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سياسة

ّ
حل طائفي ألزمة المطامر
قضية اليوم

ّ
موت خطة الوزير أكرم شهيب ،فتسارعت االتصاالت واللقاءات إليجاد مخارج .إل أن
تداركت القوى السياسية أمس احتمال ّ
الدولة الطائفية العاجزة لم تنتج سوى حل على شاكلتها :مطمر نفايات لكل طائفة!
ألن الدولة وأركانها ال يتقنون إال
لعبة التطييف واملذهبة ،لم يجدوا
ط ــرح ــا ل ـحــل مـشـكـلــة ال ـن ـفــايــات إال
ب ــ»تــوزي ـع ـهــا ف ــي ش ـكــل عـ ــادل على
املناطق والطوائف» ،وفقًا لصيغة
« 6و 6م ـكـ ّـرر» الـهـشــة .وإذا ســارت
األم ـ ــور وف ــق ال ـط ــروح ــات األخ ـيــرة
ال ـتــي تــم تــداول ـهــا أم ــس لـحــل أزمــة
ـات ،فـقــد ال يـمــر وق ــت طويل
الـنـفــايـ ُ
قـ ـب ــل أن تـ ـ ـف ـ ــرز الـ ــزبـ ــالـ ــة وت ـع ــال ــج

وزير المال لن يصرف
رواتب العسكريين
«إال بطريقة قانونية»

مذهبيًا ،قبل إرسالها الى «مطامر
الطوائف».
وم ــع وصـ ــول خ ـطــة وزيـ ــر ال ــزراع ــة
أكــرم شهيب الــى الطريق املسدود،
م ــع ت ــروي ــج ت ـي ــار املـسـتـقـبــل ط ــوال
األس ـب ــوع ــن امل ــاض ـي ــن أنـ ــه عــاجــز
عـ ــن ف ـت ــح م ـط ـم ــر س ـ ـ ــرار فـ ــي ع ـكــار
إذا ل ــم ُي ـ ّ
ـؤم ــن ف ــي امل ـق ــاب ــل «مـطـمــر
ش ـ ـي ـ ـعـ ــي» ،خـ ـ ـ ــرج الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ن ـب ـيــه
بـ ـ ّـري ب ـط ــرح ت ــوزي ــع امل ـطــامــر على
امل ـن ــاط ــق .وأب ـ ــدى وزيـ ــر املـ ــال علي
ّ
املطول الذي
حسن خليل ،في اللقاء
ضـ ّـمــه فــي الـســراي الحكومي أمس
م ــع رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة ت ـم ــام ســام
وال ــوزراء شهيب ووائــل أبو فاعور

ونهاد املشنوق ،موافقة حركة أمل
ّ
وحــزب الله على تولي أمر نفايات
الضاحية الجنوبية ،على أن تذهب
نفايات بيروت الى سرار ونفايات
الشوف وعاليه وبعبدا الى مطمر
يعمل الـنــائــب ولـيــد جـنـبــاط على
تأمينه .وفي هذه الحال ،يكون على
القوى املسيحية مسؤولية إيجاد
م ـط ـمــر ل ـن ـفــايــات املـ ــن وكـ ـس ــروان.
وفـيـمــا لــم يفصح خليل عــن مكان
املطمر ،أك ــدت مـصــادر لــ»األخـبــار»
أن املـشـنــوق مستمر فــي االت ـصــال
مع فعاليات عكار لتبديد هواجس
الـبـعــض وال ــوص ــول ال ــى ح ــل ،وأن
شـ ـهـ ـي ــب س ـي ـل ـت ـق ــي رئ ـ ـيـ ــس ت ـك ـتــل

«توزيع النفايات في شكل عادل على المناطق والطوائف» (هيثم الموسوي)

التغيير واالصــاح النائب ميشال
ع ــون والـنــائــب ســامــي الـجـمـ ّـيــل من
أج ــل مـســألــة تــأم ّــن مـطـمــر لجبيل
وك ـ ـسـ ــروان .وت ــوق ـع ــت املـ ـص ــادر أن
تــدخــل الـقــوى املسيحية فــي حملة
مزايدات في ما بينها ،ما قد يعرقل
ت ـن ـف ـيــذ ه ـ ــذا االق ـ ـت ـ ــراح ،ع ـل ـمــا ب ــأن
تمريره يحتاج الــى جلسة ملجلس
ال ــوزراء لتمويله ،ويتطلب موافقة
مـسـيـحـيــة .وف ـي ـمــا ق ــال ــت امل ـص ــادر
إن تـ ـطـ ـبـ ـي ــق هـ ـ ـ ــذا امل ـ ـ ـخـ ـ ـ ّـرج ل ـيــس
ً
ً
مستحيال ،إال أنـهــا لــم تعلق آمــاال
كبيرة على إمكان تمريره.
الى ذلك ،أجرى قائد الجيش أمس
سـلـسـلــة اتـ ـص ــاالت ب ـس ــام ووزيـ ــر
املال والرئيس نبيه بري ،كذلك زار
وزي ــر ال ــدف ــاع س ــام ملـعــالـجــة أزم ــة
صرف رواتب العسكريني .وتتعدى
أزم ـ ــة الـ ــرواتـ ــب ال ـج ـيــش إلـ ــى قــوى
األمن الداخلي واألمن العام وبعض
قطاعات التعليم واملوظفني.
وأش ــارت مـصــادر ّ
مقربة مــن وزيــر
املــال إلى أن األخير أجــرى سلسلة
إجـ ــراء ات لتوفير األم ــوال الــازمــة
عبر التوفير مــن اإلنـفــاق الـعــادي.
وقـ ـ ــالـ ـ ــت املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر إن «الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة
سحبت كــل االقـتــراحــات ومراسيم
ال ـن ـق ــل م ــن االحـ ـتـ ـي ــاط ــي ،ووف ــرن ــا
املالّ ،
وأمنا ما يغطي حتى نهاية
الـعــام .لكن هــذا األمــر يتطلب نقل
األمـ ـ ـ ــوال م ــن االحـ ـتـ ـي ــاط إلـ ــى بـنــد
الرواتب ،وهذه تحتاج إلى مرسوم
مـ ــن م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء» ،فـ ــي وق ــت
ّ
يصر فيه ســام على عــدم الدعوة
إلى جلسة للحكومة قبل الوصول
إل ـ ــى مـ ـخ ــرج م ــن أزمـ ـ ــة ال ـن ـف ــاي ــات.
وق ـّـال ــت املـ ـص ــادر إن «وزيـ ـ ــر امل ــال
حــذر من هــذه األزمــة منذ أكثر من
شهر ونصف ،والـقــوى َالسياسية
ل ــم تـسـتـجــب ول ــم ت ـت ـعــاط بـجــديــة،
ً
وهو لن يصرف ماال بطريقة غير
قانونية ،وعلى القوى السياسية
ّ
تحمل مسؤولياتها».

حمود يقطع
زيارته أللمانيا:
قضية «أمير
الكبتاغون» الى
التسوية؟
فـ ــي م ــؤش ــر الـ ـ ــى أن قـضـيــة
«أمـيــر الكبتاغون» السعودي
عـ ـب ــداملـ ـحـ ـس ــن ب ـ ــن ول ـ ـيـ ــد آل
سعود ،الــذي أوقــف في مطار
ـروت ق ـب ــل ي ــوم ــن ب ـعــدمــا
بُـ ـي ـ َ
ضـ ـ ـ ِـبـ ـ ــط ف ـ ــي حـ ـق ــائـ ـب ــه ن ـحــو
طنني مــن أق ــراص الكبتاغون
امل ـ ـ ـخـ ـ ــدرة ،ب ـ ـ ــدأت تـ ـخ ــرج مــن
اإلط ــار القضائي ال ـعــادي الى
ال ـت ـســويــات ،قـطــع مـ ّـدعــي عــام
التمييز سمير حمود زيارته
ألمل ــانـ ـي ــا ،وع ـ ــاد ال ـ ــى ب ـي ــروت
ملتابعة املـلــف .ويمكن املدعي
ال ـعــام أن يـطـلــب مــن الـقــاضــي
دان ــي شــراب ـيــه ت ــرك امل ـلــف لــه،
ق ـب ــل انـ ـتـ ـه ــاء م ـ ــدة ال ـتــوق ـيــف
االح ـت ـيــاطــي ،ألن األمـ ــور بعد
انتهائها تصبح أكثر تعقيدًا.

تقرير

بري لهيئة التنسيق:
المستقبل واالشتراكي والقوات ضد السلسلة
فاتن الحاج
نقل وفد من هيئة التنسيق النقابية
ّعن رئيس مجلس النواب نبيه بري
أنــه «طــرح على أعضاء هيئة مكتب
املجلس النيابي الــذيــن يمثلون كل
ال ـك ـت ــل ال ـس ـي ــاس ـي ــة إدراج م ـش ــروع

هناك اتجاه لتنفيذ
اإلضراب واالعتصامات يوم
الثالثاء المقبل
ق ـ ــان ـ ــون س ـل ـس ـل ــة ال ـ ـ ــروات ـ ـ ــب ض ـمــن
ّ ّ
ت ـش ــري ــع الـ ـ ـض ـ ــرورة ،إال أن مـمـثـلــي
ت ـي ــار املـسـتـقـبــل والـ ـح ــزب الـتـقــدمــي
االشتراكي وحزب القوات اللبنانية
اعترضوا على هذا الطرح» .بحسب
ُ
مـ ــا نـ ـق ــل عـ ــن ال ــرئـ ـي ــس ب ـ ـ ــري ،اع ـلــن

املعترضون انهم «لــن يوافقوا على
أكثر من قوننة زيــادة غالء املعيشة
ُ
ال ـت ــي ت ــدف ــع لـلـمـعـلـمــن وامل ــوظ ـف ــن
فهلق
منذ عــام  ،2012أمــا السلسلة ّ
مش وقتها» .حجة املعترضني أنهم
ال يـمـكـنـهــم أن ي ـش ـ ّـرع ــوا ف ــي الــوقــت
ن ـف ـســه ال ـه ـب ــات والـ ـ ـق ـ ــروض املــال ـيــة
م ــن جـهــة وزيـ ـ ــادات لـلـمــوظـفــن ومــا
يـتــرتــب عليها مــن أع ـبــاء مــالـيــة من
جهة ثانية ،وهم سألوا في اجتماع
هيئة املـكـتــب ،أول مــن أم ــس ،مــا إذا
كانت البنود الضريبية التي توفر
ً
إي ـ ـ ـ ـ ــرادات ل ـل ـس ـل ـس ـلــة ت ـ ـنـ ــدرج ف ـع ــا
ضمن تشريع الضرورة.
هـ ـيـ ـئ ــة الـ ـتـ ـنـ ـسـ ـي ــق ردت ،ب ـح ـس ــب
ّ
أعضائها ،بأن أقل ما يمكن أن تقبله
هو مشروع السلسلة املوجود اليوم
ف ــي املـجـلــس ال ـن ـيــابــي .عـنــدهــا وعــد
الرئيس بري بعرض األمر من جديد
عـلــى جـلـســة هـيـئــة املـكـتــب ،الـثــاثــاء

املقبل .وفي االنتظار ،طلب من هيئة
الـتـنـسـيــق أخ ــذ م ــواع ـي ــد م ــن الـكـتــل
السياسية املعترضة ،وال سيما من
الــرئ ـيــس فـ ــؤاد ال ـس ـن ـيــورة ومـمـثـلــي
ال ـحــزب ّ االش ـتــراكــي وح ــزب ال ـقــوات،
«وبـتـكــفــل أن ــا بــال ـبــاقــن» ،أي الكتل
التي تنتمي إلى فريقه السياسي.
وأوضحت مصادر بري لـ «األخبار»
أن كل مكونات هيئة التنسيق تريد
ال ـس ـل ـس ـلــة املـ ـط ــروح ــة ح ــال ـي ــا ال ـتــي
كلفتها نحو  1800مليار ليرة.
تبلغ ّ
وتؤكد أنه ليست هناك نية لطرح أي
تعديالت إضافية بموافقة الجميع،
لـكــن م ــاذا عــن راب ـطــة الـثــانــوي التي
أض ــرب ــت ف ــي  20ال ـ ـجـ ــاري م ــن أج ــل
تـعــديــل الـسـلـسـلــة؟ تجيب امل ـصــادر:
«الجميع موافقون والدليل حضور
رئـ ـي ــس ال ــرابـ ـط ــة عـ ـب ــدو خ ــاط ــر فــي
االجـتـمــاع ال ـيــوم (أمـ ــس)» .املطلوب
من هيئة التنسيق ،بحسب املصادر،

أن ت ـت ـحــرك وف ــق خ ـطــن م ـتــوازيــن:
األول ال ـت ــوض ـي ــح ل ـل ـك ـتــل ال ـن ـيــاب ـيــة
ّ
األخ ـ ـ ـ ـ ــرى ب ـ ـ ـ ــأن إع ـ ـ ـطـ ـ ــاء املـ ــواط ـ ـنـ ــن
حـقــوقـهــم أم ــر ال ي ـســيء إل ــى سمعة
الدولة ،والثاني الضغط في الشارع
لفرض إقرار السلسلة.
انطالقا مــن هــذه النصيحة ،تجري
ه ـي ـئــة ال ـت ـن ـس ـيــق ال ـن ـق ــاب ـي ــة ،ال ـي ــوم
وغـ ـ ـدًا ،س ـل ـس ـلــة ات ـ ـصـ ــاالت بــال ـقــوى
ال ـس ـيــاس ـيــة امل ـع ـتــرضــة ع ـلــى إدراج
سلسلة الرتب والرواتب على جدول
أعـمــال الجلسة التشريعية .ويعود
ممثلو كل ّ
مكون من مكوناتها إلى
الهيئات اإلدارية للروابط واملجلس
التنفيذي لنقابة املعلمني لوضعها
ف ـ ــي أجـ ـ ـ ـ ــواء االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت ،ت ـم ـه ـي ـدًا
لوضع آلية تنفيذية للتحرك املقبل
ف ــي اج ـت ـم ــاع ت ـع ـق ــده ال ـه ـي ـئ ــة ،عـنــد
الخامسة مــن بعد ظهر غــد ،يعقبه
م ــؤت ـم ــر ص ـح ــاف ــي ،ال ـس ـب ــت امل ـق ـبــل،

إلع ــان امل ــوق ــف .وعـلـمــت «األخ ـب ــار»
ّ
أن هـنــاك اتـجــاهــا لتنفيذ اإلض ــراب
واالعتصام الثالثاء املقبل ،أي في 3
تشرين الثاني.
ه ــذا م ــا ق ــررت ــه هـيـئــة الـتـنـسـيــق في
ً
اج ـت ـمــاع ط ــارئ ع ـقــدتــه ،أم ــس ،بــدال
من االجتماع الذي كان مقررًا اليوم.
املـ ـف ــارق ــة أن يـ ـع ــود م ـم ـث ـلــو راب ـط ــة
أساتذة التعليم الثانوي إلى الهيئة
اإلداري ـ ــة لـلــرابـطــة فــي وق ــت شــارفــت
فيه الجمعيات العمومية لألساتذة
ع ـ ـلـ ــى إنـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاز م ـ ـنـ ــاق ـ ـشـ ــة ت ــوصـ ـي ــة
باإلضراب واالعتصام في  4تشرين
الثاني املقبل ،إلقرار سلسلة تحافظ
س ـ ـتـ ــاذ
ع ـ ـلـ ــى املـ ـ ــوقـ ـ ــع الـ ــوظ ـ ـي ـ ـفـ ــي أل ُ
التعليم الثانوي الرسمي .هل أطيح
إضـ ـ ـ ــراب  4ت ـش ــري ــن الـ ـث ــان ــي؟ وه ــل
قبلت الــرابـطــة السلسلة الـتــي سبق
أن وصفتها باملسخ وبأنها تضرب
الحقوق؟
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2٠1٥  أيلول3٠ البيانات المالية المجّمعة كما في
مدققة
غير مدققة
2014 ∫h’CG ¿ƒfÉc 31 2015 ∫ƒ∏jGC 30

بيان المركز المالي المجمع

(á«fÉæÑ∏dG äGÒ∏dG ÚjÓÃ º«≤dG) 2015 ∫ƒ∏jGC 30 ‘ Éªc

458^543
131^692
242^709

312^782
106^623
156^199

á«fGõ«ŸG êQÉN
πjƒ“ äGó¡©J
á«dÉŸG äÉ°ù°SƒDŸGh ±QÉ°üª∏d IÉ£©e äGó¡©J
á«dÉŸG äÉ°ù°SƒDŸGh ±QÉ°üŸG øe áª∏à°ùe äGó¡©J
øFÉHõ∏d äGó¡©J

366^001
1^050^997
23^802^853

285^861
1^030^993
25^850^840

¿Éª°V äGó¡©J
á«dÉŸG äÉ°ù°SƒDŸGh ±QÉ°üª∏d IÉ£©e iôNGC äÉfÉª°Vh ä’ÉØch πØµJ
øFÉHõ∏d IÉ£©e äÉfÉª°Vh ä’ÉØch πØµJ
øFÉHõdG øe áª∏à°ùe äÉfÉª°Vh ä’ÉØch πØµJ

771^928
770^642

516^181
510^522

á«ÑæL’CG á∏ª©dÉH äÉ«∏ªY
ΩÓà°SÓd á«ÑæLGC äÓªY
º«∏°ùà∏d á«ÑæLGC äÓªY

48^153
135^624
3^268^458
57^529

42^090
149^388
3^261^168
54^457

á«FÉ°†b äÉYGõf øY áŒÉf äÉÑdÉ£e
¿ÉªàF’G äÉHÉ°ùM äGOƒLƒe
∫Gƒe’CG IQGOGE äÉHÉ°ùM äGOƒLƒe
á«fGõ«ŸG êQÉN ¤GE ôcò∏d ádƒ≤æŸG áÄjOôdG øFÉHõdG ¿ƒjO

غير مدققة
2014 ∫ƒ∏jGC 30

غير مدققة
2015 ∫ƒ∏jGC 30

1^044^327
(773^274)
271^053
112^885
(10^676)
102^209

1^110^006
(817^960)
292^046
100^965
(9^310)
91^655

53^063
5^457
60^855

59^164
8^614
57^485

2^296
14^828
504^304
(37^189)
467^115
(126^267)
(18^421)
(119)
(108^300)
(253^107)
214^008
(43^969)
170^039

3^932
16^269
520^551
(45^711)
474^840
(126^180)
(17^490)
(119)
(119^049)
(262^838)
212^002
(41^527)
170^475

160^808
9^231
170^039

157^083
13^392
170^475

.∫.∫
221.30
212.59

.∫.∫
214.41
206.77

غير مدققة
2014 ∫ƒ∏jGC 30

غير مدققة
2015 ∫ƒ∏jGC 30

170^039

170^475

(31^952)
(31^952)

(39^917)
(39^917)

6^943
(1^076)
5^867
(26^085)
143^954

(5^052)
758
(4^294)
(44^211)
126^264

142^269
1^685
143^954

122^880
3^384
126^264

بيان الدخل المجّمع

(á«fÉæÑ∏dG äGÒ∏dG ÚjÓÃ º«≤dG) 2015 ∫ƒ∏jGC 30 ‘ á«¡àæŸG IÎØ∏d

á¡HÉ°ûŸG äGOGôj’EGh óFGƒØdG
á¡HÉ°ûŸG AÉÑY’CGh óFGƒØdG
óFGƒØdG øe äGOGôj’EG ‘É°U
ä’ƒª©dG øe äGOGôj’EG
ä’ƒª©dG øe AÉÑY’CG
ä’ƒª©dG øe äGOGôj’EG ‘É°U
πHÉ≤e ádOÉ©dG áª«≤dÉH áØæ°üŸG á«dÉŸG äGhO’CG äÉ«∏ªY ìÉHQGC ‘É°U
ôFÉ°ùÿGh ìÉHQ’CG ÜÉ°ùM
óFGƒØdG AÉÑYGC/äGOGôjGE ‘É°U :É¡æe
IÉCØ£ŸG áØ∏µdÉH áØæ°üŸG á«dÉŸG äGhO’CG á«Ø°üJ äÉ«∏ªY ìÉHQGC ‘É°U
πHÉ≤e ádOÉ©dG áª«≤dÉH áØæ°üŸG á«dÉŸG äGOƒLƒŸG äGOGôjGE
iôN’CG πeÉ°ûdG πNódG ô°UÉæY
iôNG á«∏«¨°ûJ äGOGôjGE
á«∏«¨°ûàdG äGOGôj’EG ´ƒª›
¿ÉªàF’G ôFÉ°ùN
á«∏«¨°ûàdG äGOGôj’EG ‘É°U
Úeóîà°ùŸG AÉÑYGC
ájOÉŸG áàHÉãdG ∫ƒ°U’CG äÉfhƒDeh äÉcÓ¡à°SG äÉ°ü°üﬂ
ájOÉŸG ÒZ áàHÉãdG ∫ƒ°U’CG AÉØWGE
iôNGC á«∏«¨°ûJ AÉÑYGC
á«∏«¨°ûàdG AÉÑY’CG ´ƒª›
áÑjô°†dG πÑb èFÉàædG
ìÉHQ’CG ≈∏Y áÑjô°†dG
á«aÉ°üdG èFÉàædG
:¤GE óFÉ©dG IÎØdG íHQ
Ω’CG á°ù°SƒDŸG »ªgÉ°ùe á«∏b’CG ¥ƒ≤M -

مدققة
2014 ∫h’CG ¿ƒfÉc 31

غير مدققة
2015 ∫ƒ∏jGC 30

7^048^785 7^009^283
2^913^279 1^853^879
393^712 1^527^170
7^005
1^428
6^715
978
35^942
36^187
119^640
250^532
7^099^163 7^093^024
28^033
31^891
302^939
276^093
98^718
96^478
10^260^119 10^574^984
236^379
248^802
652
534
36^677
42^136
106^781
122^244
28^694^539 29^165^643
97^461
222^680
148^135

2014 ∫h’CG ¿ƒfÉc 31

100^906
212^895
144^678

2015 ∫ƒ∏jGC 30

بيان المركز المالي المجّمع
2015 ∫ƒ∏jGC 30 ‘ Éªc

الموجودات

(á«fÉæÑ∏dG äGÒ∏dG ÚjÓÃ º«≤dG)

äGOƒLƒŸG
QGó°U’EG äÉ°ù°SƒDeh ¥hóæ°üdG
á«dÉŸG äÉ°ù°SƒDŸGh ±QÉ°üŸG
™«H IOÉYGE äÉ«bÉØJGh á«dÉŸG äÉ°ù°SƒDŸGh ±QÉ°üª∏d ¢Vhôb
áfÉª°†c IÉ£©e á«dÉe ∫ƒ°UGC
á≤à°ûe á«dÉe äGhOGC
ôFÉ°ùÿGh ìÉHQ’CG ÜÉ°ùM πHÉ≤e ádOÉ©dG áª«≤dÉH ¢ü°üMh º¡°SGC
ôFÉ°ùÿGh ìÉHQ’CG ÜÉ°ùM πHÉ≤e ádOÉ©dG áª«≤dÉH iôNGC á«dÉe äGOƒLƒeh øjO äGhOGC
ôFÉ°ùÿGh ìÉHQ’CG ÜÉ°ùM πHÉ≤e ádOÉ©dG áª«≤dÉH øFÉHõ∏d ¢Vhô≤dGh äÉØ«∏°ùàdG ‘É°U :É¡æe
*IÉCØ£ŸG áØ∏µdÉH øFÉHõ∏d ¢Vhô≤dGh äÉØ«∏°ùàdG ‘É°U
IÉCØ£ŸG áØ∏µdÉH áHô≤ŸG äÉ¡é∏d ¢Vhô≤dGh äÉØ«∏°ùàdG ‘É°U
ä’ƒÑb ÖLƒÃ ¿ƒæjóŸG
iôN’CG πeÉ°ûdG πNódG ô°UÉæY πHÉ≤e ádOÉ©dG áª«≤dÉH ¢ü°üMh º¡°SGC
IÉCØ£ŸG áØ∏µdÉH áØæ°üe á«dÉe äGhOGC
ájOÉe áàHÉK ∫ƒ°UGC
ájOÉe ÒZ áàHÉK ∫ƒ°UGC
™«ÑdG º°SôH ádhGóàe ÒZ ∫ƒ°UGC
iôNG äGOƒLƒe
ä
G
O
* ƒLƒŸG ´ƒª›
:πjõæJ ó©H (*)
.áÄjOôdGh É¡∏«°ü– ‘ ∑ƒµ°ûŸGh ájOÉ©dG ¿hO ¿ƒjódG ≈∏Y á≤≤ﬁ ÒZ óFGƒa .áÄjOôdGh É¡∏«°ü– ‘ ∑ƒµ°ûŸG ¿ƒjódG äÉfhƒDe .‹ÉªLGE ¢SÉ°SGC ≈∏Y áfƒµe äÉfhƒDe -

المطلوبات وحقوق المساهمين

(á«fÉæÑ∏dG äGÒ∏dG ÚjÓÃ º«≤dG)

71^146
103^287
911^173
691^294
5^427
1^183
23^377^789 23^971^284
312^813
380^375
302^939
276^093
445^387
452^981
163^903
203^561
145^429
162^985
414^580
416^742
26^150^586 26^659^785

äÉHƒ∏£ŸG
QGó°U’EG äÉ°ù°SƒDe
á«dÉŸG äÉ°ù°SƒDŸGh ±QÉ°üŸG
á≤à°ûe á«dÉe äGhOGC
IÉCØ£ŸG áØ∏µdÉH áæFGódG øFÉHõdG äÉHÉ°ùMh ™FGOƒdG
IÉCØ£ŸG áØ∏µdÉH áHô≤ŸG äÉ¡÷G äÉHÉ°ùMh ™FGOh
ä’ƒÑb ÖLƒÃ äGó¡©J
á«dÉe hCG á«aô°üe ¥GQhÉCH á∏ãªàe äÉHƒ∏£e
iôNGC äÉHƒ∏£e
AÉÑY’CGh QÉ£N’CG á¡LGƒŸ äÉfhƒDe
É¡∏KÉÁ Éeh á°ShhDôe ¿ƒjO
äÉHƒ∏£ŸG ´ƒª›

2014 ∫h’CG ¿ƒfÉc 31

حقوق مساهمي المؤسسة اﻷم

º¡°ùdG á«ëHQ
:Ω’CG á°ù°SƒDŸG »ªgÉ°ùe ¤GE óFÉ©dG IÎØdG íHQ
ìÉHQ’CG øe …OÉ©dG º¡°ùdG á°üM
ìÉHQ’CG øe á°†ØîæŸG …OÉ©dG º¡°ùdG á°üM

بيان الدخل الشامل المجّمع

(á«fÉæÑ∏dG äGÒ∏dG ÚjÓÃ º«≤dG) 2015 ∫ƒ∏jGC 30 ‘ á«¡àæŸG IÎØ∏d

IÎØdG íHQ
:iôN’CG πeÉ°ûdG πNódG ô°UÉæY
:á≤M’ äGÎa ‘ πNódG ¿É«H ¤G πjƒëà∏d á∏HÉ≤dG iôN’CG πeÉ°ûdG πNódG ô°UÉæY
á«ÑæL’CG äÓª©dG πjƒ– äÉbhôa
á≤M’ äGÎa ‘ πNódG ¿É«H ¤G πjƒëà∏d á∏HÉ≤dG iôN’CG πeÉ°ûdG πNódG ô°UÉæY ‘É°U
:á≤M’ äGÎa ‘ πNódG ¿É«H ¤G πjƒëà∏d á∏HÉ≤dGÒZ iôN’CG πeÉ°ûdG πNódG ô°UÉæY
πHÉ≤e ádOÉ©dG áª«≤dÉH áØæ°ü e á«dÉe äGhOCG ≈∏Y á≤≤ﬁ ÒZ ôFÉ°ùN ‘É°U
iôNC’G πeÉ°ûdG πNódG ô°UÉæY
iôN’CG πeÉ°ûdG πNódG ô°UÉæY ≈∏Y πNódG áÑjô°V ÒKÉCJ
á≤M’ äGÎa ‘ πNódG ¿É«H ¤G πjƒëà∏d á∏HÉ≤dGÒZ iôN’CG πeÉ°ûdG πNódG ô°UÉæY ‘É°U
áÑjô°†dG ó©H IÎØ∏d iôN’CG πeÉ°ûdG πNódG ô°UÉæY ´ƒª›
áÑjô°†dG ó©H IÎØ∏d πeÉ°ûdG πNódG ‹ÉªLGE
:¤G óFÉ©dG IÎØdG íHQ
Ω’CG á°ù°SƒDŸG »ªgÉ°ùe á«∏b’CG ¥ƒ≤M -

2015 ∫ƒ∏jGC 30

684^273
684^273
4^840
4^840
229^014
229^013
591^083
591^083
748^879
821^397
95^943
96^457
(6^425)
(6^661)
39^899
58^297
5^689
5^689
(7^533)
(11^827)
252^793
157^083
(164^357) (193^946)
2^474^098 2^435^698
69^855
70^160
2^543^953 2^505^858
28^694^539 29^165^643

(á«fÉæÑ∏dG äGÒ∏dG ÚjÓÃ º«≤dG)

ájOÉY º¡°SGC - ∫Éª°SGCôdG
á«∏«°†ØJ º¡°SGC - ∫Éª°SGCôdG
ájOÉ©dG º¡°S’CG QGó°UGE äGhÓY
á«∏«°†ØàdG º¡°S’CG QGó°UGE äGhÓY
(á«eGõdGEh á«fƒfÉb) ™jRƒà∏d á∏HÉb ÒZ äÉ«WÉ«àMG
™jRƒà∏d á∏HÉb IôM äÉ«WÉ«àMG
ÉghDGô°T OÉ©ŸG á«dÉª°SGCôdG äGhO’CG
IQhóe ìÉHQGC
äGQÉ≤©dG º««≤J IOÉYGE ¢†FÉa
á«dÉŸG äGhO’CG º««≤J IOÉYGE »WÉ«àMG
á«dÉŸG IQhódG èFÉàf
á«ÑæL’CG äÓª©dG πjƒ– »WÉ«àMG
á«∏b’CG ¥ƒ≤M á°üq M
ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤M ´ƒª›
ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤Mh äÉHƒ∏£ŸG ´ƒª›
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سياسة

رمية القوس:
ّ
معركة حران []1
عامر محسن
ّ
ـدر
املسألة األس ــاس فــي تصميم قـ ٍ
ـوس حــربـ ّـي تتمثل فــي توليد أ ّكـبــر قـ ٍ
ممكن مــن الـضـغــط لــدى شـ ّـد الـ ّـسـهــم قـبــل اطــاقــه ،وه ــو مــا ي ـقــرر املــدى
وقدرة االختراق .بهذا املعنى ،كان الجنود االنكليز في معركة «أجينكور»
يستخدمون ّالنسخة األمـثــل مــن «ال ـقــوس الـطــويــل» األوروبـ ــي :أخـشـ ٌ
ـاب
اختيرت خصيصًا لليونتها وصالبتها ،وطول القوس يسمح بنقل كمية
كبيرة من الطاقة الى السهم لدى ّ
شده (كان الرماة االنكليز يواظبون على
ّ
دهن أقواسهم بالزيت حتى تبقى لينة ورطبة ،وال تجف وتنكسر تحت
الضغط؛ وكانوا يحفظون األوتار تحت خوذهم لحمايتها من البلل).
اال أن القوس الطويل كانت له نواقص وحدود :فائدته العملية في املعركة
تقتصر على دقائق قليلة ،تنفد بعدها ذخيرة الرماة؛ ّ
والنبالون بطيئون
ّ
يصبحون معرضني
وال يمكنهم حماية أنفسهم ،ان وضعتهم في املقدمة ّ
لهجمات الخيالة السريعة ،وان وضعتهم في الخلف يتقلص املدى الفعال
ّ
لصلياتهم .غير أن ّ
أهم مشاكل القوس الطويل كانت في أنه ال يمكن أن
يستعمل من على ظهور الخيل.
منذ القرن الثالث عشر في انكلترا ،كانت هناك وحدات ّ
تسمى بـ «الخيالة
الــرمــاة» ،اال انهم كانوا فعليًا يستغلون سرعة الخيل لنقلهم من مكان
ّ
الترجل واستخدام القوس بشكل اعتيادي ،والفرار مجددًا.
الى آخر ،ثم
حصان أثناء اطالق
على
التوازن
تجعالن
الرمي
وطريقة
القوس
حجم
ٍ
السهام من املستحيالت (تقتبس املؤرخة جولييت بايكر من مذكرات
قس انكليزي ّ
ٍّ
وصف عملية ّ
التدرب على رماية القوس الطويل ،وكيف أن
التقنية تقوم على استخدام وزن الجسد وعضالت الكتفني لضغط الوتر،
ممكن على منت جواد مسرع).
وليس حركة الذراع ،وهذا غير
ٍ
ّأما في سهوب آسيا الوسطى ،حيث ّروض االنسان الحصان واستخدمه
ّ
املركب» ّ
سرًا
في الحرب والصيد قبل أي حضارة أخرى ،فقد كان «القوس
ّ
ّ
ّ
حقيقيًا ،ال نعرف الى اليوم كل أسرار صناعته ،وكان مصممًا
عسكريًا
لــاسـتـخــدام مــن عـلــى ص ـهــوات ال ـج ـيــاد .بـهــذا ال ـســاح ت ـحــدي ـدًا ،تمكنت
جيوش
ســاالت آسيوية متعاقبة (من البارثيني الى املغول) من هزيمة
ٍ
أضـخــم منها بكثير وتــأسـيــس امـبــراطــوريــات شاسعة (فــي مــا يشابه
الدور الذي لعبه البارود في مراحل الحقة ،مع التذكير ّ
بأن الحرب ليست

«السر العسكري» األساس للجيوش البدوية يكمن
تكنولوجيا فحسب:
في مجتمع يجعل من ّكل ذكوره محترفي فروسية وقتال منذ ّ
الصغر).
ٍّ
امللتوي،
في «أجينكور» بالقوس اآلسيوي
اذا ما قارنا القوس االنكليزي
ٌ
ً
األول ال يعدو أن يكون خشبة ّ
فإن ّ
مقوسة ُربطت بحبل ،فيما الثاني بدعة
ّ
ّ
ّ
قلب خشبي (عولج بتقنية
هندسية معقدة.
«القوس املركب» مكون من ٍ
خاصة حتى يلوى ّ
بعدة طيات ،ويكون حجمه صغيرًا في يد الفارس)
ٌّ
مغلف ،من جه ٍة الرامي ،بدعام ٍة منحوت ٍة من قرون الغزالن ،ومن الجهة
ُ
الثانية ببطان ٍة ّ
الياف مشدودة ومتراصة تستخرج من عضالت
مكونة من ٍ
الحيوانات .القوس ،هنا ،يعمل كالذراع البشرية :األلياف ،كالعضالت ،تشدّ
وتنقبض ،فيما قرن الغزال (كالعظام) ّ
يؤمن الدعم واملتانة .هذا القوس،
ّ
ّ
يتقلص ويلتوي مع ّالرميةّ ،
يقدر خبراء معاصرون أنه يحتمل طنًا
الذي
من الضغط ،ويصل مداه الى أربعمئة متر ،وكانت رميته تقدر على خرق
درع في العالم القديم من أكثر من مئة متر.
أي ٍ
اللقاء األقدم ،واألشهر ،للغربيني مع هذا القوس كان في الجزيرة الفراتية،
ٌ
قبل «أجينكور» بـ  15قرنًا ،حني اصطدم جيش روماني من سبعة فيالق
بجيش االمبراطورية البارثية قرب حـ ّـران (كــارهــاي) ،شمالي مدينة تل
ابـيــض الـســوريــة ببضعة كـيـلــومـتــرات .الـبــارثـيــون (يسميهم املــؤرخــون
العرب «األشكانيون») هم من األقوام االيرانية القديمة ،أتوا من صحارى
خــراســان فــي وســط آسـيــا ،وكــانــت لـهــم فــي الـقــرن األول امل ـيــادي ،حني
اصطدموا بالرومان ،امبراطورية تبدأ في افغانستان املعاصرة وتالمس
ّ
املتوسط.
سواحل
أما السيناتور الروماني كراسوس ،حاكم سوريا الرومانية ،فاملشهور
ّ
عنه أنــه أحــد أكثر الرجال ثـ ً
ـراء على مر التاريخ .وهــو ـ ـ في سير ٍة تذكر
ّ
ُ
بسياسي لبناني راحل ـ ـ كان «مطورًا للعقارات» في روما ،يقال انه كان
ّ
منزل ما حتى يتوجه اليه مع فريق اطفاء،
حريق في
يشب
ينتظر أن
ٍ
ٍ
وي ـف ــاوض أصـحــابــه عـلــى بـيـعــه بـثـمـ ٍـن بـخــس ،ثــم يـقــوم بــاطـفــاء الـنـيــران
واصالح البيت وبيعه .وقد دخل مسرح السياسة الرومانية عبر سحق
ثورة العبيد التي قادها «سبارتاكوس».
كراسوس ،مثلما اشترى مناصبه ونفوذه ،اشترى لنفسه جيشًا جرارًا،
ّ
مقاتل بني الفيالق الرومانية والوحدات امللحقة
يعد أكثر من أربعني ألف
ٍ
ّ
ٌ
ّ
(وه ــذا جـمــع هــائــل بمقاييس الـعــالــم ال ـقــديــم) .وقـ ــرر ،حــن ع ــن حاكمًا
َ
عسكري ّ
ّ
يبز به شريكيه في حكم الجمهورية،
مجد
لسوريا ،تحقيق ٍ
بومبي ويــولـيــوس قيصر ،واالث ـنــان كــانــا «أسـطــورتــن» عسكريتني في
ٌ
رومــا ،بينما هو ّ
تاجر ثــري .كــان لــدى كراسوس
مجرد
مشروع طموح
ٍ
ً
لتوسيع االمبراطورية شرقًا ،وصوال الى الهند والصني ،وكان البارثيون
في طريقه ،فجعل دولتهم هدفه األول ،ووقع الصدام في سوريا.
ّ َ
يوجد ّ
ملؤرخني رومانيني ،هما بلوتارك وديو؛
نصان عن معركة حـ ّـران
ّ
ّ
يتفقان على أن الخطأ األول لكراسوس تمثل في انــه لم يعبر
واالثـنــان ّ
بفيالقه (وجلها من املشاة) جبال ارمينيا الحليفة ،لينزل على عواصم
البارثيني مباشرة من نينوى أو ساحل قزوين ،بل اتخذ خطًا مباشرًا
عبر الصحراء ،وهي امليدان املثالي لجيوش البارثيني التي كانت ،كأكثر
الجيوش البدوية اآلسيويةّ ،
مكونة بالكامل من الخيالة.
الرواية إنه ،بعد أن عبر كراسوس نهر الفرات وقبل أيام من املعركة،
تقول ٌ
ـرض بــأن يرجع بسالم الــى مقاطعته،
جــاءه رســل من ملك بارثيا مع عـ ٍ
وأن ال تكون هناك عداوة .فأعلن لهم ،ببساطة ،أنه ينوي عبور الصحراء
بجيشه ،واحتالل امبراطوريتهم ،واخضاعهم لروما؛ فضحك السفراء
وغادروا املجلس...

في الواجهة

مفتاح عون:

جلسة النفايات
يتيمة إال إذا
ّ
تقدم الرئيس ميشال
عون خطوة الى االمام
بالموافقة على جلسة
للبرلمان ،ونصف خطوة
بالموافقة على جلسة
لمجلس الوزراء .اولى مع
القوات اللبنانية على اقتراح
استعادة الجنسية ،وثانية
مع حزب الله على ملف
النفايات فحسب
نقوال ناصيف
ب ــاع ــان ت ـك ـتــل ال ـت ـغ ـي ـيــر واالص ـ ــاح
اسـ ـتـ ـع ــداده املـ ـش ــارك ــة ف ــي جـلـسـتــن
مل ـج ـل ـســي ال ـ ـنـ ــواب والـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،اث ـبــت
ال ـ ــرئ ـ ـي ـ ــس م ـ ـي ـ ـشـ ــال ع ـ ـ ـ ــون م ـ ـجـ ــددًا
امتالكه مفتاحي ابــواب املؤسستني
الدستوريتني .ناهيك بمفتاح ثالث
ال يقل اهمية ،هو مقاطعته جلسات
انتخاب رئيس الجمهورية ،تجعله
ف ـ ــي الـ ـظ ــاه ــر عـ ـل ــى االقـ ـ ـ ــل مـ ـس ــؤوال
اساسيا عن عرقلة انتخاب الرئيس.
ال تـ ــوحـ ــي امل ـ ــرون ـ ــة ال ـ ـطـ ــارئـ ــة ال ـت ــي
ابـ ــداهـ ــا عـ ـ ــون ،ف ــي االي ـ ـ ــام االخـ ـي ــرة،
ب ــاخ ــراج مجلسي ال ـ ــوزراء وال ـنــواب
من مــأزق التعطيل نهائيا .بل يبدو
جــازمــا اك ـثــر مــن ذي قـبــل بــاالصــرار
على ربــط احياء دوريهما وااللئتام
الدوري باستجابة شروطه ،وتأكيد
موقف سلكه منذ بدء شغور رئاسة
الجمهورية :ال رابط بني االستحقاق
واجتماع مجلسي الــوزراء والنواب.
لكل من اقفال املؤسسات الدستورية
الثالث مفتاحه الخاص.
هكذا ،حسابات الرئاسة لديه تختلف
ع ــن اق ـت ـنــاعــه ب ــ»ت ـشــريــع الـ ـض ــرورة»
فــي ال ـبــرملــان ،كـمــا عــن تمسكه بآلية

ممارسة مجلس ال ــوزراء صالحيات
رئـيــس الـجـمـهــوريــة ال ــى ان ُينتخب
الرئيس ،وتاليا اصراره على تعليق
امل ـ ـ ـ ــادة  65فـ ــي الـ ــدس ـ ـتـ ــور امل ـن ـظ ـمــة
الجتماعات مجلس الــوزراء وطريقة
ات ـ ـخـ ــاذه الـ ـ ـق ـ ــرارات م ــا دام ال ـش ـغــور
مستمرا.
واذ تبدو اآلم ــال املعلقة على التئام
ال ـبــرملــان اك ـثــر ت ـف ــاؤال ،لـيــس ثـمــة ما
يـشـيــر ال ــى ت ـقـ ّـدم ج ـ ّـدي ف ــي مساعي
استعادة حكومة الرئيس تمام سالم
اجتماعاتها الدورية تقريبا .بدوره
رئـيـسـهــا ال يــريــد امل ـجــازفــة بتوجيه
دع ــوة الــى جلسة فــي الـســرايــا مــا لم
يـكــن متيقنا مــن انـعـقــادهــا اوال .بل
يـتـصــرف تـكـتــل الـتـغـيـيــر واالص ــاح
حيال قبوله بحضور جلسة بت ملف
النفايات حصرا ـ ـ اذا انعقدت ـ ـ على
انه استثناء حتمي الستيعاب تفاقم
اخطار هذه املشكلة بيئيا وصحيا،
بال اي نوع من التداعيات السياسية
ت ـش ـب ــه الـ ـ ـخ ـ ــاف عـ ـل ــى ال ـت ـع ـي ـي ـنــات
العسكرية واالمنية.
ب ــال ـت ــأك ـي ــد لـ ــم ي ـه ـض ــم ع ـ ــون ت ـمــامــا
الـضــربــة املــؤجـعــة الـتــي ُوج ـهــت اليه
حـ ـت ــى  15تـ ـش ــري ــن االول ،ب ــرف ــض
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء اجـ ـ ـ ــراء تـعـيـيـنــات
عسكرية وامنية ال تقتصر على قائد
جــديــد لـلـجـيــش ،ب ــل تـشـمــل املجلس
العسكري بمقاعده الشاغرة واملدير

ال رابط بين االستحقاق
واجتماع مجلسي
الوزراء والنواب .لكل
قفل مفتاحه الخاص

العام لقوى االمــن الداخلي ومجلس
قيادة قــوى االمــن الداخلي .نظر الى
تعيني العميد شامل روكــز على انه
«الـ ـخـ ـي ــار االم ـ ـثـ ــل» ل ـق ـي ــادة الـجـيــش
وك ـ ـ ــان م ــرشـ ـح ــه ،وه ـ ــو مـ ــا أس ـ ـ ـ ّـر بــه
اك ـث ــر م ــن مـ ــرة ف ــي ل ـ ـقـ ــاءات خ ــاص ــة،
اذ اعـتـبــر الــرجــل يحمل مـعــه «خطة
مـتـكــامـلــة لـتــرشـيــق» الـجـيــش ُوجـبــه
تحدياته فــي املرحلة املقبلة .أسقط
بذهاب روكــز الى التقاعد ،فأضحت
الحكومة برمتها هــدفــا تاليا لــه :ال
ج ـل ـســة ب ـعــد الـ ـي ــوم سـ ــوى بــال ـعــودة
ال ــى اص ــل املـطـلــب ،وه ــو التعيينات
العسكرية واالمـنـيــة ،فــي اول جلسة
ملجلس الوزراء.
لـيــس هــو املـطـلــب الــوحـيــد ل ـعــون ،اذ
اقــرنــه بــآخــر م ــازم لــه هــو آل ـيــة عقد
مـجـلــس الـ ـ ــوزراء جـلـســاتــه وات ـخ ــاذه
الـ ـ ـق ـ ــرارات ،ت ـب ـعــا مل ــا ات ـف ــق ع ـل ـيــه في
املرحلة االولى من الشغور الرئاسي:
ـ ـ ـ ـ يـسـقــط م ــن جـ ــدول اع ـم ــال مجلس
ال ــوزراء ،قبل انعقاد الجلسة ،البند
الذي يتحفظ عنه ّ
مكونان رئيسيان
في الحكومة.
ـ ـ يسقط مــن ق ــرارات مجلس ال ــوزراء
ال ـب ـنــد ال ـ ــذي يـتـحـفــظ ع ـنــه م ـكـ ّـونــان
رئيسيان في الحكومة.
ـ ـ تــوقـيــع الـ ــوزراء الـ ــ 24جميعا على
امل ـ ــراسـ ـ ـي ـ ــم الـ ـ ـع ـ ــادي ـ ــة ال ـ ـتـ ــي ال ت ـمــر
بمجلس الوزراء.
ـ ـ ـ ـ ـ س ــري ــان االت ـ ـفـ ــاق ال ـض ـم ـن ــي عـلــى
تعريف ّ
املكون الرئيسي ،وهو الكتلة
ال ـ ــوزاري ـ ــة الـ ــوازنـ ــة ذات الـتـمـثـيـلــن
الـنـيــابــي والـشـعـبــي ال ــوازن ــن .بذلك
ال ُي ـ ـع ـ ـ ّـد وزراء الـ ــرئ ـ ـيـ ــس م ـي ـش ــال
سليمان مـكـ ّـونــا رئيسيا الفتقارهم
ال ــى تمثيل نـيــابــي وشـعـبــي ،ناهيك
ب ـ ــأن اسـ ـتـ ـم ــراره ــم ف ــي ال ـح ـك ــوم ــة ال
ي ـ ـعـ ــدو تـ ــركـ ــة عـ ـه ــد انـ ـقـ ـض ــى ي ـب ــرر
اسـ ـتـ ـم ــراره ــم ال ـع ـج ــز عـ ــن ان ـت ـخ ــاب
رئ ـ ـيـ ــس ل ـل ـج ـم ـه ــوري ــة .سـ ــرعـ ــان مــا
اضحى «اللقاء التشاوري» مجتمعا
م ـك ـ ّـون ــا رئ ـي ـس ـيــا ب ــان ـض ـم ــام وزراء
حــزب الكتائب ووزيــريــن مسيحيني

تقرير

توتر وصراخ في «العسكرية» :ست سنوات
رضوان مرتضى
ّ
ضربتان على الــرأس تلقاهما الشيخ
عمر بكري فستق أمس :حكم املحكمة
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ب ـس ـج ـن ــه س ـ ــت سـ ـن ــوات
بجرم تأليف تنظيم إرهــابــي وإنشاء
م ـع ـس ـك ــرات ت ــدريـ ـبـ ـي ــة ،وخـ ـب ــر مـقـتــل
صفوف
ابنه «محمد البريطاني» في ُ
ت ـن ـظ ـيــم «ال ـ ــدول ـ ــة اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة» .أب ـل ــغ
فستق الـحـكــم مـســاء أم ــس ،أم ــا «خبر
استشهاد» نجله ،فلم يعلم به إال بعد
خروجه من قاعة املحكمة ،بعدما نزل
رئيس املحكمة العميد خليل ابراهيم
عـ ـن ــد رج ـ ـ ـ ــاء وك ـ ــائ ـ ــه ب ـ ـعـ ــدم إع ــام ــه
بالخبر.
نقل فستق ،وحده دون غيره ،معصوب
ّ
ومقيدًا من نظارة املوقوفني
العينني،
ّ
في ّاملحكمة العسكرية ،يجره عنصر
م ـق ــن ــع مـ ــن «ف ـ ـ ــرع امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات» .ك ــان

خارجًا ّ
لتوه من جلسة املرافعة التي
تـسـبــق ال ـن ـطــق بــالـحـكــم ع ـل ـيــه .حضر
الـ ـجـ ـلـ ـس ــة بـ ـسـ ـت ــرة خ ـ ـض ـ ــراء وح ـ ـ ــذاء
ريـ ــاضـ ــي .ك ـ ـ ّـرر رف ـ ــع ن ـظ ــارت ـي ــه ملـســح
عينيه مرات عدة قبل أن يسأله رئيس
امل ـح ـك ـمــة م ــا إذا كـ ــان ل ــدي ــه م ــا ُي ــري ــد
ّ
إض ــاف ـت ــه .ه ــز ب ــرأس ــه وأجـ ـ ــاب« :ب ـ ّـدي
ّ
ذكـ ــر أن ـنــي أوق ـف ــت قـبــل إق ــام ــة الــدولــة
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة فـ ــي عـ ـ ــرسـ ـ ــال» ،ف ـقــاط ـعــه
اب ــراه ـي ــم« :ل ــم تـقــم ال ــدول ــة اإلســامـيــة
ً
فأوضح فستق« :أقصد أحداث
أصال».
ُ ّ
عــرســال .لــم أخــطــط لـشــيء ول ــم أسمع
عــن (أس ــام ــة) الـشـهــابــي إال هـنــا .ليس
لــي أح ـ ٌـد فــي هــذه ال ـبــاد ومــا مــن أحــد
قطع الطريق ألجلي .ال أحد يعرفني».
ّ
عقب القاضي« :الكل يعرفك في لبنان.
ّ
أن ــت م ـش ـه ــور» .فـ ــرد ف ـس ـتــق« :رأونـ ــي
فــي كــل الـبــرامــج التلفزيونية ،وليس
م ــع هـيـفــاء وه ـب ــي .م ــن وي ــن جــابــولــي

اإلرهاب؟ ال إرهاب وال كباب يا ّ
عمي».
ُ
ُســألــه العميد مـمــازحــا« :ه ــل تــريــد أن
نـحـضــر ل ــك هـيـفــاء وه ـب ــي» ،فضحك.
ثم سأله ابراهيم« :ما اسم ابنك وماذا
يفعل؟» .فوجئ فستق بالسؤال ّ
ورد:
ّ
متزوج
«ابني البكر اسمه محمد وهو
ف ــي بــريـطــانـيــا ول ــم أس ـمــع عـنــه شيئًا
م ـنــذ ن ـحــو س ـن ــة» .ل ــم يـبـلـغــه ابــراه ـيــم
خـبــر مقتل ابـنــه فــي صـفــوف «الــدولــة
ً
اإلسالمية» ،نزوال عند طلب املحامني
ّ
ّ
الــذيــن ب ــادره أحــدهــم« :بـتــرجــاك ريــس
ب ــاه ــا» .ل ــم ي ـت ـنـ ّـبــه ف ـس ـتــق مل ــا ج ــرى،
ف ــأكـ ـم ــل كـ ــامـ ــه ط ــالـ ـب ــا مـ ــن امل ـح ـك ـمــة
الرحمة .سأله رئيس املحكمة إن كان
يـتــابــع األخ ـب ــار فـ ـ ّ
ـرد« :أن ــا ف ــي رومـيــة
ّ
منعزل تمامًا .ال أرى أحدًا إال السجان».
طلعت
وأردف ضاحكًا« :تابعت هيدي
ّ
ريحتكم حـتــى طلعت ريـحـتـنــا» .وملــا
سأله القاضي عما يطلب ،أجاب« :أنا

الخميس  29تشرين األول  2015العدد 2727

سياسة

5

كالم في السياسة

الحراك الشعبي في مواجهة إف بي آي
جان عزيز

ال توحي
المرونة
الطارئة التي
ابداها عون
أخيرًا باخراج
مجلسي
الوزراء
والنواب
من مأزق
التعطيل
(هيثم
الموسوي)

مستقلني الى وزراء سليمان.
ف ـ ــي االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع االخ ـ ـ ـيـ ـ ــر ،الـ ـثـ ـلـ ـث ــاء،
اس ـت ـحــوذت مـنــاقـشــة تـكـتــل التغيير
واالص ـ ـ ـ ـ ــاح مـ ـش ــاركـ ـت ــه ف ـ ــي ج ـل ـســة
محتملة ملجلس الــوزراء لبت ملفات
الـنـفــايــات على معظم الــوقــت ،وطــال
االجـ ـتـ ـم ــاع ال ـ ــى اكـ ـث ــر م ـم ــا اعـ ـت ــاده.
انتهى الى خالصة انه ال يــزال يؤيد
خـطــة ال ــوزي ــر اك ــرم شـهـيــب ملعالجة
م ـ ُش ـك ـل ــة ال ـ ـن ـ ـفـ ــايـ ــات ،بـ ـي ــد ان ه ــذه
«ضــربــت مــن بـيــت ابـيـهــا» ،مــن عكار
وتيار املستقبل سواء بتأييده ّ
تحرك
العكاريني او عجزه عن توفير الدعم
امل ـنــاســب لـلـخـطــة لــوضـعـهــا مــوضــع
ال ـت ـن ـف ـيــذ .االم ـ ــر ن ـف ـســه ال ـن ـس ـبــة الــى
ف ـشــل ال ـت ـفــاهــم ع ـلــى مـطـمــر آخ ــر في
السلسلة الشرقية ،في منطقة ُعدت
ح ـقــل عـمـلـيــات عـسـكــريــة م ــع املـقـلــب
اآلخــر مــن ســوريــا .تاليا فــإن وزيــري
التيار الوطني الحر جـبــران باسيل
والـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاس بـ ــوص ـ ـعـ ــب سـ ـيـ ـحـ ـض ــران
جـلـســة مـخـصـصــة لـلـنـفــايــات يــدعــو
اليها رئيس الحكومة ،ولن يعارضا
ال ـخ ـطــة ب ـغ ـيــة ت ـبــديــد ذريـ ـع ــة ات ـهــام
عون وتياره ،ومن ثم تكتله وحليفه
حــزب الـلــه ،بتعطيل مجلس ال ــوزراء
الن ـع ـق ــاد هـ ــذه ال ـج ـل ـس ــة .ع ـل ــى ان ـهــا

ستكون جلسة يتيمة مــا لــم تصعد
الــى رأس جــدول اعمال جلسة تالية
التعيينات العسكرية واالمنية.
اال ان املـشــاركــة فــي جلسة النفايات
تتوخى ايضا تأكيد:
ـ ـ ان االنهاك الذي يعاني منه سالم ال
يسعه ان يعزوه الى عون وتكتله ،بل
الى حلفائه ُالقريبني كتيار املستقبل.
مــا ب ـ ّـرر مــا نـقــل عـنــه قــولــه ،م ــرة تلو
اخـ ــرى ،ان حـكــومـتــه ه ــذه ال تشبهه
ابدا ،وقد تكون اسوأ حكومة شهدها
لبنان منذ االستقالل.
ـ ـ ـ ـ ان ثـمــة مــانـعــا واح ـ ـدًا ي ـحــول دون
انهيار الحكومة واطاحتها ،وتاليًا
احـ ـج ــام س ـ ــام ع ــن االسـ ـتـ ـق ــال ــة ،هــو
غ ـط ــاؤه ــا االق ـل ـي ـم ــي ،وت ـح ــدي ــدا من
الــريــاض التي تتمسك باستمرارها
وبــوجــود ســام بــالــذات على رأسها.
وق ــد يـكــون املــوقــف االخ ـيــر للرئيس
سعد الحريري مــن اململكة مــا ّ
يعبر
عـ ــن ج ــان ــب م ـه ــم مـ ــن م ــوق ـف ـه ــا ،فــي
وقــت لــزم الـحــريــري ـ ـ خــافــا ملــا درج
عليه ـ ـ الصمت على الهجوم املدوي
لالمني العام لحزب الله السيد حسن
ن ـصــرال ـلــه ال ـس ـبــت ع ـلــى ال ـس ـعــوديــة
والعائلة املالكة بعبارات قاسية غير
مسبوقة.

