فعل أي شيء
دون رد فعل فلسطيني ...وأنــه سوف
ن ـج ـف ـف ـهــم ونـ ـح ــاص ــره ــم ون ـس ـتــوطــن
أراض ـي ـه ــم ونـسـيـطــر عـلـيـهــم ،أم ــا هم
فسيطأطئون روؤسهم ويستسلمون.
هذه عجرفة من نتنياهو ،وقد حذروه
من أنه سيدفع ثمنا باهظا وأن موجة
اإلرهـ ــاب مقبلة ،لكنه فـضــل أن يدفن
رأس ــه فــي ال ـت ــراب ،وب ــدال مــن معالجة
ذلــك ح ــارب االت ـفــاق ال ـنــووي اإليــرانــي

رغم أنه خسر املعركة قبل أن تبدأ».
ف ــي ه ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،حـ ـ ــذرت صـحـيـفــة
«هآرتس» من التدهور نحو الهاوية،
ولفتت إلــى أن األج ـهــزة اإلسرائيلية
لـ ــم ت ـن ـج ــح حـ ـت ــى اآلن فـ ــي م ـعــال ـجــة
الــوضــع األمـنــي فــي الضفة والـقــدس،
وربـ ـم ــا ي ـع ــود ذلـ ــك إلـ ــى أن «املـ ـي ــدان
يسبق املعالجة األمنية» ،مشيرة إلى
أن نـتـنـيــاهــو ووزي ـ ــر األم ـ ــن ،مــوشـيــه
يـعـلــون ،قـ ّـدســا فــي الـسـنــوات األخـيــرة
ن ـهــج «إدارة الـ ـص ــراع» ع ـلــى حـســاب
حله.
ورأت الصحيفة أن نتنياهو أثبت مرة
أخرى أنه «منقطع عن الواقع» ،ففيما
تغلي الضفة وال يهدأ قطاع غزة« ،ها
هــو يقف فــي الجمعية الـعــامــة لألمم
امل ـت ـحــدة لـيـلـقــي خـطــابــا ال أهـمـيــة له
ملـهــاجـمــة االت ـف ــاق ال ـن ــووي اإلي ــران ــي،
عـ ـلـ ـم ــا ب ـ ـ ــأن أح ـ ـ ـ ــدا م ـ ــن الـ ـح ــاض ــري ــن
ومـ ـم ــن اس ـت ـم ــع إل ـ ــى ك ــام ــه لـ ــم يـعــد
يفكر في تغييره (االتـفــاق) ،وإذا كان
ق ــد ص ـمــت خ ــال ال ـخ ـطــاب  44ثــانـيــة

إلثـ ــارة االن ـط ـبــاع ل ــدى مـمـثـلــي ال ــدول
في القاعة ،فــإن املــزاج الــدولــي لم يعد
يستسيغ أالعيبه الفارغة».

وح ــذرت «هــآرتــس» مــن أن االنتفاضة
ال ـث ــال ـث ــة ب ــات ــت ع ـل ــى الـ ـط ــري ــق .فـبـعــد
س ـ ـنـ ــوات مـ ــن االمـ ـتـ ـن ــاع عـ ــن أي عـمــل
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االح ـ ـ ـتـ ـ ــال م ـ ــن الـ ـ ــدخـ ـ ــول ال ـ ـ ــى ق ــري ــة
س ــردا ،لكنهم فشلوا فــي ذلــك بعدما
دخ ــل الـجـيــش م ـنــزل الـشـهـيــد حلبي
وص ـ ـ ـ ـ ـ ــادروا حـ ــاسـ ــوبـ ــه ال ـش ـخ ـص ــي.
وبينما كــان الـعــدو يـفــرغ حـقــده ضد
الفلسطينيني ،نشرت فاطمة الزهراء،
أخت الشهيد حلبي ،صورة شقيقها
على موقعها على الفايسبوك ،معلقة
«حـبـيـبــي ي ــا أخـ ــوي يـكـســر إي ــده ــم»،
وقبلها تعليق «وص ــار اسـمــي أخــت
الشهيد ،الله يرحمك يا أخوي».
هكذا ،وبينما كانت الضفة تشتعل،
كان هناك شهيد آخر يودع حبيبته،
وي ـخ ـبــرهــا ع ــن ن ـي ـتــه ت ـن ـفـيــذ عـمـلـيــة
ط ـعــن واالس ـت ـش ـه ــاد؛ فـعـنــد ســاعــات
الـ ـفـ ـج ــر األول ـ ـ ـ ـ ـ ــى ،أعـ ـلـ ـن ــت ص ـح ـي ـفــة
«ي ــديـ ـع ــوت أحـ ـ ــرونـ ـ ــوت» ع ــن تـنـفـيــذ
ع ـم ـل ـيــة ط ـع ــن ف ــي م ـح ـطــة وقـ ـ ــود فــي
ال ـق ــدس ،وإص ــاب ــة مـسـتــوطــن بـجــراح
متوسطة واستشهاد منفذ العملية.
وقد تبني الحقًا أن منفذ العملية هو
فادي علون ،ابن منطقة العيسوية في
القدس.

كان علون قد كتب على صفحته على
الفايسبوك «اللهم إني نويت الشهادة
أو النصر في سبيل الله .اللهم اغفر
ل ــي ول ـج ـم ـي ــع امل ــؤمـ ـن ــن وامل ــؤمـ ـن ــات
واملسلمني واملسلمات .نويت التوبة
بــإذن الله والـشـهــادة الله أكـبــر» .وقد
أخبر علون حبيبته في حديث خاص
ّ
بأنه صلى الفجر وأعلن توبته ونوى
تنفيذ عملية طعن .طلبت منه الفتاة
الـبـقــاء فــي املـنــزل والتفكير بــوالــدتــه.
ً
أنهى علون حديثه قائال «بدي أروح
يال سالم».
ب ـعــد ت ـن ـف ـيــذه عـمـلـيــة ال ـط ـع ــن ،أطـلــق
جـ ـن ــود االحـ ـ ـت ـ ــال س ـب ــع رص ــاص ــات
على الشهيد الــذي سرعان ما ركض
املستوطنون باتجاهه وب ــدأوا بركل
جـ ـثـ ـت ــه وه ـ ـ ــم ي ـش ـت ـم ــون ــه ص ــارخ ــن
«عرافيم» عربي).
وأعـلــن جيش االحـتــال أمــس ،رفضه
تسليم أهل الشهداء جثامني أبنائهم.
كما حاول جنود العدو أمس اقتحام
منزل علون فــي العيسوية ،مــا أسفر
عــن إصــابــة مــراسـلــة قـنــاة «املـيــاديــن»
الزميلة هناء محاميد بقنبلة صوتية
في وجهها.
وفي السياق نفسه ،اندلعت املواجهات
أمس في كل مناطق الضفة؛ وأشدها
كــانــت ف ــي مـخـيــم ج ـنــن الـ ــذي ح ــاول
ج ـن ــود االحـ ـت ــال اق ـت ـحــامــه للقبض
ع ـلــى األس ـي ــر «ال ـح ـم ـس ــاوي» امل ـحــرر
قيس السعدي الذي نجح في الهرب.
وفي كلمة مصورة له ،طلب السعدي
م ــن األجـ ـه ــزة األم ـن ـي ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة
إط ــاق س ــراح امل ـقــاومــن املحتجزين
لديها والكف عن مطاردتهم.
ً
لـ ـي ــا ،شـ ـه ــدت م ــدي ـن ــة الـ ـق ــدس ورام
الـلــه مــواج ـهــات بــن جـنــود االحـتــال
وفـلـسـطـيـنـيــن .وبـحـســب إحـصــائـيــة
ال ـ ـهـ ــال األح ـ ـمـ ــر ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي ،ف ــإن
طواقمه عالجت في الضفة والقدس
 395إصابة خالل الـ  24ساعة املاضية،
 30إص ــاب ــة ب ــال ــرص ــاص ال ـح ــي118 ،
إصــابــة بــالــرصــاص امل ـطــاطــي ،و234
حالة اختناق من قنابل الغاز املسيلة
للدموع ،و 11إصابة بالضرب املبرح،
ك ـم ــا ت ـع ــرض ــت سـ ـي ــارت ــان تــاب ـع ـتــان
لـلـهــال األح ـمــر إلط ــاق ن ــار مــن قبل
اإلسرائيلي .وفــي وقت
جنود الـعــدو
ّ
متأخر مــن ليل أمــس ،حــذر االحتالل
املستوطنني مــن التوجه الــى املدينة
القديمة فــي الـقــدس وذلــك بعد ورود
« إنذارات باحتمال وقوع عمليات».
هـ ـك ــذا أظ ـ ـهـ ــرت األح ـ ـ ـ ــداث فـ ــي األي ـ ــام
املاضية ،أن االنتفاضة املقبلة سيكون
وقودها شبان لم يعيشوا أو يعرفوا
ما جرى عام  .2000هذه املرة ستالقي
انتفاضة األقـصــى الثانية صــواريــخ
من غزة ،لتعيد املقاومة ربط ما حاول
االح ـتــال والـسـيــاســة تفريقه الضفة
الغربية بالقطاع املحاصر.

سياسي والقتل العبثي للفلسطينيني
ومصادرة األراضي وهدم البيوت ،مع
غ ـيــاب أي أف ــق وأمـ ــل ،ف ــإن االنـتـفــاضــة
الثالثة قد تنشب بالفعل.
كذلك ،حــذرت صحيفة «معاريف» من
«الواقع األليم واشتعال الضفة الغربية
والقدس» ،كما حذرت من االنشغال في
تسمية مــا يـجــري إن كــانــت انتفاضة
جــديــدة أم ال ،مشيرة إلــى أن املـهــم في
ك ــل ذل ــك أن ه ـن ــاك «ع ــام ــات واض ـحــة
النتفاضة فلسطينية جديدة ،والوضع
قابل لالنفجار السريع».
وك ـت ــب م ـح ـلــل الـ ـش ــؤون األم ـن ـي ــة في
الـ ـصـ ـحـ ـيـ ـف ــة ،ي ـ ــوس ـ ــي مـ ـيـ ـلـ ـم ــان ،أن
«حكومة إسرائيل برغم كل ما يجري،
تـتـمـســك كــامل ـع ـتــاد بــالــوضــع الــراهــن
كما هو ،وال تتحمل املسؤولية ،وفي
أح ـس ــن األح ـ ـ ــوال ت ـع ـمــل ع ـلــى تنفيذ
حلول باتت شبيهة بــدواء األسبرين
مل ــرض ــى ال ـ ـسـ ــرطـ ــان ،ف ـ ــزي ـ ــادة ن ـق ــاط
ال ـت ـف ـت ـيــش والـ ـح ــواج ــز وم ـن ــع م ــرور
امل ــرك ـب ــات الـفـلـسـطـيـنـيـيــة ع ـلــى طــرق

الضفة ليست إال حـلــوال تكتيكية ال
تؤدي إلى نتائج استراتيجية».
أي ـ ـ ـضـ ـ ــا ،ك ـ ـتـ ــب آفـ ـ ـ ــي يـ ـسـ ـسـ ـخ ــاروف
ف ــي م ــوق ــع «ت ــاي ـم ــز أوف إس ــرائ ـي ــل»،
م ــرح ـج ــا أن ال ـه ـج ـم ــات األخ ـ ـيـ ــرة لــن
ت ـتــوقــف قــري ـبــا ،ألن «ن ـج ــاح مـنـفــذي
الـ ـهـ ـجـ ـم ــات ،ي ـم ـث ــل إلـ ـه ــام ــا ل ـل ـمــزيــد
م ــن ال ـش ـب ــان الـفـلـسـطـيـنـيــن لتنفيذ
عمليات مماثلة» ،وق ــال إن الدافعني
الــرئـيـسـيــن لـسـكــان ال ـقــدس والـضـفــة
لـ ـش ــن ه ـ ـج ـ ـمـ ــات ،هـ ـم ــا «ال ـ ـ ـيـ ـ ــأس مــن
الـ ــوضـ ــع الـ ـسـ ـي ــاس ــي واالق ـ ـت ـ ـصـ ــادي
واالجـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ــي ف ـ ـ ـ ـ ــي األراضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
الفلسطينية ،وأي ـضــا مــا يــرونــه من
أع ـ ـمـ ــال إس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة عـ ـل ــى ش ــاش ــات
ال ـت ـل ـف ــزة تـ ـج ــاه امل ـس ـج ــد األق ـ ـصـ ــى»،
ول ـك ـنــه رف ــض ال ــرب ــط الـ ــذي س ــاد في
األي ـ ـ ــام امل ــاض ـي ــة ف ــي إس ــرائـ ـي ــل ،بــن
خطاب رئيس السلطة الفلسطينية،
محمود عباس ومــا سموه تحريض
السلطة ،واالحتجاجات الفلسطينية
والهجمات.
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عمليتا نابلس والقدس:
التفاف على التنسيق األمني وإسقاط الردع اإلسرائيلي
حائط املبكى ،هو عملية استراتيجية وليس أقل من ذلك».
علي حيدر
وقــارنــت الصحيفة بــن هــذه العملية وبــن مــا جــرى في
ليس مهمًا إلى أي فصيل فلسطيني مقاوم ينتمي منفذو املنطقة نفسها خــال سـنــوات  1920و 1921و،1929
عمليتي نابلس والقدس ،وبالقدر نفسه ال ّ
يهم هل أتت محذرة من أن هــذه العملية «يمكن أن تــردع اليهود عن
العمليتان ترجمة لقرار صــادر من قيادة عليا ،ونفذها زي ــارة أق ــدس مقدساتهم فــي الهوية والــذاكــرة اليهودية
مقاومون منتفضون على واقع اإلحباط العربي ،أو كانتا والقلب».
بقرار ذاتــي تخطيطًا وإع ــدادًا وتنفيذًا .في كل األحــوال ،وأضافت« :هذه املسألة باتت تحدث في جبل الزيتون ،في
ما حدث يأتي ترجمة لقرار الشعب الفلسطيني رفض أكبر وأقدم مقبرة يهودية في العالم ،حيث يخاف اليهود
الــرضــوخ لالحتالل والتمرد على كل القيود املفروضة من زيارة قبور أعزائهم هناك» .كما رأت «إسرائيل اليوم»
عليه من الداخل والخارج ،وتنطويان على رسائل موجهة أن العملية الـتــي جــرى تنفيذها فــي الـقــدس جــرت أمــام
نحو عدد من الجهات.
الكاميرات التي توثق كل حركة على هــذا املسار ،وهذه
ت ـجــاوزت العملية األول ــى فــي مستوطنة «إيـتـمــار» قرب الحقيقة وحدها «تعلمنا أنه تم فقدان الــردع ،وأنه حدث
نــابـلــس إج ـ ــراءات التنسيق األم ـنــي بــن أج ـهــزة السلطة تشوش ما .وإذا لم يتم عمل شيء استثنائي وبسرعة،
واألج ـهــزة األمـنـيــة اإلســرائـيـلـيــة .وت ـجــاوزت الثانية (في ف ــإن مصير حــائــط املـبـكــى سـيـكــون مـثــل مصير جبل
القدس) كل اإلجــراءات الوقائية والقمعية ألجهزة العدو .الزيتون».
وبــرغــم األثـمــان الباهظة املـعــروفــة مسبقًا على
عائالت األم ــر نفسه صــدر على لـســان رئـيــس حــزب «إسرائيل
ً
هؤالء وذواتهم ،فقد قــرروا تجسيد إرادة شعبهم فعال ب ـي ـت ـنــا» ،أف ـي ـغ ــدور ل ـي ـب ــرم ــان ،ال ـ ــذي رأى أن الـعـمـلـيــات
مـقــاومــا بطوليًا ،تجلى بتنفيذ احـتــرافــي ،وفــي توقيته الفلسطينية ج ــاءت نتيجة ف ـقــدان الـ ــردع .لـكــن مشكلة
وأسلوبه ومكانه ونتائجه.
اإلسرائيلي أنه بالغ في حشر الطرف الفلسطيني الرسمي
ومع أن العمليات لم تتجاوز ،حتى اآلن ،الطابع املوسمي والشعبي ،وجعل الجماهير أمام خيار وحيد هو خيار
وال ـتــذك ـيــري ال ــذي يــراهــن ال ـعــدو عـلــى اح ـتــوائــه وتحمل املقاومة .وإن كان في مرحلة من املراحل قد يكون بعض
مفاعيله ،ف ــإن تــوالـيـهــا وتــزامـنـهــا مــع ح ــراك فلسطيني الفلسطينيني نخيلوا وجود ظروف تسمح بتحقيق حد
غاضب ،وتوقيتها أيضًا ،كلها عوامل
أدنــى ما يخفف معاناة الشعب ،لكن
أثــارت في وعــي القادة اإلسرائيليني
الوقاحة التي أظهرتها إسرائيل ،على
ووسائل إعالمهم قلقًا من أن يكون
ألسنة قــادتـهــا ،وتـحــديـدًا على لسان
ما يجري بداية انتفاضة ثالثة .لذلك
رأس الهرم السياسي نتنياهو ،تؤكد
أنه
اإلسرائيلي
مشكلة
ينصب الجهد اإلسرائيلي اآلن على
حقيقة للشعب الفلسطيني هي أنه ال
الـحــؤول دون تــواصــل هــذا الـنــوع من بالغ في حشر الطرف
بديل من املقاومة إال املقاومة نفسها،
العمليات وتحولها إلى ظاهرة تلتف الفلسطيني الرسمي
وخــاصــة أن إسرائيل تحتل األرض،
ً
والشعبي
ع ـلــى الـتـنـسـيــق األمـ ـن ــي .م ــن الـجـهــة
وانتزعت من السلطة تنازال عن غالبية
األخ ـ ـ ـ ــرى ،مـ ــا ج ـ ــرى ي ـم ـث ــل صـفـعــة
أرض فلسطني ،وتعتقل اآلالف من
ل ـكــل مـ ـح ــاوالت اإلحـ ـب ــاط امل ــدروس ــة
الشباب ،وتـمــارس الـعــدوان والتوسع
واملوجهة إلــى عقول وقلوب الشعب
االستيطاني دائمًا ،ثم بعد ذلك تتهم
الفلسطيني وخــاصــة فـئــة الـشـبــاب،
السلطة بأنها ال تريد املفاوضات من
العدو
عمل
التي
اإلسرائيلية،
وهو يؤكد إخفاق قوة الردع
أجل تقديم املزيد من التنازالت!
على تعزيزها بالقمع واستهداف املقاومني وعائالتهم والــذنــب ال ــذي ارتـكـبـتــه الـسـلـطــة ،أنـهــا تـطــالــب بـمــا أبقته
وأقربائهم.
«الالءات» اإلسرائيلية التي طالت األرض واإلنسان واملياه
من جهة أخرى ،ينبغي تسجيل اعتراف ألجهزة التنسيق والسماء وجــوف األرض :ال لــدولــة فلسطينية مستقلة
األمني مع أجهزة العدو بـ«إنجازاتها» التي تمكنت بها من تتمتع بالسيادة على أرضها وعالقاتها الخارجية ،وال
تخفيض مستوى العمليات إلى الدرجة التي بات العدو لـعــودة الــاجـئــن ،وال لالنسحاب مــن غــور األردن الــذي
معها يراهن على إمكانية الجمع بني تكريس االحتالل يشكل الـبــوابــة الـشــرقـيــة الــوحـيــدة لـلــدولــة الفلسطينية
وتوسيع االستيطان واإلمـعــان في القمع ،وبــن تحقيق املـ ـفـ ـت ــرض ــة ،وال ل ـت ـق ـس ـيــم الـ ـ ـق ـ ــدس ،وال الق ـ ـتـ ــاع كــل
األمن ،وإن حدث «خرق» هنا أو هناك ،فإنه ال يزال ضمن املستوطنات (املطالبة بضم الكتل االستيطانية الكبرى)،
السقف املحمول .وبرغم أن عمليات القدس والضفة لم إضافة إلى املطالبة بحق سالح الجو اإلسرائيلي بسماء
تبلغ حـتــى اآلن مـسـتــوى تحولها إل ــى ع ــبء أمـنــي على الـضـفــة ،أو الــدولــة الفلسطينية املـفـتــرضــة ...وأي ـضــا :ال
صانع القرار في تل أبيب ،فإن مؤشراتها تؤكد وجود الستخراج املياه من آبــار الضفة ألنها تؤثر في الثروة
أرضـيــة لتحرك م ــدروس ومخطط يمكن أن ي ــؤدي إلى املائية في إسرائيل .وبعد كل ذلك ،تتهم إسرائيل السلطة
إسقاط املعادلة القائمة ،وينجح الشعب الفلسطيني في بأنها ترفض االعتراف بيهودية إسرائيل في أي اتفاق
مفاجأة الصديق والعدو ،كما حدث أكثر من مرة سابقًا .نهائي مفترض ،ثم تأتي أجهزة السلطة وتعتقل الشباب
وم ـمــا يـضـفــي عـلــى تـلــك الـعـمـلـيــات قـيـمــة إضــافـيــة أنها الفلسطينيني الــذيــن يـحــاولــون أو يخططون أو يـعـ ّـدون
تزامنت مع سياق انسداد آفاق التسوية وانفتاح املنطقة العدة ملقاومة هذا العدو!
على مسارات ال تزال آفاقها ونتائجها غير واضحة.
«السيناريو الكابوس» لقيادة العدو يتمحور في القلق من
ينبغي الـتـشــديــد عـلــى حقيقة أن العمليتني نـفــذتــا في اتساع نطاق املجموعات الشبابية املحدودة العدد التي
الساحات التي يفترض أنها ينبغي أن تكون من ساحات تحرص على أال تتواصل مــع بعضها البعض ،وتلعب
امل ـقــاومــة الـفـعــالــة ،وخــاصــة أن تـكــريــس اح ـتــال الضفة هــي نفسها دور صــانــع ال ـق ــرار ،واملـخـطــط واملستطلع
والـقــدس وتهويدهما يحتالن رأس قائمة أهــداف العدو والـتــأمــن اللوجستي واملـنـفــذ ،وكــل ذلــك يسلب أجهزة
االستراتيجية .وهو يواصل تنفيذ مخططه في ظل غياب ال ـعــدو ،وأج ـهــزة التنسيق األم ـنــي ال ـقــدرة عـلــى اخـتــراق
وتآمر عربي ،ويمكن القول ،أيضًا ،إنه يستخدم عملية خطوط التواصل والتأثير في قــرار هــؤالء ،لــذا ال يعني
التسوية كغطاء سياسي لالستراتيجية التي يعتمدها .الحديث عــن انتفاضة ثالثة بــالـضــرورة تـكــرار أساليب
وفي ما يتعلق بالخاصية املكانية لعملية القدس ،لفتت املراحل السابقة نفسها ،فلكل مرحلة تكتيكاتها التي
صحيفة «إســرائ ـيــل ال ـيــوم» املـقــربــة مــن رئـيــس حكومة تمكن مقاوميها مــن توجيه الـضــربــات املــؤملــة وتوفير
الـعــدو ،بنيامني نتنياهو ،إلــى أن «مــا جــرى على طريق مظلة تسمح لها باالستمرار.
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تحديد قواعد االشتباك :الغــ
تعيد
الله»
«أنصار
ّ

