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الحدث
على الغالف

تطورات مفصلية
يحملها اآلتي من األيام
ّ
في الحرب السورية تهدد
بتوسيعها وتسعيرها
بمشاركة أكثر فعالية
للقوى اإلقليمية
والدولية .نقطة تحول
جديدة أمالها ّتطوران،
يمكن وصف كل واحد
منهما بـ» 11أيلول»
جديد :األول روسي،
تمثل في تأكد إسقاط
الطائرة الروسية في
شرم الشيخ بفعل إرهابي
بيد تنظيم «داعش» .أما
الثاني ففرنسي تمظهر
في االعتداءات الدامية
األخيرة في باريس على
يدي التنظيم نفسه .وإذا
كان ّرد فعل موسكو
جاء واضحًا ال لبس فيه،
ّ
عبر عنه الرئيس فالديمير
بوتين بإعالنه ما يفيد
انطالق المشاركة الروسية
الفعلية في الحرب
المفتوحة على اإلرهاب
في سوريا والمنطقة،
بقيت تداعيات الفاجعة
الفرنسية محصورة
بإجراءات أمنية تطال كل
أوروبا ،وتذكر بمثيلتها
في أميركا قبل نحو 15
عامًا ،وتؤشر ،ومعها
تحليالت وتصريحات
رسمية كثيرة ،إلى اتجاه
لتسعير التدخل الغربي
جرى التعبير عنه في ذلك
السباق المحموم بين
واشنطن وحلفائها من
جهة (تلعب أنقرة فيه
دورًا رئيسيًا) ،والجيش
السوري وحلفائه من
جهة أخرى ،للسيطرة
على أكبر مساحة ممكنة
من الشمال السوري قبل...
مفاوضات فيينا

َ
احتدام السباق في الشمال السوري :واشنطن تشحن أدواتــها
ساهمت هجمات
باريس الدامية والتوافق
الدولي حول أولوية
محاربة «داعش» في تسارع
العمليات والمعطيات
القادمة من الشمال
السوري .الجميع يريد ضرب
«الدولة االسالمية» ،وإحالل
حلفائه في «المناطق
المحررة» الجديدة .واشنطن
شحنت «أدواتها» بالتنسيق
مع أنقرة ،لتحاول كسب
إيلي حنا
لم يعد الشمال الـســوري ّ
مجرد مسرح
تـ ـت ــداخ ــل ف ـي ــه ال ـ ـقـ ــوى الـ ـك ــردي ــة تـحــت
الــرعــايــة األمـيــركـيــة مــع ق ــوى معارضة
محسوبة على تركيا أو «داعش» .فمنذ
ت ـســارع الـعـمـلـيــات ال ـســوريــة املــدعــومــة
ب ـغ ـطــاء جـ ــوي روس ـ ــي ف ــي ريـ ــف حلب
الشرقي ّ
لتهدد دير حافر ،بوابة الرقة،
ّ
ت ـع ــق ــدت مـنـطـقــة ال ـع ـم ـل ـيــات ،لـيـضــاف
إليها «الـتــوافــق» الــدولــي الــذي أظهرته
ل ـقــاءات فيينا و«مـجـمــوعــة العشرين»

حول أولوية قتال «داعــش» .وإذا كانت
م ـس ـت ـجــدات امل ـش ـهــد الـ ــدولـ ــي ال ـجــديــد
(الـ ـت ــي ،ول ـل ـم ـفــارقــة ،ه ـ ّـي ــأه ــا «داع ـ ــش»
بنفسه بعد هجمات باريس) قد منحت
واشـ ـنـ ـط ــن وحـ ـلـ ـف ــاء ه ــا دفـ ـع ــا ج ــدي ـدًا
ً
وعــامــا ظاهريًا مباشرًا لتكثيف دعم
«األذرع املسلحة» على األرض السورية،
فــإن نـجــاح الجيش ال ـســوري وحلفائه
ف ــي ق ـلــب امل ـع ــادل ــة امل ـي ــدان ـ ّـي ــة ب ـ ــدءًا من
ً
مطار كويرس وصوال إلى تخوم الباب
(أبـ ــرز مـعــاقــل «داعـ ــش» فــي ري ــف حلب
الـ ّشــرقــي) كـمــا إل ــى أوتــوس ـتــراد حـلــب ـ
ّ
جوهريًا كافيًا لنقل
الرقة ،يبدو سببًا
ت ـعــامــل امل ـح ــور األم ـي ــرك ــي م ــع امل ـســرح
ال ـس ــوري إل ــى مـسـتــوى ج ــدي ــد .عمليًا،
هو سباق بني واشنطن وحلفائها من
جهة (تلعب أنـقــرة فيه دورًا رئيسيًا)،
والـجـيــش ال ـســوري وحـلـفــائــه مــن جهة
ّ
أخ ــرى ،إذ يسعى كــل مــن األط ــراف إلى
قـضــم أك ـبــر «ح ـ ّـص ــة» مــن امل ـنــاطــق قبل
الجلوس إلى طاولة املفاوضات .ويبدو
جـلـ ّـيــا أن امل ـح ــور األم ـيــركــي يـعـمــل في
املــرح ـلــة الــراه ـنــة عـلــى تحقيق أه ــداف
عدة في امليدان ،بدءًا بفرض واقع جديد
ّ
يبدل «داعش» في الشمال بقوى حليفة
تسحب الـغـطــاء عــن مــوسـكــو املـتــذرعــة
ّ
ّ
املتطرف في كل مكان،
بقصف التنظيم
ً
وصـ ـ ـ ــوال إل ـ ــى إب ـ ـعـ ــاد ال ـخ ـط ــر امل ـح ــدق
بـ«املناطق امل ـحــررة» ،وفــرض تــوازنــات
جـ ــديـ ــدة ت ـع ـيــد األمـ ـ ـ ــور إل ـ ــى نـصــابـهــا
«األم ـيــركــي ـ ـ ال ـتــركــي» بـعــد أن خرجت