سجنًا لبكري فستق
لم أنافق .أطلب العدالة .وإذا أصابتني
منكم رحـمــة ،فــأنــا لكم مــن الشاكرين،
ّ
ولدي أطفال».
ألنني أعاني أمراضًا
ُ
وحـ ـ ـك ـ ــم ف ـ ــي الـ ـقـ ـضـ ـي ــة ن ـف ـس ـه ــا ع ـلــى
الفلسطيني صالح الحسن بالسجن
خ ـ ـمـ ــس سـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوات ،وعـ ـ ـل ـ ــى الـ ــدك ـ ـتـ ــور
عـ ـب ــدالـ ـن ــاص ــر شـ ـط ــح أربـ ـ ـ ــع سـ ـن ــوات
سجنًا ،كما حكم غيابيًا على الشهابي
واملـطـلــوب محمد مصطفى بالسجن
املؤبد.
وم ـث ــل أمـ ــام املـحـكـمــة أي ـض ــا امل ــوق ــوف
ّ
ايـلــي ضــو أح ــد املــتـهـمــن بقتل املـقــدم
في الجيش اللبناني ربيع كحيل .لكن
الجلسة ســادهــا هــرج وم ــرج وصــراخ
م ــن شـقـيـقــة كـحـيــل وع ـ ّـم ــه ل ــدى ت ـقـ ّـدم
املحامي معن األسعد بــأوراق لرئيس
املحكمة ،فاعتقدا بأنه يقوم بإسقاط
الـ ــدعـ ــوى ،ع ـلــى خـلـفـيــة ش ــائ ـع ــات عن
م ـس ــاوم ــة ب ـعــض أف ـ ــراد ال ـعــائ ـلــة على

الحق الشخصي مقابل
إسقاط دعوى
ّ
مـبـلــغ كـبـيــر .ف ـتــدخــل رئ ـيــس املحكمة
ّ
متوجها الى
إلسـكــات الـهــرج وامل ــرج،
ذوي الشهيد« :هيدي إهانة للمحكمة
ال أقـبـلـهــا» ،معلنًا أن الجلسة املقبلة
ّ
ستكون ّ
وتبي أن األوراق التي
سرية.
تـقـ ّـدم بها املحامي تتعلق بالوصاية
عـلــى اب ــن الشهيد الـقــاصــر .وتصاعد
الـتــوتــر بـعــدمــا اح ـتـ ّـدت بسبب وقــوف
ً
أح ــد الـعـسـكــريــن حــائــا بينها وبــن
ّ
امل ــت ـه ــم .وم ــع رف ــع ال ـج ـل ـســة وتـحــديــد
الجلسة املقبلة فــي األول مــن شـبــاط،
ّ
ّ
على أن يبلغ املــتـهــم الرئيسي هشام
ضو لصقًا ،هاجم ّ
عم كحيل وشقيقته
املــوقــوف إيلي ضــو أثـنــاء إخــراجــه من
قاعة املحكمة محاولني ضربه ،وانهاال
ع ـل ـي ــه ب ــالـ ـشـ ـت ــائ ــم ،قـ ـب ــل أن ي ـخــرجــه
ع ـن ــاص ــر الـ ـش ــرط ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة تـحــت
حماية مشددة.

ت ــروي إح ــدى سير ســالــة كينيدي األمـيــركـيــة ،أن
ال ـص ــراع بــن ابـنـهــا الــرئ ـيــس ،ج ــون ،وب ــن مـســؤول
مـكـتــب الـتـحـقـيـقــات ال ـف ــدرال ــي األش ـه ــر ف ــي تــاريــخ
واشنطن ،إدغار جاي هوفر ،لم يكن خفيًا على أحد.
خصوصًا بعد تسلم شقيق الرئيس روبرت ،موقع
مدعي عام الدولة .كل العوامل باتت ّ
تعمق التناقض
بــن الـطــرفــن .ص ــراع األج ـيــال وطـبــائــع األشـخــاص
وامل ـ ــاض ـ ــي وصـ ــاح ـ ـيـ ــات الـ ـح ــاض ــر وطـ ـم ــوح ــات
امل ـس ـت ـق ـبــل ...كـلـهــا م ـكـ ّـونــات أع ـلــت جـ ــدارًا شاهقًا
من الحرب بني البيت األبيض وذلــك املكتب املهيب
القريب في جادة بنسلفانيا املالصقة .ذات يوم من
مطلع الستينات ،قرر الرئيس وشقيقه خلع هوفر
من منصبه .وعمدا إلى حياكة القرار سرًا وبتكتم
شديد ،حتى ال يجهضه رجل واشنطن القوي بما له
من نفوذ ونهج صرفه ملصلحته الخاصة .أو حتى
ال يــرد عليه بتفجير فضائح البيت األب ـيــض ،من
حميميات مارلني مونرو إلــى تسجيالت هوليوود
التي قيل إن لذته الكبرى كانت فــي االستماع إلى
دق ــائ ــق لـيــالـيـهــا .كــانــت خـطــة آل كـيـنـيــدي تقضي
بتوجيه ضربة مباغتة وصاعقة إلــى هوفر .قرار
بــإقــالـتــه فـ ــورًا .تـعـيــن ب ــدي ــل .ومـتــابـعــة الـعـمــل كــأن
أم ـرًا روتينيًا قــد حـصــل .تـســرب الخبر بالصدفة
إلــى أحــد صحافيي العاصمة األميركية .كانت كل
صحافة واشنطن تتوق يومها للتخلص من طاغية
«امل ـك ـت ــب» .أخـ ــذت ن ـشــوة الــزم ـيــل ب ــدواف ـع ــه ،فنشر
الخبر قبل ساعات من صــدور ال ـقــرار ...فأجهض
املخطط .حني صــدرت الصحيفة حاملة التسريبة،
ً
يــروى أن روب ــرت كينيدي اتصل بناشرها قائال:
شكرًا لك .لقد كتبت بخط يدك قــرار تثبيت إدغار
جاي هوفر في مركزه مدى الحياة .بعد اليوم ،لن
ً
يجرؤ رئيس على إزاح ـتــه .وهــذا مــا حصل فعال.
اغتيل جون كينيدي في  22تشرين الثاني ،1963
ثم اغتيل شقيقه روبرت في  6حزيران  ،1968وظل
ً
هوفر مسؤوال عن مكتب التحقيقات الفدرالية حتى
وفاته في  2أيار  ،1972في عهد ريتشارد نيكسون.
ليمضي بذلك  48عامًا في موقعه ،ويشهد مرور
ثمانية رؤساء أميركيني حاربوه وحاربهم وذهبوا
وبقي!
شــيء مــن هــذا القبيل يحصل فــي بـيــروت منذ مئة
يــوم ويــومــن .منذ ذلــك الـيــوم ال ــذي سيدخل تاريخ
لـبـنــان ،تحت عـنــوان إقـفــال مزبلة الـنــاعـمــة .م ــذذاك،
انطلق شيء ما في نفوس الناسّ .
حولهم مواطنني.
وجعل من صمتهم للمرة األولــى منذ زمــن ،حراكًا.
وجـعــل مــن اسـتـيــاء األف ــراد مسألة شعبية .فصار
هناك حراك شعبي غير مسبوق في مزرعة املزابل
اللبنانية .ح ــراك بــدأ رفـضــا للغرق فــي األوس ــاخ ال

غير .بعدها راح يتلمس طريقه .حاول طرح الحلول
لألزمة .ثم سعى إلى حمل طروحات كبرىّ .
تشعب
ّ
وتعدد وفـ ّـرخ حركات وجمعيات .إلى أن وصل إلى
هذه اللحظة .هي لحظة اإلدراك أننا أمام نظام وسلطة
وطبقة حاكمة ،ال تصلح لبلد وال تفقه مفهوم الدولة
وال عالقة لها بمبدأ الشأن العام .هي لحظة الوالدة
املتعسرة لشيء بديل .أو على األقل ،لسلطة شعبية
ضاغطة موازية ومراقبة ،أو على األقــل ،قــادرة على
أن تؤشر إلى خطأ وترفع صوتها بالتسمية.
لم تشذ ظاهرة الحراك عن معادلة غاندي الشهيرة
في مواجهة أي سلطة طاغية :في البداية يتجاهلونك.
بـعــدهــا ي ـس ـخــرون م ـنــك .ث ــم يـقــاتـلــونــك ،وب ـعــد ذلــك
تنتصر .مسار الحراك الشعبي في بيروت مر في
املرحلة األولى طيلة تموز املاضي .تجاهلته السلطة
ّ
كليًا .بعدها ،ومــع مطلع آب ،تنبهوا إليه .فسخفوه
وسخروا منه .حتى كان صدام  22آب ،فبدأوا بقتاله.
كان على «الحراكيني» أن يتوقعوا كل أساليب القمع
السلطوي .مــن ال ـهــراوات والــرصــاص املـطــاطــي ،إلى
ً
خراطيم املياه والرصاص الحي .وصــوال إلى القمع
القضائي واسـتـخــدام مـطــارق األق ــواس فــوهــات في
ال ــرؤوس وعصبًا لكم األفـ ــواه .انـتـهــاء بما يحصل
ال ـيــوم مــن تـلـفـيـقــات قـضــائـيــة وت ـهــويــل وم ـحــاوالت
اغـتـيــال سياسي وإعــامــي .كــل ذلــك كــان متوقعًا.
ال بــل ك ــان عـلــى مـســؤولــي ال ـحــراك أن يـتــأكــدوا من
حصوله .فما أقدموا عليه لم يكن نزهة في شوارع
بـيــروت .وال هو مسيرة إضــراب لعمال مصنع في
طوكيو أو في جنيف .هي ثورة في شوارع شيكاغو
الثالثينات .هي حــرب في مدينة عصابات ّ
توزعت
ً
ب ـل ـدًا ك ــام ــا مـحـمـيــات واقـتـطـعــت مــراف ـقــه مـصــادر
إتاوات وقطعت شعبه رعايا إقطاعيات قرونسطية.
كان عليهم أن يدركوا أنه حني صــدرت في وسائل
اإلع ــام الئـحــة بــأسـمــاء موقوفيهم لــدى بوليسيي
الـسـلـطــة ،حــامـلــة أس ـمــاء مــن كــل امل ــذاه ــب ،لحظتها
ص ـ ــارت ث ــورت ـه ــم م ـط ـل ـقــة ،ض ــد س ـل ـطــة ل ــم ت ـعــرف
مــوقــوفــن م ـت ـعــددي الـقـبــائــل الـطــائـفـيــة مـنــذ نصف
قرن .كان عليهم أن يتيقنوا أي تنني قد خدشوا أو
جــرحــوا .وأي ارت ــداد وحشي عليهم سيرتكب .في
هذا الوقت بالذات ،ذهب الحراكيون إلى انقساماتهم
وإل ــى الـصـغــائــر .انــزلــق بعضهم إلــى لعبة الكاميرا
املتوحشة وصــورة النجم القاتلة وحسابات الــدور
واألولوية والصف األول واألسبقية والرائد والتابع.
جريمة أن تأكل أبناءها ثورة لم تبدأ بعد .وجريمة
أكبر أن يهزموا أنفسهم قبل أن تهزمهم السلطة .هي
فرصة لم يعرفها جيلنا وال من سبقه وال كل أجيال
املحاكم الروحية وأبناء قيود الطوائف ومرجعيات
الغيبيات املنصبة على ضمائر الناس من فوق .هي
فرصة ،إن أهدرتموها ،كرستم هذا النظام وسلطته
وطبقاته إلى األبد.

 :Creditbankلإلرادة قوةّ ...منول مشاريعها
بعد نيله جائزة أفضل مرصف لتمويل
املشاريع الصغرية واملتوسطة  SMEيف
الرشق االوسط للعام  ،2014من خالل
برنامجه  ،SME Financingمن قبل
 ،CPI Financialأطلق «االعتامد
املرصيف» حملة اعالنية مركزة لربنامجه
التموييل  ،SMEبهدف دعــم ذوي
اإلرادة الذين ميلكون الخربة واالحرتاف،
من أجل تعزيز قوة قدراتهم لتحقيق
أهدافهم.
ويف هذا اإلطــار ،يقدم Creditbank
مجموعة متكاملة من الحلول التي
تتم دراستها لتطابق حــاجــات كل
مرشوع وتز ّوده بالخدمات اإلستشارية
واملؤسساتية التي يحتاجها .ويستند
برنامج متــويــل املــشــاريــع  SMEيف
«االعتامد املــريف» اىل تعزيز االرادة

ودعــم قوة القدرات .من هنا كانت
الرسالة التواصلية للحملة االعالنية
«منكم االرادة ولكم القوة» ،وشعارها
«لــارادة قوة» ،اذ ان الرتكيبة املثالية

التي متنح القوة تتأمن من خالل ارادة
اصحاب الخربات الثابتة اضافة اىل الدعم
املايل واالستشاري والحلول املرصفية
الالزمة ،وهو ما يوفره .Creditbank
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مجتمع وإقتصاد
على الغالف تستوفي شركة ليبان بوست مبالغ إضافية من الزبائن من دون موافقتهم .تضاف إلى الفاتورة
ّ
انضم إليها قبل فترة مبلغ للتبرع لجمعية
كلفة خدمات «الديليفري بالس» و«الرسائل النصية» و«كومبو» ،ثم
الهائل من الفواتير الصادرة يجعل منها مبالغ كبيرة
«حماية» .المبالغ صغيرة نسبيًا على الفاتورة ،إال أن العدد ّ
تدخل إلى أرباح الشركة وإلى جيب «حماية» من دون وجه حق

ّ
«ليبان بوست» تلزم الزبائن بالتبرع لجمعية «حـ
محمد وهبة
قـ ـب ــل أيـ ـ ـ ـ ــام ،انـ ـتـ ـش ــر عـ ـل ــى ص ـف ـح ــات
الـ ـت ــواص ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ت ـع ـل ـيــق مــن
ش ـخ ــص ي ــدع ــى زه ـي ــر جـ ـل ــول ،ي ـقــول
إن اب ـن ـت ــه س ـ ـ ـ ّـددت رس ـ ــوم الـتـسـجـيــل
لـلـجــامـعــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة اإلل ــزامـ ـي ــة عبر
شــركــة «ل ـي ـبــان ب ــوس ــت» وأن الـشــركــة
استوفت من دون وجه حق  500ليرة
ّ
تبرعًا لجمعية «حماية» التي تعنى
ب ـق ـضــايــا اس ـت ـغ ــال ال ـط ـف ــل وال ـع ـنــف
األسري .وفيما نشر جلول صورة عن
اإليصال الــذي يظهر ّاستيفاء الـ 500
ليرة ،سأل« :كيف يحق لشركة ليبان
ب ــوس ــت أن ت ـض ـيــف هـ ــذا امل ـب ـلــغ على
امل ــواط ــن مــن دون أن تــأخــذ مــوافـقـتــه.
هذا إخبار لكل املحامني ،راجيًا إقامة
دع ــوى ض ـ ّـد الـشــركــة وإعـ ــادة األم ــوال
إلى أصحابها».
أث ـ ـ ــارت ه ـ ــذه الـ ـح ــادث ــة ض ـ ّـج ــة ك ـب ـيــرة
فــي أوس ــاط إدارة الـجــامـعــة اللبنانية
وال ـ ـطـ ــاب ،وال س ـي ـمــا ب ـعــدم ــا انـتـشــر
التعليق على مواقع صفحات التواصل
االج ـت ـمــاعــي وجـ ــرى تـنــاقـلــه بــواسـطــة
«واتس آب» ،وهو ما دفع إدارة الشركة
إلــى اإليـعــاز ملوظفيها الحـقــا بتوجيه
ّ
التبرع
الـســؤال للزبون عــن رغبته فــي
بـهــدف إخ ـفــاء مــا كــانــت تـقــوم بــه على
م ـ ــدى األشـ ـه ــر ال ـث ــاث ــة امل ــاضـ ـي ــة .فــي
ال ــواق ــع ،إن ه ــذا ال ـنــوع مــن االسـتـيـفــاء
«اإللـ ــزامـ ــي» مل ـبــالــغ م ــن ال ــزب ــائ ــن ليس
األول مــن ن ــوع ــه .فـقــد سـبــق أن أث ــارت
قـ ّـصــة ال ـت ـبـ ّـرع لـجـمـعـيــة «ح ـمــايــة» من
دون موافقة الــزبــون ّ
ضجة بــن طالب
الجامعة اللبنانية قبل فترة وجيزة.
وقـبــل ذل ــك بــأشـهــر ك ــان بـعــض مكاتب
الشركة يفرض على الطالب السوريني
ش ــراء كـتــب وت ــذك ــارات مــع كــل إيـصــال
ّ
يتعلق بــرســم التسجيل .ظ ــن الـطــاب
الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــون أن ـ ـهـ ــا كـ ـت ــب وتـ ـ ــذكـ ـ ــارات
إلزامية ،إلى أن اكتشفوا العكس.
ه ـ ـ ــذا الـ ـنـ ـم ــط لـ ـي ــس سـ ـل ــوك ــا ح ــدي ـث ــا
لــدى الـشــركــة وال يقتصر على طالب
ال ـجــام ـعــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،ب ــل ي ـش ـمــل كل
الزبائن .فالشركة عمدت منذ سنوات
إلى تقديم خدمات إضافية ّ
تبي الحقًا
أن الــزبــائــن يــدفـعــون ثمنها مــن دون
موافقتهم ومن دون أن يعلموا بأنها
خــدمــات اخـتـيــاريــة ولـيـســت إلــزامـيــة،
مثل خدمة «الديليفري بــاس» ،التي
ارتفعت كلفتها إلــى ثالثة آالف ليرة،
ّ
النصية ،التي بلغت
وخدمة الرسائل
ألف ليرة ،وخدمة التذكير بألفي ليرة،
باإلضافة إلــى خدمة «كومبو» ،التي

ّ
تكلف ثالثة آالف ليرة .يندر أن ُيصدر
أح ــد مـكــاتــب شــركــة «ل ـي ـبــان بــوســت»
ً
إيـصــاال للزبون ليس فيه واح ــدة من
هذه الخدمات.
رواي ـ ــة ال ـش ــرك ــة ال تـخـتـلــف ك ـث ـي ـرًا ،إذ
يـ ـق ــول م ـس ـت ـشــار اإلعـ ـ ــام وال ـع ــاق ــات
ال ـعــامــة ل ـشــركــة ل ـي ـبــان ب ــوس ــت ،رون ــي
ألفا ،إن ما حصل هو أن إدارة الشركة
أص ــدرت تعليمات واضـحــة ملوظفيها
ّ
التبرع بقيمة
بإصدار فواتير تتضمن
 500ليرة لجمعية «حماية» ،باإلضافة
ّ
التبرع
إلــى وج ــوب س ــؤال الــزبــون عــن
بـ ـص ــورة اخ ـت ـي ــاري ــة «ولـ ـك ــن رب ـم ــا قــد
ي ـكــون هـنــاك مــوظــف خــالــف تعليمات
اإلدارة واسـ ـت ــوف ــى م ـب ــال ــغ ال تــدخــل
ّ
املحددة للخدمات التي
ضمن الرسوم
ّ
تقدمها الشركة .التعليمات الواضحة
الـ ـص ــادرة ع ــن اإلدارة رب ـم ــا ق ــد تـكــون
خرقت باإلهمال أو النسيان .يفترض
بــاملــوظـفــن تــوجـيــه ال ـس ــؤال ل ـلــزبــون».
ّ
التبرع بقيمة 500
ويشير ألفا إلــى أن
ليرة لحساب «حماية» يأتي في إطار
الشراكة في املسؤولية االجتماعية التي
تجمع بني «ليبان بوست» و«حماية»،
وهو أمر درج عليه الكثير من الشركات
في إطار ممارسة هذه املسؤولية.
تبرير الـشــركــة ملــا حـصــل ،يـقـ ّـر ضمنًا
ب ـم ـســؤول ـي ـت ـهــا ع ــن اس ـ ّت ـي ـف ــاء مـبــالــغ
مالية من دون وجه حــق ،وخصوصًا
أن غــالـبـيــة ال ــزب ــائ ــن ال ــذي ــن اكـتـشـفــوا
األمــر على اإليـصــال تــركــوا األمــر ألنه
«م ـ ــش م ـ ـحـ ــرز» وألن إعـ ـ ـ ــادة إص ـ ــدار
ّ
التبرع يتطلب «وقتًا».
إيصال بال
ّ
يتكرر بأوجه مختلفة
لكن هــذا األمــر
ف ــي ك ــل م ـ ـ ّـرة .وفـ ــي ك ــل مـ ــرة تـتـنـصــل
إدارة الشركة من املسؤولية وتحملها
ّ
«املقصرين».
للموظفني «املهملني» أو
وبحسب املعلومات املتداولة بني عدد
من موظفي الشركة ،فــإن إدارة ليبان
بوست أوعزت إلى املوظفني بضرورة
ج ـمــع مـبـلــغ  40أل ــف دوالر لجمعية
حماية ،وأن املكاتب التي تجمع مبالغ
أكبر ستحصل على مكافآت مالية.
الـ ــافـ ــت أن الـ ـع ــاق ــة بـ ــن «حـ ـم ــاي ــة»
و«لـ ـيـ ـب ــان بـ ــوسـ ــت» ل ـي ـس ــت ج ــدي ــدة.
فـعـلــى سـبـيــل امل ـث ــال ،أطـلـقــت الـشــركــة
ق ـبــل س ـن ــوات مـ ـب ــادرة «رس ــال ـت ــك إلــى
بابا نويل» وقد ّ
تبي من البيان الذي
ّ
وزع ـ ـتـ ــه ال ـش ــرك ــة أن «ل ـي ـب ــان بــوســت
ّ
تـ ـعـ ـه ــدت ب ــالـ ـتـ ـب ــرع بـ ـ ــاألربـ ـ ــاح ال ـت ــي
ستحققها من بيع هذه البطاقات إلى
ح ـمــايــة» .يــوم ـهــا ،صـ ّـرحــت الجمعية
بــأن «اسـتـمــراريــة عملنا تعتمد على
ال ـت ـبــرعــات ال ـس ـخـ ّـيــة ال ـت ــي ت ـق ــوم بها

الجمعية
ترأسها
ّ
فيفيان دباس
وفيها شكري
صادر ولمى
سالم أعضاء
(بالل جاويش

ليبان بوست كانت تجمع
لحساب «حماية»  500ألف ليرة
يوميًا من معامالت الطالب
شــركــات مثل ليبان بــوســت عبر بذل
كل ما في وسعها للمساعدة».
هــذه الجمعية التي تدعى «حماية»
لــدي ـهــا ص ـلــة وصـ ــل ق ـ ّ
ـوي ــة م ــع لـيـبــان
بوست ،إذ هناك صلة قرابة بني زوجه
املدير العام لليبان بوست خليل داوود
ورئ ـي ـس ــة ال ـج ـم ـع ـيــة ف ـي ـف ـيــان ّ
دب ـ ــاس.
وبحسب السيرة الذاتية ألعضاء هذه
الـجـمـعـيــة ،ف ــإن رئـيـسـتـهــا ه ــي زوج ــة

رج ــل األع ـم ــال روب ـيــر ّ
دبـ ــاس ،ومعها
املستشار املــالــي واالستراتيجي جو
ّ
صدي ،الذي تربطه عالقة ّ
قوية بمالك
الشركة نجيب ميقاتي وهو الذي أعدّ
ّ
خطة انتقال أسهم ميقاتي في «ليبان
ب ــوس ــت» إل ــى مـلـكـيــة م ــاري ــو سـ ــرادار
مقابل إدخــال ميقاتي في ملكية ّبنك
الـشــرق األدن ــى الـتـجــاري ،وهــو يمثله
حــال ـيــا ف ــي مـجـلــس إدارة املـجـمــوعــة
املندمجة بني الشرق األدنى التجاري
وبنك الصناعة والعمل.
ويشمل مجلس إدارة الجمعية رئيس
مجلس شــورى الدولة شكري صادر،
ورج ــل األع ـمــال ســامــي ن ــادر ،وزوج ــة
رئيس الحكومة ملى سالم.

تقول الشركة على موقعها اإللكتروني
إن مـعـ ّـدل املـعــامــات الحكومية ،التي
ت ـعــال ـج ـهــا سـ ـن ــوي ــا ،ي ـب ـلــغ  8مــايــن
معاملة تشمل عشرات الخدمات التي
ّ
تقدمها اإلدارات الرسمية مثل السجل
الـ ـع ــدل ــي ،رسـ ـ ــوم ت ـس ـج ـيــل ال ـجــام ـعــة
اللبنانية والتعليم الـعــالــي واملهني
وإفــادات من املديرية العامة للتربية،
تجديد رخص السوق وبدل عن ضائع
ورسوم السير السنوية ،وبراءات ذمة
م ــن ال ـض ـمــان االج ـت ـمــاعــي لـلـسـيــارات
ال ـع ـمــوم ـيــة وال ـش ـح ــن واألوت ــوبـ ـي ــس.
باإلضافة إلى خدمات تتعلق بمديرية
التعبئة في قيادة الجيش ،ومعامالت
في وزارة الصحة ،وفي وزارة الطاقة

تقرير

السيول تجتاح شوارع بيروت وضواحيها
هديل فرفور
ك ــاد نـفــق امل ـطــار ان ي ـغــرق مـجــددا
أم ــس ،اس ــوة بــالـسـنــوات السابقة.
وصل منسوب السيول املتساقطة
ه ــذه امل ــرة ال ــى مـسـتــوى الــرصـيــف
ف ـقــط ،فــاقـتـصــر «س ـي ـنــاريــو» غــرق
النفق على تجمع للمياه ،ما ادى
ال ــى قـطــع ال ـطــريــق فــي االتـجــاهــن
ل ـب ـعــض ال ــوق ــت وت ـس ـب ــب بــزح ـمــة
سـيــر خــانـقــة بــاتـجــاه خـلــدة وعند
مدخل النفق.

م ـ ـ ـصـ ـ ــادر فـ ـ ــي ش ـ ــرك ـ ــة «ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب
ل ــإع ـم ــار» املـكـل ـفــة أع ـم ــال صـيــانــة
ّ
ال ـن ـف ــق ،ق ــال ــت ان ال ـش ــرك ــة نــظـفــت
امل ـ ـ ـجـ ـ ــاري ،الف ـ ـتـ ــة الـ ـ ــى ان ت ـج ـمــع
امل ـي ــاه سـبـبــه «اح ـت ـك ــاك كـهــربــائــي
ادى ال ـ ـ ــى ت ـع ـط ـي ــل امل ـ ـض ـ ـخـ ــات»،
وم ـش ـي ــرة الـ ــى ان هـ ــذا ال ـع ـط ــل لــم
يــدم ألكـثــر مــن  10دقــائــق اذ جــرى
اص ـ ــاح ـ ــه وصـ ـ ـ ّـرفـ ـ ــت امل ـ ـ ـ ّيـ ـ ــاه« .ق ــد
تكون املشكلة فــي املضخات التي
ه ــي م ــن م ـســؤول ـيــة شــركــة ال ـشــرق
االوسـ ــط لـخــدمــة املـ ـط ــارات «مـيــز»

ً
« ،ت ـق ــول امل ـ ـصـ ــادر ن ـف ـس ـهــا الف ـت ــة
الــى ان شركة «الجنوب لإلعمار»،
قــامــت بمهماتها عـلــى أكـمــل وجــه
مستبعدة «ت ـكــرار أزم ــة غــرق نفق
املطار».
ينفي رئيس مجلس إدارة «ميز»،
غـ ـ ـ ـ ـ ــازي ي ـ ـ ــوس ـ ـ ــف فـ ـ ـ ــي ح ـ ـ ــدي ـ ـ ــث ل ـ ـ
«األخ ـبــار» ،ان يكون هناك «عطب
او خلل في املضخات» ،مستغربا
ان يـ ـك ــون هـ ـن ــاك «خـ ـط ــب» م ــا فــي
ن ـف ــق املـ ـط ــار ،ف ـي ـمــا ي ـق ــول امل ــدع ــي
العام املالي القاضي علي ابراهيم

لـ «االخـبــار» ،انه سيعمد الى فتح
ت ـح ـق ـيــق ،الـ ـي ــوم ص ـب ــاح ــا ،النـ ــه ال
يمكن السكوت عن هذا الوضع.
ُيــذكــر انــه سـبــق للقاضي ابــراهـيــم
ً
ان اس ـتــدعــى مـنــذ سـنـتــن ك ــا من
الوزيرين غازي العريضي ومحمد
ال ـص ـف ــدي وي ــوس ــف ،ع ـنــدمــا غــرق
النفق في كانون االول  2013وكان
اب ــراهـ ـي ــم ن ـف ـس ــه ض ـم ــن ال ـعــال ـقــن
فــي الـنـفــق .وخـلــص التحقيق الــى
االدعاء على «ميز» بجرم «االهمال
والـ ـتـ ـخ ــري ــب» واحـ ــالـ ــة املـ ـل ــف ال ــى

سيفتح ابراهيم
تحقيقا اليوم بحادثة
تجمع المياه في
نفق المطار

قاضي التحقيق االول في بيروت
ّ
غسان عويدات .يقول ابراهيم «ال
اعـ ــرف اي ــن اص ـب ـحــت الـتـحـقـيـقــات
الـقـضــائـيــة ف ــي ه ــذا امل ـل ــف» ،فيما
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مجتمع وإقتصاد

ــماية»

ووزارة الـخــارجـيــة ،وال ـكـ ّـم األك ـبــر من
املعامالت مع وزارة املال من تصاريح
مالية وضريبية مختلفة.
ال حــاجــة الستحضار الخيال ملعرفة
حجم اإليـصــاالت الـصــادرة مقابل كل
خــدمــة ،وخ ـصــوصــا أن ه ـنــاك الكثير
من الخدمات االحتكارية التي ّ
تقدمها
ليبان بوست وال يمكن إجــراؤهــا في
اإلدارة الرسمية مباشرة مثل اإلقامة
للعامالت في الخدمة املنزلية ،ورسوم
الـ ـج ــامـ ـع ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة .م ـ ـصـ ــادر فــي
الجامعة تقول إن ليبان بوست كانت
تـجـمــع قـبــل إثـ ــارة ال ـحــادثــة ،لحساب
جمعية «حماية» ،مبلغ  500ألف ليرة
يوميًا من معامالت تسجيل الطالب.

ماركس ضد سبنسر

بلديات

أية عدالة اجتماعية؟

بلدية قعقعية الصنوبر VS
مزرعة النابلسي

العاملني املتقدم والنامي ،وهذا التحول ليس محايدًا ،إذ في
غسان ديبة
املقابل تحرم أعــداد متزايدة ،حتى من الطبقة الوسطى
حق العمل ،في المنطق البورجوازي( ،فخر الصناعة الرأسمالية) ،من التعلم والصحة والعمل،
«إن ّ
بائس»
تقي
ي
تمن
هو
والسكن والدخل الالئقني وضمانات التقاعد املختلفة.
ماركس
كارل
في استطالع ملركز بيو لألبحاث في  ،2011وهو من أهم
مراكز استطالع الرأي في الواليات املتحدة ،تبني أن األلفيني
عندما دعيت ألكون مشاركًا في ندوة األسبوع املاضي ،األميركيني ( millennialsـ الشباب الذين تتراوح أعمارهم
في الــذكــرى السبعني إلنشاء األمــم املتحدة ،في احتفال بني  18و 29عامًا) ينظرون بإيجابية أكثر الى االشتراكية
البيال حــول موضوع «العدالة االجتماعية» ،تقصدت أن ( )%49منها الى الرأسمالية ( .)%46كما أن استطالعًا
أطــرح املوضوع منذ البداية في سياق النظام الرأسمالي آخر هذا الشهر من قبل ّ Yougovبي أن الديموقراطيني
في في الواليات املتحدة يفضلون االشتراكية على الرأسمالية
وظ ــاه ــرة ت ــزاي ــد ع ــدم املـ ـس ــاواة ف ــي ال ـث ــروة وال ــدخ ــل ً
السنوات الثالثني املاضية في الواليات املتحدة والعالم ،بدال بـعــدمــا كــانــوا فــي أي ــار املــاضــي مـتـســاويــن ،حـصــل ذلــك
من أن أطرح املوضوع من الجوانب األخالقية والقانونية بعدما توسعت حملة ســانــدرز .وهــذا يمتد حــول العالم،
واإلنسانية والفساد وما إلى ذلك من مقاربات تفصل بني وخصوصًا بعد أزمــة  2008حيث وضعت الرأسمالية
مفاهيم وإمكانية تحقيق العدالة االجتماعية وبني سياق على املحك واملساءلة ومقدرتها على االستمرار .في هذا
األنظمة االقتصادية .فإذا أخذنا مفاهيم حق العمل وحق اإلطــار ،ربما ضاع العالم وحتى الكثيرون من الصينيني
السكن التي يمكننا الحديث عنها حتى الثمالة ،قد تبدو وبعض اللبنانيني حتى في تفسير ما حدث في الصني
للوهلة األولى بديهية ،إذ يتساءل الكثيرون «أليس من حق منذ « 1978هــل هــي رأسمالية بحتة ،والصينيون بمن
الجميع أن يستمتعوا بهكذا حقوق؟» ،ربما ،ولكنها غير فيهم الشيوعيون ينتظرون الفرصة السانحة إلعالنها؟
ممكنة وال هي محققة في الدول الرأسمالية ،التي نظريًا أو «هل هي رأسمالية الدولة التي تستفيد منها حفنة من
تعتمد العدالة فيها على املساواة في املشاركة في السوق السياسيني الذين يتقنعون بلثام الشيوعية حتى إشعار
وفي أفضل األحيان على مبدأ تكافؤ الفرص وليس على آخر؟» .هي ال هذه وال تلك .اليوم ،يقوم الحزب الشيوعي
العدالة في النتائج .واإلجابة في الواقع املعيش تأتي من الصيني بإعالم وإفهام الجميع ومنهم الكثير من املنتمني
البطالة املستشرية في أوروبــا
الــى الحزب بــأن املاركسية هي
معقل الرأسمالية بــن الجميع
الـفـكــر املـسـيــر ل ـبــرامــج الـحــزب
وه ـ ــي األعـ ـ ـل ـ ــى ب ـ ــن الـ ـشـ ـب ــاب.
والدولة السياسية واالقتصادية
إذًا ،فـلـنــدع الـشـبــاب اإلسـبــانــي
والقانونية وحتى الثقافية.
لـ ـ ــم يـ ـ ـط ـ ــرح مـ ـ ــاركـ ـ ــس ن ـظ ــري ــة
واليوناني واإليطالي يجيبوننا «ثورة سياسية» لتحقيق
عــن بــديـهـيــة حــق الـعـمــل (تبلغ
ح ــول ال ـع ــدال ــة ،لـكـنــه أش ــار إلــى
انتزاع
أساسه
الذي
التغيير
ال ـب ـطــالــة ب ــن ال ـش ـبــاب ف ــي هــذه
ال ـ ـظـ ــروف ال ـت ــاري ـخ ـي ــة ل ـت ـطــور
المليارات
أصحاب
من
السلطة
الــدول  49و 54و 44باملئة على
اإلنسانية نحو مجتمع يحرر
التوالي).
اإلنسان من الشح االقتصادي
ذك ــرت فــي أح ــد تــدخــاتــي في
واالستغالل الطبقي واالغتراب
الـحــوار أن وضــع عــدم املـســاواة
امل ـج ـت ـم ـعــي واإلنـ ـس ــان ــي .وفــي
(وبالتالي الالعدالة) بلغ حدًا في
الواليات املتحدة بحيث إطار حق العمل ،قال ماركس في «الصراعات الطبقية في
ّ
أدى ال ــى أن ي ـكــون لـيــس هــو فـقــط ب ـحــد ذات ــه مــوضــوعــا فرنسا» إن «حــق العمل يتطلب السلطة على الرأسمال،
أســاسـيــا على أجـنــدة االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة ،بــل إن أحد وهذا يتطلب بدوره االستحواذ على وسائل اإلنتاج ...ما
أه ــم املــواض ـيــع فــي ال ـح ــوار املـتـلـفــز األول بــن املرشحني يتطلب في النهاية إلغاء الرأسمال والعمل املأجور والعالقة
الــدي ـمــوقــراط ـيــن ال ـ ــذي ج ــرى ف ــي  13أك ـت ــوب ــر ك ــان هو املـتـبــادلــة بينهما» .ال ـيــوم ،مــؤشــرات الـعــدالــة االجتماعية
التفاضل بني الرأسمالية واالشتراكية .هذا األمــر يحدث ت ـتــراجــع وال ـش ـعــوب وش ـب ــاب ال ـق ــرن ال ــواح ــد والـعـشــريــن
ألول مــرة في تاريخ الــواليــات املتحدة حيث تربت أجيال يسحقهم الــرأسـمــال املــالــي املـعــولــم ،ولـكـ ْـن أمامهم خيار
متعاقبة على العداء وحتى الخوف من كلمة االشتراكية .وحيد أن يعيدوا إنتاج ثــورة جديدة ضد هذا الرأسمال.
اليوم املرشح االشتراكي بيرني ساندرز ينافس هيالري حتى الواليات املتحدة ،يقول ساندرز ،بحاجة ليس إلى
كلينتون ويسبق املرشح الجمهوري األول الــذي يشغل أقــل من «ثــورة سياسية» لتحقيق التغيير الــذي أساسه
العالم دونالد ترامب بـ  9نقاط مئوية!
انتزاع السلطة من أصحاب املليارات وإلعادة توزيع الدخل
ل ـقــد ك ــان ال ـج ـم ـهــور ف ــي ال ــذك ــرى مــرتــاحــا ل ـهــذا ال ـطــرح ،وال ـثــروة مــن أجــل مجتمع أكـثــر عــدالــة ،ألن أقــل مــن ذلــك،
فــالـيــوم ،وبـعــد  25عــامــا عـلــى انـتـهــاء ال ـحــرب ال ـب ــاردة ،لم وحتى لو تغير النظام الضريبي لينال األغنياء نصيبًا
تعد االشتراكية مرتبطة بمعسكر سياسي ـ عسكري أكـبــر مـنــه ،لــن يـحــدث إال تغيير طفيف فــي ت ــوزع الدخل
كما كــانــت ،بــل ترتبط بمقاربتها لتحقيق آمــال األفــراد والثروة .إذًا ترتبط بداية تحقيق العدالة االجتماعية ،حتى
والشعوب في الرفاه والعيش وتحقيق الــذات ،والكثيرون ال نخاطر بالسقوط في الشعبوية ،بتحقيق ثــورة نحو
يرون أن الرأسمالية بدأت تفشل في تحقيق هذه اآلمال ،االشتراكية والـظــروف املوضوعية ،اليوم هو أفضل من
إال لقلة بدأت منذ ثالثني عامًا تستولي أكثر فأكثر على تلك األيــام التي واجهها الذين أطلقوا شعلة االشتراكية
الثروة وتحرم غيرها .ففي الواليات املتحدة ،على سبيل في القرن العشرين ،هذه الشعلة التي قد تخفت أحيانًا،
املثال ،تجمدت األجور ،في حني تضاعفت حصة ثروة الـ إال أنـهــا لــن تنطفئ ألن مستقبل الـعــالــم يعتمد عليها
 %1ثالث مرات ،وأصبحوا يمتلكون من الثروة بقدر ما لتحقيق ما قال عنه ماركس بأنه البداية الحقيقية للتاريخ
يمتلك الـ  %90األدنى من الناس .وهذا ينطبق ،وإن بوتيرة اإلنساني ،وعندها ستنتج مفاهيم جديدة للعدالة خارج
أقل في بعض األحيان ،على أكثرية الدول الرأسمالية في إطار الحاجة االقتصادية واملجتمع الطبقي.