الجيش و«اللجان الشعبية» يصدان هجمات على مأرب وباب
حذرت «أنصار الله» التحالف الذي تقوده
هجمات
السعودية من المضي في شن
ً
جديدة على المناطق اليمنية ،واضعة
معادلة جديدة تؤكد أن الغزو سيقابل
بتقدم إضافي للقوات اليمنية في
العمق السعودي ،وذلك بالتزامن مع
ترويج التحالف النتصارات وهمية في مأرب
وباب المندب
صنعاء ــ إبراهيم السراجي
فـ ـيـ ـم ــا تـ ـمـ ـك ــن ال ـ ـج ـ ـيـ ــش و»ال ـ ـل ـ ـج ـ ــان
الشعبية» من ّ
صد الهجمات املتواصلة
ع ـلــى مـحـيــط مـضـيــق ب ــاب امل ـن ــدب من
قبل قوات الغزو واملجموعات املسلحة
املؤيدة له ،فرضت حركة «أنصار الله»
مـعــادلــة جــديــدة تعيد تحديد «قــواعــد

التقطت صور لبحاح في لحج،
فيما ادعى إعالم التحالف أنها
في باب المندب
االشـتـبــاك» مــع دخ ــول ال ـعــدوان شهره
السابع على األراضي اليمنية.
وبالتزامن مع كسر الهجمات على باب
امل ـنــدب وم ـ ــأرب ،أع ـلــن رئ ـيــس املجلس
الـسـيــاســي ف ــي «أن ـص ــار ال ـل ــه» ،صــالــح
ال ـص ـمــاد ي ــوم أمـ ــس ،أن األي ـ ــام املقبلة
«س ـت ـش ـهــد ت ـص ـع ـي ـدًا ق ــوي ــا وض ــرب ــات
مؤملة ضد قــوى الـعــدوان على اليمن»،
محددًا قواعد املرحلة املقبلة ،بالقول:
«إن دمـ ــروا دمــرنــا وإن قـتـلــوا وفـتـكــوا
بشعبنا فالقتل والـفـتــك بـهــم سيكون
أشـ ــد ،وإن ح ــاول ــوا تــدن ـيــس ش ـبــر من
أراض ـي ـن ــا ال ـط ــاه ــرة ب ــأق ــدام جـنــودهــم
وم ـس ـل ـح ـي ـهــم فـ ــي ال ـ ــداخ ـ ــل فـسـيـطـهــر
شـعـبـنــا بــأبـطــالــه أضـعــافـهــا ف ــي عمق

األراضي التي دنسها نظام آل سعود».
وأكـ ـ ــد ال ـص ـم ــاد ف ــي ب ـي ــان ن ـش ــره عـبــر
مــوقــع «فــايـسـبــوك» ،أن «ب ــوادر النصر
والـتـمـكــن ت ـلــوح ف ــي األفـ ــق وأن حجم
االنتصار هو بحجم املعاناة والتآمر»،
مشددًا على أن الشعب اليمني «سيحرز
ن ـ ـص ـ ـرًا ي ـ ـخـ ــزي ال ـ ـ ـعـ ـ ــدوان وم ــرت ــزق ـت ــه
فــي ال ــداخ ــل وي ـخــزي الـعــالــم املـتــواطــئ
وي ـج ـعــل ال ـعــالــم يــركــع ويـنـحـنــي أم ــام
شـعــب الـيـمــن» (ال ـنــص الـكــامــل للبيان
على املوقع اإللكتروني).
وتركزت في اليومني املاضيني محاوالت
قـ ــوات ال ـت ـحــالــف ال ـت ـقــدم بــات ـجــاه بــاب
املـنــدب فــي منطقة الصبيحة ومنطقة
شعاب الجن ،بالتزامن مع محاولتها
جـ ـ ـ ّـر امل ـق ــات ـل ــن ال ـت ــاب ـع ــن لـ ــ«الـ ـح ــراك
الجنوبي» إلى املعركة .وأكد مصدر في
«اللجان الشعبية» لـ«األخبار» أن قوات
ال ـج ـيــش و»الـ ـلـ ـج ــان» ص ـ ـ ّـدت مـحــاولــة
ج ـ ــدي ـ ــدة لـ ـ ـق ـ ــوات الـ ـ ـغ ـ ــزو وامل ـس ـل ـح ــن
للزحف باتجاه باب املندب من منطقة
تقع بالقرب من جبل النصر .وبحسب
املـصــدر ،قتل الجيش و»الـلـجــان» أكثر
مــن  15عـنـصـرًا مــن املـسـلـحــن ،وكــذلــك
 8آخــريــن ح ــاول ــوا الـتـحـ ّـصــن فــي جبل
النصر.
كــذلــك ،صـ ّـدت قــوات الجيش و»اللجان
الـ ـشـ ـعـ ـبـ ـي ــة» أم ـ ـ ـ ــس ،ث ـ ـ ــاث م ـ ـحـ ــاوالت
للهجوم من منطقة الصبيحة ومثلها
ّ
ف ــي مـنـطـقــة ش ـعــاب ال ـج ــن أس ـف ــرت عن
مـقـتــل وج ــرح ال ـع ـشــرات مــن املسلحني
وتــدمـيــر آل ـيــات وم ــدرع ــات تــابـعــة لهم،
وذل ـ ــك وسـ ــط غ ـط ــاء جـ ــوي م ـك ـثــف من
الطيران السعودي.
وشـهــدت منطقة الصبيحة مـحــاوالت
مـ ـسـ ـتـ ـمـ ـيـ ـت ــة إن م ـ ـ ــن ح ـ ـيـ ــث الـ ـعـ ـت ــاد
ال ـع ـس ـكــري أو أع ـ ــداد امل ـس ـل ـحــن ،كما
شاركت بوارج حربية في قصف مواقع
الـجـيــش و»ال ـل ـج ــان الـشـعـبـيــة» ،إال أن
ت ـلــك امل ـ ـحـ ــاوالت ف ـش ـلــت وأسـ ـف ــرت عن
مقتل عــدد من املسلحني وتدمير أربع
مدرعات وآليات عسكرية .وأفاد املصدر
العسكري عن مقتل عدد من املسلحني

األيام المقبلة «ستشهد تصعيدًا قويًا وضربات مؤلمة ضد قوى العدوان على اليمن» ( أ ف ب)
بسبب قصف طيران التحالف.
ّ
وردت الـ ـق ــوة الـ ـص ــاروخـ ـي ــة لـلـجـيــش
و»الـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـج ـ ـ ــان ال ـ ـش ـ ـع ـ ـب ـ ـيـ ــة» بـ ـعـ ـش ــرات
ال ـصــواريــخ بــاتـجــاه ال ـب ــوارج الحربية
ال ـت ــي ش ــارك ــت ف ــي تـغـطـيــة م ـح ــاوالت
املسلحني للتقدم في منطقة الصبيحة.
وبحسب املصدر أيضًا ،تسبب طيران
ال ـ ـعـ ــدوان ب ـم ـق ـتــل عـ ــدد م ــن املـسـلـحــن
ع ـ ـنـ ــدمـ ــا قـ ـ ـ ــام ب ـق ـص ـف ـه ــم عـ ـ ــن ط ــري ــق
الخطأ مستهدفًا منطقة االشتباكات.
وأعـلــن الجيش اليمني مـســاء أول من
أمـ ــس ،مـقـتــل ال ـعــديــد م ــن قـ ــوات الـغــزو

واملسلحني بينهم ضباط وخـبــراء من
جنسيات مختلفة لم يحددها واصفًا
العملية بالنوعية قــامــت بها وحــدات
م ــن ال ـج ـيــش و»الـ ـلـ ـج ــان» ع ـلــى مــواقــع
قـ ــوات ال ـغ ــزو ف ــي املـ ـع ــارك ال ــدائ ــرة في
محيط باب املندب.
األنـبــاء ال ــواردة مــن بــاب املـنــدب أفــادت
بأن دول العدوان ومسلحيه لم يجنوا
م ــن م ـحــاوالت ـهــم بــات ـجــاه ب ــاب امل ـنــدب
إال ال ـخ ـس ــائ ــر فـ ــي األرواح وال ـع ـت ــاد
العسكري ،وهو ما دفع برئيس حكومة
ه ـ ــادي امل ـس ـت ـق ـيـلــة ،خ ــال ــد بـ ـح ــاح ،إلــى

محاولة تسجيل إنجاز إعالمي ،حيث
نـشــر إع ــام الـتـحــالــف ص ــورًا ق ــال إنها
لبحاح في باب املندب.
غير أن مـصــدرًا عسكريًا أكــد أن بحاح
التقط صورًا في خور عميرة في الجزء
ال ــواق ــع فــي مـحــافـظــة لـحــج الجنوبية،
والتي لم تكن في يوم منذ بداية املعارك
تـ ـح ــت سـ ـيـ ـط ــرة الـ ـجـ ـي ــش و»الـ ـلـ ـج ــان
ال ـش ـع ـب ـيــة» ،م ـش ـي ـرًا الـ ــى أن ب ـح ــاح لم
يتجاوز تلك املنطقة ثم عــاد من حيث
أت ــى .وعلمت «األخ ـبــار» أن السعودية
ت ـض ـغ ــط عـ ـل ــى «ال ـ ـ ـحـ ـ ــراك ال ـج ـن ــوب ــي»

جبهات قتال جديدة في ما وراء الحدود
جيزان ــ يحيى الشامي
شهدت جبهات القتال في معارك ما
وراء ال ـح ــدود ت ـط ــورات كـبـيــرة خــال
األيـ ــام القليلة املــاض ـيــة ،أهـمـهــا فتح
جبهة قتال جديدة في منطقة جيزان
تواصلت فيها املعارك لساعات قليلة
وان ـت ـهــت بـسـيـطــرة ال ـج ـيــش الـيـمـنــي

السيطرة على منطقة الجابري
االستراتيجية في جيزان أزاحت
عائقًا كبيرًا أمام تقدم اليمنيين
الكاملة على مساحة جغرافية واسعة
ُ
مــن منطقة الجابري تـعــادل أضعاف
مــا سيطر عليه املـقــاتـلــون اليمنيون
منذ بدء معارك وادي جــارة واملواقع
املجاورة له.
وت ـش ـي ــر م ـج ــري ــات ال ـت ـق ــدم امل ـي ــدان ــي
إلــى انتهاء مـعــارك تطهير السالسل
ال ـج ـب ـل ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ك ـ ـ ــان آخ ـ ــره ـ ــا ج ـبــل
العمود ،وانتقال املعارك إلى الوديان
والقرى واقترابها من مراكز املدن.
ُ
وتـعـ ّـد منطقة الجابري بما تحتويه
مــن مــواقــع عسكرية مــن أهــم املناطق
االستراتيجية في جيزان ،والسيطرة
ع ـل ـي ـه ــا أزاح ـ ـ ـ ــت ع ــائـ ـق ــا كـ ـبـ ـيـ ـرًا أمـ ــام

تـ ـق ــدم ال ـي ـم ـن ـي ــن ،وأف ـ ـقـ ــدت ال ـج ـيــش
الـ ـسـ ـع ــودي ن ـق ــاط ــا وم ـ ـحـ ــاور مـهـمــة
فــي العمليات املـيــدانـيــة ،كــذلــك تفتح
الـطــريــق أم ــام ت ـقــدم الـجـيــش اليمني
و«الـلـجــان الشعبية» نحو السيطرة
عـلــى مــزيــد مــن املـســاحــة الـجـغــرافـيــة،
سيما التابعة لـ«الخشل» شمال شرق
مدينة الخوبة.
وتتضمن مناطق الجابري مجموعة
مــن األح ـي ــاء الـسـكـنـيــة وال ـق ــرى ،تبدأ
بــانـتـهــاء جـبــل تــويـلــق ،أ ّهـمـهــا (قــائــم
القائم ،وقائم املــروة ،وخقاقة ،وكعب
الـ ـ ـج ـ ــاب ـ ــري ،وال ـ ـج ـ ــاب ـ ــري ،واملـ ـعـ ـن ــق،
والـ ـظـ ـهـ ـي ــرة ،وحـ ــام ـ ـضـ ــة) ،والـ ـق ــري ــة
األخيرة توصل بني جبهة القتال في
قرية قمر نهاية وادي جــارة الواقعة
شمال غرب مدينة الخوبة ،والجبهة
الجديدة في الجابري التي دارت فيها
معظم أحداث الحرب السادسة.
وكـ ـ ــان ال ـن ـظ ــام الـ ـسـ ـع ــودي ق ــد أج ـبــر
ّ
وحولها
سكان الـقــرى على إخالئها
إلى مناطق عسكرية مغلقة ووحدات
س ـك ــن لـ ـح ــرس ال ـ ـحـ ــدود الـ ـسـ ـع ــودي،
وق ــد خـلــف الـجـيــش الـسـعــودي عـتــادًا
ع ـس ـكــريــا ومـ ـع ــدات ق ـتــال ـيــة وأج ـه ــزة
ات ـ ـ ـصـ ـ ــاالت حـ ــدي ـ ـثـ ــة .وف ـ ـ ــي ال ـ ــزي ـ ــارة
األخ ـ ـي ـ ــرة لـ ـ ــ«ألخـ ـ ـب ـ ــار» إلـ ـ ــى مـنـطـقــة
ال ـج ــاب ــري وق ــري ــة ق ـم ــر ،ي ــاح ــظ الـكــم
الهائل لآلليات والدبابات األميركية
التي أحرقها املقاتلون اليمنيون في

والتي تنتشر في جميع أزقة
املعارك،
ُ
وش ـ ــوارع ال ــق ــرى الـجـيــزانـيــة امل ـحــررة
(ع ـشــرون آلـيــة ودبــابــة فــي قــريــة قمر
وحـ ـ ــدهـ ـ ــا) ويـ ـظـ ـه ــر حـ ـج ــم امل ـس ــاح ــة
الجغرافية الكبيرة الفاصلة بــن كل
قــريــة وأخ ـ ــرى ،مــا يـعـنــي أن العملية
ال ـع ـس ـكــريــة تـطـلـبــت م ـج ـه ــودًا كـبـيـرًا
وع ـم ـل ـي ــات ن ــوع ـي ــة م ـبــاغ ـتــة ف ــاج ــأت
الـجـيــش ال ـس ـعــودي وأف ـقــدتــه ال ـقــدرة
عـلــى ال ــدف ــاع .وق ــد بــاشــرت الـطــائــرات
ّ
ال ـس ـعــوديــة ه ـج ـمــات واس ـع ــة خــلـفــت
خـ ــرابـ ــا ك ـب ـي ـرًا ط ـ ــال م ـع ـظ ــم ال ـب ـي ــوت

ال ـس ـك ـن ـيــة وألـ ـ ُحـ ـق ــت دمـ ـ ـ ــارًا بــالـ ُـب ـنــى
التحتية في القرى.
بــال ـتــزامــن ،ش ـهــدت امل ـنــاطــق الغربية
من جيزان عمليات نوعية ،من بينها
اق ـت ـح ــام ملـعـسـكــر ال ـح ـث ـيــرة وإح ـ ــراق
آليات واغتنام أسلحة نوعية ،وجرى
في العملية قتل عدد كبير من الجنود
السعوديني .وفيما يواصل املقاتلون
اليمنيون سيطرتهم على املعسكر،
يستمر زحفهم للسيطرة على مناطق
ج ــدي ــدة ،وق ــد ن ـج ـحــوا ف ــي الـسـيـطــرة
على قرية املثعن غرب املعسكر وقرية
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ال ـ ـسـ ــويـ ــدة .وقـ ـ ـ ــال م ـ ـصـ ــدر ع ـس ـكــري
لـ ــ«األخـ ـب ــار» إن الـ ـق ــوات ال ـس ـعــوديــة
حاولت استعادة معسكر الحثيرة في
ج ـيــزان أفـشـلـهــا الـجـيــش و«ال ـل ـجــان»
الــذيــن حافظوا على سيطرتهم على
املعسكر وألحقوا بالقوات العسكرية
خ ـســائــر ف ــي األرواح ودمـ ـ ــروا دبــابــة
«إبرامز» وآلية «برادلي».
وشـ ــن الـ ـطـ ـي ــران الـ ـسـ ـع ــودي ع ـش ــرات
ال ـ ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـ ــارات عـ ـ ـل ـ ــى م ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــازل س ـك ـن ـي ــة
اسـ ـتـ ـخ ــدمـ ـه ــا ال ـ ـج ـ ـيـ ــش ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي
فـ ــي قـ ــريـ ــة املـ ـثـ ـع ــن .ووزع «اإلعـ ـ ـ ــام
الحربي» مشاهد مـصــورة للسيطرة
عـلــى الـقــريـتــن فــي عـمـلـيــات خــاطـفــة،
ل ـق ــي ف ـي ـهــا ع ـ ــدد ك ـب ـيــر مـ ــن ال ـج ـنــود
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــن مـ ـص ــرعـ ـه ــم وهـ ـ ـ ــو مــا
عــرض ـتــه ع ــدس ــة «اإلع ـ ـ ــام ال ـحــربــي»
بــاإلضــافــة ل ـعــدد كـبـيــر مــن الــدبــابــات
واآلليات املدرعة السعودية.
وأظـهــرت املشاهد فــي بــدايــة العملية
كمينًا نصبته القوات اليمنية ووقعت
ف ـيــه دوري ـ ــة ل ـل ـقــوات ال ـس ـعــوديــة مما
أدى الحتراقها بمن فيها مــن جنود
سـعــوديــن على أط ــراف قــريــة املثعن.
وأص ــاب ــت ن ـي ــران الـجـيــش و«ال ـل ـجــان
الـشـعـبـيــة» عــربــة «ه ـمــر» عـلــى طريق
اس ـف ـل ـت ــي وظـ ـه ــر ب ـج ــان ـب ـه ــا ج ـن ــدي
س ـعــودي مـلـقــي عـلــى األرض قـبــل أن
تصيب العربة قذيفة أخرى وتحرقها
بالكامل.