خوض الحرب عبر
«األدوات» يظهر عدم
اقتناع «أطلسي» بإرسال
جنوده إلى األرض
عنه بفعل التقدم الــذي يحرزه الجيش
السوري على غير جبهة.
ويـ ـع ـ ّـب ــر الـ ــدعـ ــم ال ـك ـب ـي ــر الـ ـ ــذي مـنـحــه
«التحالف» األميركي لعمليتي تحرير
الهول (شرق الحسكة) وسنجار (غرب
املـ ــوصـ ــل) ،ل ــرب ــط الـ ـح ــدود ال ـس ــوري ــة ـ
ّ
ّ
الكردية
العراقية بالتعاون مع القوات
في سوريا والـعــراق ،تحت إشرافه ،عن
هذا التوجه.
ك ـ ــذل ـ ــك ،ي ـم ـك ــن اعـ ـتـ ـب ــار «الـ ـحـ ـص ــص»
األمـيــركـيــة فــي الـشـمــال حتى اآلن ،هي
ت ـل ــك امل ـق ـض ــوم ــة م ــن م ـن ــاط ــق سـيـطــرة
«داعــش» ،مع االخذ بعني االعتبار عدم
إضعاف التنظيم على نقاط تماسه مع
السوريني .وهو ما عكسه تباعًا هجوم
التنظيم على مدينة الحسكة ومحاولته
السيطرة على كامل مدينة ديــر الــزور
ّ
وتقدمه في تدمر،
ومطارها املحاصر،
والحـ ـق ــا ف ــي م ـن ــاط ــق أخـ ـ ــرى ف ــي ري ــف

حـمــص ال ـشــرقــي (ال ـقــري ـتــن ،م ـه ــن.)...
امل ـض ــي ف ــي س ـي ـنــاريــو خ ــوض ال ـحــرب
ّ
ع ـب ــر «األدوات» ُي ـظ ـه ــر أن ال ــوالي ــات
املتحدة ،وبالتالي الحلف األطلسي ،لم
يصلوا إلــى اقتناع يفضي إلــى إرســال
جـنــودهــم لـخــوض حــرب مـبــاشــرة ضد
«داعــش» .واشنطن التي تراهن جنوبًا
في الدرجة األولى على «جيش الـ»CIA
(برنامج وكالة االستخبارات املركزية
األميركية للتدريب والتسليح والتزويد
باملعلومات امليدانية آلالف املقاتلني في
«الجبهة الجنوبية في الجيش السوري
الـ ـح ــر» بـكـلـفــة م ـل ـيــار دوالر س ـنــويــا)،
وج ــدت لـهــا أخ ـي ـرًا حـصــانــن أســوديــن
جــديــديــن فــي الـشـمــال« :جـيــش ســوريــا
الجديد» ،و«قوات سوريا الديمقراطية».
وأمس ،أعلن وزير الخارجية األميركي
ّ
جــون كـيــري أن ب ــاده ب ــدأت عملية مع
تــركـيــا إلغـ ــاق م ــا تـبـقــى م ــن حــدودهــا
مــع ســوريــا .أمــا التفسير الفعلي لهذا
ّ
اإلعـ ــان فيعني أن ك ـيــري ،ال ــذي سبق
له أن وضع الخط املمتد من عني ديوار
(أقصى الغرب السوري) إلى عني العرب
(حوالى  %75من الشريط الحدودي مع
تركيا) ،تحت حماية أصدقائه األكــراد،
أع ـلــن أخ ـي ـرًا ال ـب ــدء ب ــ«ت ـســويــة وض ــع»
آخر  98كيلومترًا متبقية (من جرابلس
إلى أعــزاز) بالتعاون مع أنقرة .الالفت
أن الحديث عن غــارات أميركية وتركية
م ــوع ــودة فــي تـلــك املـنـطـقــة «املـتـبـقـيــة»،
تـ ـ ــزامـ ـ ــن مـ ـ ــع إعـ ـ ـ ـ ــان «قـ ـ ـ ـ ـ ــوات سـ ــوريـ ــا
تصميم :علي فران

ابراهيم األمين
الــديـمـقــراطـ ّـيــة» توسيع حـضــورهــا من
خـ ــال ان ـض ـم ــام س ـتــة ف ـصــائــل عــربـ ّـيــة
جديدة عاملة في حلب وإدلــب (أبرزها
ال ـفــرقــة  ،30لـ ــواء ش ـه ــداء إدلـ ــب ،ال ـلــواء
 99م ـش ــاة ،ولـ ـ ــواء  455م ـه ــام خ ـ ّ
ـاص ــة،
لــواء السالجقة) .الناطق باسم «قــوات
سوريا الديمقراطية» ،طــال سلو ،أكد
ّ
ل ــ«األخ ـبــار» أن «سـتــة فـصــائــل جــديــدة
انضمت إليها موجودة في ريفي إدلب
وحلب ،التي ّربما ستشهد عمليات لهم
في املحافظتني» ،مشيرًا إلى أن «لدينا
م ـش ــروع ــا ل ــرب ــط مــدي ـن ـتــي ع ــن ال ـعــرب
وعفرين في ريف حلب الشمالي ،وكان
مــن املـفــروض أن تكون ّأول عملية لهم
قبل ريف الحسكة» .ولفت إلى أنهم «لن
يبادروا حاليًا إلى الهجوم على جيش
الفتح وجبهة الـنـصــرة ،لكن سـيـ ّ
ـردون
بعنف على أي هجوم يستهدفهم» ،في
إش ــارة إلــى حـشــود لـ«جبهة النصرة»
ف ــي مـحـيــط مــديـنــة ع ـفــريــن .سـلــو ّ
فسر
تصريحات الــوزيــر جــون كـيــري ،حول
بـ ــدء ال ـت ـن ـس ـيــق م ــع ت ــرك ـي ــا إلغـ ـ ــاق ما
ت ـب ـق ــى مـ ــن حـ ـ ــدودهـ ـ ــا ،بـ ـ ــ«أن ـ ــه يـقـصــد
إغـ ــاق الـ ـح ــدود م ــن ال ـجــانــب ال ـتــركــي،
ومراقبة الحدود من قبل التحالف ،وال
يعني وجــود أي عملية داخــل سوريا،
أو إي ـجــاد منطقة آم ـنــة» .كــذلــك ،تزامن
اإلعالن عن الخطوات األميركية املرتقبة
لــ«ضـبــط ال ـح ــدود والـسـيـطــرة عليها»
مــع تسجيل «جـيــش ســوريــا الـجــديــد»
إعــانــا بـ ــارزًا عــن وجـ ــوده رسـمّـيــا عبر
خطوتني متزامنتني :األولى تمثلت في
رف ــع راي ــة «الـجـيــش الـ ُـحــر» فــي مــدرســة
األمــن وســط مدينة البوكمال ،أول من
أمــس ،قبل أن يزيله عناصر «الــدولــة»،
والثانية عبر اشتباكات متقطعة ضد
عـنــاصــر «داعـ ــش» فــي الـســاحــة الـعـ ّـامــة
ّ
الطوبية وســط البوكمال أمــس،
وحــي
أنهاها «داعش» قبل «اختفاء» املنفذين.
ُ ّ
بجماعة «الكفن
وهــذه الـحــوادث تــذكــر ّ
األبيض» (التي سبق أن نفذت عمليات
اغتيال عــدة لعناصر مــن «داع ــش» في
أرياف دير الزور) التي يبدو أن الحلف
األم ـي ــرك ــي ن ـجــح ف ــي اسـتـمــالـتـهــا بعد
أك ـثــر م ــن ع ــام عـلــى ظ ـهــورهــا ف ــي ريــف
دير الــزور ،وباتت منضوية تحت راية
«الـجـيــش ال ـجــديــد» .وال ي ـبــدو تكثيف
«ال ـ ـت ـ ـحـ ــالـ ــف» غـ ـ ــاراتـ ـ ــه عـ ـل ــى ال ـش ـع ـفــة
والبوكمال املتزامن مع هــذه العمليات
ً
منفصال عــن الـخــروقــات الـتــي أحدثها
«جـ ـي ــش سـ ــوريـ ــا ال ـ ـجـ ــديـ ــد» .وه ـ ــو مــا
ّ
يـعـنــي أن واشـنـطــن تـخــطــط لالعتماد
ع ـل ـيــه إلكـ ـم ــال عـمـلـيــة إغ ـ ــاق ال ـح ــدود
السورية العراقية املقابلة لدير الــزور،
وه ــو م ــا يـتـكــامــل م ــع عـمـلـيــات «ق ــوات
ّ
الديمقراطية» في ريفي الحسكة
سوريا