كان حجم «البهدلة»
مخففا على «عابري»
نفق المطار
(هيثم الموسوي)

ُيستبعد ان يكون القرار الظني قد
ص ــدر ب ـعــد ،عـلــى الــرغ ــم م ــن م ــرور
اك ـثــر مــن سـنــة ون ـصــف سـنــة على
االدعاء.
وفيما كان حجم «البهدلة» مخففا
على «عــابــري» نفق امل ـطــار ،أمــس،
مـ ـق ــارن ــة ب ـ ــامل ـ ــرات ال ـس ــاب ـق ــة ال ـتــي
احـتـجــزوا فيها لساعات مهددين
باالختناق ،بلغت االهانة «أوجها»
ف ــي ش ـ ــوارع ب ـي ــروت وضــواح ـي ـهــا
التي غصت باملياه وعرقلت مسار
الـسـيــارات مــا تسبب بزحمة سير

خــانـقــة .وقــد سجل «طــوفــان» غير
م ـس ـبــوق ف ــي مـنـطـقــة كـنـيـســة مــار
مـخــايــل ف ــي الـضــاحـيــة الـجـنــوبـيــة
فضال عــن «حــي الجامعة» و»حــي
الـسـلــم» الـلــذيــن «غــرقــا» بالسيول.
و سـجـلــت زح ـمــة سـيــر خــانـقــة من
ن ـه ــر املـ ـ ــوت ب ــاتـ ـج ــاه ال ـص ــال ــوم ــي
وال ـ ــدك ـ ــوان ـ ــة ّ ،اضـ ــافـ ــة الـ ـ ــى زح ـم ــة
سـيــر ف ــي امل ـكــلــس وج ـســر الــواطــي
والـحــازمـيــة /طـلـعــة جـســر الباشا
وغيرها من املناطق بسبب تجمع
للمياه على الطرقات.
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آمال خليل
على الرغم من قــرار محافظ الجنوب منصور
ض ــو ،فــي  31كــانــون األول امل ــاض ــي ،الـقــاضــي
بإقفال مزرعة النابلسي في قعقعية الصنوبر
ن ـهــائ ـيــا بــال ـش ـمــع األحـ ـم ــر ب ـس ـبــب مـخــالـفـتـهــا
للقوانني .تواصل النيابة العامة االستئنافية في
الجنوب منح الشركة اللبنانية للتجارة العامة ـ
ً
نابلسي إخوان مهال إضافية لتسوية وضعها.
وكــان ضو نفسه قد وافــق على أكثر من طلب
ً
استرحام قدمته الشركة إلعطائها مهال محددة
إلخ ـ ــراج رؤوس امل ــاش ـي ــة ال ـت ــي ت ــؤوي ـه ــا داخ ــل
املزرعة .لكن تبني أن الشركة تستقدم املزيد من
املاشية إليها لفرض أمــر واقــع .في ضــوء ذلك،
أقفل ضو الباب نهائيًا أمام طلبات االسترحام،
موعزًا إلى القوى األمنية بإقفال املزرعة فورًا ،إال
أن النائب العام االستئنافي في الجنوب القاضي
ره ـي ــف رمـ ـض ــان ،أش ـ ــار إلـ ــى فـصـيـلــة عــدلــون
ً
بالتريث ،مانحًا النابلسي مهال جديدة يمددها
منذ منتصف أيلول الفائت.
في هذا الوقتّ ،
تقدمت شركة النابلسي في مطلع
أي ـلــول الـفــائــت بــاسـتــدعــاء أم ــام مجلس شــورى
ال ــدول ــة ضــد بـلــديــة قعقعية الـصـنــوبــر (قـضــاء
ال ــزه ــران ــي) ،بـشـخــص رئـيـسـهــا قــاســم صــالــح،
إلبطال «القرار الصادر عن البلدية القاضي بعدم
املوافقة على الترخيص ملزرعة األبـقــار الواقعة
على العقار رقم  469ضمن نطاقها العقاري».
وبحسب نص االستدعاء ،فإن البلدية «لم تبلغ
الـشــركــة بشكل أصــولــي لغاية الـيــوم برفضها
الـتــرخـيــص .وع ـل ـيــه ،ي ـكــون االس ـتــدعــاء الــراهــن
مقدمًا ضمن املهلة القانونية» .ويستعرض كيف
تشغل الشركة العقار بــوضــع وإي ــواء املــواشــي
التي تستوردها من الخارج تمهيدًا لبيعها في
السوق املحلي ،وذلــك في بناء قائم على العقار
تستعمله الشركة بموجب ترخيص صادر عن
البلدية بتاريخ  2006ومجدد في .»2012
في عام  ،2013تقدمت الشركة بترخيص إنشاء
واستثمار مزرعة لألبقار .البلدية أحالت الطلب
إلى وزارتي الصحة والبيئة إلبداء الرأي لكونها
ال تملك الصالحية .بموجبه ،كشفت مصلحة
الصحة في الجنوب التابعة لوزارة الصحة على
املزرعة و»تبني لها أنه ال يوجد أي بناء قريب من
املزرعة ،لتخلص الى القول :ال مانع من املباشرة
بــال ـتــرخ ـيــص» ،ك ـمــا ورد ف ــي االسـ ـت ــدع ــاء .أمــا
وزارة البيئة ،فقد أجــرت كشفًا و»تبني مطابقة
املزرعة للقانون الذي يشترط ابتعاد املزرعة عن
أقــرب تجمع سكني بـ  550مترًا ،بينما املزرعة
تبعد  679م ـت ـرًا» .وفــي نيسان الـفــائــت ،أجــرت
الـ ــوزارة فحصًا جــدي ـدًا« ،واف ـقــت بموجبه على
الـتــرخـيــص» .وعـلـيــه ،وج ــدت الـشــركــة أن «قــرار
البلدية باطل ألنه علل رفضها لقربه من األماكن
السكنية ووج ــود أراض مـفــرزة للسكن قريبة
جـدًا منها .ولــم تقم البلدية بإثبات مــا تدعيه».
الــافــت أن الـشــركــة عللت شـكــواهــا بالتكاليف
الـبــاهـظــة الـتــي تكبدتها إلن ـشــاء امل ــزرع ــة ،علمًا
بأنها حتى اآلن تـقــوم بتشغيلها واالسـتـفــادة
منها .ختامًا ،طالبت بقبول االستدعاء «ملخالفة
هذا القرار للقانون واألنظمة املرعية اإلجراء».
ويـ ــوضـ ــح رئـ ـي ــس الـ ـبـ ـل ــدي ــة ق ــاس ــم ص ــال ــح أن
الـتــرخـيــص ال ــذي مـنـحــه لـلـشــركــة ك ــان إلنـشــاء
«ه ـن ـغــار» كـمـسـتــودع أعـ ــاف .لـكــن «الـهـنـغــار»
ت ـحـ ّـول عـلــى نـحــو تــدريـجــي إل ــى مـنـشــأة كبيرة
ـواش وهــو مــا ال يلحظه الترخيص.
ومــزرعــة م ـ ٍ
وت ــوق ــف ع ـنــد امل ـع ــادل ــة ال ـت ــي تـ ـح ــاول ال ـشــركــة
فرضها :فــرض املنشأة كأمر واقــع ،ثم التوجه
لنيل التراخيص الالزمة ،ما يصبح كأنه تسوية
للمخالفة التي باتت في حكم الواقع .االستدعاء
لــم يـشــر إل ــى دور مـحــافــظ الـجـنــوب عـلـمــا بأنه
صاحب القرار بعدم الترخيص واإلقفال الفوري
بالشمع األحمر .مصادر املحافظ استعرضت
جملة الخطوات التي أدت إلى القرار ،مشيرة إلى
أن املـجـلــس الـصـحــي فــي املـحــافـظــة املــؤلــف من
التنظيم املدني ومكاتب الزراعة والبيئة والصحة،
ج ــزم بــرفــض الـتــرخـيــص .فــي حــن أن تـقــاريــر
الصحة والبيئة ال ــواردة في االستدعاء ال تعدو
كونها آراء استشارية فنية غير ملزمة.
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محمد سيد رصاص *
ع ـن ــدم ــا أخـ ـب ــر رئـ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ال ـبــري ـطــانــي
ونستون تشرشل الزعيم السوفياتي جوزيف
ستالني ،أثناء مؤتمر يالطا في شباط ،1945
ب ــأن ب ــاب ــا ال ـفــات ـي ـكــان ق ــد أع ـل ــن ال ـح ــرب على
هتلر ،أجابه ستالني ساخرًا« :كم دبابة عند
بابا الفاتيكان؟» .أتت هذه السخرية من زعيم
شيوعي يؤمن بالفكر املاركسي الذي َيعتبر
ُ
ب ــأن ال ـس ـيــاســة ت ـق ــاس بــال ـقــوة امل ــادي ــة الـتــي
ً
وراءها ،السالح مثال.
يبلغ عدد سكان دولــة الفاتيكان ،وفق أرقام
روزن ـ ــام ـ ــة ال ـع ــال ــم الـ ـ ـص ـ ــادرة ف ــي ن ـي ــوي ــورك
عـ ــام  826 ،2010ش ـخ ـصــا ف ـقــط هـ ــم :ال ـبــابــا
والـ ـك ــرادل ــة وب ــاق ــي رج ـ ــال ال ــدي ــن املـحـيـطــن
بــالـحـبــر األع ـظــم للكنيسة الـكــاثــولـيـكـيــة .قد
تكون سخرية ستالني مستوحاة مــن عديد
الدولة الصغير التي تقوم في ظاهرها على
أسس قوية ،ولكنها ال تستوفي حتى الرأي
ّ
املــارك ـســي املـكـمــل وه ــو أن األف ـك ــار «تـتـحــول
إل ــى ق ــوة م ــادي ــة» عـبــر ق ــوة حــامـلـيـهــا .ربـمــا،
إذا لم يكن على األرجح ،أتى ّ
عبارة
الرد على
ّ
ستالني من وارســو في خريف عام  ،1980ملا
ك ــان الـبــابــا يــوحـنــا بــولــس الـثــانــي (بــولـنــدي
األصل وأول شخص غير ايطالي يترأس عام
 1978الكرسي الرسولي) هو الراعي لحركة
«التضامن» التي ساندها ماليني البولنديني
فــي مـحــاربــة الحكم الشيوعي فــي العاصمة
البولندية وداعميه في الكرملني السوفياتي،
لتكون تلك الحركة االهتزاز األول في منظومة
حلف وارس ــو السوفياتية .وعـلــى الــرغــم من
فــرض حــالــة ال ـطــوارئ فــي الشهر األخـيــر من
عام  1981ومالحقة وسجن قادة «التضامن»،
ّ
إال أن هـ ــؤالء ك ــان ــوا أول م ــن أط ـل ــق صــافــرة
نهاية حكم الشيوعية فــي أوروب ــا الشرقية
وال ــوسـ ـط ــى ف ــي ح ـ ــزي ـ ــران ،ق ـب ـيــل ان ـه ـي ــارات
خــريــف  1989ف ــي دول ح ـلــف وارس ـ ــو وقـبــل
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ـوع مــن تفكك االت ـحــاد الـســوفـيــاتــي عــام
أس ـبـ ٍ
 .1991وفي النتيجة ،تبوأ زعيم «التضامن»
لـيــش فاليسا س ـ ّـدة الــرئــاســة خلفًا للجنرال
ياروزلسكي ،الــذي اعتقل فاليسا عــام 1981
بعد فرض حالة الطوارئ.
ّ
على األغلب ،شكل مجيء فاليسا الى الرئاسة
انـتـصــارًا لبابا الفاتيكان على ستالني بعد
ّ
حــوالــى نصف قًــرن .إال أن ذلــك ال يعني ،في
رمــزي ـتــه ،هــزيـمــة لـلـمــاركـسـيــة فــي الـسـيــاســة.
ّ
فكارل ماركس يقول إن «االنسان ليس كائنًا
م ـجــردًا .االن ـســان هــو عــالــم االن ـســان ،الــدولــة،
امل ـج ـت ـمــع» (ن ـق ــد فـلـسـفــة ال ـح ــق ع ـنــد هـيـغــل،
م ـط ـلــع عـ ــام  .)1844وب ــال ـت ــال ــي ،االنـ ـس ــان ال
ُ
ّ
مجردة .أفكاره السياسية تقاس
يحمل أفكارًا
عـبــر االق ـت ـصــاد واالج ـت ـم ــاع ،أي ه ــي مبنية
على عالقات ُي ّ
حددها هــذان االختصاصان.
ُ
أفـكــاره ال تقاس باملنطق أو قــوة الحجة ،بل
بـتـعـبـيــرهــا ع ــن مـصــالــح تـتــولــد مـنـهــا الـقــوة
ُ
االقتصادية التي تنتج ترجمات في الدولة
عبر نظام سياسي ،دستوري وتشريعي.
ح ـج ــم الـ ـق ــوة االج ـت ـم ــاع ـي ــة ل ـحــام ـلــي ال ـف ـكــر
السياسي املعني ،سواء عبر تصويت انتخابي
أو حركة جماهيرية يقودها حــزب أو حركة
سياسية أوشخص ،هي رائز عملي ملدى قوة
هذا الفكر السياسي الذي ينتج ايديولوجية
وبرنامجًا سياسيًا لحزب أوحركة سياسية.
ال ـح ـق ــوق ،أي ال ــدس ـت ــور وال ـت ـش ــري ــع ،ليست
س ــوى مـظـهــر بــالـنـسـبــة ال ــى م ــارك ــس« ،ه ــذا
النقد لفلسفة الحقوق يطرح مشكالت ومهام
ّ
ّ
ّ
العملي
العيني
ال حــل لها ســوى بالنشاط
والعمل السياسي واالجـتـمــاعــي» ،وبالتالي
مجال السياسة ليس في الفكر والحقوق ،بل
ّ
املادية،
في انشاء توازنات عملية عبر القوة
والقوى االجتماعية تقود إلى تغيير في ما
هو قائم منهما أو إلى انشاء بديل عنهما.
ً
ه ــذا األم ــر يـعـنــي أن الـسـيــاســة لـيـســت فعال
ذاتـ ـي ــا  -إرادي ـ ـ ـ ــا ،ب ــل ه ــي «م ـم ـل ـكــة لــأف ـعــال

املـ ــوضـ ــوع ـ ـيـ ــة» ،ح ـي ــث ال ت ـس ـت ـط ـيــع ال ـ ــذات
ال ـس ـيــاس ـيــة أن ت ـك ــون فــاع ـلــة ف ــي امل ــوض ــوع
الـسـيــاســي ،س ــواء ك ــان محليًا أو دول ـيــا ،إال
من خالل توازنات املحيط املوضوعي القائم
أم ـ ــام الـ ـ ــذات ال ـفــاع ـلــة س ـيــاس ـيــا ومـ ــن خــال
قراءتها املوضوعية لهذه التوازنات ،وليس
عبر القراءة الرغبوية الذاتية .فعلها يكتمل
عبر نجاحها في إدارة املمكنات السياسية
لـلــوصــول إل ــى تحقيق بــرنــامــج مــرحـلـ ّـي ثم

ّ
ّ
مرحلية.
برنامجية أبعد من
أهداف
ّ
هــذه الـنـظــرة املــاركـســيــة للسياسة انتصرت
فــي ال ـغــرب األوروب ـ ــي  -األم ـيــركــي بــالـتــوازي
م ــع تـبـنـيـهــا ف ــي مـعـسـكــر ال ـي ـمــن الـلـيـبــرالــي
ث ــم ال ـي ـمــن ال ـف ــاش ــي – ال ـ ـنـ ــازي ،م ـنــذ ال ـت ـقــاء
الـبــراغـمــاتـيــة مــع ول ـيــام جيمس (تــوفــي عــام
 )1910للماركسية في ذلك.
تشرشل الــذي عـ ّـبــر فــي مــذكــراتــه عــن دهشته
واستغرابه من عبارة ستالني ،له في الوقت

ظـلــت حـكــومــات دول الخليج تعتمد مقاربة
ت ـق ــوم ع ـلــى انـ ـك ــار وج ـ ــود م ــواط ـن ــن ل ـهــا في
التنظيمات املتشددة ،أو التخفيف من أثر ذلك
عبر ادعاء أن ما يقوم به املواطنون الخليجيون
ال يكاد يتعدى دعــم بعض الجهات املسلحة
ضــد النظام الـســوري ،وعلى الــرغــم مــن تــورط
عدد كبير من املواطنني الخليجيني في أحداث
 11سبتمبر ،وافتخار تنظيم «القاعدة» بضم
أكثر مــن قائد وشــرعــي خليجي فــي صفوفه،
ـواليـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة عـ ــن مـعـتـقـلــن
وإع ـ ـ ـ ــان الـ ـ ـ ّ
خليجيني يتبنون فكر «الـقــاعــدة» فــي سجن
غوانتنامو ،إال أن الجواب الرسمي املعتاد بأن
هؤالء مجرد شواذ ،وال يستدعي األمر اتخاذ
إجراءات احترازية أو غير اعتيادية.
اسـ ـتـ ـم ــرت س ـي ــاس ـي ــة اإلن ـ ـكـ ــار وغ ـ ــض ال ـن ـظــر
الخليجية عن الجماعات املتشددة ،والخاليا
النائمة حتى مطلع عــام  2014الفائت .أشير
ً
مثال إلى التغريدة الشهيرة التي كتبتها وزيرة
االعــام البحريني واملتحدثة باسم الحكومة
آن ــذاك سميرة رجــب والـتــي قــالــت فيها إن ما
ُيـعــرف بتنظيم الــدولــة اإلســامـيــة فــي الـعــراق
والشام «داعش» هو «اسم للتغطية على إرادة
الشعب العراقي في الحرية والكرامة» .وحتى
ف ــي ب ـعــض الـ ـ ــدول الـخـلـيـجـيــة ال ـت ــي اعـتــرفــت
بخطر الجماعات املتشددة وبانتساب بعض
مــواطـنـيـهــا لـهــا ،فــإنـهــا لــم تتخذ أي خـطــوات
ج ــدي ــة ت ـج ــاه ت ـنــام ــي ن ـش ــاط هـ ــذه امل ـجــام ـيــع
الـعـنـيـفــة ،وت ـعــاطــت مـعـهــا بــوصـفـهــا أخ ـطــارًا
ت ـم ـكــن م ـحــاصــرت ـهــا ع ـب ــر ب ـع ــض اإلجـ ـ ـ ــراءات
االحترازية ،وإلى قبيل وقوع الحوادث الدامية
نتيجة أعـمــال العنف فــي العربية السعودية
ظل الحديث الرسمي عن خطر التبرعات غير
النظامية على أمن دول الخليج خافتًا.
فعلى الــرغــم مــن أن التحقيقات التي أجرتها
ال ـن ـي ــاب ــة ال ـع ــام ــة ف ــي ال ـك ــوي ــت خ ـ ــال ال ـس ـنــة
املنصرمة كشفت بعد حجز محكمة الجنايات
للقضية املعروفة بـ «تنظيم داعــش -الكويت»
واملتهم فيها  8أشـخــاص ،أن هناك تخطيطًا
لـ ـه ــدم نـ ـظ ــام ال ـح ـك ــم فـ ــي الـ ـك ــوي ــت وال ـت ـم ــدد
وال ـتــوســع إل ــى الـ ــدول املـ ـج ــاورة ،وأن فوضى

جمع التبرعات سوف تؤدي إلى وقوع كارثة
م ــروع ــة إن ل ــم ي ــوض ــع ل ـهــا ح ــد ،إال أن نــائــب
رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ
محمد الخالد أكد في رده على سؤال برملاني
عــدم وجــود نصوص قانونية تـجـ ّـرم حملتي
ـاز» ،و»دعــم املجاهدين في
«تجهيز  12ألف غـ ٍ
س ــوري ــة» ،مــوض ـحــا أن ج ـه ــات االخ ـت ـصــاص
ارت ــأت أن الحملتني ال تشكالن خطرًا محققًا
على الكويت.
غض النظر عن هذا الخطر ال ّ
يعبر عن إغفاءة
حـكــومـيــة ف ـقــط ،بــل أي ـضــا تـسـنــده آراء بعض
األكاديميني ،مثال ما ّ
عبر عنه الدكتور خالد
الـ ـش ــال اسـ ـت ــاذ ع ـل ــم االجـ ـتـ ـم ــاع ف ــي جــامـعــة
ال ـك ــوي ــت ،وذلـ ــك قـبـيــل ال ـت ـف ـج ـيــرات ل ـع ــدد من
املساجد في الخليج ،حيث اعتبر أن «تنظيم
داع ــش ي ــداف ــع ع ــن ح ـقــوق م ــن وج ـهــة ن ـظ ــره...
وبـعــض املنتسبني لــه يمكن ان نطلق عليهم
ارهــاب ـيــن وال ـب ـعــض اآلخ ــر م ـجــاهــديــن ،فـهــذا
التنظيم يمكن أن نصفه بأنه شبه ارهــابــي...
خصوصا ان هناك من ينظر الى داعــش على
انه تنظيم يدافع عن حقوق طائفة مظلومة»،
مـ ـ ـش ـ ــددًا «ع ـ ـلـ ــى ضـ ـ ـ ـ ــرورة ع ـ ـ ــدم لـ ـص ــق ص ـفــة
االرهابي بكل اعضاء تنظيم داعش فالبعض
لديهم الحق في ما يفعلون ويدافعون عنه»،
ومشيرًا الــى ان «الكويت في مأمن تمامًا عن
ه ــؤالء ألن ـهــا دول ــة عــادلــة وم ـحــايــدة وليست
منحازة ألحد».
وفـ ـ ــي مـ ـق ــال ت ـح ــت عـ ـ ـن ـ ــوانُ :
«س ـ ـنـ ــة الـ ـع ــراق
وداعش تحالف الضرورات» ،يقرر االكاديمي
السعودي د .مهنا الحبيل أن العراقي السني
«وأمام الجرائم التي ترتكب ...ليس لديه خيار
إال أن يتحالف مع داعش ّ
لرد االجتياح اإليراني
الكبير باسم الحشد الشيعي ،املسنود غربيًا
واملغطى دوليًا ،والذي ال يوجد معه وال حتى
من شركاء العملية السياسية ُ
السنة فيه أي
ضمان لعدم سحق ُمدنه وإنسانه وطفولته،
بعدما خــذل العرب أو تــواطــؤوا ضد مناطقه
وأهله».
وباعتبار أن موقف بعض األنظمة الخليجية
تجاه النظام السوري هو سلبي ،فإن الصمت
تجاه هــذه األنشطة كــان لــه مــا يـبــرره ،وربما
يـ ـص ـ ّـب ف ــي ذات ال ــرغـ ـب ــة ال ــرس ـم ـي ــة ،وأع ـن ــي

الـتـخـلــص مــن الـنـظــام ال ـس ــوري عـبــر الـتــوســل
بــال ـقــوة الـعـسـكــريــة ،وف ــي حــديـثــه لـقـنــاة «بــي
ب ــي إس» األم ـيــرك ـيــة ل ــم ي ـت ــردد األم ـي ــر تــركــي
الـفـيـصــل ،سـفـيــر املـمـلـكــة الـعــربـيــة الـسـعــوديــة
السابق في واشنطن ،عن القول «إن املعارضة
السورية بحاجة إلى أسلحة مضادة للطائرات
وال ــدب ــاب ــات ك ــي ي ـحــدث الـ ـت ــوازن ف ــي امل ـي ــدان،
وبالتالي تمكن حلحلة األمور بالتفاوض».

حكومات خارج منطقة التغطية
بيد أن هــذا اإلن ـكــار أو التخفيف مــن ضلوع
الخليجيني في منظمات عنف لم يعد ممكنًا،
فخالل الـعــام ذاتــه تــوالــت االنـبــاء عــن انخراط
عــدد كبير مــن الخليجيني فــي صفوف اخطر
ال ـج ـم ــاع ــات امل ـس ـل ـح ــة فـ ــي ال ـ ـشـ ــام وال ـ ـعـ ــراق،
وأدرج مجلس األمــن الــدولــي ووزارة الخزانة
األميركية في أغسطس  2014عددًا من شيوخ

إن سياسة االختباء خلف
قوة االمن الخليجي تثير
الكثير من عالمات الحيرة

الدين الخليجيني املشهورين إضافة إلى عدد
م ــن ال ـنــاش ـطــن واألك ــادي ـم ـي ــن ،ض ـمــن قــائـمــة
ممولي اإلرهــاب في العراق وسوريا .وأعلنت
داع ـ ــش ف ــي أك ـث ــر م ــن م ـنــاس ـبــة س ـق ــوط قتلى
كويتيني وسعوديني وبحرينيني في معارك
ع ـلــى ارض س ــوري ــا وال ـ ـعـ ــراق ،وظ ـه ــر بعض
امل ـقــات ـلــن الـخـل ـي ـج ـيــن ف ــي أش ــرط ــة مـسـجـلــة
كاشفني عــن هويتهم الخليجية كــأبــرز ٍّ
تحد
لحكومات بلدانهم.
وفـ ــي يــون ـيــو  ،2014أع ـل ــن ال ـش ـيــخ ت ــرك ــي بن
مـ ـب ــارك ال ـب ـن ـع ـل ــي ،املـ ـتـ ـش ــدد ال ـب ـح ــري ـن ــي ،أن
تنصيب «داعــش» ألبــي بكر البغدادي خليفة

للمسلمني في كل مكان ،هو «وعد الله» حيث
«أت ـت ــه ال ـخــافــة م ـن ـقــادة إل ـيــه ت ـجــرر أذيــال ـهــا،
فلم تك تصلح إال لــه ،ولــم يك يصلح إال لها».
والـبـنـعـلــي هــو أح ــد الـشــرعـيــن فــي «داع ــش»،
علمًا بأن أبرز «الدعاة الشرعيني» في «داعش»
مــواطـنــون يحملون جنسيات خليجية ،مثل
السعوديني الشيخ عثمان آل ن ــازح ،والشيخ
ابو اسامة القحطاني ،والشيخ أنس النشوان
صاحب فتوى قتل االثيوبيني ،والكويتي أبو
عبدالله الذي أفتى وأشــرف على أكبر مجزرة
حصلت في سوريا عام  2014والتي قتل فيها
ح ــوال ــى  500ش ـخــص م ــن أب ـن ــاء الـشـعـيـطــات
ذبحًا.
وفي أكتوبر  2014كشف مصدر أمني كويتي
لـصـحـيـفــة «ال ـق ـبــس» الـكــويـتـيــة «أن األحـ ــداث
الذين يتأثرون باألفكار الداعشية يتوجهون
إل ــى ال ـع ــراق وس ــوري ــا ع ـبــر أك ـثــر م ــن مـحـطــة،
مــن الـكــويــت إلــى البحرين ،ومنها إلــى تركيا
فالعراق او سوريا .وبعضهم يذهب عبر مطار
دب ــي» ،وفــي الـسـيــاق ذات ــه تــوالــت التحذيرات
الــرس ـم ـيــة ف ــي دول الـخـلـيــج م ــن االن ـت ـم ــاء او
تقديم الدعم املادي لتنظيمي القاعدة وداعش
وأمثالهما.
ه ــذا االعـ ـت ــراف وال ــوع ــي ال ـح ـكــومــي بــالـخـطــر
جاء متأخرًا جدًا ،حيث تنبه الخليجيون إلى
ـرام ـيــة دام ـي ــة اسـتـهــدفــت
سـلـسـلــة حـ ــوادث إجـ ُ
في حي
أشخاص
8
ل
ت
ق
أمنهم وأبناءهم ،فقد
ِ
ّ
الدالوة  -األحساء ،الواقعة في املنطقة الشرقية
من السعودية ،حني هاجم مسلحون حسينية
ُيقام فيها احتفال ديني .تاله قتل انتحاري 23
شخصًا وخـلــف  102جــريــح حــن فـ ّـجــر نفسه
(ع) أثناء صالة الجمعة
في مسجد اإلمام علي ّ
الشرقية من ّ
السعودية.
في القديح  -املنطقة
وفــي يــوم الجمعة ال ــذي تــاه أستشهد ثالثة
أشـ ـخ ــاص ف ــي تـفـجـيــر ان ـت ـح ــاري ُ
وج ـ ـ ـ ِـرح 10
أش ـخ ــاص ّح ــن فـجــر ان ـت ـحــاري نـفـســه خ ــارج
مـسـجــد لـلــشـيـعــة ف ــي ح ــي ال ـع ـنــود ب ــال ـ ّـدم ــام،
وأعـقـبــه التفجير ال ــذي وقــع فــي جــامــع االمــام
ال ـصــادق فــي الـكــويــت حـيــث سـقــط  27شهيدًا
واك ـثــر مــن  200جــريــح ،ول ــم ي ـتــردد إرهــابـيــو
«داعـ ـ ــش» ف ــي تــوج ـيــه ال ـت ـهــديــد إل ــى مـســاجــد
البحرين ،وإعالنها كهدف قادم.
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ع ـي ـنــه عـ ـب ــارة يـعـتـبــرهــا م ـم ـرًا إج ـب ــاري ــا الــى
ال ـس ـيــاســة« :الـ ــدم وال ــوح ــل والـ ــدمـ ــوع» .هـنــا،
في العالم العربي ،ما زال هناك عدم تطابق
م ــع ال ـن ـظــرة ال ـس ــائ ــدة لـلـسـيــاســة ف ــي ال ـغــرب
بيمينه وي ـس ــاره .ورغ ــم قـيــام اســرائـيــل على
ال ـق ــوة ال ـعــاريــة ال ـتــي ان ـت ـصــرت بــدعــم غــربــي
عـلــى الـحــق الفلسطيني ،مــا زال هـنــاك لــدى
ال ـ ـعـ ــرب نـ ـظ ــرة ح ـق ــوق ـي ــة ل ـل ـس ـي ــاس ــة ت ــراه ــا
بوصفها عــاملــا لـلـصــراع بــن الـحــق والباطل

ولكنها ال تستطيع تفسير الصمت العاملي،
شــرقــا وغــربــا ،عــن تلك الـعـبــارة الـتــي أطلقها
أفيغدور ليبرمان في التسعينيات من على
منبر الكنيست االسرائيلي ضد النائب أحمد
الـطـيـبــي« :اخـ ــرج م ــن وط ـن ــي» .ع ـب ــارة قالها
م ـهــاجــر ي ـه ــودي أت ــى ف ــي الـثـمــانـيـنـيــات من
مولدافيا الى أرض فلسطني ،متوجهًا إلى ابن
عائلة تمتد جــذورهــا الفلسطينية الــى أكثر
ُ
من ألف عام .ال تفسر تلك العبارة أو تدحض
عبر الحق ،بل من خالل عبارة توماس هوبز
فــي كتابه «الليفياثان» (ص ــادر عــام :)1651
«االنسان ذئب» .والعالقات الدولية واملحلية
واالقليمية غابة من الذئاب تقوم على القوة
ُ
ّ
بمسطرتي
العارية .أما الحقوق فتقاس فقط
القوة واملصالح .وال يحفظ ويصان ويدافع
عــن الـحــق إال عبرهما .مــا زال ــت تلك النظرة
ال ـح ـقــوق ـيــة س ــائ ــدة ع ـنــد ال ـع ــرب رغ ــم الــزمــن
الطويل الــذي يفصلنا عن نكبة  ،1948وهو
ما يدل على أن العرب لم يستخلصوا العبر
من قيام دولة اسرائيل .الى جانب تلك النظرة
الحقوقية للسياسة ،هناك ينظر الكثير من
ُ ّ
املثقفني وكــتــاب الصحف العربية للسياسة
ّ
مــن منظار ثقافي ،على اعتبار أن السياسة
م ـيــدانــا ل ـص ــراع األفـ ـك ــار وال ـث ـق ــاف ــات ،وأن ـهــا
م ـي ــدان ل ــ«امل ـج ــرد» الـ ــذي ُيـمـثــل تـلــك األف ـكــار
وال ـث ـقــافــات .وبــال ـتــالــي ،هــي ت ـقــاس باملنطق
ُ
والحجة ،وتحلل بهما أيضًا.
ٌ
كما أنها ،بالنسبة الى هؤالء ،ميدان لإلرادات
لــذلــك تـتـضـمــن ك ـتــابــات هـ ــؤالء الـسـيــاسـيــة -
التحليلية بعبارات مثل :أرى ،أعتقد ،أظــن...
وال ـت ــي ف ــي ال ـن ـهــايــة ال تـنـتــج أك ـثــر م ــن نـ ّـص
ُ ّ
ذات وليس عن
تحليلي  -رغـبــوي ي ّعبر عــن ٍ
موضوع ،فيما نرى أن «أنا» الكاتب اليساري
وال ـي ـم ـي ـنــي ال ـغ ــرب ــي تـخـتـفــي وال ت ـظ ـهــر في
ّ
الـنـ ّـص السياسي باعتبار أن السياسة هي
«مملكة لألفعال املوضوعية».
* كاتب سوري

لقد كشفت هــذه االح ــداث املتتالية أن خطر
جـمــاعــات الـعـنــف فــي الـخـلـيــج لــم تـكــن مجرد
مـ ـخ ــاوف ،وال ي ـم ـكــن تـصـنـيـفـهــا ك ـم ـحــاوالت
ازعـ ـ ـ ــاج س ـي ــاس ــي ل ـل ـض ـغــط ع ـل ــى ال ـح ـك ــوم ــة،
وإنما أصبحت حقيقة ماثلة ،وتمتلك حزمة
مــن األه ــداف السياسية املـحــددة ،وأن مناهج
التكفير في املدارس ،ومشاريع تجهيز الغزاة،
والخطب التحريضية فــي املساجد ووسائل
االعالم ،لم تكن مجرد حالة حماسية عابرة ،أو
دعوية حسنة النية ،وإنما هي حركة منظمة
تستهدف تقويض النظام الخليجي والسلم
األهلي.
إن سـ ـي ــاس ــة االخ ـ ـت ـ ـبـ ــاء خـ ـل ــف ق ـ ــوة االم ـ ــن
الخليجي ،وتساهل االنظمة الخليجية مع
أنشطة وجـهــود الخاليا الدينية املتشددة،
وحديثها املستمر عن السيطرة على الوضع
األم ـن ــي ،يـثـيــر الـكـثـيــر مــن عــامــات الـحـيــرة،
فـكـيــف يـمـكــن ت ـصــديــق ادع ـ ـ ــاءات الـحـكــومــة
ب ـ ـفـ ــرض األمـ ـ ـ ــن م ـ ــع ت ـ ــزاي ـ ــد أع ـ ـ ـ ــداد األفـ ـ ـ ــراد
املتسربني من الدولة إلــى جماعات العنف؟
إذ إن أحد ابرز صور التناقض التي تكشف
ه ـش ــاش ــة ال ـت ـف ـك ـيــر األمـ ـن ــي ال ـخ ـل ـي ـجــي هــو
تغاضيها أو صمتها عــن اص ــوات التأييد
واالح ـت ـفــاء بـجــرائــم الـعـنــف الـتــي يـقــوم بها
مواطنون ينتمون لها في دول أخرى ،بينما
تدينهم لذات الفعل إذا وقع منهم في بلدهم،
فهل ثمة فــرق بــن تفجير مناطق آمـنــة في
العراق أو سوريا أو أفغانستان أو باكستان،
وبــن تفجير مناطق آمنة ودور عـبــادة في
الخليج؟

عـ ــن ال ـ ــدواف ـ ــع الـ ـت ــي ج ــذب ــت ه ـ ــؤالء الـفـتـيــة
إل ــى مـســرح الـجــريـمــة ،وه ــذا ال يـتــم فــي ظل
سياسات الصمت التي تفرضها الحكومات
عند مناقشة مثل هــذه املـشـكــات ،فتجاهل
جـمــاعــات الـعـنــف ،وغ ــض الـنـظــر عــن دعــاتــه
ومــؤيــديــه ،والـتــراخــي مــع االث ــارات املذهبية
التي تشعل الصدور ضد نظراء الوطن ،من
شــأنــه أن يعمق مــن ال ـنــزوع نحو الجريمة،
وي ـس ـمــح بـنـمــو خــاي ــا ال ـع ـنــف الـســرطــانـيــة
تـحــت رع ــاي ــة أج ـه ــزة ال ــدول ــة ومــؤسـســاتـهــا
الرسمية .من السهل إلقاء تبعات الجريمة
على اسباب واهية كاتهام دول الجوار ،ومن
السهل تمييع مناقشة السبب وراء تزاحم
امليادين املتوترة بأبناء الخليج ،وتحولهم
إلى مفخخات خطرة تسرق أحالم االستقرار
م ــن ال ـش ـعــوب األخـ ـ ــرى ،اال ان ــه م ــن الـصـعــب
التخلص من ارتدادات الجريمة على الداخل
الــوطـنــي ،ومــن الـصـعــب إع ــادة ضـبــط ايـقــاع
حــركــة تـلــك الـجـمــاعــات م ــرة أخ ــرى .فالقليل
جـدًا من املتورطني في حفالت الــدم قــادرون
على العودة واعالن التوبة بعد أن تتخضب
ايــاديـهــم بــدمــاء االب ــري ــاء ،أمــا األغـلــب فإنهم
س ـي ـع ـي ــدون ت ــرت ـي ــب ف ــروضـ ـه ــم ال ـج ـه ــادي ــة
لتستهدف األرض التي نشأوا عليها .دول
الخليج اليوم ،وكما بينت أحداث االسابيع
املــاض ـيــة ،ل ــم تـعــد مـحـصـنــة م ــن ال ـع ـنــف ،بل
أص ـب ـحــت ه ــدف ــا واضـ ـح ــا ل ـج ـمــاعــات الـقـتــل
والـتــدمـيــر ،وال يـبــدو أن ثمة مخرجًا اليوم
أمامها ســوى عبر بوابة التأسيس الواعي
«للمواطنة املنتجة» ،وإع ــادة االعـتـبــار إلى
دول ــة امل ــواط ــن ،وه ــي الــدولــة ف ــوق الكيانات
واالن ـ ـت ـ ـمـ ــاءات وال ـ ـ ـ ـ ــوالءات ،الـ ـت ــي ال تـشـعــر
مـكــونــاتـهــا أن ـهــا عــرضــة لـلـعـبــث الـحـكــومــي
لتمرير مـصــالــح خــاصــة ،وال بــأنـهــا رهينة
سياسات الهيمنة .هذه الدولة هي الوحيدة
القادرة على االستفادة من أبنائها ،والقادرة
على تسخير عقولهم وامكاناتهم للمصلحة
ً
الـعــام بــدال مــن دفعهم دفعًا إلــى البحث عن
ح ــاض ــن آخـ ــر ،رب ـم ــا ي ـك ــون أك ـث ــر دف ـئ ــا على
املستوى الشخصي ،ولكنه أكثر دمــارًا على
مستوى الدولة واملنطقة.
* باحث كويتي

تفكيك مولدات العنف الداخلية
ال يكفي دول الخليج أن تحصن نفسها من
تسرب افراد داعش إلى دولها ،وإنما عليها
اليوم أن تبذل جهدًا أكبر في كشف مولدات
العنف الكامنة في أرضها ،ويبدو لي أن هذا
تحديدًا هو مكمن الصعوبة في حل معضلة
تناسل جماعات العنف في الخليج ،إذ يجب
على حكومات هذه الدول أن تتجاوز مقوالت
التغرير ،بحكم السن او االقــران او مؤثرات
وسـ ــائـ ــل االت ـ ـصـ ــال ال ـح ــدي ـث ــة ،ال ـ ــى مــرح ـلــة
أع ـم ــق م ــن ال ـب ـح ــث ،ي ـتــم خــال ـهــا الـتـنـقـيــب
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أكبر من حراك ،أقل من ثورة:
من الهواية الى االحتراف
عامر مالعب *
يشهد لبنان موجة من التحركات املتتالية كتعبير
عن ضغط اجتماعي وسياسي وثقافي يعتمل في
جـســد بـقــايــا الــوطــن الـلـبـنــانــي املـنـهــك .وباملناسبة
سـتـنـطـلــق ،أو رب ـمــا انـطـلـقــت ،امل ـق ــاالت وال ــدراس ــات
واملنشورات لتأتي بعدها املؤتمرات وورش العمل
املـمــولــة مــن ج ـهــات م ـت ـعــددة ،وجـمـيـعـهــا سـيـحــاول
قراءة حراك الشارع اللبناني والتأثير فيه.
فــي الـبــدء ال بــد مــن تأكيد أن ش ــرارة الـحــراك عفوية
وج ــاءت كــردة فعل طبيعية مــن مواطنني أنهكتهم
فترات طويلة من الفساد املنظم واملمنهج على مر
عقود من التركيبة اللبنانية .هذا إذا لم نعد بالدرس
والـتـمـحـيــص ال ــى الـلـحـظــات األول ــى ل ــوالدة الكيان
فــي عهد القائمقامية واملتصرفية ولـبـنــان الكبير
وصيغة ال ـ  43واتفاق الطائف والدوحة ،وما بينهم
وخاللهم من نفوذ للقوى األجنبية ال بل معظم أمم
األرض.
ويأتي الحراك في لحظة ّ
تحول كبير في املنطقة من
حــول لبنان ،وباملناسبة لــم يكن لبنان بــأي لحظة
خارج تحوالت املحيط ،ليتطابق تحول الخارج مع
أزم ــات الــداخــل ،وتتفاعل البنيات االجتماعية في
مخاض عسى أن يبقى ضمن األطر التي رأيناها.
وربـمــا فــي هــذه اللحظة كأننا على شفير الـســؤال
عــن كــل املـنـظــومــة الـتــي قــامــت بـعــد انـهـيــار االتـحــاد
السوفياتي وسيادة الليبرالية املتوحشة في معظم
دول ال ـعــالــم وأول ـه ــا ل ـب ـنــان .وه ــذه األس ـئ ـلــة جــاءت
عـلــى خلفية ال ـك ــوارث امل ـت ـعــددة ال ـتــي تــركـتـهــا هــذه
الليبرالية على ارض الواقع ،فهل يمكن السؤال عن
بيئة وقوانني وحريات وفقر وسيادة بعد اجتياح
رؤوس األموال وحيتان النهب كل القطاعات.
وهنا يحضرنا السؤال األهم في واقع اليوم ،ونحن

الحراك ،أو أي حراك آخر ،بحاجة
الى منهجية عمل متقدمة
تحت رحمة منظومة مرعبة تحكم بلدًا مثل لبنان،
وهــي :هل يمكن مواجهة هــذه العصابة بمجموعة
تحركات شكلية؟ هل يمكن مواجهة عتاة الصيغة
اللبنانية بمجموعة من الـهــواة او املتطوعني؟ هل
يـمـكــن ف ـصــل امل ـ ـسـ ــارات ال ـس ـيــاس ـيــة واالق ـت ـصــادي ــة
والثقافية واالجتماعية في مثل هكذا حــراك؟ كيف
يمكن مواجهة الواقع بمجموعة عناوين وشعارات
ف ـض ـف ــاض ــة مـ ــع مـ ــن ت ـم ـك ــن مـ ــن ص ـي ــاغ ــة ال ـق ــوان ــن
واملـ ـش ــاري ــع وكـ ــل ال ـتــرك ـي ـبــات ب ـمــا تـقـتـضـيــه حــالــة
استمراريته وديمومته في الحكم والتسلط؟
وهـ ـن ــا ال ب ــد أن ن ــاح ــظ ال ـك ـث ـيــر م ــن االي ـج ــاب ـي ــات
والسلبيات التي يمكن أن نضعها في النقاط التالية:
من حيث الشكل:
 -1عودة النبض الى الشارع بروح شبابية وعصرية.
-2سـيــادة مصطلحات وعـبــارات جــديــدة ،وان كانت
مشتقة من قاموس الزمن السابق من قبيل طبقة،
فساد ،عدالة اجتماعية.
 -3شعور عام بأن القرار للناس والشارع أمر ممكن.
 -4فرض أمر واقع جديد كما في مناقصات النفايات
أو أماكن طمرها.
 -5عــودة املصطلحات الوطنية العامة على حساب
السائد منها في املذهبية والطائفية.
 -6التجرؤ على أماكن ورموز فساد عديدة.
 -7بــروز شخصيات ورمــوز وطنية شبابية تطرح
قضايا الناس بعدما كنا في األيام القليلة املاضية
مــع رمــوز العنف والـتـطــرف وميليشيات الــزواريــب
والـفـتــاوى وقبضايات القتل املجاني على طرقات
وشوارع مدننا وقرانا.
 -8نــزع القدسية جزئيًا عــن أمــاك عامة صادرتها
عصابات السرقة كما «زيـتــونــة بــاي» او «الــدالـيــة»
حد ما وسط بيروت حيث الــ»النهبة الكبرى».
والى ٍ
 -9صدمة الــرأي العام وتخويف الطبقة السياسية
او باألصح شكلت لها «نقزة» صغيرة أنه من املمكن
أن تهب الناس للمحاسبة يومًا.
 -10إع ـ ــادة ال ـق ـضــايــا االن ـس ــان ـي ــة وامل ـع ـي ـش ـيــة الــى
واجهة الحياة العامة بعدما حولها ملوك الطوائف
وال ـت ـش ـب ـيــح ون ـه ــب الـ ــدولـ ــة الـ ــى صـ ــراعـ ــات ديـنـيــة
ومذهبية وحروب شوارع واستنزاف قدرات الشباب
في حروب ال طائل منها.
 -11س ـقــوط شـ ـع ــارات (أو خ ـف ــوت) م ـثــل «الـطــائـفــة
بخطر» عند كل الفرقاء (مبدئيًا) ،وسيادة عناوين
جامعة.
 -12مساهمة االع ــام الــى حـ ٍـد مــا فــي فضح الكثير
مــن امللفات مــا ساعد فــي تأجيج املــواجـهــة وضبط
خروقات السلطات األمنية وتحجيمها.
 -13عودة امللفات ً البيئية الى الواجهة كأولوية في
حياة الناس عامة وربط الخاص بالعام ،وبالتالي

دمج ً التصرفات الفردية الخاصة بأزمات املجتمع
عامة.
 -14تـعــدديــة الجمعيات والـحــركــات تحت عناوين
شتى ما يسهم في إغناء الحراك وتطوره.
 -15كشف الحراك بشكل جدي فــراغ أدوات السلطة
وأحــزابـهــا اذا مــا واجـهــت ك ــوادر ذات طاقة وتحمل
مشاريع بديلة.
اال أن هــذه العناوين ورغــم أهميتها تبقى قاصرة
عن مواجهة أسئلة أكثر عمقًا وأخطر على مستقبل
الـحــراك والـنــاس والــوطــن ،ويمكن تـعــداد مجموعة
نقاط تشكل مواطن ضعف:
 -1غياب الرؤية الواضحة عند كل التجمعات.
 -2ال ـه ــروب م ــن املــواج ـهــة الـحـقـيـقـيــة ف ــي كـثـيــر من
األمكنة ،تحت هاجس فرط الحراك.
 -3اإلكثار من االستعراض على حساب املضمون.
 -4عـ ــدم طـ ــرح ًال ـق ـض ــاي ــا ال ـح ـق ـي ـق ـيــة ب ـش ـكــل عـلـمــي
واالعتماد كلية على شعارات فضفاضة وعناوين
غير ذات قيمة على أرض الواقع.
 -5ال يـ ـج ــوز ال ـت ـل ـط ــي خ ـل ــف ش ـ ـعـ ــارات ال ـب ـع ــد عــن
السياسة كي ال نتحدث عن امللفات االساسية ،فكل
امللفات سياسية وحياتية وضرورية.
 -6كيف يمكن مواجهة سلطة متجذرة منذ عقود
طويلة وتمتلك كــل أدوات اللعب بـشـعــارات واهية
وشباب هواة.
 -7ال ي ـم ـكــن ل ـل ـح ــراك أن يـسـتـكـمــل م ـش ــروع ــه دون
الوضوح في القضايا الكبرى وعلى رأسها املقاومة
واملوقف من املشاريع اإلقليمية.
 -8ال يمكن للحراك أن ينجح دون مواجهة مشاريع
الخصخصة ووص ـفــات الـبـنــك الــدولــي الـتــي دمــرت
بنية االقتصاد الوطني.
 -9يجب التوجه أكثر فأكثر نحو األرياف واملناطق
اللبنانية كافة والخروج من مركزية بيروت ،وهذه
املناطق يجب أن تؤسس ملرحلة جديدة تكون هي
خ ــزان التعبئة والتحشيد تحت ش ـعــارات مطلبية
وح ـيــات ـيــة ف ــي بــوت ـقــة وط ـن ـيــة وأن ال تـبـقــى الــرافــد
األس ــاس ــي ل ـن ــزع ــات ال ـس ـل ـطــة وأح ــزابـ ـه ــا ،واألرض
م ـن ــاس ـب ــة ت ـم ــام ــا ال ـ ـيـ ــوم فـ ــي ظـ ــل ال ـ ـفـ ــراغ ال ـح ــزب ــي
والتعبوي وثقل التمييز املناطقي والطبقي مع هذه
السلطة الحاكمة.
 -10الـخــروج مــن تــرهــات الحركات االعتراضية من
قبيل االضراب عن الطعام ،ألنها تثقل كاهل الحراك
وال توجع السلطة.
 -11ي ـت ــوج ــب ع ـل ــى ال ـ ـحـ ــراك أن يـ ـط ــرح بـ ــدائـ ــل أو
فلنفترض أن يـحــاول درس الـحـلــول البديلة حتى
يكسب ثقة الجمهور وليس التعامل مــع القضايا
بالرفض فقط كما حصل فــي الخطة التي قــام بها
ً
وزير الزراعة أكرم شهيب مثال وهو قد استند الى
تقرير من خبراء ،فالقضايا ال تحتمل ترف الرفض
من أجل الرفض فقط.
 -12رغ ــم صـعــوبــة الـبـحــث بــاإليــديــولــوج ـيــة راهـنــا
ولكن كل مشروع تغييري بحاجة الى مستند علمي
وبحثي وأن ال تترك األمور على عواهنها.
 -13م ــاذا عــن قـضــايــا كـبــرى مـثــل الـكـهــربــاء واملـيــاه
وال ـن ـقــل وال ــزراع ــة وال ـص ـنــاعــة الــوط ـن ـيــة والـتـنـمـيــة
املـسـتــدامــة ومستقبل ال ـبــاد فــي ظــل ه ــذا التدمير
الــذي أصــاب كل البنية التحتية ،ال تستأهل عصفًا
فكريًا في خلق البدائل والعمل على تحقيقها؟
م ــن هـنــا وف ــي م ـعــرض الـبـحــث ع ــن أس ـب ــاب الـحــدث
ً
ومآله ،ال بد من العودة قليال الى كثير من األدبيات
التنموية في لبنان والعالم التي يمكن االستفادة
منها .وهــذا ليس كــامــا فــي مـعــرض الــذم أو ُالقدح
بالحراك بقدر ما هو محاولة للبناء على ما أنجز،
فقد كانت هناك محطات مهمة في التاريخ الوطني
من اإلنجازات التي حققتها الحركة املطلبية وليس
أقـلـهــا الـجــامـعــة الـلـبـنــانـيــة وال ـض ـمــان االجـتـمــاعــي
وكثير من املشاريع التنموية األخرى.
لـكــن عـلــى املـقـلــب اآلخ ــر هـنــاك الكثير مــن املـشــاريــع
التي أضحت قاب قوسني من النصر أحبطتها هذه
الـسـلـطــة الـحــاكـمــة واسـتـطــاعــت أن تقتل أي انـجــاز
يهدد مصالحها ،وال بد من التنبه الــى أن السلطة
الحاكمة فعليًا هي التي تختبئ خلف االحتكارات
مــن األدوي ــة الــى النفط وامل ــواد الـغــذائـيــة والـتـجــارة
مع الخارج وأصحاب الوكاالت الحصرية واالقطاع
املــالــي وال ـس ـيــاســي ،ه ــذا ع ــدا عــن الــدعــم الـخــارجــي
املفتوح بكل ارتباطاته واحتماالته باإلضافة الى
الـغـطــاء الــديـنــي واملــذهـبــي بشخوصه ومؤسساته
وزواريبه الخفية .وعطفًا على ما سبق ،الحراك ،أو
أي حــراك آخــر ،بحاجة الــى منهجية عمل متقدمة،
تدرس مكامن الضعف والقوة لدى الطغمة الحاكمة،
وتعمل على فتح ثغرات في حائطها.
املـســألــة بالغة التعقيد ،لكن ليس على االرادة من
مستحيل ،اليوم أحــوج ما نكون الــى محترفني في
السياسة والعمل امليداني للمواجهة وترك سياسة
الهواة للمترفني ومحبي النوع.
* صحافي لبناني
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سوريا

مشهد ميداني
يمض
لم
والتحليالت،
التكهنات
لجميع
خالفًا
ِ
شهر واحد من بدء الغارات الروسية في سوريا ،حتى «فتحت»
الطائرات الروسية سماء الجنوب السوري ،مستهدفة نقاطًا
أساسية للمسلحين

موسكو تفتح سماء الجنوب
السوري أمام طائراتها
ح ـ ـض ـ ــور روسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوي ف ـ ـ ــي ك ــل
االتصاالت املتعلقة باألزمة السورية،
ل ــم ي ـفــرض أي تـعــديــل عـلــى بــرنــامــج
عـمــل قــوات ـهــا امل ــوج ــودة فــي ســوريــا.
وأم ــس ،بــاشــر س ــاح الـجــو الــروســي
ض ــرب م ـقــار لـلـمـجـمــوعــات املسلحة
ف ــي ج ـنــوبــي ال ـب ــاد ،ألج ــل مـســاعــدة
ال ـج ـي ــش ع ـل ــى اسـ ـتـ ـع ــادة ال ـس ـي ـطــرة
ع ـلــى م ـنــاطــق ك ـث ـيــرة ف ــي مـحــافـظــات
درعـ ـ ـ ـ ــا والـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوي ـ ـ ــداء والـ ـقـ ـنـ ـيـ ـط ــرة.
وج ـ ـ ــاءت ال ـخ ـط ــوة ال ــروسـ ـي ــة الغ ـيــة
ل ـكــل ال ـت ـح ـل ـيــات وال ـت ـك ـه ـنــات حــول

ق ـ ـ ــرار ب ـت ـح ـي ـيــد الـ ـجـ ـن ــوب الـ ـس ــوري
م ــن الـ ـ ـغ ـ ــارات ،ألنـ ــه م ـس ــرح أســاســي
ّ
ل ـج ـم ــاع ــات «ال ـج ـي ــش ال ـ ـحـ ــر» ،وألن
موسكو اتفقت مع إسرائيل على عدم
االقتراب من مجالها الجوي واألمني.
ال ـض ــرب ــات ال ــروس ـي ــة م ـس ــاء أول من
ّ
أم ـ ـ ــس ،وأم ـ ـ ــس األرب ـ ـ ـعـ ـ ــاء ،أكـ ـ ـ ــدت أن
ماض في تأكيد
«التحالف الرباعي»
ٍ
ّ
ـاح ه ــو ع ـ ّ
ـدو
أن ك ــل م ــن يـحـمــل ال ـس ـ
ّ
للدولة السورية ،وأن تعزيز قدرة هذا
الجيش ومساندته إلى أقصى حدود
ّ
يقتضيان ضرب كل من يواجهه.