االثنين  5تشرين األول  2015العدد 2707

ــزو بالغزو!
المندب

للدفع بمقاتليه للمشاركة بمساندة
املسلحني في معارك بــاب املندب وهو
ّ
ما حــذر منه املتحدث الرسمي لحركة
«أنصار الله» ،محمد عبد السالم .وقال
األخير إنه يجري استدراج الجنوبيني
ملعارك في مناطق مختلفة من البالد،
وأض ــاف ناصحًا الـقـيــادات الجنوبية
ب ــرف ــض ه ــذا املـ ـش ــروع ،مـعـتـبـرًا أن ـهــم،
أرض ـ ــا وق ـض ـي ــة ،م ــن سـيـتـحـمــل كــامــل
املسؤولية.
وفي مأرب ،بدا أن املتغيرات السياسية
ّ
دول ـي ــا واملـتـجـهــة نـحــو تفضيل الـحــل
السياسي دفــع بــاإلعــام الـتــابــع لــدول
الـ ـع ــدوان إل ــى االح ـت ـف ــال بــان ـت ـصــارات
ال أســاس لها فــي الــواقــع بغية إيصال
رسالة تقول إن العمل العسكري ال يزال
يحقق بعض األهداف.
أم ــا ف ــي ال ــواق ــع ،ف ـيــؤكــد املـ ـس ــؤول في
«اإلع ـ ـ ـ ــام ال ـ ـحـ ــربـ ــي» ،ص ـ ــاح الـ ـع ــزي،
أن قـ ـ ـ ــوات الـ ـ ـغ ـ ــزو ان ـس ـح ـب ــت جــزئ ـيــا
م ــن مـنـطـقــة ت ـمــركــزهــا ف ــي صــافــر إلــى
أح ـ ــد املـ ـعـ ـسـ ـك ــرات فـ ــي م ـن ـط ـقــة ال ـع ـبــر
ف ــي مـحــافـظــة ح ـضــرمــوت الـجـنــوبـيــة.
وأفادت أنباء بأن كتائب تابعة للقوات
اإلم ــارات ـي ــة والـبـحــريـنـيــة ش ــارك ــت في
عملية االنسحاب.
ُ
وقتل عدد من املسلحني يوم أمس ،في
محاولة فاشلة للهجوم باتجاه منطقة
ال ـج ـف ـي ـنــة ف ــي م ـ ـ ــأرب .وي ــؤك ــد م ـصــدر
عسكري إحراق مدرعتني وثالث آليات
عسكرية وأن الطيران السعودي على
غ ـ ــرار م ــا حـ ــدث ب ـب ــاب املـ ـن ــدب ،قصف
سيارة إسعاف تقل عددًا من الجرحى
الذين أصيبوا في محاولة الهجوم.
وشـنــت طــائــرات ال ـع ــدوان أكـثــر مــن 17
غ ــارة عـلــى منطقة صـ ــرواح فــي مــأرب
وال ـ ــواق ـ ـع ـ ــة تـ ـح ــت سـ ـيـ ـط ــرة ال ـج ـي ــش
و»اللجان الشعبية» استمرت من مساء
السبت إلى صباح األحد.
وأعلنت القيادة العامة للقوات املسلحة
جنودها ويدعى
اإلماراتية مقتل أحد
ً
خـمـيــس ال ـع ـبــدولــي ،قــائ ـلــة إن ــه قضى
متأثرًا بجراح أصيب بها في مأرب.
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اجتماعات السيسي
دعم التحرك الروسي ومتابعة وفيات الحجاج
مشهد مصري نشط يتابع فيه
عبد الفتاح السيسي تداعيات
التحرك الروسي في سوريا ،بعد
البادرة اإليجابية التي ّ
عبر عنها
سامح شكري تجاه موسكو.
لكن اتصاالت مكثفة بين
القاهرة والرياض تجري لتنسيق
المواقف ،في ظل زيارة قريبة
لعادل الجبير .كذلك استقبل
السيسي أمس الباجي قايد
السبسي ،في أول زيارة لألخير
إلى مصر منذ وصوله إلى
السلطة
القاهرة ــ أحمد جمال الدين
ع ـق ــد ال ــرئـ ـي ــس املـ ـ ـص ـ ــري ،ع ـب ــد ال ـف ـت ــاح
السيسي ،اجتماعات مكثفة على مــدار
ال ـي ــوم ـي ــن امل ــاضـ ـي ــن ،مل ـنــاق ـشــة مـلـفــات
داخلية وخارجية مع ال ــوزارات املعنية،
فــي مقدمتها ال ـحــرب فــي س ــوري ــا ،وفــي
ال ــداخ ــل تـكـلـيـفــات ال ـح ـكــومــة ال ـجــديــدة
بــرئــاســة شــريــف إسـمــاعـيــل .كــذلــك طفت
عـ ـل ــى الـ ـسـ ـط ــح م ـت ــاب ـع ــة أزمـ ـ ـ ــة وفـ ـي ــات
الحجاج املصريني في تدافع منى ،وسط
انـ ـتـ ـق ــادات داخ ـل ـي ــة ل ـت ـعــامــل ال ـح ـكــومــة
بتراخ ،رغم سقوط نحو  200مصري في
الحادث ،تبني ارتفاع حصيلتهم أمس.
الـسـيـســي عـقــد أم ــس اجـتـمــاعــا مفاجئًا
م ــع امل ـج ـلــس األعـ ـل ــى ل ـل ـق ــوات املـسـلـحــة
بكامل هيئته ملناقشة تطورات األوضاع
ال ـع ـس ـك ــري ــة فـ ــي سـ ــوريـ ــا ،ع ـل ــى خـلـفـيــة
الـ ـتـ ـح ــرك ال ـع ـس ـك ــري ال ـ ــروس ـ ــي أخـ ـيـ ـرًا.
ووف ــق م ـصــادر ،فــإنــه طلب متابعة هذه
التحركات بدقة وتقديم تقارير يومية
عــن األه ــداف الـتــي تستهدفها ال ـغــارات.
وتـ ــوضـ ــح املـ ـ ـص ـ ــادر أن هـ ـ ــذه امل ـتــاب ـعــة
مــرت ـب ـطــة بـ ــ«دع ــم م ـص ــري ل ــروس ـي ــا في

ت ـحــركــات ـهــا ال ـت ــي ت ـه ــدف إلـ ــى ال ـح ـفــاظ
على سوريا موحدة من التقسيم ومنع
وقــوعـهــا فــريـســة فــي أي ــدي امليليشيات
املسلحة ،مع التأكيد الرسمي من القاهرة
ع ـل ــى ضـ ـ ـ ــرورة ع ـ ــدم اسـ ـتـ ـه ــداف م ــراك ــز
امل ـعــارضــة ال ـس ــوري ــة» ،مـسـتــدركــة« :ثمة
توافق مصري ـ روسي غير معلن بشأن
استهداف أماكن املعارضة املسلحة التي
تواجه القوات النظامية ،من دون اإلعالن
رسميًا عن ذلك».
امل ـ ـصـ ــادر ال ـع ــام ـل ــة ف ــي ال ــرئ ــاس ــة قــالــت
إن «اتـ ـص ــاالت مـصــريــة ـ ـ روس ـي ــة جــرت
ع ـلــى امل ـس ـتــوى ال ـع ـس ـكــري خ ــال األي ــام
املــاض ـيــة ،وب ــارك ــت ال ـقــاهــرة الـتـحــركــات
الروسية ،مبدية استعدادها لتقديم أي
دعم لوجستي مطلوب في ظل التعاون
ب ــن ال ـب ـلــديــن ،فـيـمــا ل ــم تـطـلــب مــوسـكــو
أي مـ ـس ــاع ــدات ح ـت ــى اآلن» .ورف ـض ــت
املـ ـص ــادر نـفـسـهــا ال ـح ــدي ــث «عـ ــن تــأثـيــر
الــدعــم املـصــري للتحركات الروسية في
عــاقــة الـقــاهــرة بــاملـعــارضــة الـســوريــة أو
بــالــريــاض» ،مكتفية بالتشديد على أن
مصر «ال ت ــزال تــرى أن الـحــل السياسي
لألزمة السورية هو املخرج الوحيد الذي
يضمن الحفاظ على األراضــي السورية،
وستعمل على ذلــك بكل الـطــرق وتدعم
تحركات املجتمع الدولي في هذا السياق

وتتواصل مع أشقائها العرب إلقناعهم
بوجهة نظرها».
في غضون ذلك ،يجري حديث عن زيارة
ق ــري ـب ــة ل ــوزي ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـس ـع ــودي،
عــادل الجبير ،للقاهرة ،حيث سيلتقي
ال ـس ـي ـس ــي ويـ ـن ــاق ــش مـ ـع ــه الـ ـتـ ـط ــورات
األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ،بـ ـع ــد ت ـ ــواص ـ ــل مـ ـكـ ـث ــف بــن
السياسيني املصريني والسعوديني ،لكن
موعد الزيارة لم يحدد حتى اآلن .وكان
وزير الخارجية املصري ،سامح شكري،
قد قــال في لقاء تلفزيوني إن «العملية
ال ـج ــوي ــة ال ــروس ـي ــة ت ــرم ــي إلـ ــى تــوجـيــه
ضربة قاصمة لتنظيم داعش في سوريا
والعراق» ،وإن ذلك «سيؤدي إلى القضاء
على اإلرهاب» .وأشار شكري إلى وجود
«اتصاالت مباشرة مع الجانب الروسي
تؤكد اهتمام روسيا بمقاومة اإلرهاب،
ومحاصرة انتشاره في سوريا».
فــي ش ــأن آخ ــر ،استقبل السيسي أمــس
نظيره التونسي الباجي قايد السبسي،
ف ــي أول زيـ ــارة لــأخـيــر إل ــى مـصــر منذ
تــولـيــه مـنـصـبــه .وتـ ــرأس الــزعـي ـمــان في
مقر رئاسة الجمهورية أعمال «اللجنة
العليا املـصــريــة ـ ـ التونسية املشتركة»
التي أسفرت عن توقيع  16مذكرة تفاهم
في مختلف املجاالت ،فيما أكد الرئيس
امل ـص ــري «ع ـم ــق وخ ـصــوص ـيــة الـعــاقــة
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بني البلدين» ،خالل مؤتمر مشترك بعد
انتهاء املباحثات الثنائية.
ً
ُ
وع ـل ــم أي ـض ــا أن الــرئ ـي ـســن نــاق ـشــا كــا
م ــن «املـ ـل ــف ال ـل ـي ـبــي واألزمـ ـ ــة ال ـســوريــة
واالنتهاكات اإلسرائيلية للقدس» ،فيما
سيطرت األوضاع في ليبيا على جلسة
املباحثات ،لكن أي تصريحات رسمية
ل ــم ت ـخــرج م ــن امل ـســؤولــن ب ــن الـبـلــديــن
حول ما تم االتفاق عليه في هذا الشأن.
كذلك من املقرر أن يشارك قايد السبسي
ف ــي اح ـت ـفــاالت «ن ـصــر أك ـتــوبــر» امل ـقــررة
ال ـيــوم ،ثــم ستعقد ل ـقــاءات بــن ال ــوزراء
املعنيني في البلدين قبل اختتام زيــارة
الرئيس التونسي الــذي أعلن توجيهه
دع ــوة للسيسي مــن أج ــل زي ــارة تونس
قريبًا.
على الصعيد الداخلي ،التقى السيسي
رئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء شـ ــريـ ــف إسـ ـم ــاعـ ـي ــل،
وم ـح ــاف ــظ ال ـب ـن ــك املـ ــركـ ــزي ،وع ـ ـ ــددًا مــن
الوزراء ،وناقش معهم «ضرورة ترشيد
االستيراد من املنتجات غير الضرورية
فــي ظــل األزمـ ــة ال ـح ــادة مــن أج ــل توفير
ال ــدوالر ،واالهـتـمــام بتنشيط السياحة
ومـنــح املستثمرين وشــركــات السياحة
م ــزاي ــا ك ـب ـيــرة» ،إض ــاف ــة إل ــى «االه ـت ـمــام
بــاملـشــروعــات الـصـغـيــرة وســرعــة تنفيذ
مـ ـش ــروع امل ـل ـي ــون فـ ـ ـ ــدان» .ك ــذل ــك اط ـل ــع،
خــال االجـتـمــاع ،عـلــى مــا فعله ال ــوزراء
منذ أدائهم اليمني الدستورية ،مطالبًا
بضرورة تكثيف العمل وحل املشكالت
ً
املتعلقة باالستثمار ،فضال عن تكثيف
الحضور امليداني للوزراء في الشارع.
فــي أزم ــة أخ ــرى ،بـعــدمــا ت ــداول ع ــدد من
نــاشـطــي م ــواق ــع ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي
مقطعًا مصورًا ألحد املواطنني املصريني
يتعرض للضرب مــن أقــربــاء النائب في
البرملان األردني زيد الشوابكة ،أثار ذلك
استياء قطاع عريض من املصريني الذين
ط ــال ـب ــوا ال ـج ـه ــات امل ـس ــؤول ــة بــال ـت ـحــرك.
والحقًا ،أعلنت الخارجية املصرية تقديم
م ــذك ــرة اح ـت ـج ــاج إلـ ــى رئ ـي ــس ال ـبــرملــان
األردن ـ ــي عـلــى «ال ـت ـصــرف امل ـس ــيء بحق
العامل املصري» ،مؤكدة أنها تتابع نظر
القضاء األردن ــي في القضية ،بعد إلقاء
القبض على املتهمني باالعتداء.

تقرير

روحاني عن كارثة منى :سنستخدم لغة االقتدار إذا اقتضى ذلك
وعـلــى ام ـتــداد طــرق قريتي السويدة
واملثعن ،ظهرت عشرات الدبابات من
ط ــراز «إب ــرام ــز» وآل ـيــات عسكرية من
طــراز «برادلي» محترقة بشكل كامل
وبعضها تم إعطابه.
ولم ينجح الطيران السعودي في دعم
قــواتــه على األرض فقصف ع ــددًا من
امل ـنــازل الـتــي هجرها سكانها بفعل
امل ــواجـ ـه ــات واس ـت ـخ ــدم ـه ــا ال ـج ـيــش
الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي قـ ـب ــل انـ ـسـ ـح ــاب ــه م ـن ـهــا
وسيطرة الجيش اليمني و«اللجان
الـشـعـبـيــة» عـلـيـهــا .واس ـتــولــت ق ــوات
ال ـج ـي ــش و«ال ـ ـل ـ ـجـ ــان» ع ـل ــى ك ـم ـيــات
ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة مـ ـ ــن األس ـ ـل ـ ـحـ ــة والـ ــذخـ ــائـ ــر
وقــاذفــات القنابل وجــدت فــي املنازل
واملواقع العسكرية في قرية املثعن.
ُ
وسـ ّـجــل فــي الـســاعــات القليلة تدمير
ع ــدد مــن اآلل ـي ــات فــي مــواقــع متفرقة
م ــن جـ ـي ــزان ،م ــن بـيـنـهــا تــدم ـيــر آلـيــة
خلف موقع القرن وفرار بقية الجنود
باآلليات.
وف ــي عـسـيــر ،تـشـهــد مــديـنــة الــربــوعــة
قصفًا عنيفًا ،فــي محاولة ملنع تقدم
املقاتلني اليمنيني نحو عمق املنطقة،
بـعــد فـشــل كــل امل ـح ــاوالت الـسـعــوديــة
فــي استعادة السيطرة على املدينة،
وق ــد ق ـتــل ق ـي ــادي ع ـس ـكــري س ـعــودي
رفـ ـي ــع امل ـس ـت ــوى ف ــي ع ـم ـل ـيـ ُـة نــوعـيــة
للجيش اليمني و«اللجان» نفذت في
موقع خلف مدينة الربوعة.

أكد الرئيس اإليراني حسن روحاني ،أول من أمس،
أن إي ــران ال يمكن أن تتغاضى عــن دم ــاء أبنائها.
وخ ــال مــراســم اسـتـقـبــال جـثــامــن الـحـجــاج الــذيــن
ق ـضــوا ف ــي مـشـعــر م ـنــى ،ق ــال روح ــان ــي «تـعــامـلـنــا
حتى اآلن بمنطق األخــوة واملشاعر ،وأحيانًا بلغة
الدبلوماسية ،لكننا سنستخدم لغة االق ـتــدار ،إذا
اقـتـضــت ال ـض ــرورة ذلـ ــك» ،م ـشــددًا عـلــى «ض ــرورة
تشكيل لجنة لتقصي الـحـقــائــق وتـحــديــد أسـبــاب
الكارثة التخاذ التدابير الالزمة ،وتفادي مثيالتها
في املستقبل» .وقد وصلت فجر أمس الدفعة الثانية
من جثامني الحجاج اإليرانيني إلى طهران ،وتضم
 114من ضحايا كارثة منى.
وأوضــح وزيــر الصحة حسن هاشمي ،لدى عودته
مــن الـسـعــوديــة ،أن «جـثــامــن بــاقــي الـحـجــاج سيتم
نقلها إلى أرض الوطن ،بشكل تدريجي ،حتى نهاية
األس ـبــوع ال ـحــالــي» ،مـشـيـرًا إل ــى أن ــه «ال ت ــزال هناك
بعض املشاكل ،فلم يتم التعرف على هويات جميع
الجثث».
من جهته ،أعلن القائد العام للحرس الثوري اللواء
محمد علي جعفري استعداد قوات الحرس لتوجيه
رد سريع وعنيف على النظام السعودي ،وإرغامه
على ّ
تحمل مسؤوليته تجاه كارثة مشعر منى.
وقال جعفري إن «العالم اإلسالمي قد ضاق ذرعًا

بخيانات وممارسات آل سعود الجاهلية ،كاملجازر
ال ـت ــي يــرت ـك ـبــون ـهــا ض ــد ال ـش ـعــب ال ـي ـم ـنــي امل ـظ ـلــوم،
وت ـشــريــد الـشـعــب ال ـس ــوري ال ـعــزيــز وق ـمــع الشعب
الـبـحــريـنــي وامل ـج ــازر الـطــائـفـيــة فــي ال ـع ــراق وإث ــارة
الـتـفــرقــة الـقــومـيــة ورعــايــة اإلره ــاب فــي كــل مـكــان»،
معتبرًا أن «هــذا النظام سينهار قريبًا أمــام غضب
املسلمني».
فــي غضون ذلــك ،أعلن رئيس لجنة األمــن القومي
والـسـيــاســة الـخــارجـيــة فــي مـجـلــس ال ـش ــورى عــاء
الــديــن بــروجــردي مـصــادقــة املجلس األعـلــى لألمن
القومي على االتـفــاق الـنــووي بني إيــران ومجموعة
دول « .»1+5وخالل اجتماع مجلس الشورى ،أمس،
ّتمت فيه املصادقة على الصفة «العاجلة» للمشروع
الـ ـن ــووي ،ب ـعــد ال ـف ـشــل ف ــي امل ـص ــادق ــة عـلـيــه بصفة
«عاجلة ج ـدًا» ،رأى بــروجــردي أن إيــران كانت هي
الرابحة في املواجهة .وقال إن «اعترافهم بحقنا في
التخصيب بنسبة  3.67هــو بحد ذاتــه مؤشر إلى
أننا حصلنا على حقنا».
وإذ أشار بروجردي إلى أن «هناك نقاط ضعف في
االتـفــاق الـنــووي» ،لكنه أضــاف أن «االتـفــاق النووي
هو حصيلة قرار وطني ،ولقد صادق عليه املجلس
األعـ ـل ــى ل ــأم ــن ال ـق ــوم ــي ،ب ـص ـف ـتــه امل ــرج ــع األع ـلــى
للنظام في اتخاذ القرارات السياسية والعسكرية».