الشرقي والجنوبي .كذلك ،فإن الغارات
الـ ـ ـ ــ 12ل ــ«ال ـت ـح ــال ــف» ال ـت ــي اسـتـهــدفــت
حقلي العمر والجفرة ليست منفصلة
عــن عملية «ال ـكــومــانــدس» الـتــي قامت
بها ســت طــائــرات تابعة لـ«التحالف»،
أمــس ،واستهدفت حقل التنك النفطي
شرق دير الزور .العملية جرت عبر أربع
ط ــائ ــرات حــربـ ّـيــة ومــروح ـي ـتــن هبطتا
داخـ ــل ال ـح ـقــل ،أعـقـبـهــا اش ـت ـبــاكــات مع
ع ـنــاصــر «داعـ ـ ــش» مل ــدة ن ـصــف ســاعــة،
لينتج منها تعطيل كافة معدات الحقل،
حسب مصادر متابعة ،األمر الذي يمكن
إدراج ـ ـ ــه ف ــي خ ــان ــة «ت ـج ـف ـيــف م ـصــادر
داعش املالية».

«المنطقة اآلمنة»

وسـ ـ ـ ـ ــط هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـت ـ ـ ـسـ ـ ــارع ،ال بـ ـ ـ ـ ّـد مــن
اس ـ ـت ـ ـعـ ــراض ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات عـ ـب ــر ن ــاف ــذة
الــاعــب الـتــركــي ال ــذي يـبــدو حـتــى اآلن
الــرابــح األك ـبــر .الفيتو التركي على أي
ّ
تمدد لــ«وحــدات حماية الشعب» شرق
عني العرب (كوباني) ،قابلته «مرونة»
أميركية ،أفضت إلــى خلق قالب عربي
ـ تركماني يكون األكراد جزءًا منه تحت
اســم «ق ــوات ســوريــا الديمقراطية»ّ ،
ثم
أع ـ ـ ــادت واش ـن ـط ــن إحـ ـي ــاء مـجـمــوعــات
إخــوان ـيــة وعـشــائــريــة كــانــت عــامـلــة في
دي ــر الـ ــزور تـحــت اس ــم «ج ـيــش ســوريــا
الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــد» ،م ـ ــا ي ـع ـن ــي أن واشـ ـنـ ـط ــن،
وان ـس ـج ــام ــا م ــع مـ ــؤشـ ــرات ال ـبــوص ـلــة
الـتــركـ ّـيــة ،بــاتــت تتعامل «بــاملـفــرق» مع
الوجود املعارض السوري في الشمال
ع ـبــر أذرع م ـت ـع ـ ّـددة ،ال س ـطــوة كــرديــة
ُ
عليهاّ ،وتبقي ألنقرة ساحة عملياتها
وت ـت ـج ــنــب مـشـكـلـتـهــا «ال ـق ــوم ـي ــة» مع
الشريط الكردي الحدودي.
وت ـع ـت ـب ــر أن ـ ـقـ ــرة س ـ ّـب ــاق ــة إلـ ـ ــى ال ـع ـمــل
وفـ ـ ــق أس ـ ـلـ ــوب «املـ ـ ـف ـ ـ ّـرق» فـ ــي امل ـش ـهــد
ال ـ ـس ـ ــوري ،ف ـه ــي الـ ـت ــي ح ــاف ـظ ــت عـلــى
ام ـت ــداد ال ـس ـنــوات الـســابـقــة عـلــى مـبــدأ
«تــوزيــع البيض على كــل السلل» ،بــدءًا
م ــن امل ـج ـم ــوع ــات ال ـت ــرك ـم ــان ـ ّـي ــة ،مـ ــرورًا
ب ـم ـك ـ ّـون ــات «ال ـج ـب ـهــة ال ـش ــام ـ ّـي ــة» ،إلــى
«جـيــش الـفـتــح» ،و«داع ـ ــش» ،و«الـحــزب
ً
اإلســامــي التركستاني» ،وص ــوال إلى
«ج ـيـ ّـش س ــوري ــا ال ـج ــدي ــد» .ول ـيــس من
املتوقع إزاء سير األحــداث كما تشتهي
ّ
أن ـقــرة أن تتخلى األخ ـي ــرة عــن حلمها
األبـ ــرز «املـنـطـقــة اآلم ـن ــة» .وعـلــى الــرغــم
من صعوبة اإلقدام على خطوة مماثلة
فــي ظــل ح ــرص مــوسـكــو امل ـتــزايــد على
ّ
السورية،
تكثيف حضورها في األجواء
َ
غير أن املراحل املقبلة قد تشهد عودة
األتــراك إلى عزف األسطوانة ذاتها ،مع
ّ
الجغرافية
تعديالت قــد تـطــاول البقع
املقترحة لتلك املنطقة.