يعلون:
ال تنسيق في سوريا مع موسكو
أعلن وزيــر الدفاع اإلسرائيلي ،موشيه
يعلونّ ،أن التعامل بني تل أبيب وموسكو
في ما يتعلق باألزمة السورية يقتصر
عـلــى مـنــع وق ــوع حـ ــوادث ف ــي األجـ ــواء،
نافيًا وجود التنسيق بينهما.
وقــال ،خالل مؤتمر صحافي مشترك

مع نظيره األميركي أشتون كارتر« :ال
ّ
ننسق مع روسيا ممارساتها ،والروس
ّ
ال ينسقون معنا أعمالنا».
وأشــار إلى ّأن الجانبني يتعامالن فقط
ف ــي م ـجــال تـنـظـيــم اإلج ـ ـ ــراءات األمـنـيــة
ّ
«ب ـه ــدف ت ـجــنــب حـ ــدوث أي إش ـك ــاالت
بينهم وبيننا».
وأعرب عن اعتقاده بعدم حدوث تسوية
فــي الـقــريــب الـعــاجــل لــأزمــة الـســوريــة:
«ال أستطيع ال ـقــول إن ذل ــك سيتم في
املستقبل القريب ...فإن ذلك يعد طريقًا
ً
طويال».
(األخبار)

فـ ــي األسـ ـ ـب ـ ــوع امل ـ ــاض ـ ــي ،ت ــواص ـل ــت
«ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــروض» الـ ــروس ـ ـيـ ــة ل ـف ـص ــائ ــل
ّ
س ــوري ــة م ـســل ـحــة ل ـل ـت ـع ــاون ب ـهــدف
ض ـ ـ ـ ــرب «داع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش» ،إل ـ ـ ـ ــى ج ــان ـب ـه ــا
ص ـ ـ ـ ـ ّـرح س ــابـ ـق ــا وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
ّ
س ـيــرغــي الفـ ـ ــروف ب ـ ــأن مــوس ـكــو لــم
تـسـتـهــدف الـجـنــوب لـ ُكــون «الجيش
ال ـ ـحـ ــر» ي ـت ـم ــرك ــز فـ ــي قـ ـ ـ ــراه وم ــدن ــه.
لـكــن الـ ــروس الــذيــن اسـتـطـلــع بعض
خـبــرائـهــم الـعـسـكــريــن مـنــاطــق عــدة
في هذه البقعة الحيوية من األرض
ّ
ال ـس ــوري ــة ،يـعـلـمــون ج ـي ـدًا أن فيها
خليطًا كبيرًا من املسلحني ،يبدأ من
تنظيم «داعش» وال ينتهي بتنظيم
«الـ ـ ـق ـ ــاع ـ ــدة» بـ ـف ــرع ــه ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري ،أي
«جبهة النصرة» .وعلمت «األخبار»
ّ
أن الـ ـ ــروس أب ـل ـغ ــوا ،أول م ــن أم ــس،
ّ
حلفاءهم امليدانيني في الجنوب أن
صــواريـخـهــم الـجــويــة ستشمل هــذه
املنطقة أيضًا ،ليعلن أول من أمس،
ً
نقال عــن «ناشطني» معارضني ،عن
غارة روسية في ريف القنيطرة قرب
هضبة الجوالن املحتل .الغارة التي
بقيت «يتيمة» ،ولم تعلن نتيجتها
املستهدفة ،لحقتها
أو حقيقة الجهة
ِ
أمـ ـ ـ ــس األرب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاء سـ ـلـ ـسـ ـل ــة غـ ـ ـ ــارات
نــوعـيــة اسـتـهــدفــت مـقــار وتجمعات
للمسلحني في نقاط عدةّ ،
أهمها في
تــل الـحــارة وتــل عنتر وتــل العالقية
ف ــي ري ــف درع ـ ــا ،ب ـعــض ظ ـهــر أم ــس.
وأك ـ ـ ــد مـ ـص ــدر م ـع ـن ــي فـ ــي ال ـج ـب ـهــة
الجنوبية ،ل ــ«األخ ـبــار» ،أن الـغــارات
«أصــابــت أهدافها بدقة عالية» ،في
ّ
ظ ـ ــل وض ـ ــع ب ـع ــض قـ ـ ــادة املـسـلـحــن
م ـع ـظــم م ـنــاط ـق ـهــم خ ـ ــارج ح ـســابــات
«ال ـس ــوخ ــوي» ف ــي ال ـف ـتــرة الـحــالـيــة.
ّ
وي ـ ـبـ ــدو أن ه ـ ــذا الـ ـتـ ـط ـ ّـور ال ـن ــوع ــي
ّ
سيسعر الجبهة الجنوبية ،ويعيد
لـلـجـيــش الـ ـس ــوري ج ـ ــزءًا ك ـب ـي ـرًا من

سلسلة غارات نوعية روسية استهدفت مقار للمسلحين في ريف درعا (األناضول)

زمــام املـبــادرة بعد إفشاله «غــزوات»
مـ ــدي ـ ـنـ ــة درع ـ ـ ـ ــا ال ـ ـخ ـ ـمـ ــس ،وإع ـ ـ ـ ــادة
سيطرته على كــل النقاط واملناطق
التي سيطر عليها املسلحون أخيرًا
فـ ــي ري ـ ــف ال ـق ـن ـي ـط ــرة ،إضـ ــافـ ــة إل ــى
ت ـقـ ّـدمــه الـطـفـيــف ف ــي مــديـنــة الـشـيــخ
االستراتيجية.
مسكني ّ
ومن املتوقع ،حسب مصدر ميداني
س ــوري ،أن يـعـيــد الـجـيــش الـســوري
فــي «الـقــريــب الـعــاجــل» تـحــريــك عــدة
ج ـب ـهــات ف ــي ال ـج ـن ــوب .وي ــأت ــي ذلــك
مـ ـن ــذ آخـ ـ ــر مـ ـع ــرك ــة ك ـ ـبـ ــرى أط ـل ـق ـهــا
الـ ـجـ ـي ــش ،ب ـم ـس ــان ــدة ح ـل ـف ــائ ــه ،فــي
ش ـب ــاط امل ــاض ــي ،ف ــي م ـث ـلــث درع ـ ــا ـ ـ
القنيطرة ـ ريف دمشق ،بهدف قطع
ال ـ ـطـ ــرق بـ ــن ري ـ ــف درعـ ـ ــا ال ـش ـمــالــي
الـغــربــي وري ــف دم ـشــق ،وب ــن االول
ّ
ومـحــافـظــة الـقـنـيـطــرة ،لـيـشــكــل ذلــك
ح ــزام ــا آم ـن ــا ل ـل ـعــاص ـمــة ووق ـ ــف أي
ّ
تمدد للمسلحني.

تقدم على طريق أثريا ــ خناصر

ّ
ف ــي سـ ـي ــاق آخـ ـ ــر ،ل ــم ت ــؤث ــر الـ ـظ ــروف
الجوية في عمليات الجيش السوري
إلع ـ ـ ـ ــادة ف ـت ــح ط ــري ــق ح ـل ــب (أث ـ ــري ـ ــا ـ ـ
خ ـنــاصــر) ،حـيــث تـمـكــن مــن اسـتـعــادة
ّ
نقاط مهمة من تنظيم «داعش» ،إذ شن
هجومًا واسعًا على طول طريق أثريا،
حـيــث نـجــح فــي الـسـيـطــرة عـلــى كامل
نقاطه املتوزعة على طول طريق أثريا
ً
ـ السعن وصوال إلى بلدة الشيخ هالل
ومحيط مركز الدفاع الوطني ،لتصبح
االشتباكات متركزة على الطريق بني
وخناصر .وقــال مصدر ميداني
أثريا
ّ
لـ«األخبار» إنه «رغم الظروف الجوية
امل ــاط ــرة ،ل ــم ت ـتــوقــف عـمـلـيــات الـتـقــدم
للجيش مصحوبة بتغطية مدفعية
مكثفة وبغارات لسالح الجو الروسي
ّ
والـ ـ ـس ـ ــوري» .وأشـ ـ ــار امل ـص ــدر إلـ ــى أن
«عمليات التمشيط للجيش مستمرة

مشهد سياسي

ّ
تسليم أميركي سعودي بالحاجة إلى إيران« :جدول زمني لألسد» إلثبات النيات
استطاعت موسكو ،ومعها إي ــران ،أن
تكسب نقطة في حلبة الصراع الدولي
حول األزمة السورية .فرضتا حضور
ً
الجمهورية اإلسالمية عضوًا أصيال
فـ ــي امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات بـ ـع ــد رفـ ـ ــض غ ــرب ــي
وع ـ ــرب ـ ــي ،ظـ ـه ــرت ذروتـ ـ ـ ــه فـ ــي سـحــب
االمني العام لالمم املتحدة بان كي مون
دعوة طهران إلى املشاركة في مؤتمر
«جـنـيــف  »2ع ــام  ،2014إث ــر اع ـتــراض
واشنطن والــريــاض .لــم تـشــارك إيــران
مطلقًا فــي ّ
أي مـحــادثــات دولـيــة حول
تسوية االزمة السورية« ،كونها جزءًا
مــن املـشـكـلــة» ،لـكــن ي ــوم غــد ستشارك
للمرة االولى في محادثات فيينا حول
النزاع السوري ،بعدما نجحت في أن
تفرض نفسها رقمًا صعبًا في معادلة
الـصــراع فــي ســوريــا ال يمكن تـجــاوزه
بــأي شكل مــن األشـكــال .أدرك الجميع
أنها القاعدة امليدانية التي استندت
ال ـي ـهــا روسـ ـي ــا لـتـتـخــذ ق ـ ــرار ال ـتــدخــل
«الجوي» في هذا البلد ،وأن في يدها
كثيرًا من املفاتيح التي ال يمكن إحراز
أي تقدم في أي من ملفات املنطقة من
دونها.
العداء الذي يزداد استعارًا بينها وبني

ّ
السعودية التي تواصل التصعيد في
الخطاب وفي امليدان ،لن يمنع الوزير
محمد جــواد ظريف مــن الجلوس في
مـقــابــل نـظـيــره ع ــادل الـجـبـيــر ليسمع
أح ــدهـ ـم ــا مـ ــن اآلخ ـ ـ ــر مـ ــا ك ـ ــان يـصـلــه
بالرسائل عبر موسكو وواشنطن.
كانت الناطقة باسم وزارة الخارجية
اإليــرانـيــة ،مرضية أفخم ،واضحة في
إع ــان ـه ــا« :ت ـس ـل ـم ـنــا الـ ــدعـ ــوة ،وت ـقــرر
أن وزي ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة سـ ـيـ ـش ــارك فــي
املحادثات».
«م ـ ـحـ ــادثـ ــات مـ ــوس ـ ـعـ ــة» ،سـيـسـبـقـهــا
مساء اليوم اجتماع رباعي بني وزير
الـخــارجـيــة الــروســي سيرغي الفــروف
ونـ ـ ـظ ـ ــرائ ـ ــه االمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي جـ ـ ـ ــون ك ـي ــري
وال ـس ـع ــودي عـ ــادل الـجـبـيــر وال ـتــركــي
فريدون سينيرلي اوغلو.
هذه املرة ستنضم إيــران «املدعوة من
الــواليــات املتحدة» فــي فيينا غـدًا الى
وزراء الخارجية الــروســي واالميركي
والسعودي والتركي ،وأيضًا اللبناني
جبران باسيل واملصري سامح شكري
ووزي ــر الـخــارجـيــة البريطاني فيليب
هــامــونــد والـفــرنـســي لـ ــوران فــابـيــوس
ووزيـ ــرة خــارجـيــة االت ـح ــاد االوروبـ ــي

فــديــري ـكــا مــوغ ـيــري ـنــي ووك ـي ــل وزارة
الخارجية العراقية لشؤون العالقات
الثنائية نزار الخيرالله.
ت ــري ــد فــرن ـســا وح ـل ـف ــاؤه ــا ال ـغــرب ـيــون
وال ـعــرب أن يبحثوا ،خــال مباحثات
ً
اليوم« ،جــدوال زمنيًا محددًا» لرحيل
الــرئ ـيــس ب ـشــار االس ـ ــد .الـجـبـيــر جــدد
مستقبل» للرئيس
تأكيده على أنه «ال
ّ
ال ـ ـس ـ ــوري ،م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى أن ـ ـ ــه «س ـي ـتــم
إبعاده ،إما عن طريق عملية سياسية،
أو عبر عملية عسكرية».
وفـ ــي م ــؤت ـم ــر ص ـح ــاف ــي ع ـق ــده م ـســاء
أم ــس م ــع ن ـظ ـيــره ال ـبــري ـطــانــي فيليب
هاموند في الرياض ،رأى أن اجتماع
فـيـيـنــا الـ ـي ــوم وغـ ـ ـدًا «الخ ـت ـب ــار نــوايــا
إي ــران وروسـيــا بـشــأن جــديــة التوصل
إلى حل سياسي».
وفـ ــي ّ
رده ع ـل ــى دعـ ـ ــوة ه ــام ــون ــد إل ــى
الـ ـح ــوار ب ــن ال ــري ــاض وط ـ ـهـ ــران ،قــال
ال ـج ـب ـيــر« :سـع ـيـنــا ألف ـض ــل ال ـعــاقــات
مع إيــران في كل املـجــاالت ،ولكنها لم
ت ـت ـجــاوب ،واس ـت ـمــرت فــي الـسـيــاســات
ال ـ ـعـ ــدوان ـ ـيـ ــة ،وتـ ــدخ ـ ـلـ ــت ف ـ ــي ش ـ ــؤون
ً
املـنـطـقــة ،وأرس ـلــت ق ــوات لتحتل دوال
عربية».

بدوره ،قال الوزير البريطاني هاموند:
«ي ــدا األس ــد مـلـطـخـتــان بــالــدمــاء ،ولــم
نـغـ ّـيــر مــواقـفـنــا ب ـشــأن م ـغــادرتــه ،ولــن
ن ـس ـم ــح لـ ــه ب ــاملـ ـش ــارك ــة فـ ــي ال ـع ـم ـل ـيــة
السياسية».
ب ــدوره ،قــال البيت األبـيــض ،أمــس ،إن
محادثات السالم املقبلة بشأن سوريا
لن تكون مجدية إال إذا شاركت فيها
ك ــل األطـ ـ ــراف امل ـع ـن ـيــة ،م ـش ـي ـرًا إل ــى أن
«دع ــوة إي ــران إلــى املـشــاركــة ال ّ
تبرئها
من أي دور لها في األزمــة» .وردًا على
سؤال بشأن دعوة إيران إلى املشاركة
ف ــي املـ ـح ــادث ــات ،قـ ــال امل ـت ـح ــدث إري ــك
شــولـتــز« :ال ــوالي ــات املـتـحــدة مستعدة
للعمل مع أي دولة ،بما في ذلك روسيا
الصراع في سوريا».
وإيران ،لحل ّ
إلـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،تـ ــوقـ ــع وزيـ ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
األملــانــي ،فــرانــك فالتر شتاينماير ،أال
تحرز املحادثات ّ
«أي تقدم يذكر» .وعزا
موقفه الــى «أن الــوضــع فــي ســوريــا ال
ً
يــزال مشتعال واالخـتــاف في املواقف
كبير جدًا بني القوى االقليمية» .إال أن
الوزير االملاني اعتبر هــذه املحادثات
«خ ـطــوة أول ــى نـحــو الـحــل السياسي،
ويمكنها أن ّ
تعبد الـطــريــق نحو حل

سياسي لها».
وكان وزير الخارجية الفرنسي لوران
فابيوس قد أفاد ،في بيان أمس ،بأنه
ت ـنــاول فــي ات ـصــال هــاتـفــي مــع نظيره
الـ ــروسـ ــي س ـي ــرغ ــي الف ـ ـ ــروف اإلعـ ـ ــداد
الجتماعات فيينا ،مشددًا على أهمية
أول ـ ــوي ـ ــات بـ ــاريـ ــس ال ـ ـثـ ــاث املـتـعـلـقــة
«بـ ـمـ ـك ــافـ ـح ــة «داع ـ ـ ـ ـ ـ ــش» وغ ـ ـ ـيـ ـ ــره مــن
الجماعات اإلرهابية وليس املعارضة
املـ ـعـ ـت ــدل ــة ،وتـ ـس ــري ــع ع ـم ـل ـيــة ان ـت ـق ــال
تضمن رحيل الرئيس السوري بشار
األسد وحماية املدنيني».
وأش ـ ــار إل ــى أن امل ـبــاح ـثــات الـهــاتـفـيــة
عــرضــت نـتــائــج مـبــاحـثــات ع ـقــدت في
باريس بني فرنسا والواليات املتحدة
وبريطانيا وأملانيا وإيطاليا واململكة
العربية السعودية واإلمــارات العربية
املتحدة وقطر واألردن وتركيا بشأن
األزمة في سوريا وسبل إرساء عملية
سياسية في هذا البلد.
ّ
وأوضـ ــح أن االج ـت ـمــاع «ت ـن ــاول بحث
الـسـيـنــاريــوات املحتملة ووض ــع إطــار
زمني دقيق لرحيل األسد عن السلطة،
فــي إط ــار عملية انـتـقــال سـيــاســي في
سوريا».
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في معركة كسر العظم...
ّ
مطار دير الزور صامد رغم «الغزوات الداعشية»

ّ
رغم حصار «داعش» وتوقف حركة
طيران الشحن ،ال تزال مدينة دير الزور
صامدة ،تداوي جراحها باإلمكانات
القليلة المتاحة
دير الزور ــ أيهم مرعي

ً
على طريق السعن أثريا ،وصــوال إلى
الشيخ هالل ،لتأمني مرور التعزيزات
العسكرية واستكمال العمل باتجاه
خناصر ،بالتزامن مع عملية مرتقبة
باتجاه أثريا».
من محور خناصر
ّ
وم ـ ــن ج ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى ،ش ــن ــت ف ـصــائــل
مـسـلـحــة هـجــومــا عـنـيـفــا عـلــى نـقــاط

ّ
من المتوقع
أن يعيد الجيش في
«القريب العاجل» تحريك
عدة جبهات

ال ـج ـيــش ف ــي ب ـل ــدة س ـك ـيــك ،جـنــوبــي
إدلـ ـ ـ ــب ،ح ـي ــث أفـ ـض ــت املـ ـ ـع ـ ــارك إل ــى
ت ـق ـ ّـدم املـسـلـحــن إل ــى داخـ ــل ال ـب ـلــدة،
وانسحاب الجيش من عدة مواقع له
الــى نقاط خلفية ،تحت غطاء نــاري
القوات املتمركزة في تلة سكيك.
من ّ
ثـ ــم ن ــف ــذ ال ـج ـي ــش ه ـج ــوم ــا م ـض ــادًا
السـ ـتـ ـع ــادة الـ ـنـ ـق ــاط الـ ـت ــي ان ـس ـحــب
م ـن ـهــا ،ح ـيــث م ــا زالـ ــت االش ـت ـبــاكــات
م ـس ـت ـم ــرة حـ ـت ــى وقـ ـ ــت مـ ـت ــأخ ــر مــن
املساء .كذلك تصدى الجيش لهجوم
ع ـلــى ن ـقــاطــه امل ـت ـم ــرك ــزة ف ــي محيط
م ـ ــورك (ري ـ ــف ح ـم ــاه ال ـش ـم ــال ــي) من
محور تل الصياد ولطمني ،من دون
أن يتمكن املسلحون من تحقيق أي
تقدم.
وأعلن «فيلق الشام» مقتل أحد قادته
العسكريني ،املدعو عالء عبد املعطي،
خالل االشتباكات على جبهة سكيك.
(األخبار)

عشرة أشهر من الحصار املطبق الذي ينفذه تنظيم «داعش»
على األحياء الواقعة تحت سيطرة الجيش السوري في مدينة
ديــر الــزور .أعقب الحصار معارك عـ ّـدة للسيطرة على املدينة
ومطارها العسكري ،إال أن كل املحاوالت باءت بالفشل ،بفعل
تماسك جبهات الجيش في املدينة وخبرة املقاتلني فيها .أكثر
الجبهات تعرضًا للهجمات هي جبهة املطار العسكري ،الذي
ّ
تعرض منذ عيد األضحى حتى اآلن ألكثر من عشر غزوات
«داع ـش ـيــة» ،اسـتـخــدم فـيـهــا التنظيم أكـثــر مــن خـمــس عشرة
ّ
مفخخة مكنته مــن الـسـيـطــرة عـلــى معمل الـسـيــرامـيــك ،الــذي
ســرعــان مــا استعاده الجيش بعد يومني مــن سقوطه .املطار
ّ
محورية جنوب شرق املدينة ،ويبعد عنها
الذي يقع في نقطة
نحو  10كلمّ ،
تحول أخيرًا إلى نقطة «كسر عظم» بني الجيش
و«داعش» الذي عمد إلى تحويل بلدة املوحسن ،املجاورة للمطار،
ّ
إلى معقل له ،وخط إمداد يمكنه من زيادة الضغط على الجيش
ّ
املتمركز في املطار ،والذي تحول محيطه إلى خطوط تماس مع
مواقع «داع ــش» في املريعية وحويجتها شرقًا ،وجبل الثردة
ّ
ّ
والشمالية ،فيما تعتبر الجهة
الجنوبية
والجفرة في الجهتني
ّ
الغربية خط إمــداد للجيش بني املطار واملدينة .طبيعة املعارك
ً
وقسوتها والـتــي تمتد فيها االشـتـبــاكــات أحيانًا يــومــا كامال
ّ
دون تــوقــف ،تؤكد استماتة التنظيم للسيطرة عليه ،يقابلها
اسـتـمــاتــة دفــاعـيــة مــن الـجـيــش و«مـقــاتـلــي الـعـشــائــر» و«الــدفــاع
الوطني» املرابطني فيه .يقول قائد ميداني ،على جبهة املطار
لـ«األخبار»« :تعودنا على املعارك هنا ،عشر معارك منذ شهر
حتى اآلن ،حفظنا أسلوب املسلحني عن ظهر قلب .هم جبناء،
سالحهم املفخخات والقنص ،سندافع حتى آخر رصاصة عن
املطار واملدينة» .فيما يعكس حديث قائد املطار إصرار املقاتلني
على الدفاع عن املطار ،فيقول أحدهم« :لن أغادر املطار لقضاء
أي إج ــازة ،إال بعد أن تعود طــائــرات اليوشن للهبوط مجددًا،
ً
ونستعيد النقاط التي خسرناها في محيطه ،أو محموال على
ّ
الـنـعــش ،وهـكــذا يفكر كــل مــن يقاتل هـنــا» .ويـضـيــف« :حركة
ّ
املالحة للطائرات الحربية تعمل بشكل طبيعي ،وبنك األهداف
ّ
املروحيات
للغارات ينفذ بشكل اعتيادي ،فيما تم تحويل هبوط
إلى نقطة آمنة في محيط املدينة كونها تحتاج إلى وقت أطول
في الهبوط ،ما يعرضها للمخاطر» .الجولة على نقاط الجيش
في محيط املطار تكشف تحصينات ضخمة ،وخنادق عديدة

تـفــاديــا لـلـقـنــص ،واألس ـل ـحــة مـتـنــوعــة ،وخ ـ ّ
ـاص ــة الـثـقـيـلــة منها
منتشرة على طول خط املواجهة ،وأكثر من قاعدة للصواريخ
املضادة للدروع منصوبة ملواجهة املفخخات .كل شيء يوحي
بـجــاهــزيــة عــالـيــة ،تـفـ ّـســر حــالــة الـصـمــود املـسـتـمــرة للمقاتلني،
وعجز التنظيم عن الوصول إليه .يروي أحد الجنود عن طبيعة
ً
املواجهات ،قائال« :منذ ليلتني أرسلوا دبابة مفخخة دمرناها
بـصــاروح مضاد لـلــدروع ،وكعادتهم ألحقوا املفخخة بهجوم
ً
بري» .ويتابع« :هذه ّ
املرة أرسلوا لنا أطفاال معظمهم دون سن
«( 15أشبال الخالفة») ،ورصدنا خلفهم قناصني الستهداف
أي منسحب منهم ،قتلناهم جميعًا ،كانوا أكثر من عشرين،
حاولوا اختراق نقطتنا».
إلى شمال املطار ،ينتشر الجيش في مساحة واسعة من قرية
الجفرة ومعمل السيراميك .قسم من املقاتلني هم من مدنيي
الـقــريــة الــذيــن يحملون الـســاح إلــى جــانــب الـجـيــش .الـحـيــاة في
الجفرة تبدو اعتيادية رغم االشتباكات اليومية في هذه الجبهة
ّ
الهامة التي تخوض كما املطار حربًا مع «داعــش» .الفرن يعمل
واألهالي منهمكون بزراعة األرض بالخضروات والبقوليات التي
تؤمن لهم طعامهم .معظم أجــزاء القرية تحت سيطرة الجيش،
وعـلــى مقربة مــن أحــد املــواقــع فــي الـقــريــة تظهر راي ــة «داع ــش»
ال ـســوداء ...خط التماس بني الطرفني أقــل من مئة متر .وخلف
إحــدى «الـطــاقـ ّـيــات» يقف قـنــاص الجيش ،مــؤكـدًا لــ«األخـبــار»:
«معركتنا ،معركة وجــود ،كل يــوم يحاولون اختراق جبهاتنا،
نرصد تحركاتهم جيدًا ،قتلنا منهم الكثير ،وثقتنا بأن النصر
سيأتي ال محالة» .في «دشمة» قريبة ،يشير عنصر آخر إلى
ّأن «الــروس بــدأوا استهدافهم ،هــذا يعطينا معنويات ،سنتقدم
باتجاه مواقعهم قريبًا» .وفــي جبهة معمل السيراميك يرابط
جنود الجيش ،ومعهم مقاتلون من عشيرة الشعيطات .يحدثنا
ً
أحدهم ،قائال« :ثأرنا كبير لدى الــدواعــش ،لو ذهبوا إلى القمر
سنلحقهم ،سنقتل منهم أضـعــاف مــا قتلوا مــن أبـنــاء ونساء
عشيرتنا ،ونفتخر بأننا نقاتل إلــى جــانــب الـجـيــش» .إصــرار
الجيش والقوى املساندة له في املدينة على استمرار الدفاع عن
ّ
يفند ادعاءات ّ
عدة عمدت مواقع التواصل االجتماعي
مواقعهم،
إلى نشرها بأن الجيش منهك في املدينة ،وأن «داعش» يقترب
م ــن الـسـيـطــرة عـلـيـهــا .ي ـقــول قــائــد ق ــوات الـجـيــش ف ــي املــديـنــة،
ّ
الدفاعية متماسكة ،وعدد قتلى املسلحني
لـ«األخبار»« ،خطوطنا
تـجــاوز املـئــات خــال هجماتهم األخـيــرة .سيكون املـطــار وديــر
ّ
ميدانية أن زيادة عدد القتلى
الزور مقبرة لهم» .وتؤكد مصادر
من أبناء ريف دير الزور في املعارك األخيرة ،وانكفاء املسلحني
األجــانــب عن خــوض املـعــارك على جبهة املطار أدى إلــى انــدالع
اشتباكات بني الطرفني ،وهــو ما أدى إلــى انخفاض في وتيرة
ّ
نسبيًا .كما أن سماح التنظيم ألهالي
املعارك في محيطه ولو
قرى الجنينة والحسينية بالعودة إلى منازلهم أخيرًا ،بعدما كان
قد طلب منهم مغادرتها لـ«فتح والية الخير» (دير الزور) يعكس
فشل التنظيم في تحقيق أي تقدم في املدينة.

تقرير

طهران تخرق الحظر بالمشاركة في اجتماع فيينا
طهران ــ حسن حيدر
يجمع وزي ــر الـخــارجـيــة محمد جــواد
ظـ ــريـ ــف ح ـق ـي ـب ـت ــه ويـ ــرتـ ــب أولـ ــويـ ــات
الـ ـلـ ـق ــاءات ف ــي ال ـعــاص ـمــة الـنـمـســاويــة
فـ ـيـ ـيـ ـن ــا ،حـ ـي ــث سـ ـيـ ـت ــوج ــه ل ـح ـض ــور
ّ
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع املـ ـخـ ـص ــص ل ـ ـحـ ــل األزم ـ ــة
الـ ـس ــوري ــة ،ب ـح ـضــور خ ـص ــوم ط ـهــران
وحلفائها .الــرحـلــة اإليــرانـيــة ستكون
مزدحمة باملواعيد ،ولذلك ّقرر ظريف
أن ي ـص ـط ـح ــب مـ ـع ــه «املـ ـسـ ـتـ ـش ــاري ــن
الرئيسيني» مللف األزمات ،حسني أمير
عبداللهيان وعباس عراقجي.
م ـس ــاع ــد وزي ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة اإليـ ــرانـ ــي
لـلـشــؤون الـعــربـيــة واألفــريـقـيــة ،حسني
أمـ ـ ـي ـ ــر ع ـ ـبـ ــدال ـ ـل ـ ـه ـ ـيـ ــان ،يـ ـمـ ـك ــن ح ـصــر
اخـتـصــاصــه حــالـيــا بــاألزمــة الـســوريــة،
فـ ـه ــو أك ـ ـثـ ــر ال ـ ـعـ ــارفـ ــن ب ـت ـفــاص ـي ـل ـهــا
وت ـط ــورات ـه ــا ،وي ـش ــرف ع ـلــى إدارت ـه ــا،
ّ
فــا ي ـحــط م ـســؤول أم ـمــي فــي ط ـهــران،
ل ـي ـح ــاول ف ـتــح ال ـن ـق ــاش ال ـ ـسـ ــوري ،إال
وي ـجــد رج ــل املـهـمــات الـصـعـبــة أمــامــه.
من هــذا املنطلق ،سيكون عبداللهيان
عني إيران لألزمة السورية على طاولة
الـبـحــث .سيعيد الـتــأكـيــد عـلــى ثــوابــت

بـ ــاده ،اب ـت ـ ً
ـداء مــن ضـ ــرورة وق ــف دعــم
ّ
املسلحني وتدفقهم إلى سوريا ،مرورًا
ب ــإدخ ــال م ـســاعــدات إنـســانـيــة عــاجـلــة،
ث ــم إجـ ــراء ح ــوار سـيــاســي ومـصــالـحــة
وطـ ـنـ ـي ــة ،بـ ـمـ ـش ــارك ــة امل ـ ـعـ ــارضـ ــة غـيــر
ّ
املسلحة أو املستعدة للحوار من دون
ش ـ ــروط م ـس ـب ـق ــة .س ـي ـل ــي ذل ـ ــك إ ّج ـ ــراء
انتخابات برملانية ورئاسية تتمخض
ُ
عـنـهــا ح ـكــومــة وحـ ــدة وط ـن ـيــة تـعـنــى،
ً
أوال ،ب ـم ــوض ــوع ــي ع ـ ـ ــودة ال ــاج ـئ ــن
وإعادة اإلعمار.
ه ــذه الـتـفــاصـيــل ال تـشـمــل الـبـحــث في
موضوع مصير الرئيس السوري بشار
األس ــد ،فــاالنـتـخــابــات ستحدد مصير
ال ــرئ ــاس ــة ،ذل ــك أن ع ـلــى ال ـســوريــن أن
يقرروا مصيرهم ،كما أن على العالم أن
يدعم خياراتهم .مطالب إيران ستكون
ثقيلة الوقع على مسامع السعوديني
واألت ـ ــراك وب ـعــض الـ ــدول الــداع ـيــة إلــى
رحـيــل األس ــد ،إال أن الـجــانــب اإليــرانــي
سـيـحـمــل م ـعــه آخ ــر أخ ـب ــار الـعـمـلـيــات
العسكرية ،التي ما زالت في بداياتها،
ّ
مـتـســلـحــا ب ـم ـف ـهــوم ال ـت ـق ــدم امل ـي ــدان ــي،
وم ـب ــدي ــا اسـ ـتـ ـع ــداده ل ــرف ــع م ـشــارك ـتــه
الـعـسـكــريــة «االس ـت ـش ــاري ــة» ،ف ــي حــال

جرى تجاهل اقتراحاته املوجودة على
الطاولة.
ط ـهــران ال ـي ــوم ،ت ــرى نفسها ج ــزءًا من
الحل وليست طرفًا في النزاع ،وتتعامل
ً
بناء على هذا األســاس ،إلقناع الطرف
اآلخ ــر ،خصوصًا الـسـعــوديــة وتركيا،
بــأن ال بديل من االتـفــاق الــدولــي ،الذي
يرخي بظالله على األوضاع امليدانية.
ولـ ـك ــن إذا م ــا واجـ ـه ــت إيـ ـ ــران تـعـنـتــا
خـلـيـجـيــا وغــرب ـيــا وتـمـسـكــا بــاملـطــالــب
ـ ـ ـ إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى االس ـ ـت ـ ـمـ ــرار فـ ــي دع ــم
ّ
املـســلـحــن وتــزويــدهــم بــالـعـتــاد ـ ـ فهي
اليوم حاضرة أكثر من أي وقت مضى
فـ ــي امل ـ ـيـ ــدان ال ـ ـس ـ ــوري ،وه ـ ــي ب ـصــدد
زيــادة عديدها العسكري االستشاري،
ّ
ومصممة على خــوض املعركة كــرأس
حــربــة فــي وجــه اإلرهــابـيــن .هــذا األمــر
ي ـف ـســر االرت ـ ـفـ ــاع ف ــي ن ـس ـبــة ال ـش ـه ــداء
اإليرانيني الذين ّ
تشيعهم الجمهورية
اإلس ــامـ ـي ــة ف ــي هـ ــذه األيـ ـ ـ ــام ،وال ــذي ــن
س ـق ـط ــوا ب ـغــال ـب ـي ـت ـهــم ف ــي ريـ ــف حـلــب
والشمال الغربي لسوريا.
الــدب ـلــومــاس ـيــة اإلي ــرانـ ـي ــة ل ــن تـطــالــب
العسكر بخفض مستوى الحضور في
ســوريــا ،فــاملـجـهــود الـسـيــاســي يــوازيــه

مـجـهــود حــربــي كـبـيــر ت ـق ــوده ط ـهــران،
بمشاركة الجيش السوري وحزب الله
بـ ـرًا ،وروس ـيــا جـ ـوًا .وال ـحــل السياسي
ل ـ ــن يـ ــدفـ ــع «ال ـ ـق ـ ــاع ـ ــدة» و«ال ـ ـن ـ ـصـ ــرة»
و«داعش» إلى إلقاء السالح ،خصوصًا
أن هذه املجموعات ال تعترف بأي من
املكونات الحاضرة في فيينا ،بل تخدم
أه ــداف ـه ــا ال ـتــي تـغــذيـهــا أم ـ ــوال الـنـفــط
العربي والعنجهية التركية .ال بديل
مــن ال ـحــرب فــي وجــه ه ــذه الـجـمــاعــات،
إم ــا أن يـقـتـنــع ال ـعــالــم وب ـعــض الـعــرب
ب ــوج ــوب وق ــف دع ــم اإلره ـ ــاب والـعـمــل
ّ
على استراتيجية مشتركة ـ أقله لوقف
املد التكفيري وردعه وتحجيمه ـ وإما
سيتجه «الحلف الرباعي» إلى تصعيد
الـ ـح ــرب امل ـي ــدان ـي ــة .ع ـن ــده ــا ل ــن ي ـكــون
ً
هـنــاك أي تبرير يمنع تــدخــا إيرانيًا
ك ـب ـي ـرًا ع ـل ــى األرض ال ـ ـسـ ــوريـ ــة ،بـعــد
نفاد الخيارات كافة ،وعندها ستغلق
ُ
كافة أبــواب الحوار ولن تسمع إال لغة
الـحــديــد وال ـن ــار ،بــاسـتـثـنــاء الـتــواصــل
املـبــاشــر فــي مــا يخص املـلــف الـنــووي،
الذي لم يتأثر بتشابك األزمات ،بعدما
ّ
تم فصله إيرانيًا ،وتحييده عن دائرة
التفاوض اإلقليمي .وفــي هــذا املجال،

يبرز االستغالل اإليراني ملحطة فيينا،
حـ ـي ــث سـ ـيـ ـض ــع ظ ـ ــري ـ ــف ،ومـ ـس ــاع ــده
ال ـ ـنـ ــووي عـ ـب ــاس ع ــراقـ ـج ــي ،ال ـجــانــب
األمـ ـي ــرك ــي أمـ ـ ــام الـ ـت ــزام ــه ب ـم ــا أورده
املرشد األعلى للجمهورية اإلسالمية
عـلــي خــامـنـئــي فــي مــا يتعلق بتنفيذ
االت ـ ـفـ ــاق ،وضـ ـ ـ ــرورة ال ـت ـقـ ّـيــد ال ـحــرفــي
بالتوصيات التي ّ
أقرها لوضع األزمة
ال ـن ــووي ــة ع ـلــى س ـكــة ال ـت ـن ـف ـيــذ ،وع ــدم
الضغط على طـهــران ســوريــا ،مــن باب
املـلــف ال ـنــووي ومـحــاولــة مساومتها،
فــي ه ــذا اإلط ـ ــار ،ألن مــن ش ــأن ذل ــك أن
يـعـيــد خـلــط ال ـح ـســابــات ،فـيـمــا ال نية
لــدى إي ــران إلع ــادة األم ــور إلــى مرحلة
األزمة.
الجميع يريد أن يشهد نهاية مقبولة
لـلـمـلــف الـ ـن ــووي ،ع ـلــى املـ ــدى ال ـقــريــب،
لـلـتـفـ ّـرغ ملـلـفــات أخ ـ ــرى ،م ــع الـعـلــم بــأن
طـهــران لــن تـخــوض فــي أي مفاوضات
بشأن أي من ملفات املنطقة ،وهي تقف
ّ
أم ــام خـيــاريــن اثـنــن ســوريــا ،إمــا الحل
السياسي ووقف الحرب أو الذهاب إلى
معركة أكثر شراسة واتساعًا ،ستلعب
فيها املكتسبات امليدانية دورًا أساسيًا،
لفرض شروط الحل على اآلخرين.
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سوريا
تقرير

ْ
وقائع من الميدانين
السوري والعراقي

واشنطن و«داعش» :العالقة المريبة
كثيرة هي األحــداث المريبة
المتعلقة بطريقة تعاطي
األميركيين مــع «داعـــش»،
ســواء في سوريا أو العراق.
ّ
نظرية المؤامرة،
بعيدًا عن
لقد ثبت باألدلة أن واشنطن
تسعى إلى توظيف «داعش»
فــي خــدمــة مصالحها في
المنطقة .خطوة ال يمكن
أن تتحقق إال بتنظيم قوي
بما يكفي ليؤدي المهمة ال
ليتمرد على ّ
ّ
سيده
فراس الشوفي
لـ ــم تـ ـك ــن سـ ـيـ ـط ــرة ت ـن ـظ ـي ــم «داع ـ ـ ــش»
ع ـل ــى م ــدي ـن ــة امل ــوص ــل ال ـع ــراق ـي ــة فــي
 10حــزيــران مــن ال ـعــام املــاضــي ســوى
شرارة بدء الواليات املتحدة األميركية
بـ ــاإلعـ ــداد لـعـمـلـيــة ج ــوي ــة تـسـتـهــدف
التدخل العسكري املباشر في سوريا
وال ـ ـع ـ ــراق ،ت ـح ــت عـ ـن ــوان «ال ـت ـحــالــف
الدولي» ،ملحاربة التنظيم املتشدد.
وم ــع أن اإلع ـ ـ ــداد األم ـي ــرك ــي لـلـتــدخــل
املـ ـب ــاش ــر س ــاب ــق الح ـ ـتـ ــال إره ــاب ـي ــي
«داع ــش» للموصل على األق ــل بشهر
واح ــد ،بعد ع ـ ّـدة تـقــاريــر إعــامـيــة عن
ن ـقــل األم ـيــرك ـيــن قـ ــوات ومـ ـع ــدات من
أفغانستان إلى الكويت في بداية شهر

ّ
أيـ ــار ،أك ــد أك ـثــر مــن م ـســؤول أمـيــركــي
أن «سـيـطــرة اإلرهــابـيــن على املدينة
ك ــان ــت ُمـ ـف ــاجـ ـئ ــة» ،خ ــاف ــا ل ـل ـم ـن ـطــق،
إذا م ــا أخـ ــذت بـعــن االع ـت ـبــار ق ــدرات
الجيش واالسـتـخـبــارات األميركيني،
األمنية واللوجستية والتقنية ،لرصد
ت ـح ـ ّـرك عـسـكــري عـلــى ه ــذا املـسـتــوى،
خصوصًا فــي الـعــراق .وكشف رئيس
إقـلـيــم كــردس ـتــان مـسـعــود ال ـبــرزانــي،
ب ـع ــد س ـق ــوط املـ ــوصـ ــل ،ع ــن ت ـحــذيــره
ّ
ح ـك ــوم ــة بـ ـ ـغ ـ ــداد ،ق ـب ــل س ــت ــة أش ـه ــر،
م ــن ح ـشــود لـلـتـكـفـيــريــن عـلــى مقربة
مـ ــن املـ ــوصـ ــل ت ـس ـت ـعــد الج ـت ـي ــاح ـه ــا،
مــن دون أن ي ـقــوم أح ــد ب ــأي ّ
رد فعل!
بـيـنـمــا كـشـفــت ت ـقــاريــر صـحــافـيــة في
ح ــزي ــران  2014أن األمـيــركـيــن قــامــوا
بنقل إمدادات عسكرية إلى أربيل قبل
س ـقــوط املــوصــل بـسـتــة أســاب ـيــع على
ً
األقل .هذا فضال عن حادثة فرار أكثر
م ــن  1000م ــن ع ـت ــاة الـتـكـفـيــريــن من
سجن أبو غريب ،في عملية مشبوهة،
ّ
قبل أشهر من سقوط املدينة ،لتؤكد
بعدها االستخبارات العراقية تـ ّ
ـورط
ضباط كبار في الجيش العراقي في
عملية ال ـفــرار .والــافــت أن الفضيحة
لم يعقبها أي تحقيق ولم يعاقب أحد
بسببها.
وم ـ ـنـ ــذ ب ـ ـ ـ ــدأت عـ ـمـ ـلـ ـي ــات «الـ ـتـ ـح ــال ــف
ال ــدول ــي» قـبــل  13ش ـه ـرًا ،ظـهــرت عـ ّـدة
حـ ـ ــاالت ي ـم ـك ــن وصـ ـفـ ـه ــا عـ ـل ــى األقـ ــل
بــال ــ«مــري ـبــة» ،ف ــي امل ـيــدانــن الـعــراقــي
ّ
تصب جميعها فــي خانة
وال ـســوري،
توظيف األميركيني النتشار التنظيم
اإلره ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــي ،وتـ ــوظ ـ ـيـ ــف ال ـع ـم ـل ـي ــات
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ض ـ ـ ـ ـ ّـده وف ـ ـ ــق ال ـت ــوق ـي ــت
واملصلحة األميركيني بتقسيم العراق
وس ــوري ــا وتـفـتـيـتـهـمــا ،ع ـلــى حـســاب
الجيش العراقي والقوات الرديفة له،
ال ــذي تـ ّـدعــي ال ــوالي ــات املـتـحــدة دعمه
فــي ال ـحــرب عـلــى اإلرهـ ـ ــاب ،والـجـيــش

ّ
السوري الذي تكن له كل العداء.
ويمكن ببساطة الــوصــول عبر موقع
«يوتيوب» إلى مقاطع فيديو لطائرات
أمـ ـي ــركـ ـي ــة تـ ـلـ ـق ــي ب ــاألسـ ـلـ ـح ــة خ ـلــف
خ ـط ــوط «داع ـ ـ ــش» ع ـلــى املـ ـح ــاور في
معارك املقدادية في محافظة ديالى،
والضلوعية في محافظة صالح الدين
ّ
العراقية .وفــي السياق ،يؤكد مصدر
دب ـل ــوم ــاس ــي ع ــراق ــي لـ ــ«األخـ ـب ــار» أن
خمس طائرات نقل عسكرية «مجهولة
ّ
ال ـهــويــة» حــطــت فــي م ـطــار تلعفر في
مــدي ـنــة امل ــوص ــل ف ــي ش ـب ــاط امل ــاض ــي،
عـلـمــا ب ــأن امل ـط ــار يـقــع تـحــت سيطرة
«داعـ ـ ـ ـ ــش» .وسـ ـب ــق ل ـل ـم ــرش ــد األع ـل ــى
للجمهورية اإلسالمية علي خامنئي
أن اتـهــم األمـيــركـيــن بــإلـقــاء األسلحة
لـ«داعش» من الجو في بعض جبهات
ال ـق ـت ــال .وك ــذل ــك األم ـ ــر بــالـنـسـبــة إلــى
بعض املسؤولني العراقيني ،كرئيس
«لـجـنــة األم ــن وال ــدف ــاع» ف ــي الـبــرملــان
ّ
وتبي للجنة
العراقي حاكم الزاملي.
ب ـعــد ال ـت ـح ـق ـي ـقــات رمـ ــي ع ـ ـ ّـدة دف ـعــات
مــن األسلحة مــن طــائــرات «مجهولة»
لــداعــش فــي ضــواحــي ب ـغــداد ،مــا دفــع
بالسفير األمـيــر َكــي سـتـيــوارت جونز
إلــى إصــدار بياني نفي خــال أسبوع
واحد.
ك ــذل ــك ُي ـع ـ ّـد س ـق ــوط مــدي ـنــة ال ــرم ــادي
العراقية «مريبًا» أيضًا ،وعدم وصول
التحقيق ال ــذي طـلــب رئ ـيــس الـ ــوزراء
ال ـ ـحـ ــالـ ــي ح ـ ـيـ ــدر ال ـ ـع ـ ـبـ ــادي إجـ ـ ـ ــراءه
إل ــى أي نـتـيـجــة ،فيما اتـهــم املـتـحـ ّـدث
بـ ــاسـ ــم كـ ـت ــائ ــب حـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه ال ـ ـعـ ــراق،
جعفر الحسيني ،الضباط العراقيني
بـ ــ«االنـ ـسـ ـح ــاب م ــن دون م ـ ـبـ ـ ّـرر» ،مــا
أس ـق ــط الـ ــرمـ ــادي وع ـ ّـج ــل ف ــي سـقــوط
مدينة تدمر السورية.
وبعيدًا عن نظرية «املــؤامــرة» بالدعم
العسكري األميركي املباشر للتنظيم
اإلرهابي ،يضع املصدر الدبلوماسي

الـعــراقــي األم ــر تحت خــانــة «الـجــدولــة
الــزمـنـيــة األم ـيــرك ـيــة لـقـتــال الـتـنـظـيــم،
تفاديًا لتقدم الـقــوات العراقية بشكل
سريع ،عكس رغبة التحالف الدولي».
ويـقــول املـصــدر إن «السبب هــو رغبة
األم ـيــرك ـيــن ف ــي إعـ ــداد قـ ــوات مقاتلة
ت ـت ـنــاســب وأج ـن ــدت ـه ــم» ،وع ـ ّـب ــر وزي ــر
الــدفــاع األمـيــركــي أش ـتــون كــارتــر قبل
فترة عــن أن الـنـمــوذج األب ــرز عــن هذه
القوات هو «قــوات البشمركة الكردية
لــإم ـســاك ب ــاألراض ــي ال ـتــي ي ـتــم طــرد
داعش منها» ،ال سيما ّاملعلومات عن
إعداد  12ألف مقاتل «سني» حتى اآلن
الس ـتــرداد مناطق ال ـغــرب .وبالتالي،
فإن هذه األراضي «املحررة» لن تعود
بعد «تحريرها» إلى سلطة بغداد.
وب ـح ـس ــب امل ـ ـصـ ــدر ،فـ ــإن األم ـيــرك ـيــن
رسموا «خطوطًا حمرًا» على فصائل
املـقــاومــة ،بـ«منعهم مــن الــدخــول إلى
غــربــي ال ـع ــراق ،عـبــر ضـغــوط تـمــارس
على رئاسة الحكومة لعدم تقديم دعم
ألي معركة لها عالقة بالغرب».
فاألميركيون يــريــدون «داع ــش» قويًا
بما يكفي لالبتزاز ،ولكن ال يريدونه
قويًا للتمرد عليهم .والدليل ،بحسب
املصدر ،أنه في مقابل الدعم األميركي
املباشر لـ«داعش» في بعض الجبهات،
«بطشت» الطائرات األميركية بقوافل
«داع ـ ـ ـ ـ ـ ــش» ع ـ ـنـ ــد االق ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراب ال ـ ـجـ ــدي
وت ـه ــدي ــد «حـ ـ ــدود ك ــردسـ ـت ــان» ،علمًا
ب ـ ـ ــأن م ـ ـسـ ــؤولـ ــي االتـ ـ ـح ـ ــاد ال ــوطـ ـن ــي
الكردستاني اعترفوا في اإلعالم بأنه
«لــوال (قائد فيلق القدس في الحرس
الـ ـث ــوري اإلي ــران ــي ق ــاس ــم) سليماني
ومجموعته العسكرية التي توجهت
إل ـ ـ ــى أرب ـ ـ ـيـ ـ ــل ،ل ـس ـق ـط ــت أرب ـ ـ ـيـ ـ ــل ،ألن
االستجابة األميركية لم تكن فورية».
وتشير مصادر أمنية عراقية إلى أنه
«فــي حــوزة األجهزة األمنية العراقية
مـعـلــومــات دقـيـقــة عــن منطقة ال ــوادي

األبـ ـي ــض ف ــي صـ ـح ــراء األن ـ ـبـ ــار ق ــرب
ّ
تضم
الحدود العراقية ـ السورية ،التي
تجمعات لتنظيم داعش وغرف تحكم
وس ـي ـط ــرة وقـ ـي ــادة وغ ـ ــرف عـمـلـيــات،
واألميركيون يعرفون هذه املعلومات،
ومع ذلك ،لم يستهدفها ّ
أي قصف من
طائرات التحالف».
وب ـح ـس ــب امل ـ ـصـ ــادر ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة،
ف ــإن «الـ ـق ــوات ال ـعــراق ـيــة واإلي ــران ـي ــن
م ـض ـط ــرون إلـ ــى ت ـص ـف ـيــة داعـ ـ ــش فــي
غربي العراق ،ألنه كلما ازداد القصف
ال ــروس ــي ع ـلــى مـعــاقـلـهــم ف ــي ال ـشــرق
الـســوري توجهوا إلــى الـغــرب ،ونحن
نسعى لوحدة الجبهتني ،بينما ّ
يهم
األميركيني فصل الجبهات».