وقــال «رغــم ذلــك ينبغي أن يتخذ مجلس الشورى
الـقــرار بشأنه ،في ضــوء توجيهات املرشد األعلى
للجمهورية اإلسالمية آية الله علي خامنئي».
في السياق ذاتــه ،رأى رئيس مجلس الشورى علي
الريـجــانــي أن الـتــأخــر فــي املـصــادقــة على املـشــروع
النووي «يضر بإيران» ،مؤكدًا أنه «يجب أن نشهد،
وفق املشروع النووي ،إلغاء جميع إجــراءات الحظر
بعد تنفيذ االتفاق النووي».
وفــي كلمة خــال اجتماع مجلس الـشــورى ،أوضح
الريجاني أن «مــن يــرى الساحة الدولية وظروفها
يـ ــدرك ض ـ ــرورة ع ــدم ال ـتــأخــر ف ــي امل ـص ــادق ــة على
امل ـشــروع ال ـن ــووي» ،مــؤكـدًا أن «امل ـشــروع ال ـنــووي ال
يتعارض مع البنود التي أوردتها اللجنة البرملانية
الخاصة لدراسة االتفاق النووي في تقريرها ،ومن
ضمنها البند السادس الذي يتضمن منع أي تفقد
للمراكز العسكرية والحساسة فــي الـبــاد ،وكذلك
ّ
البند السابع مــن التقرير الــذي يـحــذر مــن إمكانية
التغلغل في البالد عبر تنفيذ االتفاق النووي».
وأضاف أنه «بشأن البند الثامن لتقرير اللجنة ،فقد
جاء في املشروع النووي أيضًا أنه لو بــادر الطرف
اآلخــر إلى تهديد إيــران وحـ ّـول التعاون إلى تهديد،
فإن االتفاق النووي والتعاون الطوعي سيتغيران».
(األخبار)

16

االثنين  5تشرين األول  2015العدد 2707

إعالنات
◄ وفيات ►

إنا لله وإنا إليه راجعون
"صدق الله العظيم"
إنتقلت إلى رحمته تعالى املرحومة
الحاجة مريم كركال
(أم عصام)
أرم ـل ــة امل ــرح ــوم ع ـلــي قــاســم أحـمــد
قاسم
أوالده ـ ــا :األس ـت ــاذ عـصــام صاحب
م ـص ــان ــع بـ ـن ــدا بـ ــاسـ ــت ،االسـ ـت ــاذ
مـ ـحـ ـم ــد ،ت ــوفـ ـي ــق ،أح ـ ـمـ ــد ،رفـ ـع ــت،
امل ـه ـن ــدس زهـ ـي ــر ،ح ــات ــم ،امل ــرح ــوم
أديب
ب ـنــات ـهــا :ع ـط ــاف زوجـ ــة ع ـلــي ديــب
ال ــدي ــران ــي ،فــاط ـمــة زوج ـ ــة عــدنــان
الحاوي ،إلطاف
شقيقها :املحامي أحمد كركال
وسيصلى على جثمانها الطاهر
ف ـ ــي ت ـ ـمـ ــام ال ـ ـسـ ــاعـ ــة  11م ـ ــن ق ـبــل
ظـ ـه ــر يـ ـ ــوم ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء امل ـ ــواف ـ ــق فــي
 2015/10/6ف ــي حـسـيـنـيــة ب ـلــدة
تمنني الفوقا للرجال والنساء.
ت ـق ـبــل ال ـت ـع ــازي ف ــي م ـن ــزل ولــدهــا
األستاذ عصام قاسم أيام الثالثاء
واألربـعــاء والخميس في  6و 7و8
الجاري.
اآلس ـفــون :آل أحـمــد قــاســم ،وعموم
أهالي بلدة تمنني الفوقا

إلعالناتكم الرسمية
واملبوبة والوفيات

◄ تعزية ►
رئـيــس مجلس الـعـمــل الـلـبـنــانــي –
االيراني
الحاج عـبـاس فــواز
ينعى
ببالغ الحزن واالسى
سفير الجمهورية االسالمية
االيرانية في لبنان
السابق الشهيد
الحاج غضنفر ركن آبادي
ويتقدم من القيادة في الجمهورية
االسالمية في ايران ،ومن الحكومة
والشعب بأحر التعازي واملواساة
الـخــالـصــة ،ســائــا املــولــى عــز وجل
أن يتغمد الـفـقـيــد بــواســع رحمته
وي ـس ـك ـنــه ف ـس ـيــح ج ـن ــان ــه ،وي ـل ـهــم
عائلته ومحبيه الصبر والسلوان.
وانا لله وانا اليه راجعون.

إعالن
إنذار صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
مــوجــه ال ــى املـنـفــذ عـلـيــه :مـحـمــد عباس
عزير املجهول محل االقامة
تنذركم هــذه الــدائــرة سـنـدًا للمادة 408
و 409محاكمات مدنية بالحضور اليها
لتسلم االنذار التنفيذي في املعاملة رقم
 2015/494املتكون بينك وبــن يوسف
جحا بخالل  /25/يومًا من تاريخ النشر
واتخاذ محل اقامة مختار ضمن نطاق
ال ــدائ ــرة واال ُع ــد قـلـمـهــا مـقــامــا مـخـتــارًا
تتبلغون بواسطته كل االوراق املوجهة
اليكم في املعاملة املذكورة.
رئيس قلم تنفيذ بعبدا

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

اعالن تبليغ
ص ــادر عــن الـقــاضــي املـنـفــرد املــدنــي في
البترون
الناظر بدعاوى العقارية
الرئيسة كارال رحال
ال ـ ــى املـ ــدعـ ــى ع ـل ـي ـه ــم :ادغـ ـ ـ ــار ول ـي ـل ـيــان
وبطرس جورج املهوس وميشلني فوزي
املهوس من البترون.
تــدعــوكــم ه ــذه ال ــدائ ــرة لـلـحـضــور اليها
بالذات او بواسطة وكيلكم القانوني في
اوقات الدوام الرسمي لتبلغ استحضار
الدعوى املدنية العقارية برقم 2013/118
وموضوعها تسجيل حصص البالغة
/960/سهمًا في العقارات رقم /1171/
و  1/1172و  1181البترون والعقارات
 /98/و /121/كفرعبيدا والجواب على
االس ـت ـح ـض ــار خـ ــال امل ـه ـلــة ال ـقــانــون ـيــة
خـمـســة عـشــر يــومــا مــن تــاريــخ التبليغ
اض ــاف ــة ال ــى مـهـلــة امل ـســافــة وبــانـقـضــاء
املهل تصبحون مجهولي املقام ويجري
ابــاغـكــم كــافــة االوراق بــواسـطــة رئيس
الـقـلــم ومــوعــد الـنـظــر بــالــدعــوى بتاريخ
.2015/10/27
رئيس القلم
وفاء ضاهر

استراحة
2113 sudoku

كلمات متقاطعة 2 1 1 3

إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
ال ـ ـع ـ ــروض ع ـل ــى السـ ـ ـت ـ ــدراج الـ ـع ــروض
العائد لتكليف استشاري لالشراف على
تنفيذ مشروع انشاء وتجهيز محطتي
التحويل الرئيسيتني في صيدا وبعلبك
 220ك.ف ،.رقـ ـ ــم ث4د 9945/ت ــاري ــخ
 ،2015/9/8قد مددت لغاية يوم الثالثاء
 2015/10/20عند نهاية الدوام الرسمي
الساعة .15.30
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
الـعــروض املــذكــور أع ــاه الحصول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /300.000/ل.ل.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إل ــى أم ــان ــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2015/9/30
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 1844

أفقيا
ّ
بلوري –
 -1مدينة ساحلية فلسطينية – من الفاكهة –  -2حرف نصب – مدينة سورية – -3
إحدى القارات الخمس –  -4خالف يشتري – عائلة حارس مرمى أميركي سابق في لعبة كرة
القدم –  -5عيب وشنار – حرف عطف –  -6يصاحب في السفر – تجويفة اسطوانية من فخار
ُ
ُتجعل في األرض ُ
ويخبز فيها –  -7إسم كانت تعرف به بحيرة مالوي قديمًا – قادم –  -8بصق
مــن فمه – مــرض ص ــدري – نضج وأدرك الـغــام –  -9مدينة قديمة فــي روسـيــا إنتصر فيها
نابليون إنتصارًا غير حاسمًا ضد الروس عام  – 1807إلهة الزهور عند الرومان –  -10فيزيائي
وفيلسوف ورياضي وأديب فرنسي راحل له إكتشافات علمية منها إختراعه اآللة الحاسبة

عموديًا
 -1مدينة تركية تبعد  96كلم عن مدينة حلب السورية –  -2جزيرة مرجانية في املحيط
الهندي قرب ساحل تنزانيا تؤلف مع تنغانيكا دولة تنزانيا – من الحيوانات –  -3دولة
آسـيــويــة – خاصتي وملكي –  -4مــن الـطـيــور – سفيرتنا الــى الـنـجــوم –  -5مــع السالمة
باألجنبية – عود كبريت –  -6قرع الجرس – فوه وثغر – عاصمة فيجي –  -7من عوامل
خاصتك باألجنبية – أكل الطعام –  -8جبل ُيشرف على
البحر أو موج البحر الهائج –
ِ
غوطة دمشق – كتاب باألجنبية –  -9حامض بلغة الكيمياء – عائلة إقتصادي فرنسي
راحل كان أستاذًا في جامعة لوزان وقد ساهم في إدخال الطريقة الرياضية الى اإلقتصاد
وكان لتعليمه تأثير كبير –  -10دولة أوروبية

أفقيا

شروط اللعبة

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

◄ مبوب ►
مشاهير 2113

حلول الشبكة السابقة

1

 -1ديان بيان فو –  -2وجل – بالوما –  -3نبال – ربر –  -4كلس – سوانسي –  -5تارن – بوا – -6
خنقهم – إيفل –  -7دمار –  -8تساليا – غول –  -9هالج – لم – دو –  -10أنجرليك

عموديًا
 -1دون كيخوته –  -2يجبل – سام –  -3اإلستقالل –  -4آه – لجأ –  -5ب ب – سرمدي –  -6يارون –
مالج –  -7البا – ا ا – مر –  -8نورنبيرغ –  -9فم – سوف – ّ
ودي –  -10وادي امللوك

حل الشبكة 2112

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

كاتب فرنسي ( )1967-1902عاش يتيمًا .تربى في مدرسة داخلية وتأثر أدبه
بنفحة من التشكيكية الالذعة الساخرة .عام  1929حصل على جائزة رينودو
األدبية  = 3+2+4+5+6+7ملكة قرطاج ■  = 1+9+8قصد واتجه نحو املكان ■
 = 10+11ضمير منفصل

حل الشبكة الماضية :تشانغ كاي تشك

تفيد رشكة
Life Care
ان مايكل رميون طباخ
كان مندوباً لرشكتنا
وقد ترك عمله يف تاريخ
30/08/2015
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائرة
االلتزام الضريبي  ,املكلفني الــواردة أسماؤهم في الجدول أدنــاه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في
مبنى مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني
ً
يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة
املشار إليها أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف

الرقم
الضريبي

رقم البريد املضمون

نزيه محمد سهيل بارودي

42378

2015/8/4 RR145666701LB

2015/15/4

ريمون جان الشدياق

42424

2015/8/4 RR145666692LB

2015/22/4

جمال محمد صبحي الشويكي

61546

2015/8/4 RR145666560LB

				
2015/16/4

جرجس شاكر الشالوحي

151296

2015/8/4 RR145666675LB

2015/16/4

بشرى رياض الخوري

169400

2015/8/4 RR145666729LB

2015/15/4

سهام احمد املكاري

226706

2015/8/4 RR145666573LB

2015/15/4

ابراهيم احمد االيوبي

226813

2015/8/4 RR145666587LB

2015/15/4

حنان باخوس ديب

253752

2015/8/4 RR145666595LB

2015/15/4

عمر احمد زياد دملج

882421

2015/8/4 RR145666635LB

2015/15/4

جاك ميكال شهدا

2015/2/4 RR145666644LB 1879539

2015/15/4

				

تاريخ الزيارة
الثانية

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائرة
االلـتــزام الضريبي  ,املكلفني ال ــواردة أسماؤهم في الـجــدول أدنــاه للحضور إلــى مركز الــدائــرة الكائن في
مبنى مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني
ً
يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة
املشار إليها أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:

تاريخ اللصق

اسم املكلف

الرقم
الضريبي

يبكو ترايدينغ ش م م

2015/27/3 RR145665944LB 1960058

2015/22/4

يبكو ترايدينغ ش م م

2015/27/3 RR145665935LB 1960058

2015/22/4

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 1776

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائرة
االعتراض واالستئناف  ,املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن
في مبنى مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة
ً
ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة
املراجعة املشار إليها أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
تاريخ الزيارة
الثانية

اسم املكلف

الرقم
الضريبي

رقم البريد املضمون

غازي محمود عبوس

245855

2015/27/3 RR145666105LB

فــاس ـكــا ل ـل ـت ـجــارة ال ـع ــام ــة 2015/30/3 RR145666091LB 2451630 vaska for
general trading
				

تاريخ اللصق

2015/15/4

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائرة
االعتراض واالستئناف  ,املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن
في مبنى مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة
ً
ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة
املراجعة املشار إليها أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
تاريخ الزيارة
الثانية

اسم املكلف

الرقم
الضريبي

رقم البريد املضمون

شركة الضناوي

313329

2015/26/3 RR145665961LB

تاريخ اللصق

2015/15/4

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 1776

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائرة
االلـتــزام الضريبي  ,املكلفني ال ــواردة أسماؤهم في الـجــدول أدنــاه للحضور إلــى مركز الــدائــرة الكائن في
مبنى مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني
ً
يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة
املشار إليها أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف

الرقم
الضريبي

رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة
الثانية

تاريخ اللصق

عماد شوكت قمر الدين

96094

2015/5/1 RR145690011LB

2015/27/4

عامر عبد القادر قمر الدين

96100

2015/5/1 RR145690025LB

2015/27/4

وكالة الزعني التجارية

100466

2015/5/1 RR145690793LB

2015/27/4

جوزف جان الزعني

100469

2015/5/1 RR145690745LB

2015/27/4

سبشاليتي سناك مانوفاكتيرنغ ش.م.م 253801

2015/5/1 RR145690776LB

2015/27/4

2014/31/12 RR145689716LB

2015/27/4

االفق االزرق

983118

بازلت ش.م.م.

2015/5/1 RR145690317LB 1826934

				
2015/15/4

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 1776

رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة
الثانية

تاريخ اللصق

2015/27/4

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 1776

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائرة
االلـتــزام الضريبي  ,املكلفني ال ــواردة أسماؤهم في الـجــدول أدنــاه للحضور إلــى مركز الــدائــرة الكائن في
مبنى مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني
ً
يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة
املشار إليها أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف

الرقم
الضريبي

رقم البريد املضمون

عبد املجيد يوسف حيدر

99375

2015/9/1 RR145690688LB

2015/27/4

راوية ناصر كيالني

268756

2015/9/1 RR145690705LB

2015/27/4

شركة دارين للتجارة

2015/9/1 RR145691175LB 1393543

2015/27/4

				
				
تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 1776

تاريخ الزيارة
الثانية

تاريخ اللصق

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 1776
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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائرة
االلتزام الضريبي  ,املكلفني الــواردة أسماؤهم في الجدول أدنــاه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في
مبنى مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني
ً
يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة
املشار إليها أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف

رقم الوريث

اسم الوريث

سبب عدم التبليغ

رقم البريد

1799862

رنا خليل يموت

عنوان غير صالح للتوزيع

RR145665290LB

2022272

يارا ابراهيم حريبي

عنوان غير صالح للتوزيع

RR145665269LB

2022275

مصطفى ابراهيم حريبي

عنوان غير صالح للتوزيع

RR145665272LB

1442020

نهلة حسني زعتر

عنوان غير صالح للتوزيع

RR145665286LB

2022268

نور ابراهيم حريبي

عنوان غير صالح للتوزيع

RR145665555LB

540192

اسماء يوسف عاليا

عنوان غير صالح للتوزيع

RR145673999LB

محمد احمد عجاج

عنوان غير صالح للتوزيع

RR145674699LB

عنوان غير صالح للتوزيع

RR145674169LB
RR145674172LB
RR145674141LB

تاريخ الزيارة
الثانية

تاريخ اللصق

شركة الشمال السياحية (الـنــاعــورة) 12835
ش.م.ل

2015/12/1 RR145689971LB

2015/5/5

خالد محمد الحلبي

45040

2015/12/1 RR145691357LB

2015/27/4

ليلى ناصر كيالني

268752

2015/12/1 RR145690691LB

2015/27/4

محمد عبد القادر قراعلي

268759

2015/12/1 RR145690714LB

2015/27/4

2548057

ادوار سابا قبرصية

762271

2015/12/1 RR145691330LB

2015/27/4

655199

سهام علي سعدالدين

ان دي ار ش.م.ل

2015/13/1 RR145690847LB 1309542

2015/30/4

1472978

هال محمد فليفل

عنوان غير صالح للتوزيع

بيلدنغ انتربرايز اند مينتنانس ش.م.م.
building enterprise and maintenance sarl

2015/12/1 RR145690515LB 2145903

2015/27/4

2559267

ليلى احمد لبدي

عنوان غير صالح للتوزيع

3062567

جولي لطيفه مارتني مصطفى نابلسي ال يوجد عنوان

				

الرقم
الضريبي

رقم البريد املضمون

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مديرية الواردات ـ ـ دائرة رسم االنتقال ـ ـ املكلفني الواردة اسماؤهم
في الجدول املرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بيروت ـ ـ شارع بشارة الخوري ـ ـ مبنى فيعاني ـ ـ
الطابق الثاني 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 اعاله ،علمًا انه سيتم
نشر هذا االعالم على املوقع االلكتروني.

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 1776

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائرة
االلتزام الضريبي  ,املكلفني الــواردة أسماؤهم في الجدول أدنــاه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في
مبنى مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني
ً
يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة
املشار إليها أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:

589130

بارعة محمود حمد

عنوان غير صالح للتوزيع

RR145675266LB

2592744

يثرب زهير االتاسي

عنوان غير صالح للتوزيع

RR145675782LB

2050898

ابراهيم مخايل الخوري

ال يوجد عنوان

2904580

نهاد مخايل الخوري

ال يوجد عنوان

196167

شفيقة مخايل الخوري

ال يوجد عنوان

2904576

وديعة مخايل الخوري

ال يوجد عنوان

2904573

سامي مخايل الخوري

ال يوجد عنوان

2904562

فوزي مخايل الخوري

ال يوجد عنوان

2904545

شفيق مخايل الخوري

ال يوجد عنوان

2904542

وديع مخايل الخوري

ال يوجد عنوان

1313276

روال محمد علي كاج

ال يوجد عنوان

فاطمة سعيد مصري

عنوان غير صالح للتوزيع

RR145665065LB

عنوان غير صالح للتوزيع

RR145665051LB
RR145665048LB

اسم املكلف

الرقم
الضريبي

رقم البريد املضمون

منير بطرس توما

516358

2015/9/4 RR145666508LB

2015/27/4

منير توما وشركاه

923642

2015/9/4 RR145666499LB

2015/27/4

3003485

سامية نصر العلم العلم

923803

2015/9/4 RR145666511LB

2015/27/4

2492319

سامي احمد عتال

كارال منير توما

923973

2015/9/4 RR145666525LB

2015/27/4

3003572

جمال احمد عتال

عنوان غير صالح للتوزيع

ديانا منير توما

923982

2015/9/4 RR145666539LB

2015/27/4

2822679

عاهدة محمد خمزة مبارك

عنوان غير صالح للتوزيع

RR145674067LB

سينتيا منير توما

923986

2015/9/4 RR145666542LB

2015/27/4

2950495

ريتا الياس كنعان

عنوان غير صالح للتوزيع

RR145665082LB

1572449

شمعون جورج شماس

عنوان غير صالح للتوزيع

RR145674305LB

طوني منير توما

923989

2015/9/4 RR145666556LB

2015/27/4

2907188

مريم مسلم حمادي

عنوان غير صالح للتوزيع

RR145674209LB

2209162

سارة مسعود قبالن

عنوان غير صالح للتوزيع

RR145674291LB

1780863

نبيل مسعود قبالن

عنوان غير صالح للتوزيع

RR145674226LB

2166286

حسن مسعود قبالن

عنوان غير صالح للتوزيع

RR145674230LB

2625301

كاملة محمد حسني قبالن

عنوان غير صالح للتوزيع

RR145674212LB

351796

رائد عمر شعبان

عنوان غير صالح للتوزيع

RR145665122LB

524823

ماري كلود يوسف جرمانوس

عنوان غير صالح للتوزيع

RR145665374LB

1110959

دعد يوسف جرمانوس

عنوان غير صالح للتوزيع

RR145665388LB

2200029

علي عدنان دخ الله

غير معروف

RR0007626061LB

2238224

ماري لبس دريان

عنوان غير صالح للتوزيع

RR145665578LB

2072863

جوزف وديع صالح

عنوان غير صالح للتوزيع

RR145665618LB

997833

جان وديع صالح

عنوان غير صالح للتوزيع

RR145665581LB

31547

انطوان وديع صالح

عنوان غير صالح للتوزيع

RR145665595LB

				

تاريخ الزيارة
الثانية

تاريخ اللصق

669807

نبيل سليم السباعي

ال يوجد عنوان

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 1776

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائرة
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997873