سوريا ما بعد «باريس» :فلينشر أوباما جنوده ولتوقف فرنسا اإلذعان آلل سعود
إعداد صباح أيوب
ه ــو االنـ ـقـ ـس ــام ف ــي اآلراء ذات ـ ــه ال ــذي
ّ
يلي كل ّ
تطور أمني ـ سياسي يتعلق
ب ــأح ــد مـ ـك ـ ّـون ــات ال ـ ـحـ ــرب الـ ـس ــوري ــة.
اعتداءات باريس ُ
«ولدت في سوريا»،
ّ
أجمع املحللون ،وعليه فإن رد الفعل
ي ـج ــب أن ي ـت ــرج ــم هـ ـن ــاك ف ــي «مـعـقــل
داعــش» .عيون ّاملحللني واقتراحاتهم
اتـجـهــت ال ــى ال ــرق ــة ،عــاصـمــة «الــدولــة
ّ
اإلس ــامـ ـي ــة» ب ـح ـســب م ـح ـتــل ـي ـهــا مــن
ّ
ّ
امل ـت ـطـ ّـرفــن ،ال ـتــي حــلــت م ـحــل «مــركــز
ال ـق ـيــادة» فــي أفـغــانـسـتــان وباكستان
في املقاالت« .دا ّعــش» عنوان اإلرهاب
(الـجــديــد) والــرقــة عاصمته الجديدة
وسوريا ملعب مفتوح ،مــاذا سنفعل
ّ
اآلن؟ س ــأل الـصـحــافـيــون واملـعــلـقــون.
اآلراء األمـيــركـيــة انـقـسـمــت ،كاملعتاد،
بــن مـبـ ّـررة لسياسات الرئيس بــاراك
أوباما حيال سوريا ،واخرى منتقدة
ألدائ ـ ــه ولـخـطـطــه م ـنــذ ب ــداي ــة األزمـ ــة.
ح ـ ـ ـ ــاول امل ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــررون حـ ـص ــر األح ـ ـ ـ ــداث
األخـ ـي ــرة ب ـفــرن ـســا ،وتـسـلـيــط ال ـضــوء
على «فشل الجهاز األمني الفرنسي»
فـ ــي حـ ـم ــاي ــة ال ـ ـبـ ــاد ب ــرغ ــم إن ـ ـ ـ ــذارات
ك ـث ـيــرة وردتـ ـ ــه ع ــن اح ـت ـم ــال حـصــول

هجمة إرهــابـيــة ،وبــرغــم ب ــروز بعض
أسماء املعتدين على اللوائح األمنية،
ّ
ل ـك ــن مـنـتـقــدي س ـيــاســات أوب ــام ــا في
ســوريــا عـلــت أصــوا ّتـهــم م ــرة جــديــدة،
ّ
مكررين نعيهم لكافة الخطوات ّالتي
اتخذتها االدارة حيال سوريا وحثهم
على تصعيد التدخل األمـيــركــي ضد
«داعش» على األراضي السورية.
ج ــاي ـم ــس ج ـي ـف ــري ،س ـف ـيــر واش ـن ـطــن
ال ـســابــق ف ــي تــرك ـيــا والـ ـع ــراق ونــائــب
مستشار األمــن القومي ،دعــا صراحة
ال ــى إرس ــال «ق ــوة عسكرية حقيقية»
ملحاربة داعش .فـ«الدولة اإلسالمية»
بحسب جيفري لن تهزم على ما يبدو
ب ــ«أن ـصــاف ال ـح ـلــول» ال ـتــي اعتمدها
ّ
أوبـ ــامـ ــا ح ـت ــى اآلن .وال ـ ـحـ ــل بـحـســب
املستشار األمـنــي هــو «بــإرســال قــوات
عسكرية إضافية الــى ميادين القتال
السورية ضد داعش مدعومني بغطاء
جــوي» .عديد الجنود ،يقول جيفري،
لـيــس مــن ال ـض ــروري أن يـكــون كبيرًا،
ويقترح « ٨آالف جندي» فقط ويمكن
لجيوش غربية اخــرى املشاركة فيها
مثل فرنسا .السفير األميركي السابق
ّ
يرد على معارضي التدخل العسكري
فـ ــي سـ ــوريـ ــا ب ــالـ ـق ــول إن «الـ ــواليـ ــات

امل ـت ـحــدة لــن تـتــدخــل فــي ح ــرب أهلية
قــائ ـمــة ب ــل الـ ـه ــدف س ـي ـكــون ال ـق ـضــاء
على داعــش على أن تنسحب القوات
االميركية من األراضــي السورية فور
انتهاء املهمة».
قرار التدخل العسكري دعا اليه أيضًا

ماكس بوت في مجلة «ذي كومنتري»،
ال ـ ــذي اق ـ ـتـ ــرح ن ـش ــر حـ ــوالـ ــى  ٢٠أل ــف
ً
جـ ـن ــدي ف ــي ال ـ ـعـ ــراق أوال ،ومـنـحـهــم
صــاحـيــات قـتــالـيــة مـيــدانـيــة واسـعــة،
إضـ ــافـ ــة الـ ـ ــى إع ـ ـطـ ــاء األمـ ـ ـ ــر ل ـل ـق ــوات
الخاصة بتصفية قادة «داعش» .بوت
يرى أنه على اإلدراة األميركية «حشد
جـهــودهــا الــدبـ ّلــومــاسـيــة والعسكرية
لـخـلــق ق ــوة ســنـيــة مـشـتــركــة م ــن دول
املنطقة ملـحــاربــة داعـ ــش»« .ل ــم ننجح
بتأليف مـثــل تـلــك ال ـقــوة ألن الرئيس
ً
أوبــامــا ك ــان مـشـغـ ّـوال بـمـغــازلــة إي ــران
ـ التي يعدها السنة عــدوًا لهم ـ بغية
ّ
التوصل الى اتفاق نووي» ،علق بوت
منتقدًا أوباما.
مـ ــن ج ـه ـت ـه ــاّ ،
ردت اف ـت ـت ــاح ـي ــة «ذي
واش ـ ـن ـ ـطـ ــن ب ـ ــوس ـ ــت» عـ ـل ــى ال ــرئ ـي ــس
ّ
أوباما الذي اشتكى أخيرًا من أن «كل
مــن انتقد سياسته حـيــال ســوريــا لم
ً
ي ـق ـ ّـدم ل ــه ب ــدي ــا مـلـمــوســا غـيــر زي ــادة
ع ــدد ال ـج ـنــود ف ــي س ــوري ــا والـ ـع ــراق».
«بـ ــوسـ ــت» ق ــال ــت ألوبـ ــامـ ــا إن كــامــه
ه ــذا «غـيــر صـحـيــح» ،ألن «قـلـيـلــن أو
بعملية
ال أحــد مــن منتقديه طــالـبــوه
ّ
ع ـس ـكــريــة ضـخـمــة كـتـلــك ال ـت ــي شــنــت
في أفغانستان والعراق ،كما أن عددًا