العالم

«الدعوة» يقود حراكًا حزبيًا وبرلمانيًا إلطاحة العــ
مع تزايد االعتراضات على
طريقة إدارة حيدر العبادي الملفات
الداخلية والخارجية ،تسعى مجموعة
من النواب وقيادات بارزة في شورى
حزب «الدعوة» إلى إقالة العبادي من
منصبه ،وذلك بالتزامن مع صدور بيان
عن ائتالف «دولة القانون» لسحب
التفويض من العبادي

بغداد ــ محمد شفيق
ف ـ ـ ــي غ ـ ـ ـمـ ـ ــرة االح ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــاجـ ـ ــات الـ ـت ــي
ي ــواجـ ـهـ ـه ــا رئـ ـيـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ح ـي ــدر
ّ
العبادي وحكومته ضد قانون سلم
ال ــروات ــب ال ـجــديــد ،تـسـعــى مجموعة
مــن ال ـنــواب إلــى جمع تــواقـيــع كافية
إلقالة العبادي من منصبه ،وسحب

التفويض الــذي ُمنح له للمضي في
اإلصــاحــات ،فيما علمت «األخـبــار»
أن قـ ـي ــادات ب ـ ــارزة ف ــي شـ ــورى حــزب
«الدعوة» ّ
تؤيد ذلك التوجه.
وكانت وسائل إعالم عراقية تناقلت،
مساء أول من أمس ،بيانًا أفادت بأنه
ص ــادر عــن ائ ـتــاف «دولـ ــة الـقــانــون»
يــؤكــد فـيــه سـحــب  70ع ـض ـوًا ونــائـبــا
في االئتالف تفويضهم الذي منحوه
للعبادي ،عازين ذلك إلى «إخفاقاته»
وع ـ ــدم م ـ ـشـ ــاورة ال ـك ـت ــل ال ـس ـيــاس ـيــة.
إال ان االئـتــاف نفى رسـمـيــا ،صباح
ّ
«مزور»
أمس ،صحة البيان ،وقال إنه
و«مفبرك» ،فيما كشف مصدر مطلع
أن االئتالف ّ
سرب البيان ،في محاولة
منه ل ّ
ـ«جس النبض» وإيصال رسالة
إلى العبادي.
وأكد مصدر برملاني في ائتالف «دولة
القانون» أن نوابًا تمكنوا ،حتى اآلن،
م ــن ج ـمــع ن ـحــو  60تــوق ـي ـعــا لسحب
الثقة والتفويض اللذين منحوهما
ل ـل ـع ـبــادي ،مــوضـحــا لـ ــ«األخـ ـب ــار» أن
تـلــك الـتـحــركــات غـيــر معلنة لــإعــام
عال».
و«تجري بتنسيق ٍ

فــي م ــوازة ذل ــك ،كشف مـصــدر مطلع
عــن اجتماع ضــم ع ــددًا مــن القيادات
الـ ـب ــارزة ف ــي شـ ــورى ح ــزب «ال ــدع ــوة
اإلسـ ـ ــام ـ ـ ـيـ ـ ــة» ،م ـ ــن ب ـي ـن ـه ــم ص ـ ــادق
ال ــرك ــاب ــي وع ـب ــد ال ـح ـل ـيــم ال ــزه ـ ّي ــري،
ً
ف ـضــا ع ــن نـ ــوري امل ــال ـك ــي ،تـمــخــض
ع ـنــه االتـ ـف ــاق ،م ـبــدئ ـيــا ،ع ـلــى تغيير
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـبـ ـ ــادي .وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف امل ـ ـ ـصـ ـ ــدر أن
ّ
االج ـت ـم ــاع قـ ــرر ،أي ـض ــا ،تــرش ـيــح كــل
من مدير مكتب املالكي ،طارق نجم،
ورئـ ـي ــس ال ـك ـت ـلــة ال ـب ــرمل ــان ـي ــة ل ـحــزب
ً
«ال ــدع ــوة» خـلــف عـبــد الـصـمــد بــديــا
منه.
وأوض ــح املـصــدر أنــه «تـ ّـمــت بالفعل
مـ ـف ــاتـ ـح ــة أطـ ـ ـ ـ ـ ــراف فـ ـ ــي الـ ـتـ ـح ــال ــف
الوطني ،من بينها التيار الصدري
الذي أبدى موافقة غير رسمية على
األمـ ـ ــر ،طــال ـبــا م ـن ـحــه ب ـعــض الــوقــت
لدراسة حيثيات ذلك» .املصدر لفت
االنتباه إلى أن أطرافًا في «الدعوة»
ط ــالـ ـب ــت بـ ـمـ ـن ــح الـ ـ ـعـ ـ ـب ـ ــادي ف ــرص ــة
ج ــدي ــدة لـلـتـغـلــب ع ـلــى ال ـص ـعــوبــات
ال ـتــي يــواج ـه ـهــا ،األم ــر ال ــذي جــوبــه
برفض قيادات أخــرى لذلك ،ما أدى

زيباري :اإلنفاق
الدفاعي سيستحوذ
على نحو  20في المئة
من موازنة 2016

إلى وقوع ما يشبه االنقسام.
وب ـح ـس ــب املـ ـ ـص ـ ــدر ،ف ـ ــإن املــرج ـع ـيــة
الــديـنـيــة فــي الـنـجــف عـلــى عـلــم بتلك
ال ـت ـحــركــات وت ــراق ــب ال ـت ـط ــورات ،من
دون ال ـت ــدخ ــل ب ـش ـكــل م ـب ــاش ــر عـلــى
األقل ،مستدركًا بالقول إن «املرجعية
هي األخرى غير راضية عن تحركات
وسياسات العبادي األخيرة».
ف ــي م ـقــابــل ذل ـ ــك ،رأى رئ ـي ــس مــركــز
التفكير السياسي الـعــراقــي إحسان

ال ـش ـم ــري أن ح ــزب «الـ ــدعـ ــوة» يفكر
ببراغماتية ،لذلك «ال يريد أن يحسب
فشل العبادي على الـحــزب» ،مشيرًا
إل ــى أن «قـ ـي ــادات ال ــدع ــوة يـشـعــرون
بــأن العبادي يفشل ،لذلك يندفعون
ً
فــي هــذا االت ـجــاه .الــدعــوة أوال ،ومن
بعده دولة القانون ،يريد اإلفالت من
إخفاقات العبادي».
وكـ ـش ــف الـ ـشـ ـم ــري لـ ـ ــ«األخـ ـ ـب ـ ــار» أن
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة وض ـعــت شــروطــا
ب ـش ــأن م ـض ـ ّـي حـ ــزب «ال ـ ــدع ـ ــوة» فــي
تـغـيـيــر ال ـع ـب ــادي ،مـضـيـفــا أن ــه «مــن
ضـ ـ ـم ـ ــن شـ ـ ـ ـ ـ ــروط واش ـ ـ ـن ـ ـ ـطـ ـ ــن أن ال
ي ـك ــون ال ـبــديــل ه ــو امل ــال ـك ــي ،أو أحــد
امل ـح ـس ــوب ــن ع ـل ــى جـ ـن ــاح ــه» ،كــذلــك
اشترطت أن «يكون املرشح شخصية
مستقلة من دولة القانون».
وأوض ـ ــح الـخـبـيــر ال ـقــانــونــي محمد
شــريــف آلـيــة سحب الثقة مــن رئيس
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،م ــوضـ ـح ــا أن ال ــدسـ ـت ــور
ال ـع ــراق ــي ال ـحــالــي ي ـنــص ع ـلــى ثــاث
آلـ ـ ـي ـ ــات ل ـس ـح ــب الـ ـثـ ـق ــة ع ـ ــن رئ ـي ــس
الوزراء.
وف ــي ه ــذا اإلطـ ــار ،أوض ــح شــريــف أن

الخميس  29تشرين األول  2015العدد 2727

13

سوريا

«التحالف» يدمر المنشآت الحيوية
على رغــم اعتراف املتحدث باسم قيادة عمليات التحالف في سوريا والعراق،
ستيف وارن ،بـ«تقليص الـغــارات الجوية التي يشنها التحالف ضد داعــش في
سوريا في شهر أيـلــول»ّ ،
ـدد من املنشآت الحيوية
تعمد األميركيون قصف عـ ٍ
السورية من دون مبرر عسكري ،كان آخرها قصف املحطتني الحراريتني في
ّ
حلبّ .
املتحدة حول «ضرب
وتعد وزارة الخارجية السورية تقريرًا لرفعه إلى األمم
طائرات التحالف الدولي املنشآت الحيوية السورية بغاية تدمير مقدرات البلد».
ويذكر التقرير عـ ّـدة مواقع قــام األميركيون بقصفها ،كحقلني تابعني ملديرية
حقول الجبسة في الحسكة بتاريخ  12أيلول .وفي  25أيلول ،قصفت طائرات
التحالف بئر طابية  202وبئر طابية  301في دير الزورّ ،ثم جرى االعتداء على
ّ
البئرين مجددًا ،وجرى تدمير الـ  301بشكل كامل .كذلك وثقت الخارجية السورية
قصف معمل القرميد في محيط مدينة الرقة وتدميره بشكل كامل مع آلياته ،من
قبل طائرات «التحالف» .وتشير مصادر دبلوماسية سورية لـ«األخبار» إلى أن
«عمليات القصف تأخذ طابع العقاب الجماعي للشعب السوري في مقابل دعم
اإلرهابيني وتحييد مواقع داعش الفعلية».

ّ
لم تقم الطائرات األميركية بقصف أرتال «داعش» إل بعد دخولها إلى قرى الخابور في الحسكة (أرشيف)

«تسريب» املعلومات عن الغارات في
سوريا
أمـ ـ ــا فـ ــي س ـ ــوري ـ ــا ،ف ــاألمـ ـثـ ـل ــة ع ــدي ــدة
أيضًا ،بــدءًا من معركة عني العرب أو
كــوبــانــي ،إذ لــم تـبــدأ املـعــركــة الفعلية
ّ
إل ب ـع ــد اإلع ـ ـ ــان ع ــن وصـ ـ ــول حـفـنــة
مـ ــن م ـق ــات ـل ــي ال ـب ـش ـم ــرك ــة إل ـ ــى داخـ ــل
املــدي ـنــة عـبــر ال ـح ــدود الـتــركـيــة .كذلك
لــم تـقــم ال ـطــائــرات األمـيــركـيــة بقصف
ّ
أرت ــال «داع ــش» إل بعد دخــولـهــا إلى
قــرى الـخــابــور فــي الحسكة ،وقيامها
بـحـمــات تـهـجـيــر واس ـع ــة ع ـلــى غ ــرار
تهجير العراقيني األيزيديني في جبل
ُ
ّ
إرهابيو «داعــش»
سنجار ،فيما تــرك
ل ـن ـقــل امل ـ ـعـ ــدات ال ـق ـت ــال ـي ــة م ــن مــديـنــة

الــرمــادي العراقية إلــى محيط مدينة
ت ــدم ــر ال ـس ــوري ــة ،وم ــن مــدي ـنـ ّـة ال ــرق ــة،
تمهيدًا إلسقاط تدمر .ولم توثق حتى
اآلن حــاالت رمــي الطائرات األميركية
أس ـل ـح ــة إلره ــابـ ـي ــي «داع ـ ـ ـ ــش» ،رب ـمــا
الخـ ـت ــاف مـ ـي ــزان الـ ـق ــوى ف ــي ال ـغ ــرب
ّ
ا َلـعــراقــي عــن الـشــرق ال ـســوري ،إل أنه
ث ـبــت ح ـيــاد األم ـيــرك ـيــن ف ــي الـهـجــوم
األخير على مدينة الحسكة واملعارك
م ـ ــع ال ـ ـج ـ ـيـ ــش الـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــوري ،ل ـت ـت ــدخ ــل
الـ ـط ــائ ــرات الح ـق ــا ف ــي األمـ ــاكـ ــن ال ـتــي
رسمت فيها وحدات الحماية الكردية
«حدودها» في محيط املدينة ،وكذلك
في معارك تل أبيض.
ول ـيــس خــاف ـيــا أن ط ــائ ــرات الـتـحــالــف

األميركييون
رسموا «خطوطًا
حمر» على فصائل
المقاومة ،بـ«منعهم
من الدخول إلى
غربي العراق

الــدولــي لــم تقم بــأي غــارة ضــد مواقع
داع ــش مـنــذ سـتــة أيـ ــام ،بــا ّلـتــزامــن مع
الهجوم العنيف الذي يشنه التنظيم
على طريق حلب ـ خناصر ،على الرغم
من أن «داعش» قام بنقل قواته بشكل
مكشوف مــن ديــر ال ــزور والــرقــة خالل
األي ـ ــام ال ـســاب ـقــة ل ـل ـه ـجــوم ،كــذلــك فــإن
الـتـنـظـيــم أرس ــل ع ــدة أرتـ ــال مــن الــرقــة
إل ــى خـنــاصــر ،تــألــف أحــدهــا مــن أكثر
م ــن م ـئــة سـ ـي ــارة! عـلـمــا ب ــأن ط ــائ ــرات
الـتـحــالــف األم ـيــركــي قــد شــوهــدت في
أجواء املنطقة خالل نقل األرتال ،ومن
بينها تحديدًا طائرة أواكس أميركية
من طراز «.»Sentry 3-E
وفــي املـعـلـ ّـومــات ،أن األج ـهــزة األمنية
السورية وثقت بداية األسبوع املاضي
ً
اتـ ـص ــاال ب ــن أحـ ــد قـ ـي ــادات «داع ـ ــش»
البارزين في مدينة ديــر الــزور ،وأحد
«الوسطاء» خارج األراضي السورية،
يـ ـس ـ ّـرب ف ـي ــه األخـ ـي ــر ن ـ ّـي ــة ال ـط ــائ ــرات
ّ
األميركية القيام بقصف مركز تحكم
وسيطرة للتنظيم في محيط املدينة
بـعــد وق ــت م ـح ـ ّـدد ،مــا دف ــع بالتنظيم
إلى اتخاذ اإلجراءات املناسبة وإخالء

امل ــوق ــع قـبــل عـمـلـيــة ال ـق ـصــف .وتـنــوي
الـحـكــومــة ال ـســوريــة ،بحسب مـصــادر
دب ـلــومــاس ـيــة ،رف ــع رس ــال ــة إل ــى األم ــم
املتحدة حيال هذا النوع من التسريب
ودعم التنظيم اإلرهابي.
ّ
ويصر األميركيون على أن برنامجهم
ل ـق ـص ــف «داع ـ ـ ـ ــش» ي ــرت ـب ــط م ـب ــاشــرة
بتأهيل ق ــوات مــا يـسـ ّـمــى «املـعــارضــة
املـعـتــدلــة» لــإمـســاك ب ــاألراض ــي التي
يتم «تحريرها» .وقد أصـ ّـر كارتر في
زيــارتــه األخـيــرة لبغداد على ضــرورة
«نـقــل ال ـن ـمــوذج ال ـعــراقــي إل ــى ســوريــا
وتأهيل املعتدلني».
ّ
تصر روسيا على أن أهداف
في املقابل
طائراتها هي أهداف الجيش السوري،
وهــي تعتمد على الجيش و«الفيلق
الــرابــع ـ ـ اقتحام» الــذي جــرى تشكيله
حديثًا للقيام بعمليات التقدم البري،
وبــال ـتــالــي ت ـعــود األراض ـ ــي ال ـتــي يتم
تحريرها إلــى كنف الــدولــة السورية.
وفي الوقت نفسه ،فتح الروس املجال
لـ ـلـ ـح ــوار مـ ــع امل ـس ـل ـح ــن امل ـن ـض ــوي ــن
تحت مسمى «الجيش الحر» ،ما ّ
يعد
ً
مدخال سياسيًا.

ــبادي
«اآللية االولى هي عبر تقديم رئيس
الجمهورية طلبًا إلى مجلس النواب
بسحب ُالثقة» ،واآللية الثانية هي أن
«يتقدم خمس ( )5/1أعضاء مجلس
الـ ـ ـن ـ ــواب ب ـط ـل ــب ل ـس ـح ــب الـ ـثـ ـق ــة مــن
رئيس مجلس الــوزراء ،وال يجوز أن
استجواب
يقدم هــذا الطلب إال بعد
ٍ
مـ ّ
ـوجــه إل ــى رئ ـيــس مـجـلــس الـ ــوزراء،
ّ
ويصوت عليه بعد سبعة أيــام على

األقل من االستجواب».
وأض ـ ــاف شــري ـفــي أن اآلل ـي ــة الـثــالـثــة
تنص على أن «يقرر مجلس النواب
سـ ـح ــب الـ ـثـ ـق ــة م ـ ــن رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـلــس
ال ـ ـ ـ ــوزراء بــال ـغــال ـب ـيــة امل ـط ـل ـقــة ل ـعــدد
أعضائه» ،موضحًا أن «الــوزارة ّ
تعد
ً
مستقيلة فــي ح ــال سـحــب الـثـقــة من
رئيس مجلس الوزراء».
فــي غضون ذلــك ،صـ ّـرح وزيــر املالية
ال ـ ـعـ ــراقـ ــي هـ ــوش ـ ـيـ ــار زي ـ ـ ـبـ ـ ــاري ب ــأن
ال ـض ـغــوط املــال ـيــة تــدفــع ال ـع ــراق إلــى
تعليق صفقات ّأسلحة كـبــرى ،لكن
الدولة سوف تجند عشرة آالف فرد
إضافي من الـقــوات شبه العسكرية،
ي ـع ـت ـبــر وجـ ــودهـ ــم ضـ ــروريـ ــا ل ـق ـتــال

«داع ـ ـ ـ ــش» ،م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى أن اإلنـ ـف ــاق
الــدفــاعــي سيستحوذ عـلــى نـحــو 20
في املئة من موازنة .2016
وقــال زيباري ،في مقابلة ضمن قمة
«رويـ ـ ـت ـ ــرز» لــاس ـت ـث ـمــار ف ــي ال ـشــرق
ّ
«حولت الحكومة تركيزها
األوســط،
إلـ ـ ـ ـ ــى ت ـ ـح ـ ـسـ ــن ج ـ ـ ـ ـ ـ ــودة األس ـ ـل ـ ـحـ ــة
الضرورية لهذا النوع من الحروب».
وأض ــاف أن حــوالــى  20فــي املـئــة من
م ـي ــزان ـي ــة ع ـ ــام  2016س ـت ـن ـفــق عـلــى
البنود الدفاعية ،بما في ذلــك قوات
«الـحـشــد الـشـعـبــي» .غير أن اإلنـفــاق
على ال ـقــوات شبه العسكرية سيقل
ع ــن امل ـل ـي ــار دوالر امل ـخ ـص ــص ل ـهــذا
ال ـع ــام ،ف ــي إطـ ــار تـخـفـيـضــات أوس ــع
نطاقًا في امليزانية.
ميدانيًا ،شهد قضاء سامراء تطورات
أمنية الفتة ،أمس ،تمثلت في تنفيذ
«داعــش» هجمات استهدفت القوات
األمنية و«الحشد الشعبي» .مصدر
أمني أكد لـ«األخبار» إحباط القوات
املـ ـشـ ـت ــرك ــة مـ ـ ـح ـ ــاوالت لـ ـ ــ«داع ـ ــش»
الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة عـ ـل ــى مـ ـنـ ـش ــآت ح ـي ــوي ــة
وثكنات للجيش.

وقال قائمقام قضاء سامراء محمود
خلف إن «الوضع طبيعي في سامراء
والدوائر الحكومية لم تعطل دوامها،
وال ي ــوج ــد حـ ـظ ــر لـ ـلـ ـتـ ـج ــوال داخـ ــل
املركز» ،مشيرًا إلى أن «الهجوم على
مـنـطـقــة ال ـح ــوي ــش (غ ـ ــرب س ــام ــراء)،
الذي تحدثت عنه وسائل اإلعالم ،هو
ّ
عبارة عن تسلل مسلحني معدودين
ً
تــاب ـعــن ل ــداع ــش إل ــى امل ـن ـط ـقــة ،ل ـيــا،
وسيطرتهم على منزلني واشتباكهم
مع القوات األمنية».
فــي س ـيــاق مـتـصــل ،رأى الـنــائــب عن
ائتالف «دولة القانون» ،علي فيصل
الـفـيــاض ،أن قـضــاء الـشــرقــاط شمال
محافظة صالح الدين ،أصبح بحكم
املـحــرر وفـقــا للحسابات العسكرية،
مــوض ـحــا أن م ـلــف مـحــافـظــة صــاح
الدين سيغلق ،خالل األيام املقبلة.
وقال الفياض ،في بيان ،إن «اإلرهاب
س ـ ـي ـ ـت ـ ـل ـ ـقـ ــى ض ـ ـ ــرب ـ ـ ــة قـ ـ ــاص ـ ـ ـمـ ـ ــة ف ــي
محافظة صــاح الــديــن» ،مشيرًا إلى
أن «ال ـخ ـط ــوط األم ــام ـي ــة لـعـصــابــات
داعــش اإلرهــابـيــة انـهــارت فــي قضاء
الشرقاط».

أطراف في
«الدعوة»
طالبت بمنح
العبادي
فرصة جديدة
للتغلب على
الصعوبات
(أرشيف)
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العالم

اليمن
تطورات الفتة أظهرت والدة حراك سياسي حول األزمة
شهدت الساعات االخيرة ّ
ّ
اليمنية .غير أن التفاؤل يظل مقيدًا بطموحات آل سعود من جهة ،ومخاوفهم المشتركة
مع االدارة االميركية من استثمار االنجازات الروسية في سوريا في الملف اليمني ،ما يبقي االبواب
مفتوحة أمام المزيد من الجرائم السعودية

مفاوضات جديدة بعد
أسبوعين ...وإقرار غربي بفشل
الحملة السعودية
أرخت التطورات اإلقليمية األخيرة،
ً
ف ـ ـضـ ــا ع ـ ــن امل ـ ـ ــراوح ـ ـ ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة
ل ـل ـت ـح ــال ــف الـ ـسـ ـع ــودي فـ ــي ال ـي ـم ــن،
ب ـظ ــال ـه ــا عـ ـل ــى امل ـ ـسـ ــار ال ـس ـي ــاس ــي
لــأزمــة اليمنية ،وحـمـلــت الـســاعــات
االخـ ـ ـي ـ ــرة تـ ـ ـط ـ ــورات م ـه ـم ــة أب ــرزه ــا
تـصــريـحــات مــن عــواصــم كـبـيــرة عن
احتمال انتهاء العمليات العسكرية
املتواصلة منذ ثمانية أشهر .الحراك
ّ
املستجد ُولد من املتغيرات االقليمية
األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،ال س ـي ـم ــا مـ ــن املـ ـش ــارك ــة
الــروس ـيــة فــي الـعـمـلـيــات العسكرية

واشنطن ولندن وموسكو
ّ
تقر بأهمية الدور االيراني وعين
الرياض على القوة الصاروخية
لـ«أنصار الله»
ً
في سوريا ،ما انعكس مسارعة في
تحديد مــوعــد للمحادثات اليمنية
منتصف الشهر الجاري ،رغم غياب
ضمانات بنجاح هذا الحراك واالخذ
باالعتبار ّ
تشدد االميركيني في منع
استثمار إنـجــازات الــروس السورية
في اليمن كما في العراق.
أول ـ ـ ـ ــى اإلش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات الـ ـعـ ـلـ ـنـ ـي ــة ل ـه ــذه
الـحــركــة عكستها تصريحات وزيــر
الخارجية الـسـعــودي ع ــادل الجبير

ونظيره البريطاني فيليب هاموند.
الجبير تحدث خالل مؤتمر صحافي
مع هاموند عن عدد من «املؤشرات»
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ـ ـنـ ـ ــذر بـ ـ ــوقـ ـ ــف الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ،وه ـ ـ ــي ب ـ ــرأي ـ ــه «قـ ـب ــول
الحوثيني و(الــرئـيــس السابق) علي
عـبــدالـلــه صــالــح ق ــرار مـجـلــس األم ــن
الدولي  2216والدخول في محادثات
األمـ ــم امل ـت ـحــدة عـلــى ه ــذا األسـ ــاس»،
م ـض ـي ـفــا «كـ ـم ــا أنـ ـن ــا ن ـ ــرى امل ـكــاســب
ال ـت ــي تـحـقـقــت ع ـلــى األرض ،معظم
األراضي اليمنية التي سيطر عليها
املتمردون جرت استعادتها».
أم ـ ــا ه ــام ــون ــد ،ف ــأك ــد أن ال ـع ـم ـل ـيــات
ال ـع ـس ـكــريــة ف ــي ال ـي ـمــن «ت ـق ـت ــرب من
نهايتها» ،مضيفًا ،عقب محادثات
مـ ـ ـ ــع املـ ـ ـل ـ ــك سـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــان ومـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــن
س ـ ـعـ ــوديـ ــن« :ن ـ ــاح ـ ــظ أن امل ــرح ـل ــة
العسكرية في هذه الحملة تقترب من
نهايتها ،ألنــه بــات لـقــوات التحالف
موقع عسكري مهيمن في البلد».

خلفيات غير معلنة
وكـ ـشـ ـف ــت م ـ ـصـ ــادر م ـع ـن ـي ــة بــامل ـلــف
الـيـمـنــي ل ــ»األخ ـب ــار» ع ــن جـمـلــة من
امل ـع ـط ـيــات ال ـت ــي تـجـعــل الـسـعــوديــة
وال ـ ـغـ ــرب أقـ ـ ــرب الـ ــى إحـ ـي ــاء امل ـس ــار
الـسـيــاســي ،أب ــرزه ــا إقـ ــرار الــواليــات
امل ـت ـح ــدة ب ـ ـضـ ــرورة حـ ـض ــور إي ـ ــران
ف ــي أي مـ ـف ــاوض ــات إق ـل ـي ـم ـيــة ح ــول

سـ ـ ــوريـ ـ ــا (تـ ـ ـص ـ ــريـ ـ ـح ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدث
بــاســم ال ـخــارج ـيــة االم ـيــرك ـيــة ،جــون
كيربي) ،وهو اإلطار االقليمي نفسه
ال ــذي يــوجــب مـشــاركــة إي ــران فــي أي
محادثات متعلقة باألزمة اليمنية،
اضــافــة الــى كــام قاله هــامــونــد ،نقل
إل ــى م ـســؤولــن إقـلـيـمـيــن قـبــل لـقــاء
فيينا ،عــن أن الـغــرب أبـلــغ الــريــاض
أن «الـ ــوقـ ــت ال ـ ـ ــذي ط ـل ـب ــوه إلن ـج ــاز
وضعية عسكرية معينة فــي اليمن
قد انتهى» ،وأن استمرار الحرب «قد
ي ــؤدي إلــى مضاعفات لــن تستطيع
السعودية احتواء ها».
فــي الـسـيــاق نـفـســه ،اتـفـقــت الــريــاض
وبـ ـ ــاريـ ـ ــس ولـ ـ ـن ـ ــدن عـ ـل ــى أن ت ـك ــون
إي ــران شــريـكــا فــي أي مـحــادثــات في
ه ــذا الـ ـش ــأن ،ح ـيــث إن الـجـمـهــوريــة
االس ــام ـي ــة ه ــي الـ ـط ــرف ال ـخ ــارج ــي
الــوح ـيــد ال ــذي يـمـتـلــك تــأث ـي ـرًا جـ ّـديــا
على «أنصار الله» ،وفق اعتقاد هذه
ال ـق ــوى .غـيــر أن الـسـعــوديــن طلبوا
حضورًا روسيًا أكبر في املفاوضات
ح ـ ــول الـ ـيـ ـم ــن« ،ل ـك ــون ـه ــم ال ي ـث ـقــون
باإليرانيني» ،وفقًا للمصادر.
ك ـ ـ ــذل ـ ـ ــك ،رص ـ ـ ـ ـ ــدت امل ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر إق ـ ـ ـ ــرار
مسؤولني سعوديني أمام مسؤولني
مــن بريطانيا وروس ـيــا بــأن الحرب
على اليمن «أنهكت السعودية» ،ما
يوجب التسريع في الخروج من هذه
ال ـحــرب الـتــي أثـقـلــت كــاهــل الــريــاض

إقرار مسؤولين سعوديين أمام آخرين روس وبريطانيين بأن الحرب على اليمن «أنهكت السعودية» (أ ف ب)

تقرير

واشنطن :السعودية عازمة على إنهاء الصراع في اليمن

اعترفت باترسون بالخراب الذي طال اليمن (أرشيف)

بالتزامن مع املساعي الدبلوماسية
الجديدة للدفع بالعملية السياسية
في اليمن قدمًا ،نقلت مجلة «فورين
بوليسي» األميركية عن دبلوماسي
رفيع في وزارة الخارجية األميركية،
ي ـ ـ ـ ــوم أم ـ ـ ـ ـ ــس ،قـ ـ ــولـ ـ ــه إن األوض ـ ـ ـ ـ ــاع
اإلنسانية الكارثية في ًاليمن جعلت
الـسـعــوديــة «أك ـثــر جــديــة» أخ ـي ـرًا في
إيجاد حل سياسي لألزمة.
وق ــال ــت م ـس ــاع ــدة وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
لـ ـش ــؤون الـ ـش ــرق األدن ـ ـ ــى ف ــي لـجـنــة
الـ ـع ــاق ــات الـ ـخ ــارجـ ـي ــة فـ ــي مـجـلــس
ال ـش ـي ــوخ األم ـي ــرك ــي ،آن ب ــات ــرس ــون،
يوم أمس ،إن «هناك بعض العالمات
املـشـجـعــة» عـلــى أن ال ــري ــاض عــازمــة
عـ ـل ــى إنـ ـ ـه ـ ــاء ال ـ ـ ـصـ ـ ــراع ف ـ ــي ال ـي ـم ــن،
وأض ـ ــاف ـ ــت أن م ـع ـظ ــم ال ـس ـع ــودي ــن
أدركـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا أخـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـرًا أن الـ ـ ـي ـ ـم ـ ــن ب ـ ــات
مـشـكـلـتـهــم ،وأنـ ـه ــم ي ـف ـه ـمــون أنـ ــه ال
يمكن للحرب أن تستمر لفترة أطول،
«ألن من املمكن أن يتحول اليمنيون
ض ـ ــده ـ ــم ،وس ـ ـي ـ ـكـ ــون الـ ـسـ ـع ــودي ــون
ملزمني بإعادة بناء البالد».
وأكـ ـ ــدت امل ـج ـلــة أن هـ ــذه الـتـعـلـيـقــات
ت ــأت ــي وسـ ـ ــط أدل ـ ـ ــة جـ ــديـ ــدة م ـث ـيــرة
للقلق على تصاعد التكلفة البشرية

لـلـحــرب ،وأن األم ــم املـتـحــدة تـقــدر أن
نـحــو  5600مــدنــي عـلــى األق ــل قتلوا
م ـنــذ بـ ــدء الـ ـح ــرب ف ــي آذار امل ــاض ــي.
ويواجه أكثر من  535000طفل يمني
سوء التغذية واملجاعة املميتة ،وفقًا
لليونيسف.
وأك ـ ـ ـ ــدت بـ ــاتـ ــرسـ ــون أن املـ ـح ــادث ــات
الــرامـيــة إلــى إنـهــاء شهور مــن القتال
فــي الـيـمــن سـتـبــدأ فــي جنيف نهاية
تـشــريــن االول ال ـج ــاري تـحـ ًـت رعــايــة
األم ـ ـ ـ ــم املـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدة ،مـ ـضـ ـيـ ـف ــة« :ن ـح ــن
نتحدث إلى السعوديني في كل وقت
ً
ع ــن ذل ـ ــك» ،م ـش ـيــرة إل ــى زي ـ ــارة وزي ــر
ال ـخــارج ـيــة ج ــون ك ـيــري لـلـسـعــوديــة
يوم السبت املقبل.
وتقول املجلة إن املنظمات اإلنسانية
ال تـ ــزال ت ــدق ن ــاق ــوس الـخـطــر بـشــأن
األوضاع التي ّ
تمر بها البالد ،والتي
تزداد سوءًا بسبب الحصار البحري
الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـس ـ ـلـ ــع واملـ ـ ـ ـ ــواد
ّ
ويقدر برنامج
ودخولها إلى اليمن.
الغذاء العاملي أن  13مليون شخص
ـاف .وتقول
ال يحصلون على غــذاء كـ ٍ
األمــم املتحدة إن  1.3مليون يعانون
مــن «س ــوء التغذية املـعـتــدل» ،بينما
عـ ــدد ال ـض ـح ــاي ــا امل ــدن ـي ــن م ـن ــذ آذار

املاضي هو  2600شخص بينهم 502
من االطفال ،وفقًا لألمم املتحدة.
وتابعت املجلة أن الوضع بات ّ
يسبب
إح ـ ــراج ـ ــا ل ـ ـلـ ــواليـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ال ـت ــي
ســاعــدت الحملة الـسـعــوديــة بالدعم
الـلــوجـسـتــي واالس ـت ـخ ـبــاري والــدعــم
السياسي ،في وقت ّ
دمرت فيه غارات
جوية هذا األسبوع مستشفى يدعمه
«أطباء بال حدود» في شمالي اليمن،
مــا تــرك نحو  200،000مــن اليمنيني
من دون خدمات الرعاية الصحية في
املدينة املنكوبة صـعــدة .ويــأتــي هذا
الحادث بعد بضعة أسابيع فقط من
استهداف طائرات أميركية مستشفى
ملجموعة اإلغاثة منظمة «أطباء بال
حدود» في أفغانستان.
واعـتــرفــت بــاتــرســون بــالـخــراب الــذي
الوضع
طــال ال ـبــاد ،لكنها قــالــت إن
ً
ي ـت ـح ـســن إل ـ ــى ح ـ ـ ّـد م ـ ــا ،م ـض ـي ـف ــة أن
«اح ـ ـت ـ ـمـ ــال وقـ ـ ـ ــوع كـ ــارثـ ــة إن ـس ــان ـي ــة
ومـجــاعــة وشـيـكــة يـبــدو ج ــادًا ج ـدًا»،
ّ
وق ــال ــت :إن ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة تـحــث
ال ـس ـع ــودي ــن ع ـل ــى ت ـح ـســن وص ــول
املـ ـس ــاع ــدات اإلن ـس ــان ـي ــة إلـ ــى ال ـي ـمــن،
وهذا أولوية ّ
ملحة للغاية».
(األخبار)
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اقتصاديًا ،بالتزامن مع اتساع هوة
الخالفات بني أفراد األسرة الحاكمة
على خلفية استمرار الحرب للشهر
الثامن على التوالي من دون نتائج
حقيقية.
وأبلغت العواصم الغربية الرياض
مـخــاوف ـهــا ب ـشــأن ت ــده ــور األوضـ ــاع
في الجنوب اليمني ،حيث لم تتمكن
حكومة عبدربه منصور هــادي من
اإلم ـ ـسـ ــاك ب ـ ــأي م ــرف ــق س ـي ــاس ــي أو
ّ
خ ــدم ــات ــي ،وأن ه ــذه ال ـ ــدول تـبــلـغــت
رسـ ـمـ ـي ــا م ـ ــن اإلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات أن ـ ـ ــه ل ـيــس
ه ـن ــاك ج ـه ــة ت ـس ـي ـطــر ع ـل ــى ال ــوض ــع
األم ـنــي فــي الـجـنــوب ،وأن تنظيمي
«الـ ـق ــاع ــدة» و«داعـ ـ ـ ــش» ي ـت ـنــاف ـســان
ع ـلــى ال ـن ـف ــوذ .وت ـن ــاق ــل امل ـس ــؤول ــون
الـغــربـيــون واإلم ــارات ـي ــون أمـثـلــة عن
تـفــاقــم ال ـفــوضــى فــي ال ـج ـنــوب ،مثل
مغادرة رئيس حكومة هادي ،خالد
بحاح ،عدن بسرعة بعدما استهدفه
«داع ـ ـ ـ ـ ـ ــش» ع ـ ـقـ ــب الـ ـتـ ـضـ ـيـ ـي ــق ع ـلــى
ح ــرك ـت ــه ،إل ــى ج ــان ــب امل ـش ــاك ــل الـتــي
أثارها تعيني نايف البكري محافظًا
لـ ـ ـع ـ ــدن ،وم ـ ـسـ ــألـ ــة تـ ــأخـ ــر ال ـ ــروات ـ ــب
ف ــي امل ــديـ ـن ــة ،وت ــدخ ــل ال ـت ـن ـظ ـي ـمــات
امل ـت ـط ــرف ــة فـ ــي الـ ـحـ ـي ــاة الـ ـع ــام ــة مــع
مـحــاولــة فــرض الـفـصــل بــن الـطــاب
والطالبات في الجامعات في عدن،
على سبيل املثال ال الحصر.
وكـ ـ ـ ــان ال ـح ـل ـي ــف الـ ـ ًغ ــرب ــي ق ـ ــد أب ـل ــغ
ال ـس ـعــوديــة ص ــراح ــة أن م ــا تـعـتـبــره
الرياض «إنجازًا من خالل السيطرة
على الجنوب هو غير قابل للصرف
فـ ـ ـ ــي مـ ـ ــواج ـ ـ ـهـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــرف اآلخـ ـ ـ ـ ـ ــر»،
خصوصًا أن الجنوب بات اليوم في
أيدي «القاعدة» .كذلك فإن الغربيني
تفاعلوا إيجابيًا مع قرار أنصار الله
«الـقـبــول بــال ـقــرارات الــدول ـيــة» ،وهــو
م ــا س ــاع ــده ــم ع ـل ــى إفـ ـه ــام ال ــري ــاض
وأب ــو ظبي بــأن أي عملية سياسية
لــن تسير أو تنجح مــن دون شراكة
«أنـ ـص ــار ال ـل ــه» و«امل ــؤت ـم ــر الـشـعـبــي
العام».

اإلخراج والمفاوضات
ه ــذه املــواقــف انـعـكـســت عـلــى سلوك
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــوديـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي خ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــوات ع ـ ــدة
اتخذتها األخيرة:
ً
أوال ،رفـ ـ ـ ـ ُـع الـ ـسـ ـع ــودي ــن م ـس ـت ــوى
االج ـت ـم ــاع ــات م ــع امل ـب ـع ــوث ال ــدول ــي
اسماعيل ولد الشيخ ،بعد امتعاض
االم ــن الـعــام لــأمــم املـتـحــدة بــان كي
م ــون م ــن تـهـمـيــش دور ول ــد الـشـيــخ
وت ـجــاه ـلــه م ــن ق ـبــل الـ ــريـ ــاض ،وهــو
م ــا ن ـتــج م ـنــه ل ـقــاء امل ـب ـعــوث الــدولــي
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«أنصار الله» لولد الشيخ :أنت كاذب وغير نزيه
اتهمت حركة «أنصار الله» املبعوث الدولي اسماعيل ولد الشيخ بالكذب ،وبأنه لم يعد وسيطًا
نزيهًاّ .
وعبر وفد «أنصار الله» ،املوجود حاليًا في مسقط ،في رسالة الى ولد الشيخ ،عن االستياء
من أدائه في الوساطة ،وتضمنت االحتجاج على تجاهله التام لوثيقة النقاط السبع أمام مجلس
االمن ،وهي الوثيقة التي تضمن تطبيق القرارات الدولية بما ينسجم مع احترام السيادة اليمنية.
وعلمت «األخبار» أن ولد الشيخ أجرى ،عقب الرسالة ،اتصاالت باألطراف املعنية في صنعاء ،أكد
خاللها أنه لم يتنصل من النقاط السبع ،مبديًا رغبته في زيارة صنعاء مجددًا .وفي حني كان ولد
الشيخ ينوي إرسال طاقم مكتبه فقط إلى مسقط ،أفادت املعلومات بأن وفد «أنصار الله» رفض
ذلك ،وكان يعتزم العودة من العاصمة العمانية إلى اليمن ،غير أن ولد الشيخ طلب وساطة العمانيني
إلقناعهم بالبقاء حتى يحني موعد زيارته مسقط للقائهم قريبًا.
وأعلنت «أنصار الله» في الرسالة عدم استعدادها لالستمرار في النقاش مع ولد الشيخ ،لكونه
«عاجزًا عن فرض شيء وليس أكثر من ساعي بريد» ،وألن «حديثه في اإلعالم عن لجان فنية
ومكان الحوار وغيره لم يتم االتفاق عليه بعد» .وتضمنت الرسالة انتقادًا الذعًا للمبعوث الدولي،
حيث أكدت الحركة أنه «لم يعد في نظرها وسيطًا نزيهًا» ،وبأن ثقتها به تترنح «بعدما وعد وكذب
في أشياء كثيرة».
وأشارت الرسالة إلى تحذيرات سابقة ّ
وجهتها «أنصار الله» ،حول أن البديل من الدولة والجيش
ّ
متوجهة لولد الشيخ
واألمن سيكون الجماعات اإلرهابية مثل تنظيمي «القاعدة» و«داعش»،
بالقول« :كنتم تصغون لتسطيحات الجانب اآلخر بأن هناك تضخيمًا في توصيف حضور
هذه املجموعات على االرض» .وطلبت الحركة من ولد الشيخ توضيحًا رسميًا بشأن تجاهله
التام للنقاط السبع أمام مجلس االمن« ،حتى يتسنى لنا االستمرار في جهود الحوار والتفاوض
معكم».

بمحمد بن نايف ومحمد بن سلمان.
ثانيًا ،االتـفــاق على اإلع ــداد لجلسة
م ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات مـ ــوس ـ ـعـ ــة بـ ـمـ ـش ــارك ــة
االط ـ ـ ـ ـ ــراف الـ ـيـ ـمـ ـنـ ـي ــة ،ف ـي ـم ــا ي ـج ــري
البحث عن إمكانية مشاركة أطراف
إقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة ودولـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة فـ ـيـ ـه ــا أي ـ ـضـ ــا.
وستعقد الجلسة في  15من الشهر
امل ـق ـبــل بــرعــايــة األمـ ــم امل ـت ـح ــدة ،ولــم
يحسم بـعــد إذا كــانــت ستنعقد في
مسقط أو جنيف.
وعلمت «األخ ـبــار» بــأن املـفــاوضــات
س ـت ـن ـط ـل ــق م ـ ــن ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار  2216مــن
دون أي ش ــروط مـسـبـقــة ،وم ــن كــون
«أن ـص ــار ال ـل ــه» م ـكـ ّـونــا أســاس ـيــا في
ال ـح ـيــاة الـسـيــاسـيــة الـيـمـنـيــة ،وهــو
األم ــر ال ــذي أبـلـغــه هــامــونــد للجبير
أخ ـي ـرًا .لـكــن أب ــرز مــا يقلق الــريــاض
ب ـشــأن مستقبل أي حــل فــي الـيـمــن،
هو ما قالوه صراحة أمام الوسطاء
من كونهم يريدون «ضمانات أكيدة
ب ــأن الـحــوثـيــن لــن يـشـكـلــوا تـهــديـدًا
لــأمــن ال ـقــومــي ال ـس ـع ــودي» ،وه ــذه
ال ـع ـبــارة تــرجـمــت الح ـقــا عـلــى شكل
طـلــب «ن ــزع ال ـقــوة ال ـصــاروخ ـيــة من

ال ـج ـيــش ال ـي ـم ـنــي و«أن ـ ـصـ ــار ال ـل ــه»،
م ــع ضـمــانــة «دول ك ـب ـيــرة» بــإنـجــاز
هــذه املـهـمــة ،فــي إش ــارة إلــى روسيا
وإيران.
ول ـ ـ ـكـ ـ ــن مل ـ ـ ـ ـ ــاذا ت ـ ـ ــم تـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــد م ــوع ــد
املحادثات بعد أسبوعني؟
ت ـ ـقـ ــول مـ ـ ـص ـ ــادر مـ ــواك ـ ـبـ ــة ل ـل ـح ــرك ــة
السياسية املستجدة إن الغرب قرر
إع ـطــاء الـسـعــوديــة وحـلـفــائـهــا مهلة
أخيرة تقوم خاللها بجولة ميدانية
تهدف إلــى تحقيق نتائج تؤثر في
املفاوضات .في هذا السياق ،يجري
الـحــديــث عــن عملية كـبـيــرة مرتقبة
للتحالف في محافظتي مأرب وتعز
ً
ال ـتــي ش ـهــدت إن ـ ــزاال لـلـتـحــالــف ليل
ّ
أول من أمس .كذلك ،سلم مسؤولون
سعوديون أحد أهم مشائخ القبائل
ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة الـ ـ ـج ـ ــوف ال ـ ـحـ ــدوديـ ــة،
ش ـمــالــي ال ـي ـم ــن 800 ،م ـل ـيــون ري ــال
بهدف شراء ذمم زعماء القبائل في
امل ـحــاف ـظــة ،م ــع وع ــده ــم ب ــأن تسقط
ال ـج ــوف م ــن دون مـ ـع ــارك ،ف ــي حــال
أعلن هؤالء الوالء لـ «شرعية هادي».
(األخبار)

فلسطين

عباس يكرر طلب الحماية الدولية ...والمواجهات مستمرة
ف ــي جـلـســة خ ــاص ــة ل ــ»م ـج ـلــس حـقــوق
اإلنـ ـس ــان ف ــي ج ـن ـي ــف» ،ط ــال ــب رئـيــس
السلطة الفلسطينية ،محمود عباس،
أم ــس ،مجلس األم ــن الــدولــي بــ»إنـشــاء
نـ ـظ ــام ح ـم ــاي ــة ل ـل ـش ـعــب الـفـلـسـطـيـنــي
نتيجة مــا يـتـعــرض لــه مــن انـتـهــاكــات
إس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة م ـ ـس ـ ـت ـ ـمـ ــرة» ،قـ ــائـ ــا إن
«اسـ ـتـ ـم ــرار ال ــوض ــع ال ــراه ــن ال يـمـكــن
القبول به» .وأضاف عباس ،في تكرار
لــرؤيــة السلطة القائلة بنية إسرائيل
تحويل الصراع من صراع على األرض
إلى صراع ديني ،أن «إسرائيل تضغط
ب ـك ــل ال ــوس ــائ ــل ع ـل ــى الـفـلـسـطـيـنـيــن،
وتسعى لتحويل الصراع من سياسي
إلـ ــى ديـ ـن ــي» ،م ـلـم ـحــا إلـ ــى أن «ال ـه ـبــة
ال ـغ ــاض ـب ــة واألحـ ـ ـ ـ ــداث امل ـت ـت ــال ـي ــة هــي
ال ـن ـت ـي ـج ــة ال ـح ـت ـم ـيــة ملـ ــا حـ ــذرنـ ــا مـنــه
وعرضناه سابقا».
كـ ــذلـ ــك دع ـ ـ ــا «أب ـ ـ ـ ــو م ـ ـ ـ ـ ــازن» املـ ـق ــرري ــن
الخاصني بـ»مجلس حقوق اإلنسان»
إل ـ ــى زي ـ ـ ــارة ف ـل ـس ـطــن لـ ــاطـ ــاع عـلــى
األوض ـ ـ ـ ــاع وم ـ ــا يـ ـح ــدث ف ـي ـه ــا ،ول ـكــن
ع ـبــاس لــم ي ـقــدم أي جــديــد فــي طريقة
مـقــاومــة االح ـتــال اإلســرائـيـلــي ،ســوى
الـ ـتـ ـش ــدي ــد عـ ـل ــى امل ـ ـقـ ــاومـ ــة ال ـس ـل ـم ـيــة
والتوجه إلى املؤسسات الدولية.

يــأتــي ذل ــك ف ــي وق ــت دأب فـيــه أعـضــاء
«اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير»
على نفي ما ورد في صحف خليجية
عــن لـقــاءات تـفــاوض ســريــة نتجت من
ات ـف ــاق ب ــن ع ـبــاس ووزي ـ ــر الـخــارجـيــة
األميركي ،جون كيري ،ستعقد في كل
من القاهرة وعمان .وقال عضو اللجنة،
تـيـسـيــر خ ــال ــد ،ف ــي ح ــدي ــث ص ـحــافــي،
إنــه ال يوجد «اتـفــاق ســري بــن األردن
ومـصــر واإلدارة األمـيــركـيــة والسلطة
إلعطاء املفاوضات مع إسرائيل فرصة
جــديــدة لتحريكها بعد توقفها ألكثر
من عام ونصف عام».
على الصعيد املـيــدانــي ،أعــدمــت قــوات
ال ـ ـع ـ ــدو اإلس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــي ،أم ـ ـ ـ ــس ،ش ــاب ــا
ف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــا ب ــذريـ ـع ــة مـ ـح ــاول ــة طـعــن
فـ ــي م ـس ـت ــوط ـن ــة «ك ـ ــري ـ ــات ارب ـ ـ ـ ــع» فــي
الخليل ،جنوبي الضفة املحتلة .وأفاد
ش ـه ــود ع ـي ــان ب ــأن ال ـج ـنــود د أطـلـقــوا
 11رص ــاص ــة ع ـل ــى الـ ـش ــاب اخ ـتــرقــت
جـســده وتــركــوه ي ـنــزف» .أم ــا املـصــادر
اإلسرائيلية فقالت إن الـقــوات تمكنت
م ــن «تـحـيـيــد» (إحـ ـب ــاط) عـمـلـيــة طعن
لشاب فلسطيني ،في املكان نفسه الذي
كانوا قد أطلقوا النار فيه على الشاب
همام اسعد أول من أمس.