تريز وديع صالح

عنوان غير صالح للتوزيع

RR145665604LB

997878

عائدة وديع صالح

عنوان غير صالح للتوزيع

RR145665621LB
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998376

انطوان جوزف خليفة

عنوان غير صالح للتوزيع

RR145673971LB

1923700

حسن خليل توسكا

ال يوجد عنوان

2953690

لوتشيانا بالل عيدوا

عنوان غير صالح للتوزيع

RR145675178LB

2549536

ابراهيم محمد البشراوي

ال يوجد عنوان

2968717

غالزيك هيلني غالزيك انستاز

عنوان غير صالح للتوزيع

RR145675031LB

663540

جيانا مخايل رعد

ال يوجد عنوان

2793674

فاديا جرجس طعمه

عنوان غير صالح للتوزيع

RR145674994LB

2855214

ايريك جيرار بيار برنارد بونار

خارج لبنان

2764900

ايهاب مروان التنير

عنوان غير صالح للتوزيع

RR145675059LB

2855216

تيو فيليب اوليفه ايريك بونار

خارج لبنان

1670209

مروان عبدالرحمن التنير

عنوان غير صالح للتوزيع

RR145675045LB

2855222

لودوفيك هنري ريمون ايريك بونار خارج لبنان

إعالنات

19

2053801

توفيق جويد الغصني

عنوان غير صالح للتوزيع

RR145675147LB

2095490

روند احمد مصطفى

ال يوجد عنوان

2053637

خالدة يعقوب الغصني

عنوان غير صالح للتوزيع

RR145675164LB

597479

وفاء قاسم االسطه

عنوان غير صالح للتوزيع

RR145675495LB

2053796

منى جويد الغصني

عنوان غير صالح للتوزيع

RR145675155LB

3054541

سلمى مرعي السماوي

عنوان غير صالح للتوزيع

RR145675601LB

2434385

منتهى احمد اللحام

عنوان غير صالح للتوزيع

RR145665533LB

2553086

محمود احمد محمود

عنوان غير صالح للتوزيع

RR145675473LB

2208545

اندري ايليا جعاره

عنوان غير صالح للتوزيع

RR145665431LB

32881

ماهر قاسم االسطه

عنوان غير صالح للتوزيع

RR145675500LB

2238224

ماري لبس دريان

عنوان غير صالح للتوزيع

RR145665428LB

2128805

سامية محمد علي ميقاتي

عنوان غير صالح للتوزيع

RR145675513LB

2511255

باسم هيثم املنجد

عنوان غير صالح للتوزيع

RR145674977LB

499132

ناصر زهير عسيران

عنوان غير صالح للتوزيع

RR145675884LB

1441622

جمانه هيثم املنجد

عنوان غير صالح للتوزيع

RR145674950LB

605409

لينه رفيق الالذقي

عنوان غير صالح للتوزيع

RR145675840LB

2511262

ديانا هيثم املنجد

عنوان غير صالح للتوزيع

RR145674963LB

2877277

روكية احمد الصالح

عنوان غير صالح للتوزيع

RR145675938LB

2511269

محمد ريان هيثم املنجد

عنوان غير صالح للتوزيع

RR145674985LB

2877278

علي احمد الصالح

عنوان غير صالح للتوزيع

RR145675941LB

3013707

ادوار موسى عاقوري

عنوان غير صالح للتوزيع

RR145675221LB

2222577

جيرار شكري باداقيان

خارج االرضي اللبنانية

3013709

جورج جوزف الدكاش

عنوان غير صالح للتوزيع

RR145675218LB

2222563

رافي كيورك باداقيان

خارج االرضي اللبنانية

1860175

ريما نقوال منسى فالحه

عنوان غير صالح للتوزيع

RR145674929LB

2222567

استبان كيورك باداقيان

خارج االرضي اللبنانية

2050847

شتايه دحول يويسف دحول

ال يوجد عنوان

2222574

وراطان شكري باداقيان

خارج االرضي اللبنانية

2289103

سامي نبيل البستاني

ال يوجد عنوان

152627

جو البير االشقر

ال يوجد عنوان

1670487

ماري كلير حنا سفر

ال يوجد عنوان

1995342

محمد خير عمر صبيدين

ال يوجد عنوان

2289116

مهى نبيل البستاني

ال يوجد عنوان

428450

انطوان يوسف سالمه

ال يوجد عنوان

2289110

رياض نبيل البستاني

ال يوجد عنوان

942251

نهى يوسف سالمه

ال يوجد عنوان

2104632

رئيفة خضر عالء الدين

ال يوجد عنوان

2207052

ناديا جوزف سالمه

ال يوجد عنوان

1575055

سليم نسيب عبدامللك

ال يوجد عنوان

2931532

حسني توفيق عبد القادر

خارج االرضي اللبنانية

1107410

عبدالله ابراهيم البشراوي.

ال يوجد عنوان

943553

مريم توفيق محمد عبد القادر

خارج االرضي اللبنانية

3055796

محمد ابراهيم البشراوي

ال يوجد عنوان

1983554

ليلى ميليا ماري انطوان زغبي

خارج االرضي اللبنانية

3055800

احمد ابراهيم البشراوي

ال يوجد عنوان

3002725

ادمون هنري سابال

عنوان غير صالح للتوزيع

RR145674265LB

3055802

سعود ابراهيم البشراوي

ال يوجد عنوان

1158761

سالبي طاويد طاويديان

عنوان غير صالح للتوزيع

RR145674274LB

3055804

ايمن ابراهيم البشراوي

ال يوجد عنوان

2389617

دافيد هنري سابال

عنوان غير صالح للتوزيع

RR145674257LB

2549545

فاطمة عبدالله علي العلي

ال يوجد عنوان

2015455

طارق جوزيف غانم

عنوان غير صالح للتوزيع

RR145675408LB

682050

فادي الياس شختورة

ال يوجد عنوان

2016031

ليلى محمد التركي

عنوان غير صالح للتوزيع

RR145675411LB

1592512

عبدالرزاق عبدالرؤوف مبيض

ال يوجد عنوان

368774

رانية جوزيف غانم

عنوان غير صالح للتوزيع

RR145675425LB

1308716

سلوى امني ابو عرم

ال يوجد عنوان

2016046

سوزان جوزيف غانم

عنوان غير صالح للتوزيع

RR145675442LB

1290155

منير اسعد بو عرم

ال يوجد عنوان

532647

سارة جوزف معروف يوسف شرف غانم عنوان غير صالح للتوزيع

RR145675439LB

2087330

ندى عبدالرؤف مبيض

ال يوجد عنوان

2985026

رنده جوزف معروف يوسف شرف غانم عنوان غير صالح للتوزيع

RR145675456LB

2653857

امير عبدالله يزبك

ال يوجد عنوان

682688

ياسني سليمان ياسني

عنوان غير صالح للتوزيع

RR145675368LB

2246511

محمد علي حسن بغدادي

ال يوجد عنوان

2798819

فاطمة حسن حسني علي

خارج لبنان

1397645

منى حسن ياسني دياب

ال يوجد عنوان

2926206

علي حسن ناصر الدين

خارج لبنان

509289

نزار صالح درويش

ال يوجد عنوان

2926200

رنا حسن ناصرالدين

خارج لبنان

1453824

محمد عبداالمني حجازي

ال يوجد عنوان

2926195

رشا حسن ناصر الدين

خارج لبنان

2489980

صابرينا ريتا بسام كرم

خارج لبنان

3031246

فاتشيه اكوب بوسطه جيان

خارج لبنان

2490008

الياس بسام كرم

خارج لبنان

3031240

ابراهام اكوب بوسطه جيان

خارج لبنان

2263312

الهام الياس بطرس ابو سرحال

خارج لبنان

3031242

صاربي اكوب بوسطه جيان

خارج لبنان

2553067

عبدالله عبدالواحد مصطفى

خارج لبنان

851145

هدى نجيب الحداد

خارج لبنان

2553058

زمزم احمد خالد

خارج لبنان

208951

شفيق نجيب حداد

خارج لبنان

2747078

الهام عمر الحلبي

ال يوجد عنوان

مدير الواردات لؤي الحاج شحادة
التكليف 1800
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رياضة

البطوالت األوروبية الوطنية

تشلسي ومورينيو أمام مفترق طرق خطير
خسارة جديدة لتشلسي هي الرابعة
والثانية على ملعبه ليحتل المركز
السادس عشر في الدوري اإلنكليزي
الممتاز بعد  8جوالت .موسم تشلسي
ّ
برمته بات مهددًا بعد ابتعاده بفارق
شاسع عن فرق المقدمة ،أما جوزيه
مورينيو ،فأمام خطر اإلقالة
حسن زين الدين
 8نـ ـق ــاط فـ ــي  8م ـ ـبـ ــاريـ ــات .ه ـ ــذه هــي
م ـ ـح ـ ـص ـ ـلـ ــة ت ـ ـش ـ ـل ـ ـسـ ــي فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري
اإلن ـك ـل ـيــزي امل ـم ـتــاز ل ـكــرة ال ـق ــدم حتى
اآلن .ال ـف ــري ــق ال ـ ــذي أح ـ ــرز ال ـل ـقــب في
امل ــوس ــم امل ــاض ــي ،لـلـمـفــارقــة ،ب ـف ــارق 8
نـقــاط عــن أق ــرب منافسيه مانشستر
سـيـتــي يـحـتــل حــالـيــا املــركــز ال ـســادس

ّ
تعرض تشلسي لخسارة
رابعة وثانية على ملعبه
هذا الموسم
عشر وقــد تلقى خـســارة جــديــدة على
ملعبه أمام ساوثمبتون .3-1
ب ــالـ ـت ــأكـ ـي ــد تـ ـخـ ـط ــى مـ ـ ــا يـ ـ ـح ـ ــدث مــع
«الـبـلــوز» املـفــاجــأة إلــى الـصــدمــة التي
أصابت اللندنيني ومعهم كل املراقبني،
بـ ـع ــدم ــا ك ــان ــت الـ ـت ــرجـ ـيـ ـح ــات ت ـص ـ ّـب
فــي خــانــة أن يـبـقــى تـشـلـســي منافسًا
قــويــا عـلــى الـلـقــب أو حـتــى فــي املــراكــز
األول ــى مــع احتفاظه بتشكيلته التي
أضــاف إليها النجم اإلسباني بيدرو
رودريغيز والحارس البوسني أسمير

بيغوفيتش ،غير أن الــواقــع كــان غير
ذل ــك كـلـيــا حـيــث حـقــق الـفــريــق فــوزيــن
فـقــط وت ـع ــادل ف ــي م ـبــاراتــن مـقــابــل 4
هــزائــم كــانــت أقـســاهــا أم ــام مانشستر
سـيـتــي  ،3-0ول ـتــأتــي أي ـضــا الـهــزيـمــة
األخيرة في دوري أبطال أوروبــا على
ملعب بورتو البرتغالي وتزيد األمور
تعقيدًا ،وتؤكد أن ما يمر به تشلسي
أبعد من مرحلة سيئة عابرة.
ّ
أزمة تشلسي حاليًا ال تتعلق بطبيعة
الـ ـح ــال ب ـت ـط ــور م ـس ـت ــوى امل ـنــاف ـســن،
بــل هــي أزمــة ثقة فــي الفريق ّ ،وهــذا ما
يمكن التأكد منه من خالل تلقي شباك
«ال ـب ـلــوز»  17هــدفــا بـعــدمــا كــان دفــاعــه
يعد األقــوى في العالم بوجود العبني
أم ـ ـثـ ــال ج ـ ــون تـ ـي ــري وغ ـ ـ ــاري كــاه ـيــل
والـصــربــي بــرانـيـســاف إيفانوفيتش
واإلسـ ـب ــان ــي سـ ـي ــزار أس ـب ـي ـل ـي ـكــوي ـتــا،
وأم ــام ـه ــم جـ ــدار دف ــاع ــي ث ــان ــي يمثله
البرازيلي راميريش والصربي نيمانيا
م ــات ـي ـت ــش ،إذ يـ ـب ــدو واض ـ ـحـ ــا غ ـيــاب
الحافز والقتالية اللذين يتسم بهما
أداء الع ـبــي «ال ـب ـل ــوز» ،وال ـل ــذي ــن كــانــا
السمة األبرز بالتتويج باللقب األخير
حـيــث غــابــت ال ـكــرة الـجـمـيـلــة ملصلحة
ً
النتائج ،هذا فضال عن تراجع مستوى
اإلسباني فرانسيسك فابريغاس الذي
ت ــأل ــق ب ـص ـنــاعــة األه ـ ـ ــداف ف ــي املــوســم
امل ـ ــاض ـ ــي ،تـ ـح ــديـ ـدًا مل ــواطـ ـن ــه دي ـي ـغــو
كــوسـتــا امل ـتــراجــع بـ ــدوره حــالــه كـحــال
النجم البلجيكي إيدين هازار.
أين البرتغالي جوزيه مورينيو ،مدرب
ال ـف ــري ــق ،م ــن ك ــل هـ ــذا امل ـش ـه ــد؟ طبعًا
ّ
ف ــإن األن ـظ ــار تـتــركــز بــالــدرجــة األول ــى
عـلــى «الـسـبـيـشـيــل وان» حــالـيــا ،وهــو
ّ
يتحمل الكثير من مسؤولية
بالتأكيد
الواقع الحالي املرير.

مورينيو خالل المباراة أمام ساوثمبتون (جوستن تاليس ــ أ ف ب)

إذ بـكــل بـســاطــة ،ف ــإن أق ــوال مورينيو
ف ــي هـ ــذا امل ــوس ــم غ ـل ـبــت أفـ ـع ــال ــه .ق ــال
البرتغالي الكثير ،ولم يفعل إال القليل
أو باألحرى لم يفعل أي شيء.
م ــا ه ــو واض ـ ــح أن مــوري ـن ـيــو تـعــامــل
باستخفاف واستعالء مع األمور بعد
ّ
«ال ـع ــز» ال ــذي عــاشــه بــإعــادتــه الـفــريــق
إلــى منصة التتويج بعد عــودتــه إلى
صفوفه ،مشيرًا إلى أنه الوحيد القادر

ً
ع ـل ــى ت ـح ـق ـيــق ه ـ ــذا األم ـ ـ ــر .فـ ـب ــدال مــن
معالجة املـشــاكــل الـتــي ب ــدت واضـحــة
منذ الخسارة القاسية أمام مانشستر
سـيـتــي وت ـح ـف ـيــزه الع ـب ـيــه ،ك ــان ال ـهـ ّـم
األس ـ ــاس ـ ــي مل ــوري ـن ـي ــو شـ ــن الـ ـح ــروب
اإلعالمية على الفرنسي أرسني فينغر
وما أكثرها في هذا املوسم بسبب ومن
دون سبب ،أضــف إلــى انتقاده الدائم
للحكام وتحميلهم مسؤولية الهزائم،

وهــذا مــا انسحب على الالعبني وبــدا
واض ـح ــا ع ـلــى أرض امل ـل ـعــب تـحــديـدًا
في املباراة أمام أرسنال ،التي اتسمت
باألداء العنيف ،وخصوصًا من جانب
كوستا الذي أوقف بعدها  3مباريات،
والغريب أن مورينيو وصفه حينها بـ
ً
«بطل املـبــاراة» ،هــذا فضال عن خطئه
باستعارة رادامـيــل فالكاو لتعويض
الـ ـنـ ـج ــم الـ ـع ــاج ــي دي ــديـ ـي ــه دروغ ـ ـبـ ــا،
ح ـيــث ات ـض ــح م ـنــذ تـجــربـتــه الـســابـقــة
م ــع مــانـشـسـتــر يــونــاي ـتــد عـ ــدم تــأقـلــم
الكولومبي مع الكرة اإلنكليزية.
ّ
هــذا كله يضاف إلــى أخطاء مورينيو
منذ عودته إلى لندن بالتفريط بأهم
امل ــواه ــب وف ــي مـقــدمـهــم الـبـلـجـيـكـيــان
كـيـفــن دي بــرويــن وروم ـي ـلــو لــوكــاكــو،
واألملـ ــانـ ــي أن ـ ــدري ش ــورل ــه وامل ـص ــري
محمد صالح.
األمـ ـ ـ ــور وصـ ـل ــت اآلن ب ــال ـت ــأك ـي ــد إل ــى
مــرحـلــة الـخـطــر بــالـنـسـبــة إل ــى مــوســم
تشلسي وإلى مصير مورينيو املهدد
ب ــاإلق ــال ــة ب ــرغ ــم إب ـ ــداء إدارة تشلسي
ّ
تمسكها بــه بـعــد ال ـخ ـســارة األخ ـيــرة،
َّ
ُ
وه ــي مـســألــة مــا ك ــان ي ـخــيــل ألح ــد أن
يصل إليها البرتغالي فــي لندن بعد
دوره الكبير فــي إع ــادة «الـبـلــوز» إلى
م ـصــاف ال ـك ـبــار فــي ك ــرة اإلنـكـلـيــز ،إال
أن اس ـت ـم ــرار ال ـح ــال ال ـس ـ ّـي ــئ ع ـلــى ما
ً
هــو عليه سيكون كفيال بتبديل هذا
املــوقــف املستند إل ــى الــرصـيــد الكبير
الـ ـ ــذي ج ـم ـعــه ال ـب ــرت ـغ ــال ــي ف ــي ق ـلــوب
اللندنيني ،وه ــذا مــا اتـضــح أيـضــا من
خ ــال إعـ ــان الــاع ـبــن وف ــي مقدمهم
ج ــون ت ـيــري مـســانــدتـهــم ملــدرب ـهــم في
األزمـ ــة ال ـحــال ـيــة ،وم ــا عـلــى مــوريـنـيــو
اآلن ،وفــي أس ــرع وق ــت ،إال ّ
رد التحية
بمثلها.

نتائج وترتيب البطوالت األوروبية الوطنية
انكلترا (المرحلة الثامنة)
مانشستر سيتي  -نيوكاسل 1-6
األرجنتيني سيرجيو أغويرو ( 42و 49و50
و 60و )62والبلجيكي كيفن دي بروين ()53
لسيتي ،والصربي ألكسندر ميتروفيتش
( )18لنيوكاسل.
تشلسي  -ساوثمبتون 3-1
البرازيلي ويليان ( )10لتشلسي ،وستيفن
ديفيس ( )43والسنغالي ساديو مانيه
( )60وااليطالي غراتسيانو بيليه ()73
لساوثمبتون.
إفرتون  -ليفربول 1-1
البلجيكي روميلو لوكاكو ( )45إلفرتون،
وداني اينغز ( )41لليفربول.
أرسنال  -مانشستر يونايتد 0-3
التشيلياني ألكسيس سانشيز ( 6و)19
واألملاني مسعود أوزيل (.)7
كريستال باالس  -وست بروميتش
البيون 0-2
بورنموث  -واتفورد 1-1
استون فيال  -ستوك سيتي 1-0
نوريتش  -ليستر سيتي 2-1
سندرالند  -وست هام 2-2
سوانسي  -توتنهام 2-2
 ترتيب فرق الصدارة: -1مانشستر سيتي  18نقطة من  8مباريات
 -2أرسنال  16من 8
 -3مانشستر يونايتد  16من 8
 -4كريستال باالس  15من 8
 -5ليستر سيتي  15من 8

إسبانيا (المرحلة السابعة)
أتلتيكو مدريد  -ريال مدريد 1-1
األرجنتيني لوسيانو فيتو ( )83ألتلتيكو،
والفرنسي كريم بنزيمة ( )7لريال.
إشبيلية  -برشلونة 1-2
الدنماركي مايكل كرون-ديلي ()52
وفيسنتي ايبورا ( )58إلشبيلية ،والبرازيلي
نيمار ( )74لبرشلونة.
رايو فايكانو  -ريال بيتيس 2-0
االملاني هايكو فيسترمان ( )20وروبن
كاسترو (.)61
ليفانتي  -فياريال 0-1
البرازيلي ديفرسون سيلفا (.)83
اتلتيك بلباو  -فالنسيا 1-3
سلتا فيغو  -خيتافي 0-0
غرناطة  -ديبورتيفو ال كورونيا 1-1
اسبانيول  -سبورتينغ خيخون 2-1
الس باملاس  -ايبار 2-0
ملقة  -ريال سوسييداد 1-3
 ترتيب فرق الصدارة: -1فياريال  16نقطة من  7مباريات
 -2ريال مدريد  15من 7
 -3سلتا فيغو  15من 7
 -4برشلونة  15من 7
 -5اتلتيكو مدريد  13من 7

إيطاليا (المرحلة )7
فيورنتينا  -اتاالنتا 0-3
السلوفيني جوسيب إيلشيش ( )7واإلسباني
بورخا فاليرو ( ،35من ركلة جزاء) واالسباني
خوان فيردو (.)90
سمبدوريا  -انتر ميالنو 1-1
الكولومبي لويس مورييل ( )71لسمبدوريا،
والكرواتي ايفان بيريسيتش ( )76إلنتر.
باليرمو  -روما 4-2
ألبرتو جيالردينو ( )58والكوستاريكي
جانكارلو غونزاليز ( )90لباليرمو ،والبوسني
ميرالم بيانيتش ( )2وأليساندرو فلورينزي
( )13والعاجي جرفينيو ( 27و )90لروما.
ميالن  -نابولي 4-0
البرازيلي االن لوريو ( )14ولورنزو انسيني (49
و )68ورودريغو إيلي ( ،78هدف في مرماه).
يوفنتوس  -بولونيا 1-3
االسباني الفارو موراتا ( )34وباولو ديباال
( ،53من ركلة جزاء) وسامي خضيرة ()64
ليوفنتوس ،وأنطوني مونيي ( )6لبولونيا.
كاربي  -تورينو 1-2
كييفو  -هيالس فيرونا 1-1
امبولي  -ساسوولو 0-1
اودينيزي  -جنوى 1-1
التسيو  -فروزينوني 0-2
 ترتيب فرق الصدارة:-1فيورنتينا  18نقاط من  7مباريات
-2انتر ميالنو  16من 7
 -3التسيو  15من 7
 -4روما  14من 7
 -5تورينو  13من 7

ألمانيا (االمرحلة الثامنة)

فرنسا(المرحلة التاسعة)

بايرن ميونيخ  -بوروسيا دورتموند
1-5
توماس مولر ( 26و 35من ركلة جزاء)
والبولوني روبيرت ليفاندوفسكي ( 46و)58
وماريو غوتزه ( )66لبايرن ،والغابوني بيير-
إيميريك أوباميانغ ( )36لدورتموند.