الحدث

ً
من املستشارين عرضوا عليه حلوال
ب ـس ـي ـط ــة ،ك ـ ــان مـ ــن ش ــأن ـه ــا أن تــزيــد
الضغط على داعش لو اعتمدت».
وفـيـمــا كــانــت الــرســائــل املــوج ـهــة الــى
فــرنـســا قـلـيـلــة فــي اإلعـ ــام األم ـيــركــي،
ب ـ ـ ـ ــرز م ـ ـق ـ ــال ج ـ ـ ـ ـ ــوان ك ـ ـ ـ ــول ف ـ ــي «ذي
األميركية ،وفيه دعا باريس
نايشن» ّ
ال ـ ــى «ال ـ ـتـ ــوقـ ــف عـ ــن االصـ ـطـ ـف ــاف مــع
الـسـعــوديــة فــي ال ـحــرب ضــد داع ــش».
ك ــول رأى أن فــرنـســا مـثــل الـسـعــوديــة
ل ــم ت ـك ــن أول ــوي ـت ـه ــا م ـح ــارب ــة داع ــش
ّ
فـ ــي س ـ ــوري ـ ــا ،وقـ ـ ــد س ــلـ ـح ــت امل ـم ـل ـكــة
بـكـمـيــات ك ـب ـيــرة م ــن الـ ـس ــاح ،بينما
لــم ت ـشــارك األخ ـي ــرة فــي الـحـمـلــة ضد
داعش! الكاتب يشير الى أن «املصالح
االقتصادية الفرنسية مع آل سعود»،
ّ
هــي ال ـتــي خــطــت سـيــاســة فــرنـســا في
سوريا ،إذ إن باريس كانت من أشرس
الــدول التي دعمت مقاتلي املعارضة،
وطــالـبــت برحيل (الــرئـيــس الـســوري)
األسد» .ويذكر كول أن «املقاتلني
بشار ّ
تلقوا األمــوال الفرنسية ّ
تحول
الذين
مـعـظـمـهــم الـ ــى م ـت ـطـ ّـرفــن وبـعـضـهــم
ّ
انضم الى داعش» ،ويلفت الكاتب هنا
ال ــى أن ّ«لـ ــواء الـتــوحـيــد املـتـطــرف في
حلب تلقى دعمًا صريحًا وكبيرًا من

فرنسا».
كـ ــول ي ـت ـ ّ
ـوج ــه ف ــي م ـقــالــه الـ ــى فــرنـســا
وم ـن ـه ــا ال ـ ــى الـ ـغ ــرب ع ـل ــى ن ـح ــو ع ــام
ويـ ـ ــدعـ ـ ــوهـ ـ ــم ال ـ ـ ـ ــى «إع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة ت ــرتـ ـي ــب
أولوياتهم» بالنسبة الى سوريا ،فهو
ّ
يرى أن «التهديد األول بالنسبة إليهم
اآلن هو داعــش» ،لذا يجب أن يعملوا
ع ـلــى إزالـ ـت ــه ف ـ ــورًا «ثـ ــم ب ـعــدهــا يــأتــي
الـبـحــث ف ــي إس ـق ــاط األس ـ ــد» .ويـشـيــر
الكاتب إلى أن «الحليف األكثر فعالية
ضد داعش هو الجمهورية اإليرانية»،
فيما يقول إن «السعوديني ال يريدون
س ــوى إزاحـ ــة األس ــد ع ــن الـسـلـطــة كي
يـ ـح ـ ّـول ــوا س ــوري ــا ال ـ ــى دي ـك ـت ــات ــوري ــة
دي ـن ـيــة م ـت ـشــددة ك ـمــا ه ــو ال ـح ــال في
مملكتهم».
مـ ــن ج ـه ــة اخـ ـ ـ ــرى ،ب ـ ــرز م ــوق ــف شـبــه
مـ ّ
ـوح ــد ف ــي ب ـعــض اإلع ـ ــام األم ـيــركــي
(«ن ـ ـ ـيـ ـ ــويـ ـ ــورك تـ ــاي ـ ـمـ ــز»« ،واشـ ـنـ ـط ــن
بــوســت»« ،فــوريــن بوليسي»« ،معهد
واشـنـطــن لسياسات الـشــرق األدن ــى»
وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا) ي ــدع ــو الـ ـ ــى «ع ـ ـ ــدم إقـ ـف ــال
األبـ ـ ــواب بــوجــه الــاج ـئــن ال ـســوريــن
ب ـعــد أحـ ـ ــداث بـ ــاريـ ــس» ،إذ إن ه ــؤالء
«ي ــدف ـع ــون ث ـمــن ال ـت ـط ـ ّـرف أي ـض ــا وقــد
هربوا من بالدهم بسببه».