ومع إعالن مصادر محلية أن الشهيد
هـ ــو إس ـ ـ ــام اعـ ـبـ ـي ــدو ( 22عـ ــامـ ــا) مــن
ح ـ ـ ّـي ال ـك ــرن ـت ـي ـن ــا الـ ـق ــري ــب مـ ــن مــوقــع
االس ـت ـش ـهــاد ،انــدل ـعــت مــواج ـهــات بني
املــواط ـنــن وج ـنــود ال ـعــدو فــي منطقة
باب الزاوية وسط املدينة ،إضافة إلى
مواجهات أخرى في منطقة الزاهد.
وبــان ـت ـهــاء ال ـي ــوم ال ـث ــام ــن وال ـع ـشــريــن
للهبة الشعبية أم ــس ،تـكــون حصيلة
الشهداء منذ بداية الشهر الجاري قد

تسببت كثرة االعتقاالت
واإلصابات في تخفيض نسبة
العمليات بـ%40
ارتفعت إلــى  65شهيدا ،من بينهم 14
ً
طفال ،وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
وقد اندلعت املواجهات طوال أمس في
مــدن رام الله والخليل وبيت لحم في
الـضـفــة ،وشــرقــي مخيم الـبــريــج وسط
قـطــاع غ ــزة ،مــا تسبب فــي وق ــوع نحو
 15إصــابــة رفـعــت عــدد اإلصــابــات إلى
.7500
ف ــي امل ـقــابــل تـظـهــر اإلح ـ ـصـ ــاءات الـتــي

يجريها «مركز القدس لدراسات الشأن
اإلس ــرائ ـي ـل ــي» ،مـقـتــل  11إســرائ ـي ـل ـيــا،
وإص ــاب ــة  242آخ ــري ــن ،م ـن ـهــم  17في
حاالت الخطر ،نتيجة قرابة  56عملية
م ـن ـه ــا  38ع ـم ـل ـي ــة طـ ـع ــن و 4ده ـ ــس،
بـخــاف إح ـبــاط  14عملية أخ ــرى .وال
تـ ــزال مــدي ـنــة الـخـلـيــل صــاح ـبــة ال ـعــدد
األكبر في الشهداء ،فقد ارتقى منها 24
ً
شهيدا خــال  27يـ ً
ـومــا ،بمعدل شهيد
ك ــل  30س ــاع ــة ،م ـقــابــل  17ش ـه ـيــدا في
غزة ،و 16في القدس ،والبقية في املدن
األخرى.
ك ـ ــذل ـ ــك رص ـ ـ ـ ــد امل ـ ـ ــرك ـ ـ ــز  232اع ـ ـت ـ ــداء
لـلـمـسـتــوطـنــن شـمـلــت م ـهــاج ـمــة 138
س ـ ـي ـ ــارة ف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة ،و 45اع ـ ـتـ ــداء
ب ــال ـض ــرب أو بــال ـت ـه ـجــم ،وح ــال ــة قـتــل
م ـب ــاش ــرة ف ــي ال ـخ ـل ـي ــل ،وح ــال ــة طـعــن
فــي دي ـمــونــا .كــذلــك ف ــإن املـعـتـقـلــن في
األراضـ ـ ــي الـفـلـسـطـيـنـيــة خـ ــال الـهـبــة
ال ـج ــاري ــة ب ـلــغ  ،1180ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
اعتقال  422عامال من داخــل األراضــي
املحتلة عام  ،1948وهي أرقام مرتفعة
تـفـســر سـبــب ه ـبــوط م ـعــدل العمليات
الفلسطينية بـنـسـبــة  %40ف ــي األي ــام
األربعة املاضية ،برغم استمرارها.
فـ ــي الـ ــوقـ ــت ن ـف ـس ــه ،ف ـ ــإن ق ـ ـ ــادة األمـ ــن

اإلســرائ ـي ـلــي ل ــم يـتـفـقــوا ع ـلــى تسمية
تصف مــا يـحــدث فــي الضفة والـقــدس
إن كــانــت انـتـفــاضــة باملعنى ال ـعــام ،أم
نــوعــا جــديــدا يسمى «الـهـجـمــات دون
إن ـ ــذار» .وي ــرى مـخـتـصــون عـسـكــريــون
إســرائـيـلـيــون أن ــه لــم يـتـبــادر إل ــى ذهــن
ال ـق ـي ــادة أن غ ـيــاب ال ـف ـصــائــل الـكـبـيــرة
والبنية التحتية العسكرية «سيخلق
نــوعــا ج ــدي ــدا م ــن الـعـمـلـيــات ال ـتــي لن
يكون باإلمكان الحصول على معلومة
مسبقة بشأنها».
ك ــذل ــك ي ـخ ـشــى ق ــائ ــد األركـ ـ ـ ـ ــان ،غ ــادي
ايزنكوت ،من تضرر خطته العسكرية
لتدريب وتهيئة الجيش اذا استمرت
ال ـع ـم ـل ـيــات ال ـح ــال ـي ــة ،ألن هـ ــذا يـعـنــي
استدعاء االحتياط بداية العام املقبل
وإل ـ ـغـ ــاء ال ـخ ـط ــط ال ـت ــدري ـب ـي ــة املـ ـق ــررة
للقوات النظامية والــوحــدات الخاصة
ملصلحة الحضور على خطوط التماس
وداخـ ــل امل ــدن وف ــي مـنــاطــق املــواج ـهــة.
ك ــذل ــك فـ ــإن رئ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ،بـنـيــامــن
نتنياهو ،ينوي زيادة ميزانية الجيش
لعام  2016على ضوء األحداث الراهنة،
ونـقــل عنه أخـيـرًا قــولــه ،إن «الـحــق في
الحياة مقدم على الرفاهية».
(األخبار ،صفا ،معا)
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«النور» يبحث في الخيارات الصعبة :االنفصال عن «الدعوة
تكرر اإلقبال الضعيف وغياب
الشباب عن جولة اإلعادة للمرحلة األولى
من االنتخابات البرلمانية في مصر .وسط
ذلك يقف حزب «النور» أمام صدمته من
الخسارة التي مني بها
القاهرة ــ أحمد سليمان
ألقت نتائج املرحلة األول ــى وإعادتها
ف ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـن ـي ــاب ـيــة امل ـصــريــة
ظاللها على حزب "النور" السلفي ،وهو
الوحيد من بني األحزاب ذات املرجعية
اإلسالمية املشارك فيها .وخسر الحزب
ال ـق ــائ ـم ــة االن ـت ـخ ــاب ـي ــة "غ ـ ــرب ال ــدل ـت ــا"
الوحيدة التي نافس عليها في املرحلة
األولـ ـ ــى ال ـت ــي ج ــرت ف ــي  14مـحــافـظــة،
بعدما كان قد انسحب من املنافسة على
قائمة الصعيد و"ش ــرق الــدل ـتــا" ،فيما
خاض خالل جولة اإلعادة في اليومني
املاضيني  24مرشحا محسوبون عليه
املنافسة على املقاعد الفردية.
خسارة النور "غــرب الدلتا" جــاءت في
م ـعــاق ـلــه الــرئ ـي ـس ـيــة وم ـن ــاط ــق ال ـن ـفــوذ
التقليدي له ،وهو أمر دفعه في البداية
إل ــى ال ـت ـهــديــد بــاالن ـس ـحــاب م ــن جــولــة
اإلعــادة واملرحلة الثانية لالنتخابات.
وقال ياسر برهامي ،وهو نائب رئيس
"ال ـ ــدع ـ ــوة ال ـس ـل ـف ـيــة" والـ ــرجـ ــل األق ـ ــوى
فـيـهــا ،إن "ان ـس ـحــاب ال ـن ــور يـشـكــك في
شرعية الـبــرملــان املـقـبــل" ،قبل أن يعود
ليتهم وزارة الداخلية و"اللجنة العليا
لالنتخابات" بالسكوت على عــدد من
املخالفات "فوق التخيل" برغم تقدمهم
ببالغات رسمية باملخالفات ،كما قال.
الـ ـتـ ـه ــدي ــدات ام ـ ـتـ ــدت مـ ــن االن ـس ـح ــاب
م ــن ج ــول ــة اإلع ـ ـ ــادة وال ـج ــول ــة الـثــانـيــة
لــانـتـخــابــات وأي ـضــا انـسـحــاب قائمة
القاهرة ،إلــى التهديد باالنسحاب من
الـحـيــاة السياسية كليا ،لكن مصادر
عـلـيـمــة ف ــي ال ـح ــزب أرج ـع ــت األم ــر إلــى
امتصاص غضب القواعد من النتائج
الـ ـصـ ـف ــري ــة الـ ـت ــي مـ ـن ــي بـ ـه ــا "الـ ـ ـن ـ ــور"،

ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى ال ـض ـغــط ع ـلــى أج ـهــزة
الدولة من أجل وقف الهجوم اإلعالمي
ضد الحزب السلفي ،وهو أمر يبدو أن
األجهزة استجابت له اذا جرى التدقيق
فــي أداء وســائــل اإلع ــام اتـجــاه "الـنــور"
اخ ـيــرا ،إضــافــة إل ــى إرس ــال طـمــأنــة من
عدة جهات بأن نتيجة املرحلة الثانية
للحزب ستكون أفضل من األولى.
هــذا مــا عبر عنه نائب رئيس "الـنــور"،
أش ــرف ثــابــت ،بقوله إن جــولــة اإلع ــادة
في االنتخابات البرملانية كانت أفضل
مـ ــن الـ ـج ــول ــة األول ـ ـ ـ ــى "ب ـس ـب ــب ن ــزاه ــة
العملية االنتخابية ،وخاصة أنه جرت
دعــايــة سلبية ضــد الـحــزب مــن اإلعــام
خالل الصمت االنتخابي".
م ـح ــاوالت امـتـصــاص غـضــب الـقــواعــد
شملت أيضا ترويج قرارات سيتخذها
الحزب بعد االنتخابات وفي مقدمتها
ت ـغ ـي ـيــر الـ ـص ــف األول م ــن الـ ـقـ ـي ــادات،
واأله ـ ــم ه ــو "ف ـصــل ال ـن ــور ع ــن الــدعــوة

اعتقل األمن  63من
مناصري الحزب واغتيل
اثنان من كوادره
محاوالت امتصاص غضب القواعد شملت أيضا ترويج قرارات سيتخذها الحزب بعد االنتخابات (آي بي ايه)
ال ـس ـل ـف ـي ــة" ،م ــع أن ـ ــه أم ـ ــر م ــن الـصـعــب
ت ـص ــوره ،أو الـقـبــول بــإمـكــانـيــة تحققه
ألسباب عديدة ،منها أن كيان "الدعوة"
أقـ ــوى م ــن ال ـح ــزب ،وأن مـعـظــم قــواعــد
الـحــزب انضمت إلـيــه استجابة لرؤية
مشايخ "الــدعــوة" ،وأن قـيــادات "الـنــور"
ال ـع ـل ـيــا ت ــدي ــن أص ـ ــا بـ ــالـ ــوالء ل ـه ــؤالء
املشايخ.
مـصــادر فــي حــزب "ال ـنــور" تحدثت عن
"إح ـســاس بــالـغــدر" مــن أجـهــزة الــدولــة،
ن ـت ـي ـج ــة إخ ــافـ ـه ــا الـ ـت ــرتـ ـيـ ـب ــات ال ـت ــي
ك ــان مـتـفـقــا عـلـيـهــا ق ـبــل االن ـت ـخــابــات،

وتحديدا بالسماح لـ"النور" بالحصول
عـلــى نتيجة تـتـمـحــور ح ــول  %10من
جملة املقاعد النيابية مقابل انسحاب
الحزب من عــدة دوائــر وتخفيض عدد
القوائم إلى اثنتني بدال من أربعة ،لكن
ذلك لم يتم كما يبدو.
ويـ ـتـ ـص ــاع ــد غـ ـض ــب ق ـ ــواع ـ ــد الـ ـح ــزب
السلفي من حادث آخر أثار حفيظتهم
وأث ـ ـ ــر فـ ــي ع ــاق ــة "ال ـ ـن ـ ــور" ب ــاألج ـه ــزة
األمنية ولم يحظ بالتغطية اإلعالمية
املناسبة ،وذل ــك بسبب اعتقال  63من
أفـ ــراد ال ـحــزب ي ــوم الـجــولــة األولـ ــى من

االنتخابات ،كانوا أمــام بعض اللجان
االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة مل ـت ــاب ـع ــة سـ ـي ــره ــا .ول ــم
تنجح ضـغــوط الـحــزب واتـصــاالتــه إال
فــي اإلف ــراج عــن  20مــن املعتقلني ،قبل
إع ــادة الـقـبــض عـلــى ثــاثــة آخــريــن ،مع
وعــود بــاإلفــراج عن البقية فــور انتهاء
االنتخابات ،وهي الحادثة التي ذكرها
ياسر برهامي بقوله إن "الشرطة ألقت
القبض على أعـضــاء مــن الـنــور ذهبوا
للتنسيق مــع ق ــوات األم ــن لـتــافــي أي
مشكالت انتخابية ،في محافظة املنيا
ومراكز أخرى".

وب ــال ـن ـظ ــر إل ـ ــى ط ـب ـي ـعــة الـ ـع ــاق ــة بــن
ال ـط ــرف ــن (ال ـ ــدول ـ ــة وال ـ ـن ـ ــور) ،فــإنـهـمــا
ي ــدرك ــان ت ـمــامــا االح ـت ـي ــاج ال ـع ـضــوي
كــل منهما إلــى اآلخ ــر ،فــالــدولــة تسعى
إلــى حضور ممثل عن تيارات اإلســام
ال ـس ـيــاســي ف ــي ال ـع ـم ـل ـيــة االن ـت ـخــاب ـيــة
وامل ـ ـش ـ ـهـ ــد ال ـ ـ ـعـ ـ ــام تـ ـفـ ـنـ ـي ــدا ل ـ ــدع ـ ــاوى
"اإلخ ـ ـ ـ ــوان امل ـس ـل ـم ــن" وح ـل ـفــائ ـهــم عــن
توجه إقصائي من الدولة لإلسالميني
كـكــل ،وأيـضــا يسعى "ال ـنــور" فــي إطــار
خــافــة "اإلخ ـ ــوان" إل ــى احـتـكــار تمثيل
اإلسالميني.

المشايخ بين تعريف األزهر و«األوقاف» :حلقة صراع جديدة
ً
رغم أن كال من األزهر ووزارة األوقاف
في مصر لم ينجزا الشيء الكثير ّ
مما طلبه
عبد الفتاح السيسي ،فإن الخالف بين
ّ
المؤسستين الذي يقوده رئيس كل منهما
ال يزال قائمًا
القاهرة ــ أحمد سليمان
ت ـت ـج ــدد ج ــول ــة جـ ــديـ ــدة مـ ــن جـ ــوالت
ال ـص ــراع ب ــن شـيــخ األزهـ ــر ف ــي مصر
أحمد الطيب ،ووزيــر األوق ــاف محمد
مختار جمعة ،في إطار سعي الثاني
إل ـ ــى ت ـح ــوي ــل الـ ـ ـ ـ ــوزارة مـ ــن مــؤس ـســة
تابعة لـ»األزهر» إلى مؤسسة مستقلة
بذاتها .جمعة كان قد أصــدر تعميمًا
على علماء ودعــاة «األوق ــاف» بنسب
أنـفـسـهــم إل ــى ال ـ ـ ــوزارة ف ــي األح ــادي ــث
اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة ،وخـ ـص ــوص ــا فـ ــي إذاعـ ـ ــة
ال ـق ــرآن ال ـكــريــم ،ال ـتــي تـعـتـبــر اإلذاعـ ــة
الـشـعـبـيــة األولـ ـ ــى ف ــي م ـص ــر ،ودأبـ ــت
على استضافة علماء وشيوخ ودعاة
«األوقاف» بصفتهم علماء من األزهر
الشريف .وقد أراد جمعة من ذلك تقديم
الوزارة على أنها كيان يوازي األزهر.
وال يـ ــزال جـمـعــة ي ــواص ــل ه ــذا النهج
ً
رغم أنه كان محتمال بقوة خروجه من
منصبه فــي التغيير ال ــوزاري األخير
الذي أطاح إبراهيم محلب من رئاسة
ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء وأت ـ ـ ــى ب ـش ــري ــف إس ـمــاع ـيــل
لخالفته ،ولكن وزير األوقاف بقي في
منصبه ألسباب يبدو أنها أمنية ،فهو

يحظى بدعم بعض األجـهــزة األمنية
تحت الفـتــات «الـحــرب على اإلره ــاب،
وتجديد الخطاب الديني ،ومواجهة
اإلخوان املسلمني والسلفيني».
وب ـمــا أن الــوقــت ك ــان ضـيـقــا لتشكيل
ال ـح ـكــومــة ال ـج ــدي ــدة (ن ـحــو أس ـب ــوع)،
وق ـ ـ ــد كـ ــانـ ــت ق ــائـ ـم ــة األس ـ ـ ـمـ ـ ــاء ال ـت ــي
قــدم ـهــا ش ـيــخ األزه ـ ــر ل ـخــافــة جمعة
تشهد اعتراضات من بعض األجهزة
األمنية ،تقرر في النهاية بقاء جمعة
ف ــي مـنـصـبــه ،كـمــا ت ـقــول م ـص ــادر في
«األوقاف» لـ»األخبار».
الالفت أيضًا أن جمعة أتى إلى الوزارة
مــن عضوية مجلس إدارة «الجمعية
الشرعية» ،وهــي من أكبر الجمعيات
األهـلـيــة الخيرية فــي مـصــر .ورغ ــم أن
هذه الجمعية ال تتبع أيًا من التيارات
ال ـس ـي ــاس ـي ــة اإلس ــامـ ـي ــة فـ ــي الـ ـب ــاد،
فإنها تحظى بقبول واسع من غالبية
األط ـيــاف ،نـظـرًا إلــى بعدها الـتــام عن
الشأن السياسي وانشغالها بالعمل
ال ـخ ـي ــري االج ـت ـمــاعــي ف ـق ــط ،ولـكـنـهــا
لــم تسلم مــن «ان ـقــاب» جمعة عليها

غالبية التقديرات تشير
إلى خسارة جمعة نتيجة
الصراع مع الطيب

أسباب توتر العالقة بين المؤسستين غير معروفة على وجه اليقين (آي بي ايه)
وعلى املساجد الواقعة تحت إدارتها.
وسـ ـ ـ ــط هـ ـ ـ ــذه املـ ـ ـع ـ ــرك ـ ــة ،دخـ ـ ـ ــل وزيـ ـ ــر
األوق ــاف فــي حــالــة بـيــات شـتــوي بعد
إت ـم ــام الـتـشـكـيـلــة ال ـج ــدي ــدة؛ فــالــرجــل
الذي أدمن الظهور في وسائل اإلعالم،
اختفى تقريبًا مــن املشهد السياسي
ف ــي ال ـج ـم ـه ــوري ــة ،رب ـم ــا لـيـقـيـنــه بــأن
بقاءه في مقعده أمر مؤقت ،على ضوء
تــداول األروقــة اإلعالمية والسياسية
ف ــي ال ـق ــاه ــرة أن خ ـ ــروج ال ــرج ــل بــات
مــؤك ـدًا فــي أول تغيير وزاري مقبل،
خـ ـص ــوص ــا أن بـ ـع ــض ال ـت ـس ــري ـب ــات
تحدثت عــن تــورطــه مــع وزراء آخرين
وإعالميني متنفذين في قضية فساد
وزارة ال ــزراع ــة األخـ ـي ــرة ،ال ـتــي أجـبــر
فـيـهــا وزيـ ــر ال ــزراع ــة ال ـســابــق صــاح
هالل على االستقالة من منصبه قبل

القبض عليه من ميدان التحرير ،في
واقعة فريدة من نوعها.
ومــن امل ـعــروف أن شيخ األزه ــر ،الــذي
يـعــادل منصبه بروتوكوليًا «رئيس
وزراء» ،هو من يرشح وزيــر األوقــاف
فــي م ـصــر ،وه ــو مــن يـقـيـلــه ،بــاعـتـبــار
أن «األوقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف» ،وإن ك ــان ــت وزارة،
فإنها تابعة ل ــ»األزهــر» وفــق األعــراف
التراتبية التاريخية.
وتـتـلـقــى ال ــرئ ــاس ــة أي ـضــا تــرشـيـحــات
وزراء األوقاف من مكتب شيخ األزهر،
ك ــذل ــك فـ ـ ــإن ت ـق ـي ـي ــم ال ـ ــوزي ـ ــر يـخـضــع
لعوامل كثيرة ،من بينها رأي مشيخة
«األزهـ ـ ـ ـ ــر» ف ــي الـ ــوزيـ ــر وط ــروح ــات ــه،
وهو ما جرى مع جمعة الــذي رشحه
الدكتور أحمد الطيب ملنصبه ،قبل أن
تتوتر العالقة بني االثنني.

وأسباب توتر العالقة بني املؤسستني
غـيــر مـعــروفــة عـلــى وج ــه الـيـقــن ،لكن
من بينها ما يمكن وصفه بـ»الطموح
ال ـش ـخ ـص ــي» ل ــوزي ــر األوقـ ـ ـ ــاف سـعـيــا
إلــى خالفة شيخ األزه ــر ،الــذي يقاوم
ضغوط مؤسسات وجهات نافذة في
الدولة ،حاولت إزاحــة عباس شومان
مــن منصبه فــي وكــالــة األزه ــر مقابل
تمسك الطيب به.
كذلك ّ
تمسك الطيب بمحمد عمارة في
عضوية «مجمع البحوث اإلسالمية»،
رغـ ـ ــم امل ـ ـ ـحـ ـ ــاوالت امل ـس ـت ـم ـي ـت ــة ل ـع ــزل
ع ـم ــارة ع ـلــى أي ـ ــدي أج ـه ــزة وت ـي ــارات
فــي الــدولــة تــرى فــي موقفه ّ
مما جرى
فــي « 30يــونـيــو» و» 3يــولـيــو» موقفًا
مـ ـن ــاوئ ــا لـ ـل ــدول ــة ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى أن ـهــا
حسبت عمارة على جماعة «اإلخــوان
امل ـس ـل ـم ــن» ،ق ـبــل أن ت ـن ـجــح ف ــي دفــع
عمارة إلى االستقالة من منصبه في
رئاسة تحرير مجلة األزهــر الشريف.
ثــم ج ــاء تمسك الـطـيــب بــه فــي مجمع
البحوث ،وهــو أعلى هيئة فقهية في
األزهر ويرأسه الطيب بنفسه.
وفي هذا الصراع ،انحازت مؤسسات
ق ــوي ــة ف ــي هـ ــرم ال ـس ـل ـطــة إلـ ــى جـمـعــة
الذي ال تخفى قطيعته مع الطيب ،في
حني أن األخير امتنع عن حضور أي
مؤتمرات تنظمها «األوقاف» .وبينما
تـسـتـمــر م ــؤت ـم ــرات ال ـ ـ ــوزارة املـطــالـبــة
بـتـجــديــد ال ـخ ـطــاب الــدي ـنــي وال ـحــرب
على اإلرهاب ،يرى األزهر أنه صاحب
اإلش ــراف املباشر عليها ،فيما تعمل
الوزارة تحت مظلته.
م ـ ــع ذلـ ـ ـ ــك ،ف ـ ـ ــإن ان ـ ـح ـ ـيـ ــاز م ــؤس ـس ــات
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تركيا

السلفية»؟
ل ـك ــن ه ـ ــذا ال ـس ـع ــي ال ـس ـل ـفــي ي ـص ـطــدم
بـحـقــائــق األرض وأه ـم ـهــا انـفـضــاض
غ ــالـ ـبـ ـي ــة اإلسـ ــام ـ ـيـ ــن ع ـ ــن ال ـع ـم ـل ـيــة
السياسية ،وتآكل شعبية "النور" عند
قواعده كما كشفت نتائج االنتخابات،
بــاإلضــافــة إلــى رفــض النخب املصرية
املـحـســوبــة عـلــى ال ـت ـي ــارات الـلـيـبــرالـيــة
والـ ـيـ ـس ــاري ــة لـ ـ ــدور "الـ ـ ـن ـ ــور" واع ـت ـب ــار
الـحـضــور الـسـلـفــي ام ـت ــدادا للوهابية
ودخيال على الساحة املصرية.
أزمــة أخــرى تضاف إلــى أزمــات "النور"
وه ــي اغ ـت ـيــال مــرشــح ال ـح ــزب وأمـيـنــه
ف ــي ش ـمــال سـيـنــاء عـبــد الــرح ـمــن عبد
الــراضــي ،وتعرض مرشحه في املحلة
محمود عمارة ملحاولة اغتيال .وبرغم
أن ال ــدواف ــع الـجـنــائـيــة ل ــم ت ـعــرف كما
ل ــم يـلــق الـقـبــض عـلــى أي مـتـهـمــن في
الحادثتني ،فإن التقديرات حول طبيعة
امل ـت ـه ـمــن س ـت ـش ـيــر إلـ ــى أي مـسـتـقـبــل
ينتظر "النور".
وي ـ ــوم أم ـ ــس ،ان ـت ـهــت مــرح ـلــة اإلع ـ ــادة
للجولة األولى في االنتخابات في ظل
تقديرات بمشاركة ضعيفة كما كانت
عـلـيــه ال ـجــولــة نـفـسـهــا ،وف ــق تـقــديــرات
"ال ـل ـج ـنــة ال ـع ـل ـيــا ل ــان ـت ـخ ــاب ــات" ،الـتــي
أشـ ــارت إل ــى "عـ ــزوف شـبــابــي ملحوظ
وإقـبــال ضعيف فــي الــداخــل والـخــارج،
وس ـ ــط تـ ـص ــدر ت ـص ــوي ــت كـ ـب ــار ال ـســن
والسيدات.
وسـجــل وق ــوع مـشــادة بــن ضــابــط في
الـجـيــش وق ــاض فــي مــركــز اق ـت ــراع في
ال ـف ـيــوم ،بـسـبــب خ ــاف شـخـصــي على
أحقية ضابط الجيش بإدخال سيارته
إلــى مقر اللجنة ،مــا تسبب فــي توقف
الـعـمــل مــؤقـتــا فيها بـجــانــب  11لجنة
أخرى ،وأعيد فتحها الحقا.
ومن املقرر أن تجرى املرحلة الثانية من
االنتخابات يومي  21و 22من تشرين
الثاني املقبل فــي الـخــارج ،ويــومــي 22
و 23من الشهر نفسه في الداخل.
إلـ ــى ذل ـ ــك ،قـ ــرر ال ــرئ ـي ــس ع ـبــد ال ـف ـتــاح
السيسي ،للمرة الرابعة ،تمديد حالة
ال ـ ـطـ ــوارئ امل ـع ـل ـنــة ف ــي س ـي ـنــاء شـمــال
شرقي الـبــاد ،ملــدة ثالثة أشهر أخــرى
بدعوى "الظروف األمنية الخطيرة".

الـ ـق ــوة إلـ ــى وزي ـ ــر األوق ـ ـ ــاف يـصـطــدم
بــالـحـصــانــة الـقــانــونـيــة ال ـتــي يتمتع
بها منصب شيخ األزه ــر التي تمنع
ع ــزل ــه مـ ــن م ـن ـص ـب ــه .يـ ـق ــول ال ـب ــاح ــث
ّ
املتخصص في الحركات اإلسالمية،
مــاهــر فــرغـلــي ،إن «الـقــاعــدة املتعارف
عليها في البيروقراطية املصرية أن
وزيــر األوق ــاف يـعـ ّـن ويـقــال بترشيح
م ــن ش ـي ــخ األزهـ ـ ـ ــر ،ال ـ ــذي تـسـتـشـيــره
ال ــدول ــة ف ــي تـعـيــن ال ــوزي ــر ،ال إلــزامــا
ول ـك ــن ك ـع ــرف ق ــدي ــم ،وهـ ــو م ــا يعني
بــال ـضــرورة أن أي وزي ــر فــي األوق ــاف
يأتي يجب أن يكون مرضيًا عنه من
جانب املشيخة».
ويستدرك فرغلي« :هــذا العرف جرى
ت ـج ــاوزه م ــرة واحـ ــدة بتعيني طلعت
عفيفي وزير األوقاف في عهد محمد
مــرســي ،رغــم رفــض املشيخة لــه ،قبل
أن تلتزم الــدولــة بالعرف مــرة أخــرى،
ّ
وتعي طلعت بموافقة املشيخة».
وي ــرى الـبــاحــث أن وزي ــر األوق ــاف هو
الـ ـخ ــاس ــر فـ ــي صـ ــراعـ ــه مـ ــع مـشـيـخــة
األزه ــر« ،ألن البيروقراطية األزهــريــة
صـعـبــة جـ ـدًا ،كــذلــك ف ــإن طـمــوحــه إلــى
أن يـكــون هــو الـكــل فــي الـكــل يصطدم
بـحـقــائــق م ــا يـقــدمــه عـلــى األرض من
أي إنجاز ّ
غياب ّ
مما طلبته الرئاسة...
ال تـ ـ ـ ــزال املـ ـس ــاج ــد املـ ـحـ ـس ــوب ــة عـلــى
السلفيني واقعة تحت إشرافهم ،كذلك
فإن ارتباطات الرئاسة واألزهر تجعل
الرئاسة تنظر إلى األوقاف كجزء من
األزه ــر يعمل تـحــت مـظـلـتــه ،وه ــو ما
سيؤدي في النهاية إلى إطاحة جمعة
من منصبه في أول تغيير وزاري».

ّ
الشريك المؤسس لـ«العدالة والتنمية» قلق على الديمقراطية
أعلن مكتب االدع ــاء التركي يــوم أمس
أن ثمة أدل ــة قــويــة تشير إلــى أن خلية
من تنظيم الدولة اإلسالمية ،في مدينة
غــازي عنتاب (جنوبي شرقي البالد)،
ن ـف ــذت سـل ـسـلــة م ــن ال ـت ـف ـج ـي ــرات ،كــان
آخ ــره ــا الـتـفـجـيــر االن ـت ـح ــاري امل ــزدوج
فــي أنـقــرة الشهر ال ـجــاري ،وال ــذي أدى
إلى مقتل أكثر من  100من املعارضني
للحكومة .خلية غ ــازي عنتاب «تلقت
أوام ـ ـ ـ ــر مـ ـب ــاش ــرة مـ ــن جـ ـم ــاع ــة داعـ ــش
(ال ـ ــدول ـ ــة اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة) اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة فــي
سـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ــا ،وخ ـ ـط ـ ـطـ ــت ل ـ ـه ـ ـج ـ ـمـ ــات ف ــي
أنحاء تركيا» ،بحسب مكتب االدعــاء،
ال ــذي تـحــدث عــن «أدل ــة دامـغــة عـلــى أن
(داع ـ ــش) ن ـفــذت هـجـمــات عـلــى مـبــانــي
حـ ـ ـ ــزب ال ـ ـش ـ ـعـ ــوب الـ ــدي ـ ـم ـ ـقـ ــراطـ ــي فــي
مــرســن وأضـنــة ،وتفجير تجمع ديــار
بكر وتفجير س ــروج» ،فــي إش ــارة إلى
سلسلة مــن الهجمات التي استهدفت
الحزب اليساري ذي الغالبية الكردية.
وب ـح ـ َس ــب م ـك ـتــب االدع ـ ـ ـ ــاء ،فـ ــإن ه ــدف
م ـن ـف ــذي هـ ـج ــوم أنـ ـق ــرة ك ـ ــان ت ـقــويــض
االستقرار السياسي في البالد ،وإرجاء
االنتخابات البرملانية املقررة في األول
من الشهر املقبل .وذهب مكتب االدعاء
فــي اسـتـنـتــاجــاتــه إل ــى ال ـقــول إن خلية
«داع ــش» كــانــت تــريــد أن يعتقد الــرأي

الـعــام أن الــدولــة التركية مـســؤولــة عن
تفجيري أنقرة ،وانها كانت تريد بذلك
أن ت ـض ـفـ ّـي ال ـشــرع ـيــة ع ـلــى الـهـجـمــات
التي يشنها حزب العمال الكردستاني
على قــوات األمــن .واملعروف أن الحزب
امل ــذك ــور ُيـعـتـبــر رأس حــربــة ف ــي قـتــال
«داعش» ،وهو خاض مواجهات دامية
معه ،دفاعًا عن البلدات واملدن الكردية.
وإن ب ـ ـ ـ ــدت اسـ ـ ـتـ ـ ـنـ ـ ـت ـ ــاج ـ ــات االدع ـ ـ ـ ـ ــاء
الـ ـت ــرك ــي غ ــريـ ـب ــة ،ف ـ ــإن أردوغـ ـ ـ ـ ــان ك ــان
قـ ــد أدل ـ ـ ــى ب ـت ـص ــري ـح ــات أغ ـ ـ ــرب ح ــول
املـ ـ ــوضـ ـ ــوع ،م ـت ـه ـم ــا «الـ ـك ــردسـ ـت ــان ــي»
و«داع ـ ـ ــش» واالس ـت ـخ ـب ــارات ال ـســوريــة
بــأن ـه ــا خ ـط ـط ــت« ،ج ـم ــاع ـي ــا» ،لـهـجــوم
أن ـ ـ ـقـ ـ ــرة .وت ـ ـمـ ـ ّـهـ ــد ع ـم ـل ـي ــة «ش ـي ـط ـن ــة»
ق ــوى امل ـعــارضــة كــافــة لـحـكــم «ال ـعــدالــة
والتنمية» لحمالت القمع وكم األفــواه
املتتالية .وفيما كانت ال تــزال تتوالى
أمس ردود الفعل على اقتحام الشرطة
الـتــركـيــة إدارة بــث مـحـطـتــي تـلـفــزيــون
«بــوغــون تــي فــي» و«كــانــال ت ــورك» في
اسـطـنـبــول ،ووضـعـهــا تـحــت الـحــراســة
ال ـق ـض ــائ ـي ــة ،ح ـي ــث ع ـ ّـب ــرت ال ـخــارج ـيــة
األميركية وخارجية االتحاد األوروبي
عــن «قـلـقـهـمــا» مــن م ـمــارســات السلطة
ال ـت ــرك ـي ــة ،ذك ـ ــرت ص ـح ـي ـفــة «حــري ـيــت»
أم ـ ــس أن الـ ـقـ ـض ــاء الـ ـت ــرك ــي سـيـحــاكــم

ص ـبـ ّـيـ َـن ،فــي الـثــانـيــة ع ـشــرة والـثــالـثــة
ع ـش ــرة م ــن ال ـع ـم ــر ،ب ـت ـه ـمــة «ت ـح ـق ـيــر»
أردوغـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ،ب ـت ـم ــزي ـق ـه ـم ــا صـ ـ ـ ــورة ل ــه.
وأضافت الصحيفة أن نيابة ديار بكر
طلبت في االتهام إنزال عقوبة السجن
ملدة  14شهرًا ألحد الصبية ،و 4أشهر
ل ــآخ ــرُ .
وي ــاح ــق ال ـص ـب ـيــان بـمــوجــب
املــادة  299من القانون الجزائي ،التي

بموجب هذه املادة.
وفــي مقابلة مــع صحيفة «فاينانشال
ت ــاي ـم ــز» ع ـ ّـب ــر غـ ـ ــول ،الـ ـ ــذي اب ـت ـع ــد عــن
العمل السياسي املباشر عقب ّ
تنحيه
ّ
عن الرئاسة العام املاضي ،عن تحفظه
عـلــى تــركـيــز املــزيــد مــن السلطة فــي يد
ً
أردوغـ ـ ـ ــان ،ق ــائ ــا إن م ــن ش ــأن ذل ــك أن
يهدد الديمقراطية في تركيا« .صحيح
أن الصراع السياسي لطاملا كان حادًا
ف ــي ت ــرك ـي ــا ،ل ـك ــن ال ـت ـن ــوع واألص ـ ـ ــوات
املختلفة هــي أم ــور مـهـمــة» ،ق ــال غــول،
ّ
مـ ـ ــذك ـ ـ ـرًا بـ ـت ــرشـ ـي ــح ت ــركـ ـي ــا ل ـع ـض ــوي ــة
االت ـحــاد األوروبـ ــي ،وب ــأن ذلــك يتطلب
«ت ـطــويــر» الــديـمـقــراطـيــة فــي ال ـب ــاد ،ال
االنقضاض عليها.
ورب ـ ـ ـمـ ـ ــا كـ ـ ـ ــان املـ ـ ــوقـ ـ ــف األب ـ ـ ـ ـ ــرز لـ ـغ ــول
ه ـ ــو اعـ ـتـ ـب ــار ن ـ ـجـ ــاح حـ ـ ــزب ال ـش ـع ــوب
الـ ـ ــدي ـ ـ ـم ـ ـ ـقـ ـ ــراطـ ـ ــي فـ ـ ـ ــي االن ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــابـ ـ ــات
التشريعية فــي حــزيــران املــاضــي «أمـرًا
إيجابيًا بالنسبة إلى تركيا» ،وتأكيده
أن حـ ــل املـ ـش ــاك ــل يـ ـك ــون ب ــال ـع ـم ــل مــع
األح ـ ــزاب ،ولـيــس بــإقـصــائـهــا .وحــرص
غــول على التمييز بني الحزب املذكور
ً
ومـسـلـحــي «ال ـك ــردس ـت ــان ــي» ،ق ــائ ــا إن
حمل األكراد في تركيا للسالح هو أمر
«غير مبرر» و«غير مقبول».
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب)

أشاد غول
باحتجاجات «تقسيم»
عام 2013

ت ـفــرض عـلــى ك ــل شـخــص «ي ـس ــيء الــى
صورة» رئيس الدولة عقوبة بالسجن
قــد تصل مدتها إلــى  4س ـنــوات .ومنذ
انـتـخــابــه رئـيـســا ف ــي آب  ،2014غــالـبــا
مــا لجأ أردوغ ــان إلــى مقاضاة فنانني
وص ـ ـحـ ــاف ـ ـيـ ــن وأشـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص ع ـ ــادي ـ ــن،

استراحة
2133 sudoku

كلمات متقاطعة 2 1 3 3

أفقيا
 -1من أسماء السيف – ماركة سيارات –  -2عاصمة أوروبية – حلم باألجنبية –  -3جواب
– مهبط الطائرات – أصل البناء –  -4نسبة الى مواطن من بلد أوروبــي – خليج ليبي
في املتوسط ّ
يمتد من بنغازي الى مصراته –  -5جهاز يراقب املكاملات الهاتفية بطريقة
سرية تستعمله أجهزة األمن – دياميس ومدافن –  -6ماركة سيارات – يجهد ويتعب في
سبيل لقمة العيش –  -7عكسها ضمير منفصل – نوع من األقمشة املطاطة –  -8إقتراب
من املكان – عاصمة أذربيجان وأكبر مدنها –  -9نوع من الطيور الجميلة –  -10ثاني
ُ
أكبر مدن البرازيل والعاصمة السابقة تعتبر من أجمل مدن العالم

عموديًا

 -1ملكة إنكلترا وإبنة هنري الثامن وزوجة فيليب الثاني اإلسباني –  -2عائلة ّ
نحات فرنسي راحل
ّ
مآس لشكسبير –  -3يبس الخبز أو اللحم – فوز
نصفية ملشاهير عصره – ثالث
إشتهر بتماثيل
ٍ
وغلبة – حروف متشابهة –  -4منطقة ساحلية في كرواتيا على األدرياتيك تنتشر تجاهها جزر
كثيرة منها مأهول – أمر فظيع –  -5بلد إقامة اإلنسان ومسقط رأسه – عائلة رئيس مجلس نيابي
لبناني –  -6مدينة إيطالية –  -7عائلة مهندس فرنسي راحل ّأول من صنع آلة طار بها عام – 1890
ُيلبس امليت –  -8في القميص – ماركة ساعات شهيرة –  -9ثاني أكبر مدينة في منطقة األناضول
ُ
تركيا تعرف أيضًا بإسم آميد – خالف خير –  -10عاصمة 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.

مشاهير 2133

حلول الشبكة السابقة

1

 -1الخليل – حلب –  -2باتافيا – آر – ّ -3
يرك – فريز – ّ -4
تبان – منفاخ –  -5ماركوني –  -6آت – اف
سوط – كوراي – ّ -9
– كندا –  -7ميل – اش – ْ -8
فت – ّ
رس – تونس –  -10كاليفورنيا

عموديًا

طري – ّ -5
ّ
يفك – وفا – سف
 -1أبو تمام – فك –  -2ال – باتيستا –  -3ختيار – لو –  -4الرنكا –
–  -6لي – من – شك –  -7أفنيك – وتر –  -8رف – نيرون –  -9اليارد – آني –  -10برزخ – إليسا

حل الشبكة 2132

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

شاعر إنكليزي ( .)1599-1552كان نتاجه الشعري ضخمًا وقد ّأدى نشر قصيدته
ملكة الجن ورواجها الى الكشف عن ّ
بقية مؤلفاته
 = 5+1+3+11+8+4+7شخصية البطل الجبار ■  = 10+6وضع خلسة ■  = 9+2وعاء
الخمر

حل الشبكة الماضية :حسين آيت أحمد

18

إعالنات

الخميس  29تشرين األول  2015العدد 2727

◄ وفيات ►

إلعالناتكم
في
صفحة
ّ
المبوب
والوفيات

ننعى وفاة املرحوم
كامل حسن محفوظ
زوجته :نجوى قاسم محفوظ
ولداه :عصام ـ ـ ّ
ريان
اشـ ـق ــاؤه :ابــراه ـيــم ـ ـ ـ ـ مـحـمــد ـ ـ ـ ـ عبد
ال ـه ــادي (رئ ـي ــس املـجـلــس الــوطـنــي
لالعالم)
ت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت ي ــوم
ال ـج ـم ـع ــة  2015/10/30ال ـج ـن ــاح
مركز جمعية التخصص والتوجيه
العلمي قرب أمن الدولة من الساعة
ال ـث ــال ـث ــة ع ـص ـرًا وح ـت ــى ال ـس ــادس ــة
ً
مساء.
اآلسفون :آل محفوظ وعموم أهالي
الهرمل

ذكرى

03/662991

بسمه تعالى
تـصــادف نـهــار الجمعة الــواقــع فيه
 30ت 2015 1املــوافــق فــي  17محرم
 1437هـ
ذكرى مرور أربعني يومًا على وفاة
فقيدنا الغالي املرحوم
الحاج أحمد محمود يونس (أبو حسان)

زوجـ ـت ــه :ال ـس ـي ــدة ال ـح ــاج ــة حنيفة
السيد عبدالله صفي الدين
أوالده :ال ـ ـسـ ــادة :حـ ـس ــان ،الـعـمـيــد
علي ،الحاج نعمان ،محمد ،محمود
والحاج حسني
أص ـ ـهـ ــرتـ ــه :الـ ـسـ ـي ــد وفـ ـي ــق ه ــاش ــم،
األسـ ـت ــاذ ع ـص ــام شـبـلــي واألس ـت ــاذ
طعان شبلي
وبـ ـه ــذه امل ـن ــاس ـب ــة ت ـق ـبــل ال ـت ـع ــازي
للنساء ولـلــرجــال طيلة الـنـهــار في
منزل الفقيد في بلدته القليلة
للفقيد الــرحـمــة ولـكــم عظيم األجــر
والثواب
اآلسفون :آل يونس وآل صفي الدين

◄ مبوب ►

غادر ولم يعد

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

غادر العمال
 Md aminuddinوNoor Ahammad
Osman ganiو Mohammad yeasin miah
و Rabiullah
مـ ــن ال ـت ــاب ـع ـي ــة ال ـب ـن ـغ ــادش ـي ــة مـ ــن عـنــد
م ـخ ــدوم ـهــم ,ال ــرج ــاء م ـمــن ي ـع ــرف عنهم
شيئًا االتصال على الرقم 70/872204

◄ إعالنات رسمية ►
اعالن
ّ
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان ب ـ ــأن مـه ـلــة تـقــديــم
ال ـعــروض الـعــائــد لنقل م ــادة ال ـغــاز أويــل
بــن معملي الــزهــرانــي وبعلبك ومعملي
ال ــزه ــران ــي وصـ ـ ــور ،م ــوض ــوع اسـ ـت ــدراج
ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــروض رق ـ ـ ـ ــم ث4د 9852/تـ ــاريـ ــخ
 2015/9/5قــد م ـ ّـددت لغاية يــوم االثنني
 2015/11/16عند نهاية الــدوام الرسمي
الساعة  3,30ب.ظ.
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور أع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 )1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /200 000/ل.ل.
ّ
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املفعول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق االحـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد الـ ــى أم ــان ــة ســر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2015/10/23
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 1988
اعالن
ّ
تـعـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان ب ـ ــان مـهـلــة تـقــديــم
الـ ـع ــروض ال ـع ــائ ــد الس ـت ـق ـصــاء االس ـع ــار
النـ ـ ـش ـ ــاء غـ ــرفـ ــة املـ ـنـ ـي ــوم وزجـ ـ ـ ـ ــاج ل ـ ــزوم
امل ـ ـنـ ــاوبـ ــن داخ ـ ـ ـ ــل صـ ــالـ ــة ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة فــي
م ـح ـط ــة ال ـ ــدام ـ ــور ال ــرئ ـي ـس ـي ــة ،م ــوض ــوع
استقصاء االسعار رقم ث4د 9408/تاريخ
 2015/8/25قد مددت لغاية يوم الجمعة
 2015/11/6عند نهاية ال ــدوام الرسمي
الساعة .11.00
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور أع ــاه ال ـح ـصــول على
ن ـس ـخــة م ـج ــان ــا م ــن دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط مــن
مصلحة الــديــوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق
( 12غــرفــة  )1223مبنى كـهــربــاء لبنان ـ ـ
طريق النهر.
ّ
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املفعول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق االحـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد الـ ــى أم ــان ــة ســر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2015/10/21
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 1980
اعالن مناقصة عمومية
تجري املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
مـنــاقـصــة عـمــومـيــة وف ــق دف ـت ــر ال ـش ــروط
الخاص لـ"تقديم يد عاملة مختلفة الزمة
للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني للعام
 .»2016يمكن االطــاع على ملف التلزيم
ّ
وت ـس ــل ــم ن ـس ـخــة ع ـن ــه ض ـم ــن الـ ـ ـ ــدوام فــي
مـكـتــب دائ ـ ــرة ال ـص ـف ـقــات ف ــي ش .ب ـشــارة
الـ ـ ـخ ـ ــوري ،ب ـن ــاي ــة غ ـن ــاج ــه ،ط  .4مـقــابــل
دف ــع مـبـلــغ  /1.000.000/ل.ل .ن ـق ـدًا الــى
صندوق املصلحةَّ .
تقدم العروض باليد

الى القلم املركزي حتى ظهر يوم االثنني
ّ
 ،2015/11/16وتـفــض فــي جلسة علنية
الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي
على العنوان أعاله.
املدير العام باإلنابة
املهندس عادل حوماني
التكليف 1987
إعالن بيع عقاري صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
باملعاملة التنفيذية رقم 2014/1692
القاضي فيصل مكي
طالبة التنفيذ :شــركــة سوجيليز لبنان
ش.م.ل .املنفذ عليهم ورثــة املرحوم اميل
نصرالله وهــم :اوجــانــه جرجس عطالله
وولديه وليد وعبود نصرالله.
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :الـ ـق ــرار الـ ـص ــادر عــن
محكمة االسـتـئـنــاف املــدنـيــة فــي بـيــروت
الـ ـ ـغ ـ ــرف ـ ــة ال ـ ـتـ ــاس ـ ـعـ ــة رق ـ ـ ـ ــم 2014/478
ت ــاري ــخ  2014/4/1املـتـضـمــن دف ــع مبلغ
 /200.175.95/دوالر ام ـي ــرك ــي ومـبـلــغ
/750.000/لـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــرة ل ـب ـن ــان ـي ــة والـ ـف ــائ ــدة
واللواحق.
ت ـ ـ ــاري ـ ـ ــخ ابـ ـ ـ ـ ـ ــاغ االن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذار ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذي:
2015/1/10
تاريخ قرار الحجز2015/2/13 :
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ف ــي ال ـس ـج ــل ال ـي ــوم ــي:
2015/2/24
تاريخ محضر وصف العقار2015/5/4 :
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ف ــي ال ـس ـج ــل ال ـي ــوم ــي:
2015/5/18
ق ـي ـمــة ت ـخ ـمــن ال ـق ـســم  /28/ف ــي ال ـع ـقــار
 /2187/االش ــرفـ ـي ــة/630.000/ :دوالر
أميركي.
وه ــو ع ـبــارة عــن صــالــون وط ـعــام وثــاث
غرف ومطبخ وغرفة مونة وممر وثالثة
ح ـمــامــات وخـمـســة س ـطــوح طــابــق /13/
وفقًا لالفادة العقارية
ووفقًا ملحضر الوصف تاريخ 2015/5/4
مؤلف من خمس غرف وخمسة حمامات
وم ـط ـب ــخ وغـ ــرفـ ــة غ ـس ـي ــل وغـ ــرفـ ــة مــونــة
وشرفة كبيرة وشرفة صغيرة وصالونني
قطعة واحدة.
املساحة وفقًا لبيان املساحة  /195/م.م.
تقريبًا ووفقًا للكشف /350/م.م .تقريبًا.
بــدل الـطــرح املـحــدد مــن قبل رئيس دائــرة
تنفيذ بيروت للقسم املذكور/378.000/ :
دوالر اميركي.
حدود العقار  /2187/االشرفية:
غربًا العقار /4470/
شرقًا العقار /3366/
ً
شماال العقاران  /3792/و/3793/
جنوبًا امالك عامة
موعد املزايدة ومكان اجرائها:
ي ــوم االرب ـع ــاء ال ــواق ــع فـيــه 2015/11/25
الساعة العاشرة صباحًا في دائرة تنفيذ
بيروت ـ ـ قصر العدل بيروت.
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع باملزاد العلني
ل ـل ـمــرة االولـ ـ ــى ك ــام ــل  /2400/س ـهــم من
القسم  /28/من العقار  /2187/االشرفية
املوصوف اعاله.
ف ـع ـلــى ال ــراغ ــب ف ــي االش ـ ـتـ ــراك ب ــامل ــزاي ــدة
بتنفيذ احكام املواد  973و 978و 983من
اصول املحاكمات املدنية ،ان يودع باسم
رئيس دائرة تنفيذ بيروت قبل املباشرة
بــاملــزايــدة لــدى صـنــدوق الخزينة او احد
املصارف املقبولة مبلغًا موازيًا للطرح او
يقدم كفالة مصرفية تتضمن هــذا املبلغ
وعليه اتـخــاذ مـقــام مختار لــه فــي نطاق

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ بريد مضمون وتبليغ إنذارات.
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة -مديرية الواردات /املصلحة املالية اإلقليمية
في محافظة النبطية ـ ـ دائرة التحصيل ،املكلفني الــواردة أسماؤهم في الجدول أدناه
للحضور إلــى مركز الــدائــرة الكائن في مدينة النبطية ,مفرق الراهبات ,سنتر حرب,
الطابق الثاني ,هاتف  768491 / 07لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة
ً
ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا االعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة
بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعــاه ،علمًا أنــه سيتم نشر هــذا اإلعــام على
املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف
عائشة علي زهرا

رقم املكلف
1980204

رقم البريد املضمون
RT000046113LB

رقم االنذار
7797

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس املصلحة املالية اإلقليمية ملحافظة النبطية
سعد مصطفى بري
التكليف 1986

الدائرة ان لم يكن له مقام فيه او لم يسبق
لــه ان عـ ّـن مقامًا مختارًا فيه واال اعتبر
قلم الدائرة مقامًا مختارًا له وعليه ايضًا
ف ــي خ ــال ثــاثــة ايـ ــام م ــن ت ــاري ــخ ص ــدور
قـ ــرار االح ــال ــة اي ـ ــداع ك ــام ــل ال ـث ـمــن بــاســم
رئيس دائــرة تنفيذ بـيــروت فــي صندوق
الخزينة او احــد املصارف املقبولة تحت
طائلة اع ــادة املــزايــدة بــزيــادة العشر واال
فعلى عهدته يضمن النقص وال يستفيد
مـ ــن ال ـ ــزي ـ ــادة وع ـل ـي ــه ك ــذل ــك دف ـ ــع ال ـث ـمــن
والرسوم والنفقات بما فيه رسم الداللة
 %5من دون حاجة النــذار او طلب وذلك
خالل عشرين يومًا من تاريخ صدور قرار
باالحالة.
رئيس قلم دائرة تنفيذ بيروت
احمد فواز
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
املعاملة التنفيذية رقم 2000/499
الرئيسة غادة شمس الدين
طــالــب الـتـنـفـيــذ :م ـصــرف ش ـمــال افــريـقـيــا
ال ـت ـجــاري ش.م.ل .وكـيـلــه املـحــامــي عماد
السبع.
املقرر احالله محل املنفذ عليه فرنسبنك
ش.م.ل.
املنفذ عليه :حسن عفيف البواب
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :عـقــد فـتــح اعـتـمــاد في
ال ـح ـس ــاب ال ـ ـجـ ــاري وس ـ ـنـ ــدات ديـ ــن الم ــر
ب ـق ـي ـمــة /457744/دوالر ام ـي ــرك ــي ع ــدا
الـفــوائــد والـلــواحــق ولــديــن املـقــرر احالله
بحدود دينه في املعاملة التنفيذية رقم
.2010/417
تاريخ التنفيذ2000/3/7 :
تاريخ تبليغ االنذار2001/1/30 :
ت ـ ــاري ـ ــخ ق ـ ـ ـ ــرار اع ـ ـ ـ ــان تـ ـح ــوي ــل ال ـح ـج ــز
االحتياطي رقم  2000/230الى تنفيذي:
.2002/2/8
تاريخ تسجيله.2002/2/19 :
تاريخ محضر الوصف.2003/2/14 :
تاريخ تسجيله.2003/2/27 :
بيان العقار املطروح للبيع ومشتمالته:
 1200سهم في القسم رقم  5من العقار رقم
/3451املصيطبة.
ي ـح ـتــوي ع ـلــى ثـ ــاث غـ ــرف نـ ــوم وداري ـ ــن
وصالون وغرفة طعام ومطبخ وحمامني
افـ ــرن ـ ـجـ ــي وعـ ـ ــربـ ـ ــي ومـ ـ ــدخـ ـ ــل وزاروب
وفــرنــدتــن واح ــدة منها مـحــاطــة بــزجــاج
وارب ـ ــع ش ــرف ــات وف ـق ــا ل ــاف ــادة الـعـقــاريــة
تاريخ .2014/10/22
مساحته/298/ :م.م.
ً
ح ــدود الـعـقــار  /3451املصيطبة :شماال
العقار رقم  145و  ،5144غربًا امالك عامة،
شــرقــا الـعـقــار رقــم  3450وجـنــوبــا العقار
.3452
قيمة التخمني /325.500/ :دوالر أميركي.
بدل الطرح املحدد من رئيس دائرة تنفيذ
بيروت /195300/ :دوالر أميركي.
مــوعــد امل ــزاي ــدة وم ـكــان ـهــا :ي ــوم ال ـثــاثــاء
الواقع فيه  2015/11/17الساعة الثانية
ع ـشــرة فــي دائـ ــرة تنفيذ ب ـيــروت ـ ـ ـ ـ قصر
العدل.
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع باملزاد العلني
للمرة االولــى  1200سهم في القسم  5من
العقار رقــم  /3541املصيطبة املوصوف
اعـ ــاه ،فـعـلــى ال ــراغ ــب فــي ال ـش ــراء تنفيذًا
الحكام املواد  973و 978و 983من االصول
امل ــدنـ ـي ــة ،ان ي ـ ــودع ب ــاس ــم رئ ـي ــس دائـ ــرة
تـنـفـيــذ ب ـي ــروت ق ـبــل امل ـب ــاش ــرة بــاملــزايــدة
لــدى صـنــدوق الخزينة أو احــد املصارف
املـقـبــولــة مبلغًا م ــوازي ــا لـبــدل ال ـط ــرح ،او
يقدم كفالة مصرفية تضمن هــذا املبلغ،
وعليه اتـخــاذ مـقــام مختار لــه فــي نطاق
الدائرة ان لم يكن له مقام فيه او لم يسبق
له ان عني مقامًا مختارًا فيه ،واال عد قلم
الدائرة مقامًا مختارًا له ،وعليه ايضًا في
خــال ثــاثــة اي ــام مــن تــاريــخ ص ــدور قــرار
االحــالــة ،اي ــداع كامل الثمن باسم رئيس
دائ ـ ـ ــرة ال ـت ـن ـف ـيــذ ف ــي صـ ـن ــدوق ال ـخــزي ـنــة
أو اح ــد امل ـص ــارف املـقـبــولــة تـحــت طائلة
اعــادة املــزايــدة بــزيــادة العشر ،واال فعلى
عهدته فيضمن النقص وال يستفيد من
الزيادة وعليه كذلك دفع الثمن والرسوم
وال ـن ـف ـق ــات ب ـمــا ف ـيــه رسـ ــم دالل ـ ــة خمسة
بــاملــايــة م ــن دون ح ــاج ــة الن ـ ــذار او طلب
وذلـ ـ ــك خ ـ ــال ع ـش ــري ــن ي ــوم ــا م ــن ت ــاري ــخ
صدور القرار باالحالة ،للراغب في الشراء
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االطالع لدى هذه الدائرة.