باريس سان جيرمان  -مرسيليا 1-2
السويدي زالتان ابراهيموفيتش ( 41و44
من ركلتي جزاء) لسان جيرمان ،والبلجيكي
ميتشي باتشوي ( )30ملرسيليا.

شالكه  -كولن 3-0
الفرنسي انطوني موديست ( )45ويانيك
غيرهاردت ( )79وسيمون زولر (.)84
باير ليفركوزن  -اوغسبورغ 1-1
كريم بلعربي ( )39لليفركوزن ،وبيرنارد لينو
( ،12هدف في مرماه) ألغوسبورغ.
بوروسيا مونشنغالدباخ  -فولسبورغ
0-2
النروجي هافاردت نودرفيت ( )75والغيني
ابراهيما تراوريه (.)79
دارمشتات  -ماينتس 3-2
اينغولشتات  -اينتراخت فرانكفورت
0-2
هانوفر  -فيردر بريمن 0-1
هرتا برلني  -هامبورغ 0-3
هوفنهايم  -شتوتغارت 2-2
 ترتيب فرق الصدارة: -1بايرن ميونيخ  24نقطة من  8مباريات
 -2بوروسيا دورتموند  17من 8
 -3شالكه  16من 8
 -4هرتا برلني  14من 8
 -5كولن  14من 8

موناكو  -رين 1-1
البرازيلي واالس ( )51ملوناكو ،وعبد الالي
دوكوريه ( )41لرين.
ليون  -ريمس 0-1
الكسندر الكازيت (.)44
انجيه  -باستيا 0-1
بيلي كتكيوفونفون (.)41
ليل  -مونبلييه 0-2
غازيليك اجاكسيو  -تولوز 2-2
نيس  -نانت ( 2-2توقفت بسبب
االمطار)
تروا  -غانغان 1-0
كاين  -سانت اتيان 0-1
لوريان  -بوردو 2-3
 ترتيب فرق الصدارة: -1باريس سان جيرمان  23نقطة من 9
مباريات
 -2انجيه  18من 9
 -3كاين  18من 9
 -4رين  16من 9
 -5سانت اتيان  16من 9
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كرة الصاالت

ّ
منتخب الصاالت يشرف الكرة اللبنانية
انـ ـه ــى م ـن ـت ـخــب ل ـب ـن ــان ل ـل ـفــوت ـســال
تصفيات منطقة غرب آسيا املؤهلة
ال ـ ــى ك ـ ــأس آسـ ـي ــا الـ ـت ــي س ـت ـق ــام فــي
اوزبـ ـ ـكـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــان فـ ـ ــي شـ ـ ـب ـ ــاط ،2016
بالعالمة الكاملة بعدما حقق فوزه
الـثــالــث عـلــى الـتــوالــي فــي املجموعة
االولى وجاء على حساب السعودية
بنتيجة ( 2-5الشوط االول  ،)1-1في
العاصمة املاليزية كواالمبور.
سجل للبنان حسن زيتون ( )2وعلي
رمـيـتــي ومـحـمــد عـثـمــان ومصطفى
ســرحــان ،ولـلـسـعــوديــة جــوهــر ظافر
وعبد العزيز العلواني.
ول ـق ــي «األخ ـ ـضـ ــر» بــال ـتــالــي مصير
االردن وال ـب ـح ــري ــن الـ ـل ــذي ــن سـقـطــا
ام ــام لبنان  5-2و 6-2على التوالي،
لـيـتــربــع «رجـ ــال االرز» عـلــى ص ــدارة
املجموعة بـ  9نقاط من  3مباريات،
بينما سـ ّـجــل منتخب االردن عــودة
قــويــة الــى التصفيات لـيــرافــق لبنان
ال ـ ــى ال ـب ـط ــول ــة الـ ـق ــاري ــة ب ـع ــد فـ ــوزه
على نظيره البحريني  ،3-7ليخرج
االخـيــر مــع ج ــاره الـسـعــودي خاليي
الوفاض.
ك ـم ــا ت ــأه ــل ع ــن امل ـج ـم ــوع ــة ال ـثــان ـيــة
منتخبا قطر وال ـعــراق على حساب
ّ
املدجج
االمارات ،علمًا ان «العنابي»
ب ـخ ـم ـس ــة م ـج ـن ـس ــن ب ـي ـن ـه ــم ث ــاث ــة
ب ــرازيـ ـلـ ـي ــن حـ ـق ــق نـ ـت ــائ ــج خ ـجــولــة

َ
منافسيه بنتيجة واحدة
بفوزه على
 ،1-2بينما فاز العراق على االمارات
 1-3في الجولة االولى.
واخـ ـ ـ ـت ـ ـ ــار مـ ـ ـ ـ ــدرب مـ ـنـ ـتـ ـخ ــب ل ـب ـن ــان
االس ـ ـبـ ــانـ ــي بـ ــاكـ ــو اراوج ـ ـ ـ ـ ــو اعـ ـط ــاء
الفرصة لالعبني الــذيــن لــم يشاركوا
بشكل اساسي في املباريات السابقة،
ٍ
ـت غـ ـ ــاب فـ ـي ــه عـ ـل ــي طـنـيــش
فـ ــي وقـ ـ ـ ـ ٍ
«سيسي» لاليقاف وعلي الحمصي

لــاصــابــة .اال ان ه ــذا االم ــر لــم يمنع
الـلـبـنــانـيــن م ــن الـتـحـكــم بـمـجــريــات
ال ـ ـ ـل ـ ـ ـقـ ـ ــاء ،مـ ـسـ ـتـ ـع ــرض ــن قـ ــدرات ـ ـهـ ــم
ال ـه ـج ــوم ـي ــة مـ ــن دون ان ي ـس ـج ـلــوا
نتيجة كبيرة بسبب الــرعــونــة امــام
املرمى في الشوط االول الذي افتتح
فـيــه زي ـتــون التسجيل بـتـمــريــرة من
ع ـلــي ض ــاه ــر ،بـيـنـمــا اع ـطــى رمـيـتــي
ال ـت ـق ـ ّـدم لـلـبـنــان ف ــي ال ـش ــوط الـثــانــي

تشكيلة المنتخب اللبناني التي خاضت المباراة امام السعودية

اثر معادلة السعوديني للنتيجة في
ال ـشــوط االول بــواسـطــة ظــافــر .علمًا
ان الع ـبــي لـبـنــان اص ــاب ــوا الـعــارضــة
والقائم في اربع مناسبات عبر كامل
الياس (مرتني) وسرحان ورميتي.
وبرز في الشوط الثاني ايضًا ،عثمان
ال ــذي استبسل دفــاعــا وسـ ّـجــل هدفًا
مــن كــرة انطلق فيها مــن اول امللعب
حـتــى نـهــايـتــه ،قـبــل ان يـتــرك ضاهر
ب ـص ـم ــة اخـ ـ ـ ــرى بـ ـتـ ـم ــري ــرة حــاس ـمــة
ث ــانـ ـي ــة وهـ ـ ـ ــذه املـ ـ ـ ــرة الـ ـ ــى سـ ــرحـ ــان.
وطبعًا اراح هــذا الـهــدف اللبنانيني
الذين واجهوا السعوديني بـ «الباور
بــايــر» فــي الـلـحـظــة ال ـتــي ق ــرر فيها
م ــدرب «االخ ـض ــر» عـبــد الـلــه الــراشــد
اللعب بهذه الطريقة ،فأشرك اراوجو
العبه كريم ابو زيد لدقائق معدودة
خوفًا من تلقيه انــذارًا ثانيًا يحرمه
مــن اول ــى مـبــاريــاتــه فــي ك ــأس آسـيــا،
ّ
فواصل التحكم بأرض امللعب بغض
النظر عن التشكيلة املوجودة.
ّ
وعـ ــن ت ــأه ــل مـنـتـخـبــه ب ـت ـف ـ ّـوق عــلــق
اراوجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو« :ه ـ ـن ـ ــاك طـ ــريـ ــق ط ــوي ـل ــة
امـ ــام ـ ـنـ ــا ل ـ ـلـ ــوصـ ــول ال ـ ـ ــى م ـب ـت ـغــانــا
اي ال ـت ــأه ــل ال ـ ــى ك ـ ــأس الـ ـع ــال ــم ،ل ــذا
سنجلس في االسبوع املقبل ونضع
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة االم ـث ــل لــاسـتـعــداد
للبطولة االسيوية التي ستقام في
شباط املقبل».

الفيفا

ّ
بالتر يرد على الرعاة :لن أستقيل
سـ ــري ـ ـعـ ــا ،رف ـ ـ ــض رئ ـ ـيـ ــس االت ـ ـحـ ــاد
الـ ــدولـ ــي ل ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم ،ال ـســوي ـســري
ج ــوزف بــاتــر ،طـلــب أب ــرز الـشــركــات
األمـ ـي ــركـ ـي ــة الـ ــراع ـ ـيـ ــة ل ـل ـف ـي ـف ــا ب ــأن
ي ـت ـن ـحــى م ــن م ـن ـص ـبــه ح ـت ــى مــوعــد
إجــراء االنتخابات الرئاسية في 26
شباط .2016
وط ـ ـل ـ ـبـ ــت شـ ـ ــركـ ـ ــات «كـ ـ ــوكـ ـ ــا كـ ـ ــوال»
للمشروبات الغازية و»ماكدونالدز»
ل ـ ـلـ ــوج ـ ـبـ ــات ال ـ ـسـ ــري ـ ـعـ ــة و»فـ ـ ـ ـي ـ ـ ــزا»
للبطاقات االئتمانية و»بــادوايــزر»
للجعة أن يستقيل السويسري فورًا،
وذكرت الشركة األولى في بيان لها:

«مــن أجــل خير اللعبة ،تطلب كوكا
كــوال من بالتر أن يستقيل فــورًا من
أج ــل ال ـب ــدء جــديــا ب ــإص ــاح حقيقي
وقــابــل لـلـحـيــاة» ،وأض ــاف ــت «الفيفا
بحاجة الــى إصــاح شامل وعاجل،
وهـ ـ ـ ــذا األمـ ـ ـ ــر ال يـ ـت ــم اال مـ ــن خ ــال
مقاربة حقيقية ومستقلة».
ب ـ ــدوره ـ ــا ،رأت «مـ ــاكـ ــدونـ ــالـ ــدز» أن
«أحداث األسابيع االخيرة استمرت
فــي تشويه سمعة الفيفا وتقليص
ثقة الجمهور بقيادته».
ثم أصــدرت شركة «فيزا» بيانًا جاء
ف ـيــه« :ال نـعـتـقــد ب ــأن عـمـلـيــة إج ــراء

إصالحات داخل الفيفا يمكن أن تتم
م ــع اإلدارة ال ـحــال ـيــة ،وب ـعــد أح ــداث
االس ـب ــوع امل ــاض ــي ،ب ــات واض ـحــا أن
من مصلحة فيفا العليا وكرة القدم
أن يستقيل بالتر فورًا».
في املقابل ،اتخذت شركة «أديداس»
األمل ــانـ ـي ــة ل ـل ـمــابــس وال ـت ـج ـه ـيــزات
الرياضية ،وأحد الرعاة األساسيني
للفيفا ،منحى آخــر ،مطالبة بإجراء
إصالحات في الفيفا ،من دون طلب
استقالته .وجــاء فــي بيان أدي ــداس:
«كما طالبنا مــرارًا في املاضي ،فإن
إجـ ــراء إص ــاح ــات ج ــذري ــة ملصلحة

ك ـ ـ ــرة الـ ـ ـق ـ ــدم ب ـ ـ ــات حـ ــاجـ ــة م ـل ـح ــة»،
مضيفًا« :ولذلك فإن عملية اإلصالح
التي بدأت يجب أن تستمر بشفافية
وسرعة».
ولـ ـ ــم يـ ـت ــأخ ــر ّ
رد ب ــات ــر ال ـ ـ ــذي ق ــال
مـ ـح ــامـ ـي ــه ريـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــارد ك ـ ــول ـ ــن ،ب ـعــد
قليل مــن ص ــدور الـبـيــانــات بـصــورة
م ـت ـتــال ـيــة« :رغ ـ ــم دع ـ ــوة ك ــوك ــا ك ــوال،
بــاتــر ل ــن يـسـتـقـيــل» .وأض ـ ــاف «إذا
كانت كوكا كوال راعيًا كبيرًا للفيفا،
فـ ــإن ب ــات ــر ،رغـ ــم اح ـت ــرام ــه الـكـبـيــر،
هــو غـيــر مــوافــق عـلــى مــوقـفـهــا ،ولــن
يستقيل».

رياضة
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أخبار رياضية

 23العبًا للقاء ميانمار والكويت

غادرت بعثة منتخب لبنان لكرة القدم أمس
إلى العاصمة التايالندية بانكوك للقاء
منتخب ميانمار الخميس  8الجاري في إطار
التصفيات املزدوجة لكاسي العالم 2018
وآسيا .2019
واختار املدير الفني املونتينغري ميودراغ 23
العبًا هم:
حراس املرمى :مهدي خليل (الصفاء) ،حسن
بيطار (العهد) ،أحمد تكتوك (النجمة).
 العبو الدفاع :يوسف محمد (حر) ،حمزةعلي (طرابلس) ،نور منصور (الصفاء)،
محمد علي خان (هلمشتاد السويدي)،
جوان العمري (أف أس في فرانكفورت
األملاني) ،وليد إسماعيل (ذوب آهن اإليراني)،
معتز بالله الجنيدي (األنصار).
 الوسط :محمد زين طحان (الصفاء)،أحمد املغربي (طرابلس) ،عباس أحمد
عطوي (النجمة) ،حسني عواضه (العهد)،
عدنان حيدر (هام كام النروجي) ،رضا
عنتر (هانغزو غرينتاون الصيني) ،عمر
الكردي (الصفاء) ،هالل الحلوة (في أف أل
فولفسبورغ األملاني).
 الهجوم :حسن املحمد (النجمة) ،حسنمعتوق (الفجيرة اإلماراتي) ،فيليب باولي
(لوميل يونايتد البلجيكي) ،حسن شعيتو
(حر) ،محمد حيدر (الصفاء).

لبنان في بطولة
العالم الرياضية العسكرية

يشارك منتخب الجيش اللبناني في بطولة
العالم الرياضية العسكرية السادسة املقامة
في كوريا الجنوبية ،بمشاركة  105دول،
تتنافس في  24لعبة .وقد تألفت البعثة
اللبنانية من  18إداريا والعبا برئاسة رئيس
املركز العالي للرياضة العسكرية العميد
جورج الهد وإدارة املقدم أحمد عبد الله
واملقدم فادي الكبي ،والرائد جوزيف ضاهر،
على أن يشارك الرياضيون اللبنانيون الـ14
في أربع العاب هي :املاراتون ،العاب القوى،
املبارزة واملصارعة الحرة والرومانية.

محمد قاسم أفضل
العب فلسطيني

نال العب فريق النجمة الفلسطيني محمد
قاسم لقب أفضل العب فلسطيني في
الدوري اللبناني ملوسم  2015-2014في
الحفل الذي أقامته املؤسسة الفلسطينيةّ
للشباب والرياضة في مدينة صيدا .وحل
العب الساحل وسيم عبد الهادي في املركز
الثاني ،والعب النبي شيت محمد أبو عتيق
في املركز الثالث.

بطولة العالم للراليات

التفاال يحرز لقب رالي فرنسا
تصدر سائق فولسفاغن الفنلندي
ي ــاري  -مــاتــي الت ـفــاال رال ــي فرنسا
الـ ــدولـ ــي ،امل ــرح ـل ــة ال ـح ــادي ــة عـشــرة
من بطولة العالم للراليات ،بعدما
س ـج ــل  2.39.46.7س ــاع ــة ،ب ـف ــارق
 43.1ثــان ـيــة ع ــن ال ـبــري ـطــانــي الـفــن
إيفانز سائق «فورد فييستا» ،فيما
حــل ال ـنــروجــي أن ــدري ــاس ميكلسن
ســائــق «فــولـسـفــاغــن ب ــول ــو» ثــالـثــا
بفارق  46.3ثانية عن الصدارة.
م ــن ج ـه ـتــه ،أن ـه ــى زم ـي ــل الت ـفــاال
فـ ـ ـ ــي ف ـ ــولـ ـ ـسـ ـ ـف ـ ــاغ ـ ــن ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي
س ـي ـبــاس ـت ـيــان أوجـ ـيـ ـي ــه ال ــرال ــي
خ ـ ـ ـ ـ ـ ــارج الـ ـ ـن ـ ـ ـقـ ـ ــاط فـ ـ ـ ــي امل ـ ــركـ ـ ــز
الخامس عشر ،رغم فوزه بأربع
م ــراح ــل خ ــاص ــة (بـيـنـهــا املــرحـلــة
االسـ ـتـ ـع ــراضـ ـي ــة ال ـت ــاس ـع ــة ال ـت ــي
م ـن ـح ـتــه  3نـ ـ ـق ـ ــاط) ،وذل ـ ـ ــك بـسـبــب
املـشــاكــل الـتــي واجـهـهــا فــي املرحلة
الـ ـخ ــاص ــة الـ ـث ــالـ ـث ــة حـ ـي ــث ت ـع ــرض
إط ــار سـيــارتــه لثقب كلفه أكـثــر من
دقيقة ،ثم تعرضت بعدها لضربة
أخـ ـ ــرى ك ـل ـف ـتــه ع ـق ــوب ــة إضـ ــافـ ــة 10
دقائق إلى توقيته بسبب اضطراره
الــى اسـتـبــدال علبة الـســرعــات التي

أصداء عالمية

أدفوكات يترك سندرالند

تـعــرضــت لـكـســر خ ــال انـتـقــالــه بني
مرحلتي كورت وباستيا.
واس ـت ـغــل الت ـف ــاال م ـشــاكــل أوجـيـيــه
ل ـكــي يـحـقــق ال ـف ــوز ال ـخــامــس عشر
في مسيرته وللصعود الــى منصة
ال ـ ـت ـ ـتـ ــويـ ــج لـ ـ ـل ـ ــرال ـ ــي ال ـ ـ ــراب ـ ـ ــع ع ـل ــى
التوالي ،وذلك رغم أنه فاز بمرحلة
خ ــاص ــة واحـ ـ ــدة (ال ـخ ــام ـس ــة) لـكـنــه
حقق ال ـفــارق على إيـفــانــز بعد أن
ت ـقــدم عـلـيــه ب ـفــارق  32ثــانـيــة في
املــرح ـلــة ال ـخــاصــة الـثــامـنــة الـتــي
س ـم ـحــت ل ــه بـ ــأن ي ـن ـهــي ال ــرال ــي
وهو متقدم عليه.
وعــزز التـفــاال مــركــزه الـثــانــي في
ال ـت ــرت ـي ــب ال ـ ـعـ ــام ب ــرص ـي ــد 160
نقطة مقابل  238ألوجييه األول
و 126نقطة مليكلسن الثالث و98
ن ـق ـط ــة لـ ـلـ ـن ــروج ــي اآلخـ ـ ـ ــر م ـ ــادس
أوستبرغ سائق «سيتروين» الذي
حل سادسًا في الرالي الفرنسي.
أم ــا فــريــق فــولـسـفــاغــن الـ ــذي حسم
لقب الصانعني أيضًا ،فرفع رصيده
ال ــى  369نـقـطــة ف ــي الـ ـص ــدارة أم ــام
فريقي سيتروين ( )184وهيونداي
(.)183

ّقدم الهولندي ديك أدفوكات استقالته من
تدريب سندرالند ،صاحب املركز التاسع
عشر قبل األخير في الدوري اإلنكليزي
لكرة القدم ،بحسب ما أعلن األخير.
وقال أدفوكات في بيان نشره النادي« :أريد
أن أشكر كل الذين ساندوني» ،مضيفًا
«أشعر بأنه الوقت املناسب التخاذ هذا
القرار ،ليس من أجلي بل من أجل النادي».