أصل البالء!
عندما يقع تفجير انتحاري أو إرهابي
في مناطق النفوذ الشعبي لحزب
الله في لبنان ،يخرج الناس ،والدماء
تغطيهم ،ومن حولهم الدمار ،ويقولون:
لن نترك املقاومة!
لو اكتفى ضحايا االرهاب بالصراخ
ومطالبة القوى االمنية بالعمل ملنع
االعتداء عليهم ،أو لو صرخوا من
الخوف أو األلم ،ملا طالبهم أحد بشيء.
وهم عندما يعلنون تمسكهم بخيارات
ّ
يصححون املوقف
املقاومة ،إنما
للجميع ،وجوهره :نحن هنا ،ندفع
ثمن خيارنا السياسي ،وهو ثمن كنا
نعرف أننا سندفعه يوم قررنا السير
خلف املقاومة .وألن ثقتنا باملقاومة
حقيقية ،ونحن من منحها التفويض
للقتال باسمنا ودفاعًا عنا ،فنحن
نعرف املسؤولية امللقاة على عاتقنا،
ونعرف أن الثمن كبير ،لكن اقتناعنا

شعبنا ّ
يتحمل ثمن
تفويضه المقاومة وال يتنكر
لكن شعوب الغرب تنفي
تفويض حكوماتها وال
تريد دفع األثمان
يقودنا الى حيث ّ
نردد بأصوات عالية:
كلنا فداء للمقاومة!
ّ
ببساطة شديدة ،ليس هذا هو رد فعل
اآلخرين من ضحايا االرهاب نفسه.
ليس مستغربًا من الذين قتل أوالدهم
في باريس أو أي مكان في العالم ،أن
يصرخوا مطالبني باالنتقام .وهم،
ربما ،في حالة ال تسمح لهم بقبول
النقاش حول أسباب ما يحصل
عندهم .لكن ،هل يعلن هؤالء عن
حجم استعدادهم لدفع ثمن مباشر
أو غير مباشر لسياسات حكوماتهم
في العالم؟
هنا ،سيبادر كثيرون الى القول:
هاجم االدارة االميركية وليس الشعب
االميركي .انت ِقد الحكم في فرنسا ،وال
ّ
تحمل الشعب الفرنسي املسؤولية.
هاجم حكومات بريطانيا وإسبانيا
وكندا وأوستراليا ،لكن اترك شعوب
هذه الدول .وحجة القائل ،أن الشعوب
ليست مسؤولة عن سياسات
حكوماتها.
ّ
فعليًا ،من يتغنى بالديموقراطية
الغربية ،وأن الحكام هناك يمثلون
حقيقة شعوبهم ،عليه أن يقبل
بالقاعدة التي تقول إن هذه الشعوب
ّ
ستتحمل ،عن قصد أو عن خطأ،
نتائج سياسات الحكام ،اقتصاديًا
وسياسيًا وأمنيًا .ومن يرفض
النقاش في االسباب ،ال يمكنه مطالبة
اآلخرين بالوقوف الى جانبه من دون
أي نقاش .وهذا ما سيظل بارزًا في
وجه هذه الشعوب ،في كل استحقاق
من نوع الهجمات االرهابية .ولن يكون
هناك أفق لتغيير ،ما لم تحاسب هذه
الشعوب حكوماتها وتسألها ّ
عما

تفعله في الجانب اآلخر من العالم.
ال أحد يبرر للمجرمني أفعالهم.
لكننا في بالد املشرق هنا ،حيث
فتح الغرب ،بأيدي جنوده وطائراته
وعمالئه من حكومات املنطقة ،أبواب
جهنم التي لم توصد حتى اآلن،
وأدت الى مقتل وجرح وإعاقة ماليني
العرب واملسلمني ،باسم الديموقراطية
وحقوق االنسان ،ال يمكن لنا
التغاضي ّ
عما تفعله الحكومات
االرهابية لهذه الدول .وليس تبريرًا
ّ
إرهابيو إله
ألي جريمة يقترفها
املوت ،لكن ،هل فكرت شعوب الغرب
وقياداته ،لحظة واحدة ،في حجم اآلالم
التي تسببت فيها حروبهم ألهل هذه
املنطقة؟
التحدي اآلن ،ال يتصل بمن يتفوق
في القتل وسفك الدماء ،بل بمن
يقدر على اتباع سياسات تصحح
االخطاء القائمة ،وتقفل االبواب أمام
املزيد من الجنون .ومن دون إحداث
تغييرات جوهرية في مقاربة الغرب
ملشاكل منطقتنا ،والتوقف عن
سرقة ثرواتنا ،وعن إرسال جيوشه
االرهابية ،سيكون من الصعب
توقع توقف آلة القتل عندهم .ومهما
أجروا من تحقيقات ،واتخذوا من
إجراءات ،فهم يعرفون في العمق أن
العالج يكون في نقطة املنشأ ،وهذه
النقطة ليست مجرد حجر أو بشر
في بالدنا ،بل هي فكرة مجنونة ،ال
تزال تنمو في حضن آل سعود ،أبرز
حلفاء هذا الغرب االرهابي .وهي
فكرة تعيش مرتاحة ،في حضن
مركز الصهيونية القائم في كيان
العدو الذي يعيش على دعم هذا
الغرب االستعماري.
كل املعلومات تتحدث عن انتقال
متواصل لعشرات العناصر الذين
ينوون تنفيذ هجمات إرهابية ودموية
في دول الغرب ،وحيث تصل أيديهم.
ّ
وكل اإلنذارات ،سبق أن تلقتها أجهزة
االمن الغربية على اختالفها .لكن ذلك
لن ّ
يغير في شيء ،متى ظل املوقف
السياسي على حاله .وهنا بيت
القصيد.
اليوم ،لم تعد الحرب نظرية على
االرهاب .وبدل أن يكون موقف روسيا
أو إيران أو حزب الله لحماية حليفهم
في دمشق ،فإن حربهم اليوم تثبت
مرة جديدة أنها حرب الدفاع عن
بالدهم ،وعن مواطنيهم ،وعن قيم
االنسانية والحق في حياة حرة.
ّ
وإذا فكر الغرب ،حكومات أو شعوبًا،
في أن درء االرهاب يكون بجنون
أعمى ودموي في بالدنا ،وبفائض
من العنصرية ضد العرب واملسلمني
في بالدهم ،فهم لم يتعلموا الدرس
بعد .واملأساة ،أن أحدًا منا ال يعرف
حجم الدماء التي يحتاج إليها الغربي،
حاكمًا أو محكومًا ،حتى يفهم أنه،
حتى إشعار آخر ،يمثل أصل البالء!
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الحدث