مأمور التنفيذ
هال خليل

إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
املعاملة التنفيذية رقم 2010/417
الرئيس فيصل مكي
طــالــب الـتـنـفـيــذ :م ـصــرف ش ـمــال افــريـقـيــا
ال ـت ـجــاري ش.م.ل .وكـيـلــه املـحــامــي عماد
السبع.
املنفذ عليه :علي محسن سعد
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :ع ـق ــد ف ـت ــح اع ـت ـم ــاد
ف ــي ال ـح ـس ــاب ال ـ ـجـ ــاري وكـ ـش ــف ح ـســاب
وعـقــد تــأمــن وعـقــد زي ــادة تــأمــن للمبلغ
/300000/دوالر أم ـيــركــي ع ــدا ال ـفــوائــد
واللواحق.
تاريخ التنفيذ2010/3/4 :
تاريخ تبليغ االنذار.2012/12/12 :
تاريخ قرار الحجز التنفيذي.2014/5/6 :
تاريخ تسجيله.2014/6/5 :
تاريخ محضر الوصف.2014/6/21 :
تاريخ تسجيله.2014/12/9 :
بيان العقار املطروح للبيع ومشتمالته:
اسهم املنفذ عليه علي محسن سعد 1200
س ـهــم ف ــي ال ـق ـســم رق ــم  5م ــن ال ـع ـقــار رقــم
/3451املصيطبة.
ي ـح ـتــوي ع ـلــى ثـ ــاث غـ ــرف نـ ــوم وداري ـ ــن
وصالون وغرفة طعام ومطبخ وحمامني
افـ ــرن ـ ـجـ ــي وعـ ـ ــربـ ـ ــي ومـ ـ ــدخـ ـ ــل وزاروب
وفــرنــدتــن واح ــدة منها مـحــاطــة بــزجــاج
وارب ـ ــع ش ــرف ــات وف ـق ــا ل ــاف ــادة الـعـقــاريــة
تاريخ .2014/10/22
مساحته/298/ :م.م.
ً
ح ــدود الـعـقــار  /3451املصيطبة :شماال
العقار رقم  145و ،5144غربًا امالك عامة،
شــرقــا الـعـقــار رقــم  3450وجـنــوبــا العقار
.3452
قيمة التخمني /325.500/ :دوالر أميركي.
بدل الطرح املحدد من رئيس دائرة تنفيذ
بيروت /195300/ :دوالر أميركي.
مــوعــد امل ــزاي ــدة وم ـكــان ـهــا :ي ــوم االرب ـع ــاء
الواقع فيه  2015/11/25الساعة العاشرة
صباحًا فــي دائ ــرة تنفيذ بـيــروت ـ ـ قصر
العدل.
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع باملزاد العلني
للمرة االولــى  1200سهم في القسم  5من
العقار رقــم  /3541املصيطبة املوصوف
اعـ ــاه ،فـعـلــى ال ــراغ ــب فــي ال ـش ــراء تنفيذًا
الحكام املواد  973و 978و 983من االصول
امل ــدنـ ـي ــة ،ان ي ـ ــودع ب ــاس ــم رئ ـي ــس دائـ ــرة
تـنـفـيــذ ب ـي ــروت ق ـبــل امل ـب ــاش ــرة بــاملــزايــدة
لــدى صـنــدوق الخزينة أو احــد املصارف
املـقـبــولــة مبلغًا م ــوازي ــا لـبــدل ال ـط ــرح ،او
يقدم كفالة مصرفية تضمن هــذا املبلغ،
وعليه اتـخــاذ مـقــام مختار لــه فــي نطاق
الدائرة ان لم يكن له مقام فيه او لم يسبق
له ان عني مقامًا مختارًا فيه ،واال عد قلم
الدائرة مقامًا مختارًا له ،وعليه ايضًا في
خــال ثــاثــة اي ــام مــن تــاريــخ ص ــدور قــرار
االحــالــة ،اي ــداع كامل الثمن باسم رئيس
دائ ـ ـ ــرة ال ـت ـن ـف ـيــذ ف ــي صـ ـن ــدوق ال ـخــزي ـنــة
أو اح ــد امل ـص ــارف املـقـبــولــة تـحــت طائلة
اعــادة املــزايــدة بــزيــادة العشر ،واال فعلى
عهدته فيضمن النقص وال يستفيد من
الزيادة وعليه كذلك دفع الثمن والرسوم
وال ـن ـف ـق ــات ب ـمــا ف ـيــه رسـ ــم دالل ـ ــة خمسة
بــاملــايــة م ــن دون ح ــاج ــة الن ـ ــذار او طلب
وذلـ ـ ــك خ ـ ــال ع ـش ــري ــن ي ــوم ــا م ــن ت ــاري ــخ
صدور القرار باالحالة ،للراغب في الشراء
االطالع لدى هذه الدائرة.
مأمور التنفيذ
سعد مشموشي
انذار
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
(القاضي طارق طربيه)
م ــوج ــه ل ـل ـم ـن ـفــذ ع ـل ـي ـهــا مـ ــادونـ ــا ج ــورج
الـ ـخ ــوري امل ـق ـي ـمــة اس ــاس ــا ف ــي جـعـيـتــا ـ ـ
ال ـس ـه ـي ـلــة الـ ـط ــري ــق ال ـ ـعـ ــام غـ ــالـ ــوري Le
 manoireاساسًا وحاليًا مجهولة املقام.
تــدعــوكــم ه ــذه ال ــدائ ــرة لـلـحـضــور امامها
ب ــال ــذات أو بــواس ـطــة مـمـثـلـكــم الـقــانــونــي
لتبلغ االنــذار التنفيذي واالوراق املرفقة
بـ ــه وصـ ـ ـ ــورة ال ـح ـك ـم ــن ال ـ ـصـ ــادريـ ــن عــن
املحكمة املارونية املوحدة رقم 2013/33
ب ـ ـتـ ــاريـ ــخ  2015/2/6و2015/4/16
ومــرفـقــاتـهـمــا بــاملـعــامـلــة الـتـنـفـيــذيــة رقــم

 2015/262واملـقــامــة بوجهكم مــن املنفذ
ماريو فؤاد قزما بموضوع تنفيذ الفقرة
 1و 2و 3و 8مــن البند الثاني مــن الحكم
الروحي تاريخ  2015/2/6وتنفيذ الحكم
الروحي تاريخ  2015/4/16وفقًا ملنطوقه
واللذين قضيا:
 1ـ ـ ـ ـ إي ــاء الـسـيــد مــاريــو ف ــؤاد قــزمــا حق
مـ ـش ــاه ــدة واصـ ـطـ ـح ــاب االب ـ ـنـ ــة مــاي ـي ـفــا
وذل ـ ـ ــك مـ ــن الـ ـس ــاع ــة ال ــرابـ ـع ــة مـ ــن م ـســاء
الجمعة االولى من الشهر ولغاية الساعة
ال ـخــام ـســة م ــن م ـس ــاء االح ـ ــد ال ـ ــذي يـلــي،
م ــن امـ ــام كـنـيـســة ال ـص ـعــود ف ــي الـضـبـيــة
باشراف خوري الرعية أو من ينتدبه.
 2ـ ـ ـ ـ إي ــاء الـسـيــد مــاريــو ف ــؤاد قــزمــا حق
مشاهدة الطفل الرضيع جون مدة ثالث
س ــاع ــات ف ــي ال ـش ـهــر ،اث ـن ــاء ت ــواج ــده في
لبنان بمناسبة اصطحابه االبنة ماييفا،
مـ ــن الـ ـس ــاع ــة ال ــرابـ ـع ــة ولـ ـغ ــاي ــة ال ـس ــاع ــة
الـســابـعــة م ــن م ـســاء الـجـمـعــة االولـ ــى من
الشهر ،في كنيسة الصعود ـ ـ ضبية.
 3ـ ـ إيالء السيد فؤاد قزما وزوجته ناهدة
نعيمة حــق مشاهدة حفيديهما ماييفا
وجون من الساعة الرابعة ولغاية الساعة
السادسة من مساء السبت الثالث من كل
شهر من امام كنيسة الصعود ـ ـ ضبية.
 8ـ ـ بالزام السيدة مادونا جورج الخوري
باشراك زوجها السيد ماريو فــؤاد قزما
فــي جميع ال ـقــرارات التربوية والصحية
واطالعه على كل املستجدات في حينه.
امــا الحكم الــروحــي بتاريخ 2015/4/16
فقضى:
 1ـ ـ التأكيد على ان مضمون القرار الصادر
في  2015/2/6ال يمكن فصل اي بند من
بـنــوده عــن بعضهما ،كــون اي اخــال في
القرار الذي صدر تحت عنوان :قرار نفقة
معجلة ومشاهدة واصطحاب ،يؤدي الى
تعطيل العمل في سائر البنود ،وتتحمل
الجهة املعطلة املسؤولية القانونية امام
ال ـق ـض ــاء امل ـخ ـت ــص ف ــي ح ـ ــال ثـ ـب ــوت أي ــة
مخالفة.
 2ـ ـ إيكال مهمة االشراف على تنفيذ قرار
املشاهدة واالصطحاب الى رئيس مخفر
درك انطلياس أو من ينتدبه ،حتى اشعار
آخر.
وعليكم الحضور ضمن املهلة القانونية
واال يـسـقــط حـقـكــم ب ــاالع ـت ــراض ويـتــابــع
ً
ال ـت ـن ـف ـي ــذ ب ــوج ـه ـك ــم اص ـ ـ ـ ــوال ح ـت ــى اخ ــر
الــدرجــات وعليكم اتخاذ محل اقامة لكم
ضمن نطاق الدائرة واال عد قلمها مقامًا
مختارا لك.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إنذار بوجوب تنظيف عقار
يبلغ الى مالكي العقار رقم  719الباشورة
وهم:
ـ ـ خلدون عارف الصباغ
ـ ـ محي الدين عبد القادر قزاز
ـ ـ موفق عبد القادر قزاز
ـ ـ ماهر عبد املجيد الخطيب
ـ ـ أنس عارف الصباغ
إن محافظ مدينة بيروت.
ب ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى امل ــرس ــوم رق ــم  11593تــاريــخ
2014/5/19
بناء على احكام قانون البلديات الصادر
ب ــامل ــرس ــوم االش ـت ــراع ــي رق ــم  118تــاريــخ
 77/6/30وال سيما امل ــواد  67و 74و76
منه.
بناء على احكام قوانني وانظمة البناء
بـنــاء على احـكــام امل ــادة  164مــن القانون
رق ــم  88/60تــاريــخ  12آب  1988املتعلق
بالرسوم والعالوات البلدية.
بـ ـن ــاء ع ـل ــى ال ـ ـقـ ــرار رق ـ ــم  1292الـ ـص ــادر
ع ـ ــن مـ ـح ــاف ــظ م ــديـ ـن ــة بـ ـ ـي ـ ــروت ب ـت ــاري ــخ
 1993/11/6وال سيما املواد  3و 4و 5منه.
نـ ـن ــذرك ــم ان م ـ ــن ي ـ ـنـ ــوب ع ـن ـك ــم ق ــان ــون ــا
ب ـ ــوج ـ ــوب ت ـن ـظ ـي ــف ع ـ ـقـ ــاركـ ــم رق ـ ـ ــم 719
ال ـب ــاش ــورة ـ ـ ـ ـ شـ ــارع داوود ع ـمــون ـ ـ ـ ـ من
النفايات واالوساخ التي اصبحت مرتعًا
للحشرات والقوارض وباتت تشكل خطرًا
على السالمة العامة ،خالل مهلة اقصاها
شـهــر واحـ ــد غـيــر قــابــل لـلـتـجــديــد اال في
حاالت استثنائية يعود تقديرها لإلدارة،
ويعتبر تاريخ التبليغ تاريخًا صحيحًا
لسريان مفعول االنذار.
اذا ل ــم يـنـفــذ االنـ ـ ــذار ف ــي امل ـه ـلــة امل ـع ـطــاة،
تقوم بلدية بيروت باعمال التنظيف على
نفقتكم ومسؤوليتكم الـخــاصــة .تسجل

ه ـ ــذه امل ـب ــال ــغ ع ـل ــى ال ـص ـح ـي ـفــة الـعـيـنـيــة
للعقار وتعتبر دينًا ممتازًا على العقار
لصالح بلدية بيروت.
بيروت في  27تموز 2015
القاضي زياد شبيب
محافظ مدينة بيروت
التكليف 2002
إعالن
يعلن رئـيــس بـلــديــة انـطـلـيــاس والـنـقــاش
عـ ــن اج ـ ـ ـ ــراء م ـ ــزاي ـ ــدة ع ـم ــوم ـي ــة ب ـطــري ـقــة
ال ـظ ــرف امل ـخ ـتــوم ،ع ــائ ــدة لـتـلــزيــم تــوريــد
وتركيب وتشغيل عدادات الوقوف العابر
وتحصيل واردات ـه ــا وفـقــا للنظام الـعــام
ل ـلــوقــوف ع ـلــى ج ــوان ــب ال ـط ــرق ــات ،وذل ــك
فــي مــركــز البلدية عند الـســاعــة العاشرة
م ــن ق ـب ــل ظ ـه ــر ي ـ ــوم ال ـس ـب ــت الـ ــواقـ ــع فــي
.2015/11/14
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الـ ـ ـع ـ ــارض ـ ــون امل ـ ـق ـ ـبـ ــولـ ــون :الـ ـش ــرك ــات
واملؤسسات أو ائتالف الشركات العاملة
ذات اخ ـت ـص ــاص وخـ ـب ــرة ف ــي م ـثــل هــذه
ً
االعمال والتي سبق لها ان نفذت اعماال
مـمــاثـلــة ،وع ـلــى ان ت ـكــون تـلــك الـشــركــات
مسجلة في غرفة التجارة ـ ـ فئة اولى ـ ـ
ـ ـ الضمان املؤقت/100.000.000 :ل.ل .مئة
مليون ليرة لبنانية.
ـ ـ قيمة دفـتــر ال ـشــروط/1.500.000 :ل.ل.
مليون وخمسماية الف ليرة.
تقدم الـعــروض بالبريد املضمون املقفل
ع ـل ــى ان ت ـص ــل الـ ــى م ــرك ــز ال ـب ـل ــدي ــة قـبــل
الساعة الثانية عشرة ظهرًا من اخر يوم
عمل يسبق املوعد املحدد لهذه املناقصة.
يـ ـمـ ـك ــن االط ـ ـ ـ ـ ــاع عـ ـل ــى دف ـ ـتـ ــر ال ـ ـشـ ــروط
والـكـشــف الـتـقــديــري طيلة اوق ــات ال ــدوام
الرسمي.
انطلياس في 2015/10/8
رئيس البلدية
ايلي ابو جوده
التكليف 1907
إعالن
ّ
ت ـع ـلــن كـ ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان ان م ـه ـلــة ت ـقــديــم
ال ـعــروض الـعــائــد ل ـشــراء م ـحــوالت ملعمل
ال ـج ـي ــة ال ـ ـ ـحـ ـ ــراري ،مـ ــوضـ ــوع اس ـ ـتـ ــدراج
ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض رق ـ ـ ــم ث4د 10481/ت ــاري ــخ
 2015/9/22قد مددت لغاية يوم الجمعة
 2015/11/27عند نهاية الــدوام الرسمي
الساعة .11,00
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور أع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 )1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /130 000/ل.ل.
ّ
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املفعول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق االحـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد الـ ــى أم ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق ""12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2015/10/27
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 2012
إعالن قضائي
لــدى املحكمة االبتدائية في جبل لبنان،
املنت ،الغرفة التاسعة الناظرة بالدعاوى
الـعـقــاريــة ،بــرئــاســة الـقــاضــي سيلفر أبــو
شـ ـق ــرا ،ت ـق ــدم امل ـح ــام ــي م ـي ـشــال سـمـعــان
بـصـفـتــه مـنـفــذ وص ـي ــة امل ــرح ــوم ــة فــريــدة
ي ـع ـقــوب ل ـبــان بــاس ـتــدعــاء س ـجــل بــالــرقــم
 ،2015/1907يـطـلــب ف ـيــه ش ـطــب اش ــارة
اسـ ـتـ ـحـ ـض ــار اسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف ــي م ـ ــن م ـح ـك ـمــة
االس ـت ـئ ـن ــاف امل ــدن ـي ــة االول ـ ــى ف ــي بـعـبــدا
رق ــم  93/534امل ـس ـتــأن ـفــون ورثـ ــة جليلة
م ـس ـع ــد ي ــون ــس مـ ـنـ ـص ــور ش ـل ـي ـط ــا رزق
ورفــاقــه املسجلة برقم يومي  144تاريخ
 1993/6/11عــن صـحـيـفــة ال ـع ـقــار 1016
عشقوت العقارية واملسجلة برقم يومي
 144ت ــاري ــخ  1983/6/11ع ــن صـحـيـفــة
العقارين  1017و 1486عشقوت العقارية
وشـ ـط ــب اشـ ـ ـ ــارة اعـ ـ ـ ــادة م ـح ــاك ـم ــة م ـقــدم
ملـحـكـمــة اس ـت ـئ ـنــاف ج ـبــل ل ـب ـنــان املــدنـيــة
االول ــى رق ــم  985/27مــن طــالـبــي االع ــادة
ورثـ ـ ــة ال ـن ـق ـيــب ج ـ ــان تـ ـي ــان ف ــري ــده ل ـبــان

ورفاقهم املسجلة برقم يومي  671تاريخ
 1985/3/6عن صحائف العقارات 1016
و 1017و 1486و 1487عشقوت العقارية
وش ـط ــب اش ـ ــارة اس ـت ـح ـضــار دعـ ــوى رقــم
 83/534املقدمة ملحكمة استئناف جبل
لبنان املدنية من املستأنفني ورثة جليلة
مسعد اوالد منصور شليطا رزق املسجلة
برقم يومي  1592تاريخ  1983/6/27عن
صحيفة العقار  1487عشقوت العقارية
سندًا للمادة /512أ.م.م .مهلة املالحظات
واالعـتــراض خالل عشرين يومًا تبدأ من
تاريخ النشر.
رئيس القلم
كيوان كيوان
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
القاضي الياس ريشا
تنفذ شركة ماستركار ش.م.م .باملعاملة
 2004/355بــوجــه ري ـمــون سـجـيــع سابا
ً
سندات دين تحصيال ملبلغ /77350/د.أ.
عدا الفوائد واللواحق.
وي ـجــري الـتـنـفـيــذ عـلــى الـقـســم 19/1558
بـلــوك  Aصــربــا ،مساحته  140م.م .وهو
بموجب االف ــادة الـعـقــاريــة مــدخــل وثــاث
غرف ودار وطعام ومطبخ وحمام وخالء
وش ـ ــرف ـ ــات .وب ــال ـك ـش ــف ت ـب ــن ان ال ــواق ــع
مـطــابــق ل ــاف ــادة ال ـع ـقــاريــة واملــواص ـفــات
على الشكل الـتــالــي :بــاط املــدخــل والــدار
والطعام وشرفة الدار رخام ،بالط الغرف
والكوريدور موزاييك ،املنجور الرئيسي
ميرنتي والباقي خشب معاكس مدهون،
الـحـمــامــان سـيــرامـيــك واحــدهـمــا مكتمل.
املـ ـنـ ـج ــور ال ـ ـخـ ــارجـ ــي أل ــومـ ـنـ ـي ــوم فـضــي
وزج ـ ــاج .امل ـط ـبــخ س ـيــرام ـيــك وبــورس ـلــن
واملـ ـجـ ـل ــى رخ ـ ـ ــام مـ ــع خ ـ ــران ـ ــات خـشـبـيــة
وخزانة حائط في غرفتني .البناء مجهز
بمصعد وبأنترفون.
تاريخ قــرار الحجز  2004/2/26وتاريخ
تسجيله .2004/3/6
وبـ ـ ــدل ت ـخ ـمــن ال ـق ـس ــم  19/1558ب ـلــوك
 Aص ــرب ــا /245000/د.أ .وب ـ ــدل طــرحــه
/147000/د.أ.
ي ـج ــري ال ـب ـيــع ي ــوم ال ـث ــاث ــاء ال ــواق ــع فيه
 2015/12/8الساعة  11.00قبل الظهر في
قــاعــة محكمة ك ـســروان .للراغب بالشراء
دفــع بــدل الـطــرح بموجب شيك مصرفي
منظم الم ــر حـضــرة رئـيــس دائ ــرة تنفيذ
ك ـســروان او تقديم كفالة وافـيــة مــن احد
امل ـص ــارف املـقـبــولــة مــن ال ــدول ــة ويتحمل
رس ــوم التسجيل والــداللــة وعليه اتخاذ
محل اقــامــة ضمن نطاق الــدائــرة واال ّ
عد
قلمها مقامًا مختارًا له كما عليه االطالع
عـلــى ق ـيــود الـصـحـيـفــة الـعـيـنـيــة الـعــائــدة
للقسم موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن تلزيم
تجري مؤسسة مياه لبنان الشمالي في
تـمــام الـســاعــة الـعــاشــرة صـبــاحــا مــن يــوم
االثنني الواقع فيه  2015/11/16مناقصة
ع ـمــوم ـيــة ل ـت ـقــديــم اعـ ـم ــال اعـ ـ ــادة تــزفـيــت
الطرقات وتبليط االرصفة واملمرات ملدة
عام.
ف ـع ـلــى م ــن ي ــرغ ــب ب ــاالشـ ـت ــراك ف ــي ه ــذه
املـنــاقـصــة الـحـصــول عـلــى دفـتــر الـشــروط
املـعــد لـهــذه الـغــايــة مــن مـكــاتــب املؤسسة
ال ــواق ـع ــة ف ــي ال ـطــابــق الـ ـح ــادي ع ـشــر من
مبنى كبارة الكائن في شارع صالح الدين
كبارة ـ ـ طرابلس (هاتف.)06/626742 :
تقدم العروض في مهلة أقصاها الساعة
الثانية عـشــرة مــن آخــر يــوم عمل يسبق
موعد إجراء املناقصة ،ويرفض كل عرض
يصل بعد هذا التاريخ.
رئيس مجلس اإلدارة املدير العام
املهندس جمال ّ
كريم
إعالن
صــادر عــن الغرفة االبتدائية الثانية في
الشمال
بالدعوى رقم 2015/502
م ــوج ــه الـ ـ ــى املـ ـسـ ـت ــدع ــى ض ـ ـ ــده :م ــوس ــى
مـخــائـيــل مــوســى غ ـجــر ـ ـ ـ ـ م ــن راسـمـسـقــا
ومجهول محل االقامة حاليًا.
بالدعوى املقدمة من املستدعيني طوني
ولـ ـي ــم ن ــاص ـي ــف ونـ ـيـ ـك ــوال س ـه ـي ــل نـصــر
بــوكــالــة املـحــامـيــة ه ـن ــادي الـسـحـمــرانــي.
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ت ــدع ــوك هـ ــذه امل ـح ـك ـمــة السـ ـت ــام الـحـكــم
ال ـ ـ ـصـ ـ ــادر عـ ـنـ ـه ــا ب ـ ــرق ـ ــم  144بـ ـت ــاري ــخ
 2015/9/21املتضمن ازال ــة الـشـيــوع في
العقار رقم  8433منطقة زيتون طرابلس
العقارية عن طريق بيعه بــاملــزاد العلني
ل ـل ـع ـمــوم ل ـص ــال ــح الـ ـش ــرك ــاء امـ ـ ــام دائـ ــرة
التنفيذ املختصة ،وتــوزيــع نــاتــج الثمن
والرسوم بني الشركاء كل بنسبة حصته
في امللكية ،وذلك خالل مهلة ثالثني يومًا
من تاريخ نشر هذا االعالن.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
إعالن قضائي
بتاريخ  2015/10/22قرر رئيس محكمة
بــدايــة صيدا القاضي جــورج مزهر نشر
خــاصــة عــن االسـتــدعــاء امل ـقـ ّـدم مــن خالد
ّ
واملسجل برقم 2015/1892
محمد مــراد
وال ــذي يطلب فيه شطب إش ــارة الدعوى
عن العقار  260الرمادية واملسجلة برقم
ي ــوم ــي  385ت ــاري ــخ  1938/12/8دع ــوى
مقامة لدى حاكم صلح صور 1938/12/7
من رامز غزاوي ضد سليم وحيد.
َ
فمن له مصلحة باالعتراض ان يتقدم به
خالل عشرين يوما من تاريخ النشر.
رئيس القلم
سالم الغوش
إعالن قضائي
بتاريخ  2015/10/22قرر رئيس محكمة
بــدايــة صيدا القاضي جــورج مزهر نشر
خــاصــة عــن االسـتــدعــاء املـقـ ّـدم مــن زينب
ص ـب ـحــي واملـ ـس ـ ّـج ــل ب ــرق ــم 2015/1893
وال ــذي يطلب فيه شطب إش ــارة الدعوى
عــن الـقـســم  9مــن ال ـع ـقــار رق ــم  1628بــرج
الشمالي.
َ
فمن له مصلحة باالعتراض ان يتقدم به
خالل عشرين يومًا من تاريخ النشر.
رئيس القلم
سالم الغوش
إعالن
بتاريخ  2015/9/22وبـنـ ً
ـاء للطلب تقرر
شطب قيد التاجر حسن داوود فرحات
م ــن ق ـي ــود ال ـس ـجــل ال ـت ـج ــاري ف ــي صـيــدا
وه ـ ــو م ـس ـج ــل ب ــرق ــم  /6110ع ـ ــام تـحــت
االسم التجاري صيدلية فرحات ومركزه
فــي صــور العقار  1904كما وشـطــب قيد
مؤسسته مــن الـسـجــل ال ـخــاص املسجله
بـ ــرقـ ــم  /1678خ ـ ـ ــاص وبـ ـنـ ـف ــس اس ـم ــه
التجاري وفــي نفس املركز بملك فرحات
ورقمها املالي .16774
للمعترض عشرة أيام
أمني السجل التجاري في الجنوب
منى أحمد شبو
دعوة
إن مـحـكـمــه صـ ــور ال ـشــرع ـيــه الـجـعـفــريــه
ت ــدع ــو ري ـنــاغ ـيــل عـ ــوف ل ـل ـم ـثــول امــام ـهــا
نهار االثنني في  2015/11/30بالدعوى
املقامه مــن علي زهير عــوف مــاده إثبات
ط ـ ــاق غ ــرف ــه ال ـق ــاض ــي س ـم ــاح ــه الـشـيــخ
حسن عبدالله وفــي حــال التخلف يعتبر
قلم هذه املحكمه املرجع الصالح البالغك
كــافــه االوراق الــرسـمـيــه بـمــا فيها الحكم
القطعي.
رئيس قلم
محكمه صور الشرعيه الجعفريه
محمد علي ّ
حمام
إعالن
ألمانة السجل العقاري االولى في الشمال
طلب محمد ابراهيم سعدية بوكالته عن
احــد ورث ــة زم ــزم محمود سـنــدات تمليك
ب ــدل ضــائــع لـلـعـقــارات  90و 419و 649و
 685منطقة كفرحبو
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن
ألمانة السجل العقاري االولى في الشمال
طلب محمد جهاد بزال بوكالته عن ورثة
مـحـمــد ف ــائ ــز ال ـي ـمــق س ـن ــدي تـمـلـيــك بــدل
ضائع  44و 144/ 52منطقة الحدادين
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
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إنتر ميالنو «ساعة فوق وساعة تحت»
حقق إنتر ميالو
أفضل بداية له
في الدوري منذ 6
أعوام (بيار تاكا ـ
األناضول)

يـصـعــد ثــم يـهـبــط مـسـتــوى إن ـتــر ميالنو
في الــدوري اإليطاليّ .
سجل في الجوالت
ال ـخ ـمــس األول ـ ــى أف ـض ــل ب ــداي ــة ل ــه في
وقت يسعى
البطولة منذ  6أعــوام ،في ٍ
فيه المدرب روبرتو مانشيني العادته الى
مستواه ومزاحمة فرق المقدمة على
اللقب
هادي أحمد
ف ــي س ــوق اإلن ـت ـق ــاالت األخـ ـي ــرة ،أب ــدى
الع ــب ري ــال مــدريــد االس ـبــانــي الحالي
الكرواتي ماتيو كوفاسيتش سعادته
بالرحيل عــن صـفــوف إنـتــر ميالنو إذ
إنه في «إنتر كنا نلعب من دون وجود
أي حافز».
لكن يـبــدو أن ــه مــع رحـيــل كوفاسيتش
ّ
تغير الــوضــع فــي الـنــادي اللومباردي
مــع انـطــاق ال ــدوري اإليـطــالــي ونجاح
الـفــريــق فــي الـفــوز بجميع مـبــاراتــه في
الـ ـج ــوالت ال ـخ ـمــس األول ـ ـ ــى .ب ـعــد هــذه
الـ ـ ـج ـ ــوالت الـ ـت ــي س ـ ّـج ــل ف ـي ـه ــا أف ـضــل
ب ــداي ــة ل ــه ف ــي ال ـب ـطــولــة م ـنــذ  6أعـ ــوام،
كان واضحًا أن «النيراتزوري» بقيادة
املـ ــدرب روب ــرت ــو مانشيني تـغـ ّـيــر اقله
ع ـل ــى ص ـع ـيــد ال ـن ـف ـس ـيــة الـ ـت ــي ص ــارت
ح ـمــاس ـيــة وت ـس ـعــى الـ ــى ال ـف ــوز اي ــذان ــا
بحصد البطوالت.
هــذا كــان في البداية ،لكن وفــي الجولة
ال ـس ــادس ــة ،ت ـغـ ّـيــرت األحـ ـ ــوال وفــوجــئ
الفريق كما الجماهير بالسقوط أمام
فيورنتينا .4-1
لــم تـكــن النتيجة السيئة هــي املشكلة
الوحيدة ،إذ إن ما تــرك انطباعًا سيئًا
ع ـن ــد امل ـت ـت ـب ـعــن ه ــو ظ ـه ــور الــاع ـبــن
ت ــائ ـه ــن وغـ ـي ــر قـ ــادريـ ــن ع ـل ــى تـنـفـيــذ
ُ
مهماتهم ،وتحديدًا اولئك الذين تناط
بـ ـه ــم مـ ـهـ ـم ــات م ـ ــزدوج ـ ــة بـ ــن ال ــدف ــاع
والهجوم.
في خط الوسط ،كان البرازيلي فيليبي
م ـي ـلــو وال ـك ــول ــوم ـب ــي ف ــري ــدي غ ــواري ــن
والفرنسي جيفري كوندوغبيا ،األسوأ
إذ فشلوا في الربط بني الهجوم ودفاع
الـفــريــق ،وصـنــع الـتـمــريــرات الحاسمة،
ف ـض ــا ع ــن عـ ــدم الـ ـت ــراج ــع لـلـمـســانــدة
الدفاعية.
ُ
وهنا طــرحــت تـســاؤالت عــدة عــن قــدرة
الفريق على العودة الى مستواه االول،
ّ
وف ــي ظــلـهــا ،ت ـعــادل مــع سـمـبــدوريــا ثم
مع يوفنتوس حامل اللقب ،وباليرمو،
وأخيرًا فاز على بولونيا.
اذًا اس ـت ـعــاد إن ـتــر نـغـمــة اإلن ـت ـص ــارات
بعدما غاب عنها ،ليعود ويكسب ،كما

ظهر في مباراته االخيرة ،ثقة واضحة
وجديدة.
قبلها وفي «دربي» إيطاليا مع «السيدة
العجوز» لم ينجح إنتر في كسر عقدة
الـفــوز على ملعبه فــي هــذا الـلـقــاء منذ
نيسان  ،2010لكن ما ّقدمه على أرض
امللعب مــن أداء جعل مــدرب «اليوفي»
مــاسـيـمـلـيــانــو أل ـي ـغــري يــؤكــد أن إنـتــر
مرشح بارز للفوز بالـ «سكوديتو» هذا
املوسم.

تساؤالت عدة
عن سبب تذبذب
مستوى «النيراتزوري»

ل ــم يـعــد مــانـشـيـنــي يــرضــى بــاألخـطــاء
الفنية التي الزمت الفريق سابقًا ،ففي
بداية التراجع ،كان دفاع الفريق يعاني
خ ـلــا أم ـ ــام الـ ـك ــرات ال ـثــاب ـتــة وال ـج ـمــل
التكتيكية التي يخترق فيها الخصم
الــدفــاع ،حيث ،وبعدما اهـتــزت شباكه
مـ ـ ــرة واح ـ ـ ـ ــدة فـ ــي الـ ـ ـج ـ ــوالت ال ـخ ـمــس
األول ـ ـ ــى ،انـ ـه ــار خ ــط ال ـظ ـهــر وت ـل ـقــى 5
أهداف.
أمــا من الناحية الهجومية ،فقد كانت

ال ـح ـل ــول ت ـق ـت ـصــر ع ـل ــى ال ـت ـس ــدي ــد مــن
بـعـيــد ،وس ــط افـتـقــاد الـحـلــول األخ ــرى.
وط ـب ـع ــا ،ك ــل هـ ــذا م ـ ـ ـ ّ
ـرده الـ ــى املـشـكـلــة
األساسية :خط الوسط.
رب ـم ــا ُيـ ـع ــرف ع ــن مــان ـش ـي ـنــي تحفظه
في كثير من األوق ــات ،لكن ما ال يمكن
ن ـك ــران ــه أنـ ــه وفـ ــي ت ـج ــارب ــه م ــع ال ـفــرق
ال ـســاب ـقــة ال ـت ــي دربـ ـه ــا ،ام ـت ـلــك خططًا
ت ـك ـت ـي ـك ـيــة ج ــدي ــدة دائ ـ ـمـ ــا ،رس ـ ــت ال ــى
ايجاد االستقرار في اي فريق عانى من
الـفــوضــى .وه ــذا مــا يحصل حاليًا مع
إنتر ،وما حصل سابقًا مع غلطة سراي
التركي ومانشستر سيتي االنكليزي.
ل ـك ــن ورغـ ـ ــم ال ـت ـع ــاق ــدات ال ـق ــوي ــة ال ـتــي
ابرمها مثل التعاقد مــع املونتينغري
سـ ـتـ ـيـ ـف ــان ي ــوفـ ـيـ ـتـ ـيـ ـت ــش مـ ـ ــن س ـي ـتــي
وال ـص ــرب ــي آدم ل ـيــات ـي ـتــش م ــن رومـ ــا،
والبرازيلي جواو ميراندا من أتلتيكو
م ــدري ــد االس ـب ــان ــي والـ ـك ــروات ــي إي ـفــان
بيريسيتش مــن فــولـسـبــورغ االملــانــي،
ي ــواج ــه مــانـشـيـنــي ت ـحــديــا يـتـمـثــل في
ال ـقــدرة مــن اإلسـتـفــادة مــن هــذه امل ــوارد
البشرية واألقــل نجومية من تلك التي
كانت أيــام تدريبه الفريق مع الرئيس
ماسيمو موراتي.
ويـ ـمـ ـك ــن ال ـ ـ ـقـ ـ ــول ،أن ـ ـنـ ــا س ـ ـنـ ــرى إن ـت ــر
مغايرًا لإلنتر الضائع  .هــذا ما أعلنه
مانشيني في املباراة األخيرة من خالل
أق ــدام الالعبني .واملهمة التي يجب أن
تــرتـكــز عليها كــل ق ــدرات ــه هــي القبض
على صــدارة البطولة .ويجب أال تكون
امل ـب ــاري ــات صـعـبــة أم ــام ــه ،م ــا ع ــدا تلك
املـفـصـلـيــة ،وه ــي األبـ ــرز أم ــام منافسه
الحالي فريق «ذئاب العاصمة».
وي ـم ـكــن الـ ـق ــول أنـ ــه إذا ل ــم ي ـن ـجــح في
تحقيق هذا االمر ،وظل منافسًا مباشرًا،
فسيساعده هذا االمــر كثيرًا للحصول
على تعاقدات أقــوى في املوسم املقبل،
فحجز مقعدا مؤهال الى دوري االبطال
سيجذب العبني اصحاب اسماء رنانة.
املهم ان عودة إنتر القوية ستزيد ّ
حدة
الصراع واملافسة على الـ «سكوديتو»،
وي ـم ـك ــن ال ـ ـجـ ــزم أن أكـ ـث ــر امل ـنــزع ـجــن
م ــن ه ــذه الـحـقـيـقــة ه ــو ال ـغــريــم مـيــان
وجمهوره.

نتائج البطوالت األوروبية الوطنية
إيطاليا (المرحلة )10

سمبدوريا  -امبولي ()21.45

روما  -اودينيزي 1-3
ال ـبــوس ـنــي م ـي ــرال ــم بـيــانـيـتــش ( )5وال ـب ــرازي ـل ــي
مايكون ( )10واإليفواري جيرفينيو ( )64لروما،
والبرتغالي برونو فرنانديز ( )78ألودينيزي.

 ترتيب فرق الصدارة:-1روما  23من  10مباريات
 -2نابولي  21من 10
 -3فيورنتينا  21من 10
 -4انتر ميالنو  21نقطة من 10
 -5التسيو  18من 10

نابولي  -باليرمو 0-2
األرجنتيني غونزالو هيغواين ( )40والبلجيكي
درايس ميرتينز (.)81
ساسوولو  -يوفنتوس 0-1
نيكوال سانسوني (.)21
ميالن  -كييفو 0-1
لوكا أنطونيللي (.)53
اتالنتا  -التسيو 1-2
تورينو  -جنوى 3-3
هيالس فيرونا  -فيورنتينا 2-0
فروزينوني  -كاربي 1-2
 -الخميس:

كأس الرابطة اإلنكليزية (الدور الرابع)
مانشستر سيتي  -كريستال باالس 1-5
ويلفريد بوني ( )22والهولندي كيفن دي بروين
( )44والنيجيري كيليتشي ايهياناتشو ()59
واإلي ـ ـفـ ــواري يــايــا ت ــوري ــه ( 76م ــن رك ـلــة ج ــزاء)
ومــانــويــل غــارس ـيــا ( )90لـسـيـتــي ،واإليــرل ـنــدي
داميان ديالني ( )89لكريستال باالس.
ليفربول  -بورتموث 0-1
ناثانيل كالين (.)17
ساوثمبتون  -استون فيال 1-2
الياباني مــايــا يــويــدا ( )51واإليـطــالــي غــرازيــانــو
بيلي ( )77لساوثمبتون ،وسكوت سينكلير (90

من ركلة جزاء) الستون فيال.
مانشستر يونايتد  -ميدلسبره 3-1( 0-0
بركالت الترجيح).
كأس ألمانيا (الدور الثاني)
بوروسيا دورتموند  -بادربورن 1-7
ال ـكــولــوم ـبــي أدري ـ ـ ــان رامـ ـ ــوس ( )25وغ ــون ــزال ــو
كاسترو ( 30و )58والكوري الجنوبي شينجي
كــاغــاوا ( )43والـكــاي غــانــدوغــان ( 55مــن ركلة
جزاء) والبولوني لوكاس بيشيك ( )87واألرميني
هنريك مختاريان ( )89لدورتموند ،والكرواتي
سيردان الكيتش ( )21لبادربورن.
فيكتوريا كولن  -باير ليفركوزن 6-0
جــول ـيــان ب ــران ــدت ( )15وك ــري ــم بـلـعــربــي ()35
وخ ــاف ـي ـي ــر ه ــرن ــان ــدي ــز ( 38و )54وس ـت ـي ـفــان
كيسلينغ ( )80واألوكراني فالدلينغ يورشينكو
(.)83

شالكه  -بوروسيا مونشنغالدباخ 2-0
فرايبورغ  -اوغسبورغ 3-0
س ــان ــده ــاوس ــن  -هــايــدن ـهــاي ـمــر 4-3( 0-0
بركالت الترجيح).
فيردر بريمن  -كولن 0-1
روتلينغن  -اينتراخت براونشفيغ 4-0
كارل تسيس يينا  -شتوتغارت 2-0
كأس الرابطة الفرنسية (دور الـ )32
تولوز  -أوكسير  1-2( 3-3بركالت الترجيح)
وسام بن يدر ( 73و )88وجان بوديغير ()114
لتولوز ،وسامد كيلتش ( )33وسوني سيغيل
( )82وجياتان كورتيت ( )103ألوكسير.
ليل  -تروا 1-2
الزامبي ستوبيال سونزو ( )49وسيرو غيراسي
( )57لليل ،والكولومبي برايان بيريا ( )39لتروا.

كان  -نيس 1-1
أندي ديلورت ( )13لكان ،وألكسندر مندي (57
و )90لنيس.
ديجون  -ريمس 1-2
ل ــوي ــس ديـ ــونـ ــي ( )17وج ـي ــري ـم ــي ب ـي ــا ()39
لديجون ،وغايتان كاريونير ( )19لريمس.
بورج بيروناس  -نانت 2-3
لوريان  -مونبلييه 2-3
غــازي ـل ـيــك اجــاك ـس ـيــو  -غ ــان ـغ ــان (أوق ـف ــت
املباراة)
كأس الملك (دور الـ )32
فيالنوفينسي (الدرجة الثالثة)  -برشلونة
0-0
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الكرة اللبنانية

ّ
الكرة اللبنانية «مشردة» في غياب المالعب
كشف كتاب بلدية صيدا
الى االتحاد اللبناني لكرة
القدم حول االعتذار
عن عدم إستقبال مباراة
النجمة واألنصار أمس،
واقعًا مريرًا تعيشه اللعبة
والمسؤولون عنها في
ظل «تهاوي» المالعب
التي يمكن اقامة المباريات
عليها ألسباب مختلفة،
تؤدي الى نتيجة واحدة:
كرة القدم تدفع الثمن
عبد القادر سعد
أمـ ــس كـ ــان م ــن امل ـف ـت ــرض أن يـخـتـتــم
األسبوع الثاني من الدوري اللبناني
لكرة القدم بلقاء مرتقب بني النجمة
واألن ـ ـصـ ــار ع ـلــى م ـل ـعــب صـ ـي ــدا .لـقــاء
كــان سيقام األحــد املاضي ،لكن جرى
تأجيله الى األربعاء بطلب من القوى
األمـنـيــة لـتـضــارب مــوعــده مــع مــراســم
عــاشــوراء واملـسـيــرات فــي هــذا اإلطــار،
عـلـمــا أن املـلـعــب اسـتـقـبــل م ـب ــاراة بني
الساحل والنبي شيت في يوم العاشر
من محرم ،أي السبت!
امل ـهــم أن الـجـمـيــع ك ــان يـسـتـعــد للقاء
القمة بني قطبي الكرة اللبنانية أمس،

ـاء ك ـت ــاب م ـفــاجــئ م ــن بـلــديــة
ح ـتــى ج ـ ّ
صيدا ،موقع من رئيس البلدية محمد
السعودي ،يعتذر من االتحاد اللبناني
عند عدم قدرة البلدية على استضافة
الـلـقــاء «بسبب وضعية أرض امللعب
التي تـضــررت بسبب هطول األمطار
على هذا املنشأ الرياضي نطلب منكم
تأجيل موعد املـبــاراة الــى موعد آخر
ترونه مناسبًا».
واملضحك أنــه فــي الــوقــت ال ــذي وصل
فيه كـتــاب بلدية صـيــدا الــى االتـحــاد،
كــانــت هـنــاك دع ــوة تصل الــى وسائل
اإلع ــام موجهة مــن بــرنــامــج «بـلــدي»
املمول من الوكالة األميركية للتنمية
الدولية في لبنان  USAIDواملنفذ من
قبل رابطة كاريتاس لبنان بالشراكة
م ـ ـ ــع ب ـ ـلـ ــديـ ــة ص ـ ـي ـ ــدا ال ـ ـ ـ ــى «ح ـ ـضـ ــور
ح ـفــل ان ـج ــاز م ـش ــروع «م ـل ـعــب صـيــدا
للجميع» .وذلك عند الساعة الحادية
عشرة من صباح اليوم الخميس في
مدينة رفيق الحريري الرياضية في
صـ ـي ــدا» .وال ــاف ــت ه ــو إس ــم امل ـشــروع
«ملعب صيدا للجميع» الذي قد يكون
كذلك لكن وفق مزاجية البلدية ،علمًا
ّ
أن املـ ـش ــروع يـتـعــلــق ب ـمــاعــب ردي ـفــة
لكرة السلة وكرة القدم املصغرة جرى
انشاؤها الى جانب امللعب الرئيسي.
ك ـت ــاب ب ـلــديــة ص ـي ــدا ل ـيــس األول من
ب ـل ــدي ــة م ـع ـي ـنــة ال ـ ــى ات ـ ـحـ ــاد ال ـل ـع ـبــة،
ال ــذي وصـلــه كـتــاب مـشــابــه مــن بلدية
طرابلس تعتذر فيه عن عدم استضافة
املباريات بسبب زراعة أرضية امللعب
التي تحتاج الى الراحة لفترة ال تقل
عن أسبوعني.

ويضاف ملعبا صيدا وطرابلس الى
مـلـعــب ب ـي ــروت ال ـب ـل ــدي الـ ــذي ب ــدوره
لــن يستطيع اسـتـقـبــال امل ـبــاريــات في
الـفـتــرة املـقـبـلــة بسبب وج ــود مشكلة
ف ــي ب ـئ ــر املـ ـي ــاه الـ ـت ــي تـ ـ ــروي أرض ـي ــة
املـلـعــب وتـحـتــاج ال ــى دخ ــول حـفــارات
لتنظيفه وصيانته ،وبالتالي ستكون
املباراة األولى التي يحتضنها في 26
تشرين الثاني ،علمًا أن املسؤولني عن
امللعب يعانون جــراء الروتني اإلداري
الذي تحتاج إليه أي عملية صيانة أو
تأهيل.
والـغــريــب أن بـعــض الـبـلــديــات تعتذر
عــن عــدم اسـتـقـبــال مـبــاريــات كــرة قــدم
بحجة الـحـفــاظ عـلــى أرض ـيــة امللعب،
ومن ثم تجد أنها تستضيف مباريات
ركبي كما يحصل مع بلدية جونيه.
وازاء الواقع املرير يجد اتحاد اللعبة
نـفـســه ع ــاج ـزًا ع ــن ال ـق ـي ــام بـ ــأي شــيء
ف ــي ظ ــل عـ ــدم وج ـ ــود س ـل ـطــة ل ــه عـلــى
امل ــاع ــب ،ال ـتــي ه ــي إم ــا ت ـحــت سلطة
الـ ـبـ ـل ــدي ــات الـ ـت ــي ت ـت ـح ـكــم فـ ــي مــوعــد
املباريات ،أو املجالس الخاصة التي

ّ
تأجل لقاء النجمة
واألنصار الى األحد 15
تشرين الثاني

ال يقوم معظمهاُ بواجبه على صعيد
الـصـيــانــة ،فيما أنـشـئــت تـلــك املــاعــب
ّ
وأه ـ ـلـ ــت القـ ــامـ ــة مـ ـب ــاري ــات ك ـ ــرة ق ــدم
عليها ،علمًا أن املسؤولني في االتحاد
تـحــدثــوا فــي ه ــذا امل ــوض ــوع مــع وزيــر
الشباب والرياضة العميد عبد املطلب
الحناوي ،لكن دون نتيجة.
أضــف الــى ذلــك «غـنــج» بعض األندية
ال ـ ـتـ ــي تـ ــرفـ ــض الـ ـلـ ـع ــب عـ ـل ــى م ــاع ــب
مـعـيـنــة ،وبــالـتــالــي تــزيــد مــن صعوبة
الوضع ،علمًا أن معظم األندية الكبيرة
تملك مالعب خاصة ،لكن مشكلة تلك
املالعب هي إما في عدم قدرتها على
استقبال جماهير ،أو في عدم امكانية
اقــامــة مـبــاريــات عليها كملعب نــادي
شباب الساحل في حارة حريك ،الذي
هــو رمـلــي .وهــذا مــا يفتح الـبــاب على
مشكلة أكبر وأعمق وتعود الى الواقع
الـصـعــب لـكــرة ال ـقــدم فــي لـبـنــان ،وهــو
مالعب األندية واالستثمار فيها.
وإزاء املستجدات التي طرأت صدر عن
لجنة الطوارئ في االتحاد بيان جرى
فيه تأجيل مباراة النجمة واألنصار
ال ــى  15تـشــريــن الـثــانــي عـنــد الـســاعــة
 15.30على ملعب صيدا ،كما اعــادت
جـ ــدولـ ــة ب ـع ــض مـ ـب ــاري ــات األسـ ـب ــوع
الثالث ،حيث أصبحت مباراة الصفاء
ً
وطرابلس يوم األحد بدال من السبت
على ملعب صيدا عند الساعة ،15.30
فيما سيقام لقاء اإلجتماعي والنجمة
األح ـ ــد ،ل ـكــن ع ـلــى مـلـعــب ب ــرج حـمــود
عند الساعة  14.15بعدما كــان مقررًا
عـلــى املــديـنــة الــريــاضـيــة الـتــي ال تــزال
مقفلة بوجه اندية كرة القدم.

ً
ال يزال ملعب المدينة الرياضية مقفال بوجه اندية كرة القدم (أرشيف)
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الدوري األميركي للمحترفين

شيكاغو يغلب كليفالند
افتتاحًا بحضور أوباما
في أولى مباريات الدوري األميركي الشمالي
للمحترفني ،تغلب حامل اللقب غولدن ستايت
ووريرز على نيو أورليانز بيليكانز .95-111
وتألق نجم غولدن ستايت ستيفن كوري
بتسجيله  40نقطة .كما سجل لغولدن
ستايت كل من فيستوس ايزيلي ( 13نقطة)
واالوسترالي اندرو بوغوت ( .)12ولدى
الخاسر ،كان أنطوني ديفيس أبرز املسجلني
برصيد  18نقطة.
بدوره ،حقق شيكاغو بولز فوزًا صعبًا
على كليفالند كافالييرز  ،95-97في مباراة
حضرها الرئيس األميركي باراك أوباما.
وكان الصربي نيكوال ميروتيتش أفضل
مسجلي شيكاغو بـ  19نقطة .في املقابل،
ّقدم ليبرون جيمس مستوى جيد بتحقيقه
 25نقطة ،وأضاف زمياله مو وليامس 19
نقطة ،وكيفن الف  18نقطة.
كذلك ،فاز ديترويت بيستونز على اتالنتا
هوكس  .94-106وبرز من الفائز االملاني
دينيس شرودر بـ  20نقطة ،ونجمه الجديد
بول ميلساب بـ  19نقطة .ومن الخاسر
كنتافيوس كالدويل  -بوب بـ  21نقطة،
وماركوس موريس بـ  18نقطة وأندريه
دروموند بـ  18نقطة.
وهذا برنامج مباريات اليوم :أورالندو ماجيك
 واشنطن ويزاردز ،بروكلني نتس  -شيكاغوبولز ،ديترويت بيستونز  -يوتا جاز ،بوسطن
سلتيكس  -فيالدلفيا سفنتي سيكسرز،
تورونتو رابتورز  -إنديانا بايسرز ،ميامي
هيت  -تشارلوت هورنتس ،ممفيس
غريزليس  -كليفالند كافالييرز ،ميلووكي
باكس  -نيويورك نيكس ،أوكالهوما سيتي
ثاندر  -سان أنطونيو سبرز ،هيوسنت
روكتس  -دنفر ناغتس ،بورتالند ترايل
باليزرز  -نيو أورليانز بيليكانز ،فينيكس
صنز  -داالس مافريكس ،ساكرامنتو كينغز
 -لوس أنجلس كليبرز.

أصداء عالمية

موقعة حاسمة لكفيتوفا مع
موغوروزا في الماسترز

حققت اإلسبانية غاربيني موغوروزا املصنفة
ثانية فوزًا مهمًا على األملانية أنجليك كيربر
السادسة  4-6و 4-6ضمن املجموعة ُالبيضاء
من بطولة املاسترز لالعبات الثماني األ َول
في كرة املضرب ،وباتت قريبة من التأهل الى
نصف نهائي.
كذلك ،تغلبت التشيكية بترا كفيتوفا املصنفة
رابعة على سافاروفا الثامنة  5-7و .5-7وهو
الفوز األول لكفيتوفا املصنفة خامسة عامليًا
بعدما خسرت في الجولة االولى أمام كيربر
 6-2و.7-6
وفي الجولة االخيرة من منافسات املجموعة،
تلعب كفيتوفا التي احتفظت بامكانية التأهل
الى الدور نصف النهائي مع موغوروزا ،وكيربر
مع سافاروفا.