فيرير َّ
يتوج في كوااللمبور
وفينوس في ووهان

ِّتوج اإلسباني دافيد فيرير ،املصنف أول،
ً
بطال لدورة كواالملبور املاليزية الدولية في
كرة املضرب ،البالغة جوائزها  937,835ألف
دوالر ،بفوزه على مواطنه فيليسيانو لوبيز
الثاني  5-7و ،5-7في املباراة النهائية.
وأحرزت األميركية فينوس وليامس لقب
دورة ووهان الصينية الدولية بفوزها على
اإلسبانية غاربني موغوروزا  3-6و ،0-6في
املباراة النهائية.
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ثقافة وناس

غازي قهوجي ...سينوغـ
رحيل

«رجل الظل» ابتكر الضوضاء و ...الدهشة
علي العزير
ب ـع ــض ال ـ ـنـ ــاس مـ ـ ـن ـ ــذورون ل ـلــده ـشــة
وغـ ــازي قـهــوجــي ( 1944ـ ـ  )2015في
طـلـيـعــة هـ ــؤالء بـغـيــر ج ـ ــدال .ســريـعــا،
اكـتـشــف مـكــانــه فــي جـغــرافـيــا الحياة
وأبى أن يقنع بالدور الذي رسمته له.
كان مجليًا خلف الستارة ،لكنه تقدم
بـخـطــى حـثـيـثــة نـحــو م ـقــدم الخشبة
لـيـصـيــر م ـصــب الـ ـض ــوء ،ع ــوض ــا من
أن يكتفي بتسليطه مــن بعيد .رجل
ال ـح ـس ــاب ــات الــدق ـي ـقــة بـ ــدا ب ــارع ــا في
ارت ـك ــاب األخ ـط ــاء املـتـعـمــدة ليصحح
ما اعتبره اآلخــرون صحيحًا .شاغب
حتى الرمق األخير .تفنن في السباحة
ع ـكــس ال ـت ـي ــار .وحـ ــن أغ ـم ــض عـيـنــه
ل ـل ـمــرة األخ ـ ـيـ ــرة ،كـ ــان ف ــي مـحـجــرهــا
الكثير الكثير مما يجب أن ُيرى.
ك ـ ــان ب ــوس ـع ــه أن ي ـك ـت ـفــي بـمــوهـبـتــه
ال ـض ــوئ ـي ــة ،أن ي ـق ـنــع ب ـك ــون ــه راس ـم ــا
ب ــارع ــا ل ـل ـخ ـطــى فـ ــوق ال ـخ ـش ـبــة ،وأن
يستمتع بكونه الــرجــل الخفي الــذي
يـبـهــر الـجـمـيــع مــن دون أن يشعرهم
بــوجــوده ،لكنه اقتحم املشهد لحظة
لــم يـتــوقــع أح ــد ،ربـمــا وال هــو نفسه،
ً
وكــان فــاعــا فــي املقدمة بقدر مــا كان
مؤثرًا في موقعه الخفي.
رجل الظل أمكنه أن يبتكر الضوضاء
املمتعة بقدر ما كان ماهرًا في صناعة
الضوء الساطع .وكــان على متتبعي
خـطــاه اإلبــداع ـيــة أن يـعـتــرفــوا لــه بما
ظنوه في البدء مغامرة :غازي يمتهن
ال ـف ــوض ــى ب ـق ــدر م ــا ي ـج ـيــد الـتـنـظـيــم
ويـمـيــل إل ــى الـعـبــث الـجـمـيــل رغ ــم كل
سعيه الظاهري نحو الدقة والترتيب.
ب ــوس ــع نـ ـق ــاد امل ـ ـسـ ــرح وم ــدم ـن ـي ــه أن
يـقــولــوا الـكـثـيــر عــن بـصـمــات راسـخــة
تــركـهــا الــرجــل الـضــاحــك ف ــوق اعماله
الـ ـكـ ـثـ ـي ــرة .ل ـك ــن الـ ـح ــدي ــث عـ ــن غـ ــازي
ق ـهــوجــي سـيـظــل ق ــاص ـرًا ع ــن إيـفــائــه
ح ـقــه م ــا ل ــم ي ـت ـن ــاول طــاق ـتــه الـهــائـلــة
على السخرية .شكلت كتاباته محطة
مـفـصـلـيــة ف ــي م ـس ــار األدب الـشـعـبــي
الساخر .ومــع كل مقال كــان حضوره
يزداد رسوخًا في وجدان قرائه ،حتى
ّ
ذه ــب الـبـعــض لـلـقــول بثقة إن مقالة
غازي قهوجي هي نقطة البدء بمعزل
عن ترتيب الصفحات وتبويبها.
ال ـك ـت ــاب ــة ف ــي ح ـس ــاب ــات ال ـف ـن ــان ذي
امل ــواه ــب امل ـت ـع ــددة ك ــان ــت أق ـ ــرب الــى
العشيقة السرية التي يبوح لها بما
ي ـســره ع ــن اآلخ ــري ــن ،ي ـبــدي حيالها
م ــن الـ ــود م ــا يـضــن ب ــه عـلــى ســواهــا.
كـ ـ ــان ي ـ ـ ــدرك ط ــاق ـت ـه ــا ال ـه ــائ ـل ــة عـلــى
إيـصــال الفكرة وكــان يستهويه ذلــك.
السينوغرافي ال ــذي أثقلته التورية
بدا منحازًا إلى املباشرة والوضوح،
ك ـمــا ل ــو أن ــه ت ـعــب م ــن لـعـبــة ال ــرم ــوز،
ف ـم ـنــح ن ـف ـســه اسـ ـت ــراح ــة ف ــي رح ــاب
الوضوح .هكذا تحول الرجل املنحاز
ألناقة املظهر ليصير مطهرًا ّ
يعرض
املحيطني به إلى خطر التعرية ،وكان
تـ ـف ــادي غ ـ ــازي ق ـهــوجــي أمـ ـ ـرًا مـلـحــا،
إذ لـيــس م ــن الـحـكـمــة أن ي ـكــون امل ــرء
فــي مــرمــى تـلــك الـعـيــون املـتـقــدة التي
تكشف املستور وتتفنن في تشريح
خفاياه.
لــم يـمــر ش ــيء أو ح ــدث أو كــائــن حي
فــي م ــدار غ ــازي قـهــوجــي مــن دون أن
يخضع لالختبار .األرجح أن براعته
ف ــي ه ـنــدســة امل ـش ـهــد امل ــرئ ــي منحته
قـ ـ ــدرة ف ــائ ـق ــة ع ـل ــى ال ـت ـق ــاط ال ـع ـيــوب
والثغرات في كل ما تصطاده عيناه،
وكانت قدرته على تفكيك املشهد ،أيًا
كــان ،إلــى تفاصيله األول ــى ،مدهشة.
كانت مقالته املختصرة تنطلق غالبًا
من نقطة مبالغة في حيادها ،تعريف

وعاد إلى صور
إلى املنزل الذي كان يمضي فيه
نهاية كل أسبوع ،عاد غازي
قهوجي جثمانًا إلى صور أمس.
ّ
ولد ونشأ وتفتقت مواهبه قبالة
جارته قلعة صور الرومانية
البحرية وقبالتها من ناحية الغرب
سيرقد في مقبرة صور .لم تعتد
املدينة على أبو حسني صامتًا.
رغم نجاحاته ،لم يكن يبارح
يومياتها ،أنشطتها وأحداثها
الفرحة والحزينة .كان حاضرًا
في املهرجانات الثقافية والفنية
التي أسهم في تنظيمها كجندي
مجهول أو كصاحب مناصب
رسمية حتى غدا أخيرًا نائب
رئيس «الحركة الثقافية في لبنان».
لكن سمة عمله املهنية ،لم تقمع
فطرته النضالية التي مارسها في
سنوات الحرب األهلية واإلحتالل
اإلسرائيلي للجنوب .أمس ،تقبلت
زوجته مرشدة اآلغا ووالداه نادر
وحسني التعازي ،ثم سار نعش
قهوجي أمتارًا قليلة من منزله إلى
املقبرة التي يفصلهما املوقع األثري
ويجاورهما البحر .التشييع الحاشد
تقدمه كل من النائبة بهية الحريري،
وممثل رئيس مجلس النواب نبيه
بري أمني عام الشؤون الخارجية
في مجلس النواب ورئيس «الحركة
الثقافية في لبنان» بالل شرارة،
والنائبة بهية الحريري ،ومفتي
صور ومنطقتها الشيخ مدرار
الحبال ،ورئيس اتحاد بلديات صور
عبد املحسن الحسيني ،ورئيس
بلدية صور حسن دبوق ،ونائبه
صالح صبراوي ،وممثل النائب
البطريركي للروم امللكيني الكاثوليك
املتروبوليت يوحنا حداد.
كما جمع الطوائف واملذاهب في
حياته وعائلته وأنسبائه ،صلى على
جثمانه في مسجد صور القديم
املفتي الحبال ورئيس دائرة أوقاف
صور االسالمية الشيخ عصام
كساب والشيخ حسن اسماعيل.
ومن املعزين ،نقيب املمثلني
اللبنانيني جان قسيس ،والفنانني
فهد العبدالله واملسرحي رفيق
علي احمد ،وحشد من الشعراء
والتشكيليني.

مـتـفــق عـلـيــه ح ــول م ـف ـهــوم شــائــع ثم
ي ـت ـجــه ب ـت ــوري ــة م ـت ـق ـنــة ن ـح ــو مـكـمــن
الـخـلــل ،قبل أن ينقض على فريسته
ببراعة تميز بـهــا .كــان يحلو لغازي
ً
ق ـهــوجــي أن ي ـب ــدأ مـ ـق ــاال بــان ـف ـلــونــزا
ً
الطيور مـثــا ،فيستعرض تعريفاته
الـ ـعـ ـلـ ـمـ ـي ــة ،ويـ ـ ـع ـ ــرج عـ ـل ــى م ـخ ــاط ــره
ال ـص ـح ـي ــة ،وي ــرص ــد ب ــدق ــة صـحــافــي
مـحــايــد مــا يـثــار بـشــأنــه مــن تكهنات
علمية ثم ينحرف بانسيابية مدهشة
نحو مكانة الطيور في التراث العربي
فنًا وأدبــا وسياسة ليختم أن املرض
قديم وأن الجديد هو العلم بوجوده
فـقــط .مــع غ ــازي قهوجي وح ــده ،كان
بإمكان القارئ أن ينطلق من انفلونزا
الطيور نحو أسمهان وأغنيتها «يا
طـيــور» ليتجه صــوب فــريــد األطــرش
«ي ــا ريـتـنــي طـيــر ألطـيــر حــوالـيــك» ثم
عبد الــوهــاب «بلبل ج ـيــران» ،ليعرج

بـصـبــاح فـخــري فــي أغـنـيــة «ي ــا طيره
طـيــري يــا حـمــامــة» ،قـبــل أن يـحــط به
ال ــرح ــال ف ــي دن ـيــا األس ـم ــاء واألل ـق ــاب
املنبثقة والـطــالـعــة مــن عــالــم الطيور
كاسم الكاتب والوزير املصري جابر

السينوغرافي الذي أثقلته التورية
بدا منحازًا إلى المباشرة والوضوح
في كتاباته
ع ـص ـفــور ،وس ـي ــدة ال ـشــاشــة الـعــربـيــة
فــاتــن حـمــامــة ،والـشــاعــر الكبير عمر
أبو ريشة!
ولن يكون بوسع غازي قهوجي ـ فيما
القارئ يتابعه بشغف ـ التغاضي عن
ّ
القصة والشعر واألدب وعالقته
عالم
بالطيور ،فثمة «دع ــاء ال ـكــروان» لطه

حسني ،ودي ــوان «العصفور األحــدب»
مل ـح ـمــد املـ ــاغـ ــوط ،و«مـ ــالـ ــك ال ـح ــزي ــن»
إلبراهيم أصالن إلى متون وهوامش
وحواشي لغتنا العربية بصيغتيها
ال ـف ـص ـي ـحــة وامل ـح ـك ـي ــة ،ف ـق ـي ــل« :ول ــن
يضيع الكاتب الفرصة دون أن يتناول
م ـكــانــة ال ـط ـي ــور ف ــي الـ ـت ــراث ال ـعــربــي
وف ـ ــي الـ ـح ــاض ــر االجـ ـتـ ـم ــاع ــي أي ـض ــا،
ح ـي ــث ي ـت ـس ــع املـ ـشـ ـه ــد ملـصـطـلـحــات
مــن نــوعـيــة« :ف ــرخ الـبــط عـ ـ َّـوام» ،و«إن
الـطـيــور عـلــى أشـكــالـهــا ت ـق ـ ُـع» ،وفــان
ال ـفــانــي «ن ـت ـفــولــوا ري ـش ــو» ،و«ع ـنــزة
ولـ ــو ط ـ ـ ــارت» ،وهـ ـن ــاك تـعـبـيــر حميم
ه ــو «الـ ـع ــش ال ـ ــزوج ـ ــي»! إل ـ ــى جــانــب
محطات الـكــام« :عصافير بطنو عم
تــزقــزق» و«ش ــي بـطـ ّـيــر الـعـقــل» وفــان
«ط ــار صــوابــه» .ولــن تـكــون السياسة
بعيدة عن الحدث والحديث« :طــارت
ّ
فلسطني» ،وأن الحزب الفالني انقسم

إلى معسكرين« :الحمائم والصقور»!
وش ـع ــار الـلـبـنــانـيــن ع ــن لـبـنــان ال ــذي
ال يـ ـحـ ـل ــق اال بـ ـجـ ـن ــاحـ ـي ــه« :املـ ـسـ ـل ــم
واملسيحي» ...وذلــك من دون تفعيله،
ً
حتى «طــار» البلد فعليًا ،وصــوال الى
زم ــن «ال ــدواع ــش» حـيــث ينعقد األمــل
على الحوار بني «سليمان والهدهد»!
وي ـخ ـتــم« :أخ ـش ــى أن ت ـكــون «حـمــامــة
ال ـس ــام» امل ــوع ــود ...حــامـلــة لـفـيــروس
«انفلونزا الطيور».
هـ ــذه ال ـط ــاق ــة ال ـهــائ ـلــة م ــن الـسـخــريــة
املـ ـ ــرة الـ ـت ــي مـ ـي ــزت ق ـه ــوج ــي مـنـحـتــه
ه ــوي ــة اب ــداع ـي ــة م ـت ـم ـيــزة .ه ـك ــذا كــان
على الصحافي رياض نجيب الريس
املـتـمـيــز بــرغـبــة هــائـلــة ف ــي املـشــاكـســة
أن يـحـفــظ لــه مـكــانــا فــي كــل مطبوعة
ي ـصــدرهــا ،وك ــان ال ي ـتــردد فــي الـقــول
فــي مجالسه الخاصة :إن مجلة دون
غازي قهوجي تبقى غير مكتملة.
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ــراف العصر الذهبي
من قبة القلب إلى قبة المسرح
عبيدو باشا*
ال ي ـن ــدرج ح ـض ــور غـ ــازي قـهــوجــي،
فــي مجاالته باالختناق .االختناق،
ع ـ ـن ـ ــده ،عـ ـب ــث ال ـ ـ ــوج ـ ـ ــود .ل ـ ــم ي ـن ـت ـ ِـم
الكاتب والسينوغراف ،إلى صحافة
السخافة ،وهو يهجو بكتبه القليلة،
نـ ـق ــاط اإلع ـ ـ ــام ف ــي ل ـب ـن ــان وال ـع ــال ــم
ال ـع ــرب ــي .ك ــل ق ـض ـيــة ،ق ـض ـيــة عـبــور
طــويــل ،بــالـطــريــق إلــى الــوصــول إلــى
مـنـطـقــة األل ـ ـ ــوان ال ـص ــري ـح ــة .بـعـيـدًا
م ــن م ـفــاتــن امل ــذاه ــب االس ـت ـهــاك ـيــة،
نط فــوق الخيبات والتقلبات إلزالــة
األوه ـ ـ ـ ـ ــام وق ـ ـ ـيـ ـ ــادة الـ ـجـ ـمـ ـه ــور إل ــى
األسس املتينة ،لكل ما ّ
يمت إلى فن
املـســرح .فــي الجامعة ،انتشر نــوره،
بحيث علم الجميع ،أنا منهم ،الفرق
بني األحمر والــدم .الفرق بني األزرق
و»األبـ ـي ــض امل ـت ــوس ــط» .ه ـن ــاك ،عند
ك ـع ــب امل ـب ـن ــى ال ـح ــدي ــث ف ــي مـنـطـقــة
الروشة ،فـ َّـرغ الكلمات من كل معنى
زائــد .هناك ،في الطابق العاشر ،في
غــرفــة ع ــادي ــة ،املـطـبــخ عـلــى األرج ــح،
م ـ ــرر ع ـب ــر عـ ـب ــاءة الـ ــوجـ ــود املـثـقـبــة
بالحرب ،أحد أهم الفنون املسرحية
املجهولة ،حتى تلك األيــام البعيدة.
السينوغرافيا ،أو فن شحن املسرح
بــال ـك ـثــافــة اإلض ــافـ ـي ــة .ال ي ـه ــرب من
الـبــاد ،فــي غياب األج ــواء الحلمية،
وهــو يقضي معظم أوقــاتــه بتغيير
ع ــادات العيون .لــم أعــد اتــذكــر غــازي
قهوجي ،مذاك ،ألنه أضحى ،شيئًا ال
يمحى من اليوميات .ما عــاد أجاب
ع ـل ــى ه ــات ـف ــه ال ـخ ـل ـي ــوي فـ ــي األي ـ ــام
املــاضـيــة ،ألنــه مــا عــاد وجــد صورته
«ال ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــدة» م ـ ـسـ ــاويـ ــة لـ ـص ــورت ــه
«ال ـق ــدي ـم ــة» ،ب ـعــدمــا أص ـي ــب جـســده
بالضمور.
مــا أراد أن نسمع تقطعات أنفاسه،
وهو على سرير الغربة والوحدة في
الجامعة األميركية .داس على الواقع
بــأقــدام قــاسـيــة ،غير أنــه كلما داس،
َّ
ح ــل ــق .بـيـتــر ب ــان ب ـي ــروت وع ــواص ــم
املشرق العربي ،لم يصبه ألم الجسد
امل ـح ـبــوس ف ــي مـضـيــق الـتـنـفــس في
ت ـلــك ال ـس ـن ــوات ،ألن ــه ل ـ َّـم يـبـتـعــد عن
مـصـبــاح روح ــه .روح خ ـيــرة ،طيبة،
متفائلة .ش ــروط الـطـيــران فــي أفــام
بيتر ب ــان .الـفــرق بينه وبــن صناع
السلسلة املشهورة ،أنه ربط املسافة
بينه وبني خياله ،بالجهاز العصبي
ً
ال ب ــالـ ـي ــد .بـ ـق ــي م ـ ـح ـ ـمـ ــوال ،بــرف ـعــة
مستوى لزومه ،بالتجارب الكثيرة.
شــارك كل صباح ،ال بتتبع الخطى،
بـ ـ ــرسـ ـ ــم الـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــى ،ع ـ ـلـ ــى مـ ـنـ ـص ــات
ك ـبــار مـســرحـيــي لـبـنــان ،بـعـيــاراتـهــم

املختلفة ،مــن األخــويــن رحـبــانــي ،إذ
تـ ـه ــادى ب ــزه ــو ق ـل ـيــل بـيـنـهـمــا وبــن
السيدة فـيــروز ،إلــى زيــاد الرحباني
(«ف ـي ـل ــم أم ـي ــرك ــي ط ــوي ــل» وغ ـيــرهــا)
وي ـع ـقــوب الـ ـش ــدراوي ف ــي «هـجــائـيــة
ال ـ ـطـ ــرطـ ــور» عـ ــن «فـ ــراف ـ ـيـ ــر» يــوســف
ادريس ،وشارون على أبواب بيروت،
يـ ـم ــر فـ ــي أزقـ ـ ـ ــة الـ ـظ ــل بـ ــن شــرك ـتــي
مياه بيروت وشركة كهرباء لبنان،
م ـم ــارس ــا ه ــواي ــات ــه ال ـق ــات ـل ــة ،بـقـطــع
امل ـ ــاء وال ـك ـه ــرب ــاء ع ــن ب ـي ــارت ــة ال ـعــام
 .٨٢ث ـ ــم ،روج ـ ـيـ ــه ع ـ ـسـ ــاف ،ب ــواح ــدة
مــن مـســرحـيــاتــه الـبـعـيــدة عــن أدوات
املسرح العادية« :كرامبول».
في «كــرامـبــول» ،لعب غــازي قهوجي
أدواره ذات القرارات املرتفعة ،املوحدة
ب ــن امل ـق ــام ــات وال ـل ـغ ــة .ال ـب ـع ـيــدة عن
الحذلقات .ثم ،أخذه الوضع إلى غناء
األلم املتصاعد ،بعدما أضحت البالد
جهنم النهايات الدائمة .ليس غازي
ق ـهــوجــي ،شــاعــر كـبـيــر ف ــي الـتـجــربــة
املـســرحـيــة اللبنانية ،ألن ــه شاعرها
ال ــوح ـي ــد ،ع ـبــر ال ـس ـيـنــوغــراف ـيــا ،ذلــك
أنــه لئن امتلك الكتابة الشعرية في
املـ ـس ــرح ،إن ـمــا امـتـلـكـهــا بــالــرهــانــات
الـ ــواق ـ ـع ـ ـيـ ــة ،عـ ـل ــى جـ ـس ــر ال ـب ـس ــاط ــة
ال ـش ـخ ـص ـيــة ،ب ـت ـض ــاري ــس ال ـط ــري ــق،
بصخورها ذات الـنـبــض ،الصامت،
ال ـ ـهـ ــائـ ــل .كـ ــل م ـس ــرح ـي ــة ره ـ ـ ـ ــان .كــل
م ـســرح ـيــة ،بــال ـب ـهــو ،ع ـلــى س ـجــادات

ت ـ ـشـ ــريـ ــف غ ـ ـ ـ ـ ــازي قـ ـ ـه ـ ــوج ـ ــي .رسـ ــم
سـيـنــوغــرافـيــا مـســرحـيــة ألح ــد أب ــرز
الـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــاب امل ـ ـسـ ــرح ـ ـيـ ــن ف ـ ــي ل ـب ـن ــان
وال ـع ــال ــم ال ـع ــرب ــي :أس ــام ــة الـ ـع ــارف.
س ـي ـن ــوغ ــراف ـي ــاه واح ـ ـ ــدة م ــن أش ـك ــال
ج ـمــال ال ــزم ــن ،ف ــي «بـنـسـيــون الـســت
نـعـيـمــة» ( 1991ـ ـ تــوقـفــت عــروضـهــا
بسبب ارت ـفــاع سـعــر ص ــرف ال ــدوالر
األم ـي ــرك ــي واألح ـ ـ ــداث املـ ــوازيـ ــة) .كل
م ـســرح ـيــة عـ ـن ــده ،ن ــات ــج ال ـع ـك ــس .ال
ألن ــه ي ـعــارض امل ـك ـتــوب ،بــل أن ــه يقرأ
الداخل بالداخل .هناك ،يغدو الشكل
واض ـحــا ،ك ـخــارج ،وهــو يمنح نعمة
تـقــاســم الـفـضــاء املـكـســو بجمالياته
الرصينة ،ذات الــرحــابــة ،ذات األفــق.
عالم يجيء إلــى املسرح ،عالم غازي
يكتف بــذلــك ،ألنــه أدرك
قـهــوجــي .لــم
ِ
أنه ينبغي إبطاء الواقع ،بغية بلوغ
معناه .هكذا ،ساهم في إطالق مسرح
األط ـف ــال ال ـيــومــي ،م ــع عـمــر الـشـ َّـمــاع
وفائق حميصي .هكذا ،حارب الواقع
الضاري لحصر األعمال الفلكلورية،
والراقصة ،بالحفر في املاضي وحده،
مع فهد العبد الله .بفرقة العبدالله.
ه ـن ــاك ،ب ــدت امل ـســرح ـيــات الــراق ـصــة،
ع ـلــى ق ــدر م ــن ال ــرح ــاب ــة ،م ــن رحــابــة
غــازي قهوجي .ألن الرجل امتلك كل
ب ــداءة الـحــب .كــل أدوات املـســرح غير
املجوفة بالتواضع األجوف.
اإلشـ ــارات حــاضــرة بـغــازي قهوجي.