ّنبه بوتين إلى أن «االنتقام ال ّ
مفر منه» بحق من يقف وراء إسقاط الطائرة الروسية

تقرير

إخالء شبه كلي من مصر ...وتشديد القصف في سوريا مع تعزيز حماية روسيا

موسكو تدخل «الحرب المفتوحة» من أبوابها
دعوة روسية صريحة إلى
العالم من أجل «تشكيل
جبهة واسعة لمحاربة
اإلرهاب» أفصحت عن
نية موسكو دخول حرب
مفتوحة ضد «داعش»
والتنظيمات الشبيهة به في
المنطقة .إلى جانب ذلك ،قرر
فالديمير بوتين «االنتقام»
عبر العمل االستخباري من
المسؤولين عن تفجير طائرة
الركاب فوق سيناء ،عارضًا
 50مليون دوالر لمن يوصله
إليهم
ق ــدم ــت وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة ومـجـلــس
ال ــدوم ــا (ال ـ ـنـ ــواب) ف ــي روسـ ـي ــا ،يــوم
أم ـ ــس ،م ـطــال ـبــة إلـ ــى م ـج ـلــس األمـ ــن،
م ـ ــن أج ـ ـ ــل ات ـ ـخ ـ ــاذ «ق ـ ـ ـ ـ ــرار ل ـت ـش ـك ـيــل
ج ـب ـهــة واسـ ـع ــة مل ـح ــارب ــة اإلرهـ ـ ـ ــاب»،
ومــن دون تأخير .حلف جديد بــدأت
روس ـ ـيـ ــا ب ـ ـنـ ــاءه بـ ـج ــان ــب ت ـحــال ـف ـهــا
ال ـق ــائ ــم م ــع م ـح ــور املـ ـق ــاوم ــة ،ولـكـنــه
يـقــابــل «الـحـلــف األمـيــركــي ـ ـ الــدولــي»
مل ـح ــارب ــة «داع ـ ـ ـ ــش» ،الـ ـ ــذي ق ـ ــال عـنــه
وزي ــر الـخــارجـيــة ال ــرو ّس ــي ،سيرغي
الف ـ ـ ـ ـ ــروف ،إنـ ـ ــه «يـ ـتـ ـج ــن ــب م ـهــاج ـمــة
وحدات داعش القادرة على ٌمهاجمة
ال ـج ـي ــش ال ـ ـس ـ ــوري» .ت ـح ــال ــف لـيــس
م ـعــروفــا شـكـلــه ونـتــائـجــه س ــوى أنــه
تنسيق مـيــدانــي بــدأتــه مــوسـكــو مع
باريس التي تعرضت لضربة أخرى
قاتلة في عقر دارهــا ،وقد تشرك ّفيه
الصني بصورة غير مباشرة ،كما ملح
الرئيس فالديمير بوتني .لكن روسيا
أكدت أنها ستتصرف في هذا الشأن
ّ
بـمــا يــتـســق مــع امل ــادة  51مــن ميثاق
األمم املتحدة.
ك ـ ــل ه ـ ـ ــذه الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــورات ال ـس ـي ــاس ـي ــة،
الـتــي رافـقـهــا حـشــد كبير فــي املـيــدان
ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوري ،جـ ـ ـ ـ ــاءت ب ـ ـعـ ــدمـ ــا تـ ـ ّ
ـوعـ ــد
ب ــوت ــن ب ــال ــوص ــول إلـ ــى اإلره ــاب ـي ــن
املسؤولني عن تفجير طائرة الركاب
« »A321فــوق سيناء «أينما وجــدوا
وف ــي أي م ـكــان ف ــي ال ـع ــال ــم» ،ف ــي ظل
إعـ ــان رئ ـي ــس ج ـه ــاز االس ـت ـخ ـبــارات
الروسية ،ألكسندر بورتنيكوف ،أن

ً
ّ
«ع ـم ــا إره ــاب ـي ــا» تـسـ ّـبــب ف ــي تحطم
ً
الـطــائــرة التي أوقـعــت  224قتيال في
 31ت ـش ــري ــن األول املـ ــاضـ ــي .وأوع ـ ــز
الرئيس الــروســي إلــى االستخبارات
الــروسـيــة بالتركيز على البحث عن
املتورطني في تفجير الطائرة ،محذرًا
«جميع الــذيــن سيحاولون مساعدة
اإلرهــاب ـيــن» مــن أنـهــم «سيتحملون
امل ـس ــؤول ـي ــة ع ــن ان ـع ـك ــاس ــات ذل ـ ــك»،
ومؤكدًا أن الضربات ضد اإلرهابيني
في سوريا «يجب أن تتواصل وتزداد
ك ـ ـثـ ــافـ ــة» ،كـ ــي يـ ـ ـ ــدرك امل ـ ـجـ ــرمـ ــون أن
«االنتقام ال مفر منه».
وقت
وكــان بورتنيكوف قد أفــاد ،في
ٍ
سابق ،بأن فحص الحقائب الخاصة
ببعض ركاب الطائرة سمح بالعثور
عـلــى آث ــار م ــواد مـتـفـجــرة ،مــؤك ـدًا أن
انفجار عبوة يدوية الصنع على منت
الطائرة أد إلى تحطمها في سيناء.
ّ
وقدر الخبراء قوة العبوة بكيلوغرام
واحد من مادة «التروتيل» ،وهذا ما
يـفـســر تـســاقــط أجـ ــزاء ال ـطــائــرة على
مساحة واسعة ،وهو ما دفع «هيئة
األمن الفدرالية» الروسية إلى اإلعالن
عن أن السلطات «ستدفع  50مليون
دوالر أمـيــركــي ملــن يــدلــي بمعلومات
ستساعد في القبض على املجرمني»،
إشارة إلى تنظيم «والية سيناء»
في
ّ
الذي تبنى إسقاط الطائرة.
على الـجــانــب املـصــري ،ال ت ــزال حالة
االرتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاك مـ ـسـ ـيـ ـط ــرة ّ عـ ـل ــى امل ـش ـه ــد
الـسـيــاســي بـعــدمــا تـيــقـنــت مـصــر من
خ ـســارت ـهــا ال ـف ــادح ــة ع ـلــى الـصـعـيــد
االق ـت ـص ــادي ،وال ـت ـخ ـ ّـوف م ــن تـضــرر
ً
ع ــاق ــات ـه ــا ب ــروسـ ـي ــا ،فـ ـض ــا ع ــن أن
«والي ــة سيناء» أوجـعــت القاهرة من
خارج سيناء .واكتفى رئيس الوزراء
امل ـصــري ،شــريــف إسـمــاعـيــل ،بالقول
إن ب ـ ـ ــاده س ـت ــأخ ــذ ب ـع ــن االع ـت ـب ــار
ن ـت ــائ ــج ال ـت ـح ـق ـي ـقــات ال ـت ــي تــوصـلــت
إلـ ـيـ ـه ــا الـ ـسـ ـلـ ـط ــات ال ـ ــروسـ ـ ـي ـ ــة ،بـعــد
اج ـت ـمــاع م ـط ـ ّـول لـحـكــومـتــه ف ــي شــرم
الشيخ أمس لبحث مصير السياحة.
ولــم يفت إسماعيل التلميح إلــى أن
«الـ ـع ــاق ــات امل ـص ــري ــة ـ ـ ـ ال ــروس ـي ــة لم
ً
تمس» ،مستدال بالتنسيق املتواصل.
ف ـ ـ ــي غ ـ ـ ـضـ ـ ــون ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،نـ ـقـ ـل ــت وكـ ــالـ ــة
«روي ـ ـ ـتـ ـ ــرز» عـ ــن مـ ـس ــؤول ــن أم ـن ـيــن
أمــس ،أن السلطات املصرية تحتجز
اثنني من موظفي مطار شرم الشيخ
الدولي يشتبه في صلتهما بحادث
تحطم الطائرة الروسية« ،من ضمن
 17ش ـخ ـص ــا ي ـش ـت ـب ــه فـ ــي أن اث ـن ــن