الفيفا

استبعاد ديفيد ناكيد من السباق
إلى رئاسة «الفيفا»
اسـ ـ ـتـ ـ ـبـ ـ ـع ـ ــدت ل ـ ـج ـ ـنـ ــة االنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات
ف ـ ــي االت ـ ـح ـ ــاد ال ـ ــدول ـ ــي ل ـ ـكـ ــرة الـ ـق ــدم
الترينيدادي ديفيد ناكيد من الئحة
امل ــرش ـح ــن ف ــي ال ـس ـب ــاق الـ ــى رئــاســة
«الفيفا» ليرسو عدد املرشحني على
س ـب ـعــة ق ـبــل االن ـت ـخ ــاب ــات الــرئــاس ـيــة
املقررة في  26شباط املقبل.
وقــال ناطق باسم «الفيفا» إن سبب
استبعاد ترشيح ناكيد يعود إلى أن
أحد االتحادات الخمسة التي دعمته
كان قد أعلن سابقًا دعمه ملرشح آخر،
مضيفًا« :إحدى رسائل الدعم للسيد
ُ
ناكيد اعتبرت غير صالحة ألن نفس
االتـحــاد كــان قــد سبق أن أعلن دعمه
ملرشح آخر».
ٍ
وأضاف» «نظرًا إلى هذا الوضع ،فإن

لجنة االنـتـخــابــات ق ــررت ع ــدم األخــذ
بعني االعتبار ملف السيد ناكيد ألن
معيار وجود رسائل دعم من خمسة
اتحادات لم يتحقق».
ب ـ ــدوره ،اعـتـبــر نــاكـيــد أن اسـتـبـعــاده
مـ ــن ق ــائ ـم ــة ال ـت ــرش ـي ـح ــات ال ـن ـهــائ ـيــة
لــان ـت ـخــابــات ه ــو «ح ـي ـلــة ق ـ ــذرة» من
الشخص اآلخر الذي حصل على دعم
الجزر األميركية الـعــذراء ،مشيرًا الى
أنــه «ال يعلم مــن هــو هــذا الشخص»،
ومضيفًا« :ما حدث أمر سيئ للفيفا،
لكننا استأنفنا القرار».
وت ــاب ــع» «ك ــل ه ــذا ُحـمـلــة خ ــداع ق ــذرة،
فالتسمية املزدوجة ق ّدمت في الساعات
األخـيــرة قبل إقفال بــاب الترشيح ولم
نبلغ عنها أبـدًا ،وهــذه التسمية كانت

من الجزر األميركية العذراء».
وبــرز أمــس ما قاله الرئيس املوقوف
السويسري جــوزف بالتر عن خالفه
مع رئيس االتحاد األوروبي املوقوف
أيضًا الفرنسي ميشال بالتيني« :في
البداية ،كــان مجرد هجوم شخصي،
وكان بالتيني ضدي ،ثم أصبح األمر
سياسيًا».
وتــابــع« :ب ــدأ (بــاتـيـنــي) بانتقادي،
وبـعــد ذلــك ت ـحـ ّـول األم ــر الــى مسالة
سـ ـي ــاسـ ـي ــة ،وه ـ ـكـ ــذا لـ ــم يـ ـع ــد األمـ ــر
فـقــط أن بــاتـيـنــي ض ــدي ،ب ــل أيـضــا
كـ ــل الـ ــذيـ ــن خ ـ ـسـ ــروا ت ـن ـظ ـي ــم ك ــأس
العالم .إنكلترا خسرت أمام روسيا
(مضيفة مونديال  ،)2018والواليات
املتحدة خسرت استضافة مونديال

ماسكيرانو سيلعب في «الكالسيكو»

 2022أمام قطر».
وأضـ ـ ــاف ب ــات ــر س ــاخـ ـرًا« :بــاتـيـنــي
يــريــد أن يصبح رئيسًا للفيفا ،لكن
لــم يـكــن لــديــه الـشـجــاعــة لـلـتـقـ ّـدم (فــي
ان ـت ـخ ــاب ــات  29أي ـ ــار املـ ــاضـ ــي) ،اآلن
نحن هنا ،والضحية في كل هذا في
النهاية هو بالتيني».
وف ــي سـيــاق فـضــائــح «الـفـيـفــا»ُ ،علم
أم ـ ـ ــس أن ج ـ ــوزي ـ ــه م ـ ــاري ـ ــا مـ ــاريـ ــن،
الرئيس السابق لالتحاد البرازيلي،
وأحــد سبعة مسؤولني في «الفيفا»
اع ـت ـق ـل ــوا ف ــي زيـ ــوريـ ــخ ن ـه ــاي ــة أي ــار
املـ ــاضـ ــي ،وافـ ـ ــق ع ـل ــى ت ـس ـل ـي ـمــه ال ــى
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،وه ــو املـتـهــم مع
باقي املوقوفني بتقديم رشــى بأكثر
من  100مليون دوالر أميركي.

سيغيب العب برشلونة األرجنتيني خافيير
ماسكيرانو عن مباراتي خيتافي وفياريال
فقط ،بعدما أقرت لجنة العقوبات في االتحاد
االسباني معاقبته على خلفية الكلمات التي
ّ
تلفظ بها ضد مساعد الحكم في لقاء إيبار،
حيث جرى توجيه البطاقة الحمراء له مباشرة.
وتعاملت لجنة العقوبات مع كلمات ماسكيرانو
ّ
على انها استخفاف ال اهانة ،ما خفف من
عقوبته وجعله قادرًا على لعب «الكالسيكو».

«سيلفي» رونالدو قد ّ
تعرضه لغرامة

قد تفرض على النجم البرتغالي كريستيانو
رونالدو غرامة سير بسبب صورة «سيلفي»
نشرها عبر موقع التواصل اإلجتماعي
«انستاغرام» ،يظهر فيها وهو يقود سيارته
في ظل انتشار السيارات املسرعة من حوله،
وقد اثارت انتقادات شديدة من قبل الصحافة
االسبانية.
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ثقافة وناس

موسيقى
لم يكن مشوارها مليئًا بالورود ،لكن عظمة صوتها جعلت كبار الموسيقيين يتعاملون معها ،فغنت لرياض السنباطي ،ومحمد
عبد الوهاب وفريد األطرش ومحمد الموجي وبليغ حمدي ...المطربة والفنانة البيروتية (ّ )1931
تكرم اليوم في أمسية ينظمها «المعهد الوطني العالي
للموسيقى» وتحييها «األوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق – عربية» بقيادة أنطوان فرح ،مع «كورال الغناء العربي» في الكونسرفاتوار

ّ
نجاح سالم ...بيروت تحن إلى زمن العمالقة

عناية جابر
يــأتــي تـكــريــم الـفـنــانــة الـكـبـيــرة نجاح
سالم ( ،)1931كما لو أنه ّ
لقية كريمة،
فالتة من جنون هذا الوقت وجحوده
ونـ ـك ــران ــه ل ـك ــل مـ ــا هـ ــو أص ـ ـيـ ــل .عـنــد
الثامنة من مساء الـيــوم ،تشهد قاعة
بـيــار أب ــو خــاطــر تـكــريـمــا لـفـنــانــة ذات
ّ
وفي كامل
وزن فني عال في حياتهاّ ،
املعنوي والذهني على األقل ،بما
ألقها ّ
أن «الفني» أي الــوقــوف والغناء على
خشبة امل ـســرح مـتـعــذر .إنـهــا التفاتة
ج ـي ــدة م ــن رئ ـي ــس «امل ـع ـه ــد الــوط ـنــي
العالي للموسيقى» بالتكليف وليد
ّ
مسلم ،تحييها «األوركسترا الوطنية
اللبنانية للموسيقى الشرق – عربية»،
بقيادة أنطوان فرح ،مع «كورال الغناء
العربي» فــي الكونسرفاتوار برعاية
وزارة الثقافة.
لــم يـبـخــل تــاريــخ نـجــاح س ــام عليها
بالتكريم .نالت «وســام األرز الوطني
اللبناني» (برتبة كومندور) عام 1993
من الرئيس اللبناني الياس الهراوي،
ووس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام «اإلخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاص وال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــرف»
ف ــي سـ ــوريـ ــا ،و»وس ـ ـ ـ ــام االس ـت ـح ـق ــاق
اللبناني» ،إلــى جــانــب وس ــام «جوقة
ال ـشــرف» فــي فــرنـســا ،ومـفـتــاح مدينة
نـيــوجــرســي األم ـيــرك ـيــة .كــذلــك حــازت
شـ ـه ــادة ُم ـج ـم ــع ال ـل ـغ ــة ال ـع ــرب ـي ــة فــي
م ـصــر .وه ــي ش ـه ــادة ال تـظــن ابنتها
سـمــر الـعـطــافــي ،أنـهــا ُمـنـحــت ملطربة
سواها.
ل ـقــد اع ـت ـبــرهــا امل ـج ـم ــع« :أقـ ـ ــدر فـنــانــة
ع ــرب ـي ــة فـ ــي ح ـف ــاظ ـه ــا ع ـل ــى م ـخ ــارج
ال ـ ـحـ ــروف وال ـن ـط ــق ال ـس ـل ـي ــم» .ي ـقــول
أكــرم الـ ّـريــس ّ
منسق مـشــروع التكريم
ّ
إن ال ـف ـكــرة بــالـنـسـبــة إل ـيــه هــي مـجــرد
لحظة حـنــان وف ــرح ،فــالـسـيــدة نجاح
سبق أن نالت أرفع األوسمة في لبنان
والدول العربية ،والكونسرفاتوار هو
أحد املراجع املوسيقية الرئيسية في
لبنان ال ــذي يـكـ ّـرم أع ــام الـفــن الــراقــي.
أم ــا ف ــي أمـسـيــة الـلـيـلــة ال ـتــي يقدمها
اإلعـ ــامـ ــي س ــام ــي ك ـل ـي ــب ،فـتـتـضـمــن
كلمة الكونسرفاتوار وكلمة العائلة
ثــم وثــائـقـيــا قـصـيـرًا عــن سـيــرة نجاح
سالم .بعدها ،يتم االنتقال إلى الشق
املوسيقي الذي أعده ويقوده أنطوان
ف ــرح م ــع «كـ ـ ــورال امل ـع ـهــد» ويـتـضـمــن
م ـخ ـتــارات م ــن ال ــري ـب ــرت ــوار الـلـبـنــانــي
للسيدة.
نستمع في األمسية إلــى غناء منفرد
ل ـب ـع ــض فـ ـتـ ـي ــات الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــورال الـ ـل ــوات ــي
ي ـقــدمــن «حـ ـ ـ ّـول ي ــا غـ ـن ــام» ،و«وديـ ـل ــو

ســامــي» ،و«مــرلــك تبقى م ــرة» ،و«يــا
صورة املحبوب» .كذلك ،يقدم الكورال
أغ ـن ـي ــات أخ ـ ــرى م ـثــل «يـ ــا ريـ ــم وادي
ثـ ـقـ ـي ــف» ،و«الـ ـ ـش ـ ــب األس ـ ـ ـمـ ـ ــر» ،فـيـمــا
نستمع إلى مقطوعات موسيقية من
بينها «ذكرياتي» ملحمد القصبجي،
و«دروب» لقائد األوركـسـتــرا أنطوان
فرح.
فـ ــي أس ـ ـمـ ــاع جـ ـمـ ـه ــور سـ ـ ـ ــام ،بـقـيــت
ُ
ت ـتــردد بـعــض أغـنـيــاتـهــا الـتــي تعتبر
ّ
ّ
الفني ،ذلك أن
«خفيفة» في التصنيف
اإلعالم بقي مقصرًا في اإلضاءة على

إنجازاتها في الغناء أهمها أغنيات لم
تتردد في أسماع الجمهور بلغ فيها
صوتها أمداء ُ
وعربًا وقفالت بات بها

نالت لقب «المطربة الفدائية»
في لبنان ،فيما ُعرفت في مصر
بـ«صوت العرب»
أشهر املطربات في زمنها .هكذا ظلت
ه ــذه املـطــربــة أس ـيــرة «مـ ّـيــل يــاغـ ّ
ـزيــل»،

ّ
ّ
و«حول يا غنام» ،و«يا جارحة قلبي»،
و«عا نار قلبي ناطرة املحبوب».
ك ـ ـب ـ ــرت س ـ ـ ـ ــام ف ـ ــي بـ ـيـ ـئ ــة ي ـ ـقـ ــف فــي
ّ
مقدمتها جــدهــا الـعــامــة وأح ــد كبار
رجــال الفقه في لبنان الجليل الشيخ
عبد الرحمن ســام ،ويقف بعده األب
عازف العود محيي الدين سالم الذي
ك ــان م ـســؤول املــوسـيـقــى وال ـغ ـنــاء في
«اإلذاعــة اللبنانية» ،وواح ـدًا من أبرز
مؤسسيها.
ف ــي س ـجــل امل ـطــربــة مــرح ـلــة اســاسـيــة
ت ـت ـم ـث ــل ف ـ ــي زي ـ ــارتـ ـ ـه ـ ــا األول ـ ـ ـ ـ ــى إل ــى

فـلـسـطــن ع ــام  ،1947حـيــث غـنــت من
وحـيـهــا قـصـيــدة م ــن كـلـمــات الـشــاعــر
بولس سالمة« ،يا زائرًا مهد عيسى»،
تـحــدثــت فيها عــن اط ـمــاع الصهاينة
فــي فلسطني .لــدى الفنانة اللبنانية
أغنيات وطنية أخرى مثل« :يا عايدة
ي ــا أخ ـت ــي ي ــا فـلـسـطـيـنـيــة» ،و«ع ـي ــون
البرتقال» ،و«أنا فدائية» ،و«مقاومة»،
و«وطننا في خطر» ،تمامًا كما تنادي
الـيــوم إلــى صــون املـقــاومــة اللبنانية.
من هنا ،نالت لقب «املطربة الفدائية»
من قبل الشعب اللبناني ،فيما ُعرفت
فــي مصر والــوطــن الـعــربــي ب ـ «صــوت
العرب».
ل ــم ي ـكــن مـ ـش ــوار سـ ــام ال ـف ـنــي مليئًا
بــالــورود ،لكن عظمة صوتها جعلت
كـ ـب ــار املــوس ـي ـق ـيــن ي ـق ـب ـلــون عـلـيـهــا،
فغنت لرياض السنباطي حوالى 25
أغنية منها «عايز جواباتك» ،بعدما
اقتنع بصوتها وع ــرف قــدرتـهــا على
غناء كل األلوان الصعبة.
ّ
غنت ســام أيضًا «يــا سكة السعادة»
ملحمد عبد الوهاب ،و«زنوبة» لفريد
األط ـ ـ ـ ــرش ،و«أسـ ـ ـ ـ ــرار ال ـ ـحـ ــب» ل ـك ـمــال
الطويل ،و«يا أغلى اسم في الوجود»
ملحمد املوجي ،و«ياني منك» ،ملحمد
فــوزي و«عـلــى ايــه حاسديني» لبليغ
حمدي.
أخ ـ ـ ـ ــذت س ـ ـ ــام ط ــريـ ـقـ ـه ــا أي ـ ـضـ ــا إل ــى
ال ـس ـي ـن ـمــا ،ف ـقــدمــت ع ـ ــددًا م ــن األفـ ـ ّـام
م ـن ـه ــا« :اب ـ ـ ــن ذوات» ،و«الـ ــدن ـ ـيـ ــا مل ــا
بتضحك» وسواها.
كـ ـم ــا كـ ــانـ ــت اول مـ ـط ــرب ــة ل ـب ـن ــان ـي ــة
تؤسس لصناعة السينما فــي لبنان
حــن أن ـشــأت شــركــة «سـمــر فـيـلــم» مع
زوجها الفنان الراحل محمد سلمان،
وأط ـل ـقــا مـجـمــوعــة م ــن األف ـ ــام كــانــت
الركيزة األولى لصناعة الفن السابع.
كما أسـســت مــع سلمان شــركــة إنتاج
غنائي «ريما فــون» قدما من خاللها
أج ـمــل األغ ـن ـي ــات سـ ــواء بـصــوتـهــا أو
بصوت سواها من املطربات .عدا ّ
حب
الـجـمــاهـيــر لـهــا ولـتــاريـخـهــا امل ـشـ ّـرف،
ّ
هي كانت تكن حبًا ـ بمفهوم شامل ـ
لكل البالد العربية.
وإذا ك ــان ــت غ ـنــت «ال ـل ــه ي ــا ل ـب ـنــان ما
اجـ ـ ـمـ ـ ـل ـ ــك» ،فـ ـق ــد غـ ـن ــت أي ـ ـضـ ــا مل ـصــر
ول ـ ـسـ ــوريـ ــا (س ـ ــوري ـ ــا يـ ــا ح ـب ـي ـب ـتــي)،
ولفلسطني شدت بجوارحها كافة.
«تـحـيــة إل ــى ن ـجــاح سـ ــام» 20:00 :مساء
اليوم ـ «قاعة بيار أبو خاطر» في «جامعة
القديس يوسف» (طريق الشام ـ بيروت).
لالستعالم01/489530 :

طرب
ّ
ذكرى رحيل أم كلثوم «الست» ضيفة على مقهى «ة»
أرب ـ ـعـ ــون ع ــام ــا ت ـف ـص ـل ـنــا عـ ــن رح ـيــل
أم ك ـل ـثــوم ( 1898ـ ـ  .)1975مناسبة
ذكرنا بها من يحترم تراثهاُ ،
ُي ّ
ومهمة
ّ
مشرفة تقع على أكتاف الشباب هذه
امل ـ ّـرة .املــوعــد فــي مقهى «ة» (الحمرا ـ
بيروت) عند التاسعة من مساء الليلة،
ّ
تضم مقاطع عزفية ومقاطع
مع حفلة
ّ
غنائية من ريبرتوار «الست» .غسان
سـ ّـحــاب (قــانــون وإش ــراف موسيقي)،
ونعيم األسمر (عــود وغـنــاء) ،وأحمد
الـخـطـيــب (إيـ ـق ــاع) ،وع ـم ــاد حشيشو
(ت ـش ـي ـلــو) سـيـحـتـلــون امل ـق ـه ــى ،حيث
س ـي ـق ـفــل الـ ـب ــاب ف ــي ال ـس ــاب ـع ــة م ـســاء
ُ
ويـمـنــع تـنــاول الـطـعــام أثـنــاء العرض
فــي التفاتة تعني االحـتــرام والتقدير
للمادة الفنية.
يقول غسان ّ
سحاب ان برنامج الحفلة
يتضمن غناء لــآالت مجتمعة ،حيث

ّ
ي ــت ــم ت ُـظ ـه ـيــر ص ـ ــوت أم ك ـل ـث ــوم عـبــر
ّ
اآلل ــة امل ـ ّ
ـدرب ــة واملـتـمــرســة لـكــل ع ــازف.
برنامج األمسية يشتمل على اعــادة
إح ـي ــاء م ــراح ــل مـخـتـلـفــة م ــن غ ـن ــاء أم
كلثوم الـتــي نـشــأت فــي احـضــان بيئة
كالسيكية وانطلقت منها بمواظبة
ّ
والتشبع بالتراث.
شديدة على الحفظ
يـ ـتـ ـن ــاول الـ ـب ــرن ــام ــج ق ـس ـم ــن (ت ـب ـلــغ
م ــدة كــل واح ــد ســاعــة واح ـ ــدة) :األول
يتضمن األغاني الطويلة أي تلك التي
ت ـعــام ـلــت فـيـهــا امل ـطــرب ــة م ــع ملحنني
أمثال محمد القصبجي وبليغ حمدي
والسنباطي وزكريا أحمد .أما القسم
ّ
فيعرج على األغاني القصيرة
الثاني
ن ـس ـب ـيــا ال ـت ــي أدتـ ـه ــا أم ك ـل ـث ــوم ،إل ــى
أغــانــي األف ــام ،والطقاطيق وغيرها.
الغناء الفعلي سيقتصر على صوت
نعيم األسمر على عوده ،بينما ّ
تتدبر

اآلالت ال ـبــاق ـيــة وع ــازف ــوه ــا أك ـث ــر من
طريقة ومدخل لتقديم األغنية ،سواء
بالدخول فيها بعد املذهب والكوبليه
األول ،أو مــن منتصفها ،وف ــق امل ــزاج
تـمــامــا كـمــا كــانــت تفعل أم كـلـثــوم في
ب ــداي ــاتـ ـه ــا وف ـ ــي ق ـم ــة «س ـل ـط ـن ـت ـهــا».

يشير ّغسان سحاب
إلى أن االرتجال سيكون
سيد األمسية
ً
ه ـك ــذا ت ـك ــون «غ ـل ـبــت أص ــال ــح» م ـثــاال
ع ـلــى ه ــذا ال ـن ــوع م ــن االرتـ ـج ــال ال ــذي
يقدمه الشباب فــي عزفهم ،أو «افــرح
ي ــا ق ـل ـبــي» ،فـيـمــا تــأتــي «ي ــا ظــاملـنــي»
أكثر مــواء مــة للسلطنة بالنسبة إلى

العازفني .االرتجال ـ وفق ّ
سحاب ـ هو
ّ
سيد الحفلة ،بينما يثبت في الوقت
ّ
ّ
التمرس والضلوع التام في مثل
نفسه
هذا التكريمّ .أما عن ميلهم واتجاههم
نحو املوسيقى الكالسيكية القديمة
الـســابـقــة ألع ـمــارهــم ،فـيـقــول سـ ّـحــاب:
ّ
نتعرف على تراثنا الكالسيكي
«إن لم
وإن لم نعد ُإحياءه ،فإنه سيموت .لن
نستطيع أن نكمل أو نبتدع جديدًا إن
ّ
نتعرف إلى القديم».
لم
وع ـ ـ ــن سـ ـب ــب اخ ـ ـت ـ ـيـ ــارهـ ــم ملـ ـث ــل ه ــذا
ّ
التكريم الصعب ،يجيب سـ ّـحــاب بــأن
ـودة
سـبـبــه تـمـيــزهــم ع ــن ال ـف ــرق امل ــوج ـ ّ
ف ــي الـ ـس ــوق« ،ألنـ ـن ــا درسـ ـن ــا وأت ـقــنــا
املـ ـ ـ ـ ـ ــادة الـ ـك ــاسـ ـيـ ـكـ ـي ــة الـ ـ ـت ـ ــي ن ـع ـمــل
عـلـيـهــا» .سـ ّـحــاب نفسه يــرى أن ميله
ّ
ً
املــوس ـي ـقــي ك ـش ــاب يـ ـت ــوزع أوال على
مــوسـيـقــى تــراث ـنــا ف ــي ال ـق ــرن الـتــاســع

ع ـشــر والـ ـق ــرن ال ـع ـش ــري ــن ،ومـ ــن جهة
أخــرى على املوسيقى الجديدة شرط
أن تكون جيدة .كما يستمتع بالجاز
وخــاض الكثير من التجارب العزفية
مع عازفني أجانب ،لكنه ال يعاني أي
حساسية تجاه أي موسيقى نظيفة
بمعنى ما .يقول سحاب« :الريبرتوار
ال ـ ــذي س ـي ـقــدم ف ــي م ـنــاس ـبــة ال ــذك ــرى
األربـ ـع ــن ع ـلــى رح ـي ــل س ـي ــدة الـغـنــاء
العربي هيأنا له بشكل ّ
جيد كما أننا
نحفظ كل ما غنته السيدة ،وبالتالي
يمكننا اللعب في هــذا املجال قــدر ما
يريد الجمهور وأكثر».
عناية...
إحياء الذكرى الـ  40لرحيل أم كلثوم21:00 :
مساء اليوم ـ مقهى «ة» (الحمرا ـ بيروت).
لالستعالم03/946528 :
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حريات

المهدي بن بركة ليس نبيًا في وطنه
الرباط ــ سالم الفائدة
لم تمض أشهر على االعتداء الجسدي
على الكاتب والروائي عزيز بن حدوش
في منطقة تازناخت (جنوب املغرب)
ب ـس ـب ــب روايـ ـ ـت ـ ــه «ج ـ ــزي ـ ــرة ال ـ ــذك ـ ــور»،
لنفاجأ باعتداء جديد على أحد رموز
الثقافة املغربية الحديثة .يتعلق األمر
بـمـحــاولــة قـتــل ال ـكــاتــب عـبــد اللطيف
الـلـعـبــي (األخ ـب ــار  )2015/10/24في
بيته وتعنيف زوج ـتــه أم ــام نــاظــريــه.
وكان الروائي املغربي شعيب حليفي
ق ــد صـ ــرح ف ــي لـ ـق ــاء ث ـق ــاف ــي أقـ ـي ــم فــي
مدينة سـطــات قبل شهر عــن تعرضه
ملحاولتي اعتداء فاشلتني.
ت ــدف ـع ـن ــا ه ـ ــذه االعـ ـ ـت ـ ــداءات ال ـغــري ـبــة
وامل ــريـ ـب ــة إلـ ــى طـ ــرح أك ـث ــر م ــن س ــؤال
حــول وضــع املثقف املـغــربــي ومكانته
االعتبارية والــرمــزيــة فــي ظــل سياسة
ح ـك ــوم ـي ــة ت ـض ــع ال ـث ـق ــاف ــة وال ـت ــرب ـي ــة
وال ـت ـع ـل ـيــم ض ـمــن آخـ ــر اه ـت ـمــامــات ـهــا.
ّ
الـحـقـيـقــة أن ه ــذه االعـ ـت ــداءات ليست
األولـ ــى مــن نــوعـهــا ،فـهــي ت ـضــاف إلــى
سلسلة مــن االنتهاكات والسلوكيات
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـبـ ــدوّ فـ ـ ــي ال ـ ـظـ ــاهـ ــر م ـت ـف ــرق ــة
ومعزولة ،لكنها في الباطن مترابطة
ومـتـصـلــة جــوهــريــا ،ومـ ّ
ـوج ـهــة بــأيــاد
ترفض أن يكون للثقافة والحرية دور
ف ــي ق ـي ــادة ه ــذا ال ــوط ــن وان ـت ـشــالــه من
وضعية التخلف واألمية والجهل.
ق ـب ــل أيـ ـ ـ ــام ،ط ــال ـع ـن ــا بـ ـي ــان عـ ــن مـنــع
ن ـش ــاط ث ـقــافــي ك ــان مــزم ـعــا تنظيمه
ف ــي مــدي ـنــة بـنـسـلـيـمــان ب ـم ـبــادرة من
«ن ــادي القلم املـغــربــي» حــول الشهيد
امل ـهــدي بــن بــركــة وم ـس ــاره النضالي
والـ ـثـ ـق ــاف ــي وال ـ ـت ـ ـح ـ ــرري .ل ـ ــم ت ـك ـلــف
السلطة املحلية نفسها عـنــاء تبرير
أس ـبــاب امل ـنــع وحـيـثـيــاتــه ،بــل اكتفت
فــي رفـضـهــا الـشـفــوي بتعليل مـفــاده
ّ
أن وزارة الداخلية هي صاحبة القرار
لقاء من هذا القبيل ،ما
في ترخيص ٍ
يعتبر ّ
مسًا سافرًا بحق من الحقوق

املقدسة للشعب املغربي في التعبير
عن الرأي بكل حرية .في خضم القمع
والرقابة التي صارت تستعر حدتها
ه ـ ــذه األي ـ ـ ـ ــام ،ي ـس ـت ـمــر م ـن ــع ال ـبــاحــث
املـعـطــي مـنـجــب -امل ـض ــرب حــالـيــا عن
الطعام -من السفر للمشاركة في لقاء
ثقافي دولي ألسباب واهية .أال تجسد
هــذه املـمــارســات نكوصًا وع ــودة إلى
ّ
زمــن ظــن الجميع أنــه مضى؟ يضاف
إلى محنة املثقف ومنعه محن أخرى
تـتـصــل بــالـنـشــر وال ـتــوزيــع واإلعـ ــام.
ب ـ ـ َـم ن ـف ـســر سـ ـل ــوك م ــؤس ـس ــة ثـقــافـيــة
مثل «سابريس» التي صارت ترفض
ت ــوزي ــع ال ـك ـتــاب امل ـغــربــي م ــن دون أن
يـتـكـفــل ال ـكــاتــب بــامل ـصــاريــف امل ــادي ــة
لـلـنـشــر؟ وك ـيــف نـفـســر الـتـصــريـحــات
املمنهجة واملـتـتــالـيــة لــوزيــر التعليم
الـعــالــي لحسن الـ ــداودي ال ــذي هاجم
«األدب واألدب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن» ف ـ ــي لـ ـق ــاءات ــه
ال ـص ـحــاف ـيــة وال ــرسـ ـمـ ـي ــة؟ أال تـشـكــل
تـحــريـضــا عـلــى األدب وأه ـلــه أم أنها
م ـجــرد أقـ ــوال تـعـبــر ع ــن جـهــل مطلق
بـ ــدور األدب ف ــي ال ـب ـنــاء االجـتـمــاعــي

والثقافي والنفسي للمجتمع؟
في سياق العبث املستشري في املجال،
ن ـت ـس ــاءل حـ ــول خ ـل ـف ـيــات دعـ ــم وزارة
الثقافة لعدد من الجمعيات واألصوات
الـفـنـيــة ال ـتــي ت ــروج لـ ـل ــرداءة بماليني
الــدراهــم بينما تقمع وتسجن وتمنع
األص ــوات الـهــادفــة وامللتزمة بقضايا
الوطن واملجتمع وحريته (السنوسي

يستمر منع الباحث
المعطي منجب من
السفر خارج المغرب
/الحاقد /مستر كريزي)...؟.
أم ــام ه ــذا الــوضــع البئيس والـغــريــب،
أليس الزمن مناسبًا إلعادة النظر في
السياسة الثقافية ملعالجة االختالالت
الـخـطـيــرة ال ـتــي ص ــارت تـنـخــر البنية
االجـتـمــاعـيــة والـثـقــافـيــة لـلـمـغــرب؟ أال
ي ـف ـت ــرض اإلن ـ ـصـ ــات لـ ـص ــوت امل ـث ـقــف
التنويري قبل الـغــرق فــي مستنقع ال

يــرحــم؟ أال تـحـمــل الـتـصــريـحــات التي
قــدمـهــا الـكــاتــب عـبــد الـلـطـيــف اللعبي
بـعــد االع ـت ــداء دالالت كـثـيــرة؟ الظاهر
ّ
أن الكره الذي تحاول أن تزرعه بعض
األقالم واألفواه املأجورة تجاه املثقف
وصــوتــه داخــل املجتمع ،بــدأت تفقس
بـ ـي ــوض ــه ف ـ ــي ظ ـ ــل املـ ـ ـن ـ ــاخ اإلق ـل ـي ـم ــي
واملحلي.
ّ
ال شـ ـ ــك فـ ـ ــي أن تـ ـ ـن ـ ــام ـ ــي ال ـ ــرق ـ ــاب ـ ــة
السلطوية ،املادية والنفسية ،تقتضي
لـحـظــة ت ــأم ــل وتـفـكـيــر وم ـس ــاء ل ــة .من
ّ
ال ــواض ــح أن ج ـســد امل ـث ـقــف والـثـقــافــة
أص ـبــح مـسـتـبــاحــا ،تـعـبــث بــه األي ــادي
ال ـ ـهـ ــوجـ ــاء مـ ــن كـ ــل صـ ـ ــوب (ال ـس ـل ـط ــة
والـ ـجـ ـه ــل وال ـ ـتـ ــزمـ ــت ،وضـ ـي ــق األف ـ ــق،
واالن ـت ـهــازيــة )...إنـهــا أم ــراض العصر
الـ ـت ــي ت ـن ـب ـغــي مــواج ـه ـت ـهــا بـشـجــاعــة
إلنقاذ الذات املجتمعية من االنحراف
والـ ـضـ ـي ــاع ،وتـخـلـيـصـهــا م ــن ال ـيــأس
ال ـ ــذي ي ــري ــد ب ـعــض م ــن يـهـمـهــم األم ــر
زرعه في قلوبنا.
هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـس ـ ـعـ ــي املـ ـمـ ـنـ ـه ــج وال ـ ـ ـسـ ـ ــاذج
إلق ـ ـ ـبـ ـ ــار صـ ـ ـ ــوت امل ـ ـث ـ ـقـ ــف وت ـه ـم ـي ــش

حـ ـ ـ ـض ـ ـ ــوره وتـ ـ ــأث ـ ـ ـيـ ـ ــره ف ـ ـ ــي الـ ـس ــاح ــة
ال ـث ـقــاف ـيــة وال ـس ـيــاس ـيــة وبـ ـن ــاء ج ــدار
فـصــل عـنـصــري بـيـنــه وب ــن املجتمع،
م ــن طـ ــرف ب ـع ــض م ــن ت ــوه ـم ــوا أن ـهــم
ي ـم ـس ـك ــون ب ـ ــزم ـ ــام الـ ـسـ ـلـ ـط ــة ،ي ـش ـكــل
تـهــديـدًا للمستقبل الثقافي الحداثي
والــدي ـم ـقــراطــي ل ـل ـم ـغــرب .املـجـتـمــع ال
ي ـح ـيــا بــال ـخ ـبــز وح ـ ـ ــده ،وال ـب ـط ــال ــة ال
ي ـص ـن ـع ـهــا سـ ـ ــوى الـ ـجـ ـه ــل ،والـ ـتـ ـق ــدم
والرقي الحضاري ال ّ
يشيده املجتمع
مــن دون ثقافة وأدب وفلسفة وعـلــم...
ّ
يصر بعضهم على إلغاء عقل
فلماذا
املجتمع ووج ــدان ــه وروح ــه وتــاريـخــه
الحي عبر الـعـصــور؟ أهــي الرغبة في
تحويل املغاربة إلــى قطيع خاضع ال
يفكر وال يعارض وال يطالب بالحرية؟
أال ت ـش ـكــل ال ــدع ــوة إلـ ــى إلـ ـغ ــاء األدب
ودوره ،واالع ـتــداء الجسدي والــرمــزي
على الثقافة وأهلها ،ممارسة تنم عن
رغبة بعض الجهات في تزييف الوعي
االجتماعي؟ أال يعتبر منع نشاط عن
املهدي بن بركة تكريسًا للرأي الواحد
املـ ـطـ ـل ــق ول ـل ـح ـق ـي ـق ــة الـ ـ ــواحـ ـ ــدة ح ــول
قـضـيـتــه ،وطـمـســا ل ـلــذاكــرة وال ـتــاريــخ
األصيل لشعب ظل يحارب منذ قرون
طــويـلــة ك ــل أش ـك ــال االحـ ـت ــواء والـظـلــم
واالستبداد؟
إنـنــا نقف الـيــوم فــي منعرج تاريخي
ي ـ ـف ـ ـتـ ــرض م ـ ـنـ ــا جـ ـمـ ـيـ ـع ــا أن نـ ـح ــدد
اخـتـيــاراتـنــا ومــواقـفـنــا ح ــول الـســائــد،
ل ـب ـنــاء مـسـتـقـبــل ث ـقــافــي ي ـح ـقــق آم ــال
الـبـسـطــاء وطـمــوحــاتـهــم .وه ــذا ال يتم
من دون وعي بحقيقة الواقع الثقافي
الــذي نحياه ونتابع تعثراته املزمنة،
ألسـ ـ ـب ـ ــاب واخ ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــارات ص ـ ـ ــار أغ ـل ــب
امل ـن ـش ـغ ـلــن ب ـه ـمــوم ال ـث ـقــافــة مــدركــن
ملراميها وانعكاساتها السلبية على
مستقبل األجيال القادمة.
عـلــى مــوقـعـنــا :بـيــان «ن ــادي الـقـلــم املـغــربــي»
حــول منع نـشــاط عــن املـهــدي بــن بــركــة في
بنسليمان

تشكيل

«معرض الفنون» في األونيسكو :بحثًا عن ضوء الشمس
عبيدو باشا
ال ت ــزال «جمعية الفنانني اللبنانيني
لـلــرســم وال ـن ـحــت» ،تتعامل مــع الــزمــن
ّ
ع ـبــر س ــاع ــة رم ـل ـيــة ،ال ألن أنـشـطـتـهــا
أصغر من بيروت ،املدينة الهائلة ،بل
ألنها تشدد على تثبيت شبكات القراءة
أم ــام جـمـهــور ال ي ــزال يــربــط مشاغله
وتــاري ـخــه بـيــومـيــاتــه االجـتـمــاعـيــة .لم
يصب الكسل «الجمعية» مع العديد من
األسماء بقيادتها آخرهم الياس ديب.
ال يزال الرجل ،في ملكة تواجده ،يقيم
تمريناته العملية على كل ما يؤصل
حضور اللوحة في الحياة اللبنانية.
آخر التمرينات ذات مفهومات وأفكار
ال تخضع نفسها ،للمناسبة ،قــدر ما
ّ
تخضع نفسها للمساءلة .ذلك أن جمع
الفنانني في «معرض الفنون البصرية
الـ ـ ـس ـ ــادس» ف ـ ــي قـ ـص ــر األونـ ـيـ ـسـ ـك ــو،
سيساهم فــي امـتــاك ه ــؤالء الفنانني
مـلـكــة ال ـتــواجــد ودف ـع ـهــم إل ــى الـتـحــرر
م ــن أوض ـ ــاع الـ ـب ــاد ،املـتـكـ ّـيـفــة م ــع كل
شـ ــيء ،س ــوى ال ـف ــن .ك ـمــا سـيـسـهــم في
ّ
التحرر من أنفسهم ،بدفعهم إلى قراءة
انتاجاتهم كأشياء جــامــدة ،ال بــد من
تأصيل حـضــورهــا ،ال بالتشبث بها،
ب ــل بــالـقـفــز فــوق ـهــا وفـ ــوق اســالـيـبـهــا.
األساليب ال تشكل سياقًا في العرض،
في النحت واإلنشاء واإلبداع اللونيني.
الـسـيــاق مـصــدر إي ـح ــاء .لـعــل املـعــرض
اآلخر (املقبل) ،ينخرط في هذا املفهوم
ّ
مــن دون أن نعتبر أن ف ــرد الـلــوحــات،
ال ـك ـث ـي ــرة ،غ ـيــر امل ـت ـشــاب ـهــة ،خ ــدع ــة ال
عالقة لها بالتاريخ ،قدر ما لها عالقة
بالجغرافيا.

ال تـسـمـيــات وال تــوصـيـفــات مـغــالـيــة.
ِّ
ه ــذا ص ـح ـيــح .غ ـيــر أن م ــا ُع ــل ــق على
ج ــدران قصر األونيسكو ال يـقــدم في
ع ـص ــر ال ـع ـم ــومل ــة املـ ـتـ ـن ــام ــي ،فــوضــى
مــرئ ـيــة رن ــان ــة .ه ـن ــا ،ال ـف ــن الـلـبـنــانــي
املعاصر .ليس كله .بعض حضوراته
الفيزيائية والروحية ،بانضواء كامل
ف ــي ال ــزم ــن ال ـج ــدي ــد .ال تـ ــزال الـلــوحــة
اللبنانية ذات حضور .ال تــزال تطرح
أس ـئ ـل ــة الـ ـه ــوي ــة .وتـ ـب ــوح ك ـم ــا ي ـبــوح
عــاشــق بـمـصــادر إيـحــاءاتـهــا .ال تــزال
ت ــري ــد ت ــوك ـي ــد الـ ـ ـب ـ ــداءة ،م ــن الـ ـت ــوازن
ً
اللوني إلى الطبقات التحتية ،وصوال
إلى الهارمونيا بني الظاهر والباطن.
حلو اللوحة ومــرهــا .حلوها ومرها،
بالتفاوت ،بعدم بناء لحظات اللقاء
بـ ــن ال ـ ـلـ ــوحـ ــات .بـ ــن ل ــوح ــة ت ــوض ــح
معناها بطريقة جديدة ،كما هي الحال
مع لوحة الفنان حسن جوني .لوحة
ال تـتــرجــم ه ــوى ال ـف ـنــان ،بالتعبيرية
امل ـجــازيــة ،حــن تـقــود التعبيرية إلــى
كـتــابــة طـقــس تشكيلي خ ــاص .ذئــاب
ت ـه ــاج ــم امل ــديـ ـن ــة .ال ت ـخ ـل ــط ال ـل ــوح ــة
ال ــواض ــح ب ـغ ـيــر الـ ــواضـ ــح ،م ــا تفعله
بـعــض الـلــوحــات األخ ــرى ،ألن جوني
شأنه شــأن بعض الفنانني اآلخــريــن،
ص ــاح ــب ل ــوح ــة ب ـع ـي ــدة ع ــن ال ــذب ــذب ــة
ال ـت ـش ـك ـل ـي ــة ،م ـ ــن ب ـل ــوغ ـه ــا الـ ــواضـ ــح
لــانـتـمــاء ال ــواض ــح .طــريـقـتـهــا عــابــرة
ل ـل ـحــدود .خـلــق بــاملـحـيــط ،بتفكيرات
ال ـع ـمــل امل ـع ــاص ــر .وق ــائ ــع مـحـســوســة
وي ــومـ ـي ــة ،ي ــدف ــع ب ـه ــا ال ـف ـن ــان خ ــارج
األوهــام ،بتقنيات الظواهر الحركية،
بتجريب مستمر وبــدون إيضاحات.
وبني لوحة بعيدة عن الهبوب .لوحة

ال ـي ــاس ديـ ــب ،ال ت ـتــوقــع ردود الـفـعــل
وهي تحشد نفسها بكافة التأويالت
ّ
امل ـع ـقــولــة .ل ــوح ــة ت ـعــلــق نـفـسـهــا على
ال ــري ــح ال ع ـلــى ال ـح ــائ ــط .ل ــوح ــة ضــد
أق ــراص الـعـمــى .أرب ـعــة أجـ ــزاءُ ،يـ ِّـعــرف
الجزء منها باآلخر (ع ــرس .)...تسخر
هــذه اللوحة من اللوحات التقليدية،
بــدون سخرية مباشرة ،بإفادة كاملة
م ـ ــن ال ـ ــوع ـ ــي ب ــاملـ ـس ــائ ــل الـ ـج ــوه ــري ــة

كل لوحة والدة خاصة .والدة
استدراج عالقة بالحتميات الباهتة
أو بالعالمات المزدوجة
بالفنون املعاصرة.
ك ــل لــوحــة م ـمــارســة .ك ــل لــوحــة والدة
خ ـ ــاص ـ ــة .والدة اسـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــدراج ع ــاق ــة
بــالـحـتـمـيــات الـبــاهـتــة أو بــالـعــامــات
املزدوجة .لن ُيضم عمل ميشال روحانا

(أك ـ ــواري ـ ــل م ـن ـظــر ط ـب ـي ـعــي /اك ـس ـتــرا
واقعية) مع لوحة تجريد فادي زيادة
(الزمن) .ال تستطيع اللوحتان العيش
معًاّ ،ال ألنهما ال ترغبان بالتعايش،
بــل ألنـهـمــا ال تستطيعان الـتـعــايــش،
إال بــدفــاتــر امل ـف ـكــرات .لـكــل ذات ـهــا .لكل
أسلوبها .غير أن اللوحتني ال تمتلكان
ق ــوة دالل ـي ــة واحـ ـ ــدة .ال تـمـتـلـكــان مــاء
واح ـ ـدًا ومـلـحــا واح ـ ـدًا .ه ــذا ض ــروري،
إال ف ـ ــي م ـ ـعـ ــرض ج ـ ـمـ ــاعـ ــي ،ي ـت ــوج ــه
إل ــى جـمـهــور م ـحــدد .لــوحــة ليلى كبه
لوحة س ــرادق وطنية ،تشرح الكتابة
ب ــال ـت ــراث ،م ــن إف ــادت ـه ــا م ــن ال ـت ـجــارب
التراثية .لوحة ماي ياسني (تشيللو)
ل ــوح ــة ف ـن ــون م ـط ـب ـقــة ع ـل ــى ق ـيــاســات
الجاهز ،أو هي ترجمة رؤيــة حتمية،
ألنها تسبق الرؤى بالفنون الخاسرة.
لوحة نــدى طرابلسي ،لوحة جمهور
أول ل ـل ـف ـن ــون ال ـت ـش ـك ـي ـل ـي ــة .امل ـي ـكــس
مـيــديــا ف ــي لــوحــة رب ـيــع ان ـ ـ ــدراوس ،ال
تتخطى أفخاخ الفنون الحديثة ،وهي

تستخدم مــا يمتلك الفنان مــن إدراك
ب ـع ـيــد ع ــن إدراك امل ـت ـخ ـص ـصــن .كــل
لوحة عالم .لوحة وجيه نحلة لوحة
فـنــان تـلــويــن ،تبحث ألــوانــه فــي أمــور
الـقــارة .عشرات األسـمــاء ،بني مفاهيم
التحرير ولعنات االنتقام من كل أمر
ف ـن ــي .حـ ـ ٌ
ـرب ت ـه ــدد ب ــاالن ــدالع ف ــي كل
لحظة ،بني ذئبية البعض وصبيانية
ال ـب ـعــض ال ـهــائ ـجــة .ع ـقــل س ــاح ــة عند
البعض ،ومتاهة لدى آخرين .هنا ،ما
خفي من تجعدات الكون ،وهناك عزف
على قيثارات التشكيل .عصب الفكر
بالفكرة ،ال باللوحات الخاضعة إلى
الفكرة
املسلمات أو الخارجة عليها.
ّ
ب ـ ــأن ال ـه ـن ــدس ــة امل ـع ـم ــاري ــة ف ــي ص ــف
الـلــوحــات إلــى جــانــب بعضها ،سوف
تتبعه تجارب ملفوفة بمالءات الخير
الـتـشـكـلـيــة ال ـن ــدي ــة .ع ـقــل ري ــاض ــي في
أول األمر ،ثم وقوف على نوافذ العني.
ال تـ ـب ــرر ال ـق ـص ـي ــدة حـ ـض ــوره ــا ،ول ــو
حجبها لبعض الوقت ،بطن املحارة.
ال سوية في املعيار .ال سوية منهجية.
واقعية في جوارها تجريد ،وواقعية
سحرية وتعبيرية وترميز وتكعيب
وتـعــريــب .كــل ش ــيء« .مـعــرض الفنون
البصرية السادس» دعوة إلى الخروج
مــن الـخـمــول التشكيلي ،خ ــروج على
الـ ـظ ــال ،ف ــي ال ـط ــري ــق إلـ ــى اسـتـبـيــان
ضــوء الـشـمــس ،على لــوحــة املتوسط.
لــوحــة غنية بــاألضــواء .ال ينقص ،إال
استخراجها .من «قصر األونيسكو»،
سينتقل امل ـع ــرض إل ــى «م ــرك ــز الـعــزم
ّ
ويستمر
الثقافي» في في طرابلس غدًا
ح ـت ــى ال ـ ـسـ ــادس م ــن ت ـشــري ــن ال ـثــانــي
(نوفمبر).
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شـاركت المغنيـة الفرنسـية كريمـة شـارني فـي عـرض لألزياء المصنوعـة مـن الشـوكوال بعنـوان  Salon du Chocolatالذي انطلق أمس ويسـتمر
ّ
المميـز يجـول سـنويًا علـى عواصم ّ
ّ
عـدة حول العالـم ،ومن المتوقـع أن يصل إلـى بيروت
حتـى األول مـن تشـرين الثانـي (نوفمبـر) المقبـل .الحـدث
فـي  12تشـرين الثانـي( .دومينيك فاجيـه ــ أ ف ب)

«تايت غاليري» :البوب آرت برعاية صهيونية
على ّ
العربي ـ اإلسرائيلي ،ومعاناة
مدونتها التي تحمل عنوان
الفلسطينيني من االحتالل .وفي
«مالمح النزاع» (،)Signs of Conflict
ّ
تحديد السبب ،لفتت
محاولتها
واملصممة
نشرت األكاديمية
ّ
معاصري إلى أنها ليست مصادفة
والباحثة اللبنانية زينة معاصري
ً ّ
ّ
أن املعرض يقام في «غاليريات إيال
مقاال تطرقت فيه إلى معرض بعنوان
عوفر» في الـ «تايت») التي أخذت
( The World Goes Popمستمر حتى
اسمها من امللياردير اإلسرائيلي
 24كانون الثاني /يناير )2016
إيال عوفر ( .)1950األخير سبق أن
يحتضته غاليري «تايت مودرن»
ّ
ّ
تبرع للـ «تايت» بأكثر من  15مليون
اللندني .بحسب معاصريُ ،يسلط
دوالر أميركي ،وكان ناشطًا سياسيًا
املعرض الضوء على تفسيرات فنية
في أواخر الفترة التي
لثقافة البوب ضمن
يتناولها املعرض،
سياقات أوسع تراوح
إضافة إلى عمله كضابط
بني أميركا الجنوبية
استخبارات في سالح
وأوروبا الشرقية،
الجو اإلسرائيلي بني
املناطق
وغيرها من ّ
 1967و .1973وفي
الجغرافية .لكننا أمام
نسخ ّ
هذا السياق ،أشارت
مسيسة من أعمال
معاصري أيضًا إلى
بوب تعود إلى أواخر
ّ
أن معرض Conflict
الستينيات ،تشجب
Time Photography
الظلم االجتماعي
(فوتوغرافيا وقت
العاملي في العالم الثالث
النزاع) الذي جرى العام
وانتهاك الحقوق املدنية
ً
املاضي في املكان نفسه
في الغرب ،فضال عن
ّ
تناول تاريخًا عامليًا
الخراب الذي تولده
«قبلة ذرية» لجوان رابسكال
من الصراعات الحديثة
اإلمبريالية بقيادة
()1968
( 20على األقل) ،لكنه لم
الواليات املتحدة ،ال
ّ
ّ
يتضمن أي إشارة إلى
سيما في حرب فيتنام.
ّ
الصراع العربي ـ اإلسرائيلي.
غير أن صاحبة كتاب «مالمح النزاع»
ّ
اللبنانية املقيمة
األكاديمية
وخلصت
(يؤرخ الذاكرة البصرية للحرب
ّ
ّ
في لندن في النهاية إلى أنه مرة
األهلية اللبنانية من خالل 500
جديدة تترافق «الوحشية العسكرية
ملصق سياسي) الحظت استثناء
ّ
على األرض مع عملية محو هذه
املنظمني لجغرافيا سياسية حاسمة:
الوحشية من الخريطة العاملية للفن».
الشرق األوسط ،خصوصًا الصراع

هادي قدور...
إلى جائزة «غونكور»
من متحف «باردو» في تونس
الذي كان مسرحًا دمويًا في
آذار (مارس) املاضي إثر اعتداء
«داعش» اإلرهابي الذي طال
ّ
سياحًا أجانب وعربًا ،أعلنت
أكاديمية «غونكور» الفرنسي
في خطوة رمزية أمس الالئحة
ّ
القصيرة ألسماء الكتاب
املرشحني لنيل جائزتها األدبية
لهذا العام .اإلعالن جاء على لسان
ديدييه دوكوان ،أحد أعضاء لجنة
التحكيم السبعة .واملرشحون هم:
التونسي هادي قدور (الصورة)
عن روايته «املهيمنون»،
والفرنسية ناتالي أزوالي عن
روايتها «تيتوس لم تكن تحب
بيرينس» ،إضافة إلى الفرنسي
ماتياس إينار عن روايته
«البوصلة” ،واإليطالي املولود
في القاهرة توبي ناتان عن رواية
«هذا البلد الذي يشبهك» .على
أن ُيكشف عن الفائز في  3تشرين
الثاني (نوفمبر) املقبل في فرنسا.