ال عــاقــة ل ــه بــالـتـطـبـيـقــات البطيئة،
وهو يشيد األعمال في فلك النظرات
ذات الـبــؤر املــزدوجــة .لــم يرفع سقفًا
م ـ ـس ـ ـت ـ ـعـ ــارًا ،حـ ـ ــن طـ ـلـ ـب ــت م ـ ـنـ ــه ،أن
يغير بــالـهــوة الـفــاغــرة فــي إنجيلية
امل ـص ـي ـط ـبــة .أخـ ــذ امل ـن ـظ ــور امل ـب ـســط،
أع ــاده إلــى الـيــاس شــوفــانــي ،حلقات
حلقات ،فوق تيجان األعمدة .أصعد
ث ـق ــب الـ ـضـ ـي ــاء ،م ــن ق ـب ــة ال ـق ـل ــب إل ــى
قـبــة امل ـس ــرح .ه ــذه قــاعــدتــه الــدائ ـمــة،
أن ن ـس ـم ــو ال أن ن ــرتـ ـط ــم .لـ ــم ي ـقــدم
أقــراص عسل عالقته باآلخرين ،إلى
اآلخ ـ ــري ـ ــن .أم ـ ــن ص ـ ـنـ ــدوق ذك ــري ــات
األخـ ــويـ ــن رحـ ـب ــان ــي .أمـ ــن ص ـن ــدوق
ذكــريــات الـكـثـيــريــن ،أبـقــى الــذكــريــات
بفراغات أزمنتها ،بدون أن يخنقها.
هذا الرجل بحيرة ،بحر .هذا الرجل،
أجـمــل مــن بـحـيــرة ،ح ـ ٌـر ،ينتج بــدون
رغـ ـب ــة ب ــإمـ ـح ــاء أح ـ ـ ــد .ال ح ـس ــاب ــات
خسائر ،عنده .وال مصادرة إيماءات.
ش ـب ـك ــة م ـن ـم ـن ـم ــات م ـ ـط ـ ــرزة ،بـ ــروح
األسـ ــاف وال ـح ـضــارات ال ـجــديــدة .ال
شـ ــيء ،بـعـيـدًا م ــن امل ـس ــرح ،بــالــرجــل،
إال حياء الرجل .لطاملا أخفى حياءه
بالهجاء والتهكم والتنكيت .لن ينام
بعد اليوم ،بعد أن مات هادئًا ،هدوء
لهجته الهادئة .مات صياد الفيروز،
مــن أل ــوان امل ــاء .مــات ح ــارس عرائس
البحر .ال دليل ،بعد ،إلرجاء الحزن.
* ناقد مسرحي لبناني

خالل تشييعه أمس

ّ
الساحلية (جنوب لبنان) ،ولد غازي
في مدينة صور
ّ
ق ـهــوجــي عـ ــام  .1944ال شـ ــيء ي ـف ــوق ح ــب ــه لـلـبـحــر.
صــور بالنسبة إلـيــه ليست جـغــرافـيــا ،بــل هــي الناس
وال ـصـ ّـيــادون والـحــرفـيــون وكــل مــا تحويه مــن أطياف
ّ
دينية ومذهبية تمثل نموذجًا لبنانيًا فريدًا .نشأ في
ّ
ميًا يمتلك
بيئة قومية عربية .كــان والــده شــاعـرًا ّتهك ُ
مكتبة ضخمة ،ووالدته كانت «من املتعلمات األ َول في
ص ــور» .مــن مــاعــب «الكلية الـجـعـفــريــة» ،كــان ينطلق
ورف ــاق ــه إل ــى ال ـت ـظ ــاه ــرات ،راف ـع ــن ش ـع ــارات ال ـعــروبــة
ّ
ثانوية
والــدفــاع عــن فلسطني .عــام  ،1961إنتقل إلــى
«املقاصد» ،قبل أن يدخل إلى «الجامعة اللبنانية» في
بيروت ليدرس العلوم السياسية واإلدارية.
في عام  ،1966انطلق إلى العاصمة البلغارية ليمضي
ست سنوات متخصصًا في علم السينوغرافيا .كتب
عنه الراحل عصام محفوظ مقالة في أواخــر ،1972

سيرة
فأثارت انتباه منصور الرحباني الذي أرسل في طلبه.
استمر التعاون  22عامًا ،انطالقًا من مسرحية «لولو»،
مرورًا بـ «املحطة» و«بترا» و«املؤامرة مستمرة» و«ميس
الريم» و«الربيع السابع» ،وإعادة ملسرحية «الشخص»
ً
ف ــي األردن ،ف ـض ــا ع ــن م ـج ـمــل األع ـ ـمـ ــال الـغـنــائـيــة
واالسكتشات املتنقلة .عمل كذلك مع زيــاد الرحباني
في مسرحياته «نزل السرور» و«بالنسبة لبكرا شو»
و«فيلم أميركي طــويــل» ،إضافة إلــى مسرحيات نبيه
أبو الحسن كـ«أخوت شاناي» ،وباقة من أعمال يعقوب
الشدراوي وروجيه عساف وعبد الحليم كركال وفهد
الـعـبــد الـلــه وج ــواد األس ــدي وفــائــق حميصي ونـجــدة
أن ــزور وغـيــرهــم ...وهـنــاك أيـضــا عـشــرات املسلسالت
التلفزيونية واألفالم ،منها فيلم «ناجي العلي» ()1992
للسينمائي املصري عاطف الطيب بطولة نور الشريف،
و«التقرير» ( )1986لدريد لحام ورغــدة .وكــان املدير

واملشرف الفني العام لفرقة الرحابنة وفيروز وشارك
فــي العديد مــن أعمالهم طــوال عشرين عــامــا ،إضافة
إلى تعاونه مع فرقة فهد العبد الله في تصميم األزياء
والديكور .كانت له مساهمات في مهرجانات لبنانية
كثيرة كمهرجاني بيروت وصور ،وهو عضو مؤسس
للحركة الثقافية في لبنان ،كما قـ ّـدم برنامجًا إذاعيًا
بعنوان «قـهــوجـيــات» ،وكتب أفـكــارًا لــإذاعــة للبنانية،
ّ
وأعد أبحاثًا في تاريخ العادات والتقاليد .كتب قهوجي
في شبابه في ملحق «النهار» يوم كان الشاعر الراحل
ً
مسؤوال عنه .كان كتابه ّ
األول «قهوجيات
أنسي الحاج
ـ ـ ـ أركيلة الحلم العربي» عــام 2003؛ ثـ ّـم «قهوجيات ـ ـ ـ
هب ّ
ما ّ
ودب» عام  ،2005وأخيرًا «قهوجيات  3ـ ـ ـ عرب
ّ
الصابون» عام  .2007أكاديميًا ،درس الراحل مادة فن
الديكور والتصميم املشهدي والسينوغرافيا وتاريخ
األزياء في الجامعة اللبنانية و«الجامعة اليسوعية».

يا غازي ُالحبيب...
ها أنا صرت فقيرًا
ياسين رفاعية *
غــازي قهوجي رفيق عمر من أربعني سنة .كان
ّ
شــابــا مليئًا بالنشاط حتى لتحسب أن ــه عشرة
رج ـ ــال .أحـبـبـتــه م ـنــذ يـفــاعـتـنــا ،لـثـقــافـتــه املـمـيــزة
املتنوعة في كل أشكالها ،ولطرافة الجلوس معه،
حيث نكتة إثــر نكتة ،وحكاية بعد حكاية .كان
يجلونا من داخل بتفاؤله وحبه للحياة .وإذا جاء
الجد ،فال تسأله عن بيت شعر حتى يقول لك من
ّ
صاحبه .وأظــن أنــه كان يحفظ أكثر من مئة ألف
بيت من الشعر ،ولكل مقام مقالّ .
ّ
ومحب
حبوب
ولــم تكن االبتسامة تفارق وجهه الصبوح .كان
جاري ،بيته على بعد خطوات من بيتي .كنا دائمًا
وكل يوم نجلس معًا في مقهى «السيتي كافيه»
املأسوف عليه أيضًا .كان يجمعنا وراء طاوالته،
ّ
فال نمل من بعضنا في رحابة هذا املقهى الذي
خسرناه وخسرنا التالقي فيه.
كنت على اتصال دائــم بغازي ،وربما كل يوم أو
يومني .لم يكن يتحدث عن مرضه .وكنا نتحاشى
ّ
سؤاله عنه طاملا أنه ال يريد الحديث فيه ...وكنت
أنتبه جزئيًا إلى ضموره يومًا بعد يــوم ،فأخاف
أن أســالــه ألسمع منه خبرًا يؤملني .كــان وسيمًا
وأنيقًا على الدوام ،ويقبل على الحياة بهدوء رجل
العلم ،بل ألقل رجل الدين لكثرة شفافيته ورقته.
كان عنده لكل سؤال جواب .أهتف له ألسأله عن
مشكلة ما ،أو قضية أدبية ،فكان جوابه دومًا على
رأس لسانه كما يقولون .سريع البديهة ،سريع
ّ
نشر ثــاثــة كتب
السخرية ،وال أحــد يـصـ ّـدق أن ــه
ّ
متسلسلة بـعـنــوان «ق ـهــوج ـيــات» كــلـهــا سخرية
بارعة من كل شيء ،من األوطــان ،من الناس ،من
الفنون ،كل الفنون ،من اآلداب ،كل اآلداب ،بمعرفة
كــل ش ــيء وتـحــويــل كــل ش ــيء إل ــى ض ـ ّحــك .كــان
يضحك من كل قلبه على مآسينا ،معلقًا« :بعد
ما شفتو شــي» .وها نحن اآلن« ،شفنا» البعض
مما توقعه غ ــازي .كــان يتنبأ بالكثير وال يقول
لنا إال القليل.
كـ ـ ـ ــان مـ ـحـ ـب ــوب ــا مـ ـ ــن الـ ـجـ ـمـ ـي ــع ح ـ ـتـ ــى جـ ـي ــران ــه
والسوبرماركت الصغير لصق بيته .كنت أجيء
إلى السيد فريد صاحب املحل ألسأله عن غازي،
ّ
فيبادرني أنــه سأل عنك .كان حنونًا حنون األم،
ّ
وعطوفًا عطف األب .وفي الحقيقة ،رغم أنني أكبر
منه بعشر سنوات ،لكني كنت أشعر وأنا أجلس
إليه أنني التلميذ وأنــه األب .يكتشف الخطأ من
إلى الصح في الشعر أو القصة أو
نظرة ،وينتبه ّ
املقالة ،فيفرح معلقًا« :ما زلنا بخير».
ك ـن ــت ش ـخ ـص ـيــا أحـ ـب ــه وأتـ ــآلـ ــف مـ ـع ــه ،ب ــل كـنــت
أستدرجه إلى الكالم ّ
ألن الكالم الذي يتحدث فيه،
فيه صفوة الكلمة املنتقاة من غير قصد.
ّ
ل ــم أصـ ـ ـ ـ ّـدق ،وال أس ـت ـط ـيــع أن أص ـ ـ ّـدق أن ـ ــه رحــل
بغفوة منا ،أو بشكل سري ،عافيًا الحياة الظاملة
املستبدة ،الكارهة للخلق.
ك ـيــف ش ــاب ب ـه ــذا ال ـع ـمــر ي ـج ــيء املـ ــوت بـعـبــاءتــه
ال ـس ــوداء الـفـضـفــاضــة وي ــأخ ــذه م ـنــا؟ أل ـيــس هــذا
منتهى الظلم؟
كنا بحاجة إليه وما زلنا .وأنــا شخصيًا بحاجة
إلـيــه ،إليه دائـمــا ،بحاجة إليه فــي كــل شــيء ،كنت
بوجوده كصديق غنيًا ،وأنا اآلن أصبحت فقيرًا،
فكيف لــي أن أعـثــر عـلــى بــديــل ل ــه؟ ه ــذا فــي رابــع
املستحيالت.
يا غازي الحبيب
وكـ ـم ــا يـ ـق ــول امل ـ ـقـ ــدس :أنـ ـت ــم ال ـس ــاب ـق ــون ون ـحــن
الالحقون .وقــال عمر بن الخطاب :املــوت باب كل
ّ
منا عابره .وما نحن في الحقيقة إال سكان بيوت
تجاور املقابر.
* روائي سوري
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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة

ّ
ّ
الشح ُاد المسلح

ٌ
ُ
اإلنسان وحش «مقلوب»
ُ ّ
ُ
يعجز عن الوصول إليه.
يرغب إل في ما
ال
..
ُ
ّ
الشحاد الذي:
نعم ،هو
ُّ
كل ُه في ْ
الوح ِل
ُ
وعينه على التاج.
وبسبب هذا)
ربما لهذا (ألجل هذا،
ِ
َ
ُ
الحيوان الوحيد الذي َم َّـجد الطموح،
هو
ّ
النواميس واألسلحة.
واختراع
تدجني اآلله ِة،
وفكر في
ِ
ِ
ِ
2015/2/13

صورة
وخبر
ُ
تختتم اليوم
في مدينة كالي
الكولومبية
الدورة العاشرة من
«المهرجان الدولي
للسالسا» ،التي شارك
فيها آالف الراقصين
المنتمين إلى
مجموعة كبيرة من
المدارس المحلية
والعالمية .وتبارى
المشاركون في فئات
كثيرة بعروض ساحرة
من الرقصات الثنائية
والجماعية والفردية.
(لويس روبايو ــ أ ف ب)

ُ
قميص المجانين
ليس من الضروري ْأن َ
َ
َ
َ
أهدوك
قميص املجانني الذي
تكون مرتديًا
َ
يتعرفوا َ
الحب ،لكي ّ
صبيحة عيد ّ
(حشد
إليك داخل الحشد
ّإياه
ِ
ّ
العقالء والسفاحني).
ِ
َ
ْ
إنهم ق ــادرون ،حتى وأن ـ َـت تحت ســابــع أرض ،أن ّ
يشموا رائحة
ِ
ّ
َ
خوفك التي ال َيعزونها إل إلــى دن ــاء ِة عقلك ،وفـسـ ِـاد هذياناتك
وأحالمك.
ِ
..
ّ َ ٌّ
ثمة حل وحيد للنجا ِة ِمن صرام ِة نواميسهم:
ْ
ْ
مت! ...أو اجعلهم أمواتًا!
2015/2/14

الفاتيكان يطرد كاهنًا مثليًا

بدر الدين وصالح
فوز مع CEPAL

هناء محاميد
مقاومة ونص!

فاز اللبنانيان هبة الخطيب
بدرالدين وإيصال صالح
(الصورة) بجائزتني في املسابقة
األدبية ضمن املسابقة األدبية
ّ
التي نظمها «املركز األوروبي
لتعزيز الفنون واآلداب»
( )CEPALلعام  .2015وقد أقيم
احتفال تسليم الجوائز في 20
أيلول (سبتمبر) املاضي في
ثيونفيل في فرنسا .حازت
الفنانة التشكيلية هبة الخطيب
بدرالدين جائزة «أفروديت» عن
الفئة الفرنكوفونية عن ديوانها
( Ce que je veux direماذا
أقصد) الذي يحتوي على أشعار
تتواءم مع عدد من اللوحات
قضايا اجتماعية
الفنية ،ويطرح ّ
وإنسانية .علمًا بأنها كانت
قد وقعته في أيار (مايو) 2013
خالل افتتاح معرضها التشكيلي
في «قصر األونيسكو» في
بيروت آنذاك .أما إيصال صالح
فقد حصل على الجائزة الكبرى
«الفاييت» وشريط االستحقاق
ّ
الثقافي عن معلقته التاريخية.

أبت مراسلة «امليادين» في
القدس املحتلة هناء محاميد إال
أن تتقاسم معاناة الفلسطينيني
وتحديدًا أهالي بلدة العيسوية.
أصيبت هناء في وجهها ّ
جراء
قنبلة صوتية أطلقها االحتالل
الصهيوني عليها أثناء تغطيتها
اقتحام هذه البلدة املذكورة
الشاب فادي
ومنزل الشهيد
ّ
علوان .هذا األخير نفذ ّأول من
أمس عملية طعن مستوطنني
في القدس املحتلة قبل أن يقضي
بنيران العدو .سقطت املراسلة
الفلسطينية أرضًا ،وسرعان
ما ّ
تحولت هي إلى الحدث،
فيما سمعناها تصرخ من شدة
األلم .عولجت في املستشفى
ولم تستسلم ألوجاعها .هكذا،
ّقررت محاميد ّ
تحدي البطش
الصهيوني وخرجت صباح أمس
مضمدة
برسالة مباشرة وهي ً
الوجه (الصورة) ،واضعة هذا
االعتداء ضمن «االستهداف
املباشر للطواقم اإلعالمية في
القدس ،وترهيب املقدسيني».

طرد الفاتيكان أخيرًا الكاهن البولندي
كريستوف أوالف شارامسا ( 43سنة)،
ً
بعدما أحدث زلزاال في األوساط
الكاثوليكية إثر كشفه عن مثليته الجنسية
في روما .األب شارامسا الذي كان عالم
الهوت في املؤسسة البابويةّ ،كان قد أعلن
السبت املاضي خالل مؤتمر أنه يعيش

مع حبيبه اإلسباني منذ سنوات ،منتقدًا
املوقف «العدائي» للكنيسة الكاثوليكية
من املثليني« :إعالني عن األمر صعب جدًا
معاد للمثلية .أطلب منكم األخذ
في وسط
ٍ
بعني االعتبار هذا الواقع الذي يصعب
فهمه على أي شخص لم يمر بمثل هذه
الظروف».

وفي بيان رسميّ ،
عبر الفاتيكان عن
غضبه من هذا اإلعالن «الخطير وغير
ّ
املتحدث باسم
املسؤول» ،قبل أن ّيكشف
البابا فرنسيس أنه سيتم طرد الكاهن من
منصبه «فورًا» .وأتى ذلك قبيل افتتاح
الحبر األعظم أمس لسينودس مهم
لألساقفة حول العائلة.