أمر بوتين
البحرية
الروسية
بالعمل مع
نظيرتها
الفرنسية
«كحلفاء»

منهم ساعدا من زرعــوا القنبلة على
ال ـط ــائ ــرة» .وق ــال أح ــد امل ـســؤولــن إن
ل ـق ـط ــات ك ــامـ ـي ــرات امل ــراقـ ـب ــة أظ ـه ــرت
أحد املوظفني يحمل حقيبة من أحد
مباني املطار ويسلمها إلــى املشتبه
فيه اآلخــر الــذي كــان يضع الحقائب
فــي مـخــزن ال ـطــائــرة وه ــي تـقــف على
امل ـم ــر ،وك ــان ه ــذا امل ــوظ ــف يـعـمــل في
«الخدمات األرضية».
«الداخلية» املصرية نفت ،في املقابل،
هذه األنباء ،وقالت إنها عارية تمامًا
ً
مــن الـصـحــة جملة وتـفـصـيــا .ولكن
ذلــك لم يمنع وزيــر الداخلية ،مجدي
عبد الغفار ،من إصدار أوامر بتعزيز
اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات األمـ ـنـ ـي ــة فـ ــي امل ـ ـطـ ــارات
امل ـص ــري ــة ك ــاف ــة ،وت ـك ـث ـيــف إجـ ـ ــراءات
الـتـفـتـيــش ،فـيـمــا ت ـحــدث م ـصــدر في
وزارة ال ـط ـيــران ،إل ــى «األخـ ـب ــار» ،عن
أن فرضية االنـفـجــار بقنبلة خفيفة
ال ـ ـ ـ ــوزن قـ ــد تـ ـك ــون ص ـح ـي ـح ــة ،لـكـنــه
تساءل عن املكان الذي أتت منه« ،هل
مصدره مطار شــرم الشيخ أم املطار
الـقــادمــة منه الـطــائــرة قبل أن تحمل
الركاب الــروس؟» .وأشار املصدر إلى
ّ
«تتبع خــط سير
أنهم يعملون على
الطائرة قبل وصولها مصر».
ومع أن القاهرة لم تعلن انتهاء عمل
لجنة التحقيق ،ف ــإن مــوسـكــو قــررت
املضي في حربها على «داعش» بكل
قوة ،على ضوء أوامر بوتني ،بصفته
القائد األعلى للقوات املسلحة ،تكثيف
الـ ـغ ــارات ع ـلــى م ــواق ــع املـسـلـحــن في
سوريا .وترافق ذلــك مع إعــان وزير
ال ــدف ــاع ال ــروس ــي ،سـيــرغــي شــويـغــو،
أن القاذفات االستراتيجية الروسية
«توبوليف  ،»160و«توبوليف ـ  95إم
إس» ،و«توبوليف  22إم إس» صارت
تشارك في العمليات الجوية.
وقـ ــال شــوي ـغــو إن «الـ ـق ــوات الـجــويــة
ال ـف ـض ــائ ـي ــة الـ ــروس ـ ـيـ ــة دمـ ـ ـ ــرت 140
هــدفــا لتنظيم الــدولــة اإلســامـيــة في
سـ ــوريـ ــا .ف ـق ــط ف ــي الـ ـي ــوم األول مــن
ال ـع ـم ـل ـيــة ال ـج ــوي ــة ،ق ـم ـنــا بــأك ـثــر من
 127طلعة جوية ودمرنا  206أهداف
لإلرهابيني ،وحاليًا قمنا بـ 82طلعة
دمرنا خاللها  140هدفًا للعصابات
اإلرهابية ،والعملية ال تزال مستمرة،
وسـنـضــاعــف قصفنا إل ــى ضعفني»،
مشيرًا إلــى إطــاق  34صــاروخ كروز
املحمولة جوًا على أهداف للمسلحني
«وف ـ ـ ـ ــق مـ ـعـ ـل ــوم ــات اسـ ـتـ ـخـ ـب ــاراتـ ـي ــة
مسبقة».
فــي هــذا الــوقــت ،أمــر بــوتــن البحرية

ال ــروسـ ـي ــة ف ــي امل ـت ــوس ــط ب ــاالت ـص ــال
مـ ــع ن ـظ ـي ــرت ـه ــا ال ـف ــرن ـس ـي ــة وال ـع ـم ــل
مـ ـع ــا «كـ ـحـ ـلـ ـف ــاء» ف ـ ــي ال ـح ـم ـل ــة ضــد
«داعـ ـ ـ ـ ــش» .وبـ ـع ــدم ــا أعـ ـل ــن الــرئ ـيــس
الفرنسي فرانسوا أوالند نشر حاملة
ال ـطــائــرات «ش ــارل دي ـغــول» فــي مياه
ش ــرق امل ـتــوســط ،ق ــال بــوتــن إن «مــن
الـ ـ ـض ـ ــروري إجـ ـ ـ ــراء ات ـ ـصـ ــال م ـبــاشــر
مــع الفرنسيني» ،كذلك ذكــر الكرملن
أن ال ــزع ـي ـم ــن ات ـف ـق ــا ع ـل ــى «تـ ـع ــاون
اس ـت ـخ ـب ــاري» ب ـش ــأن س ــوري ــا .ولـكــن
ديميتري بيسكوف ،وهو السكرتير
ال ـص ـحــافــي ل ـلــرئ ـيــس الـ ــروسـ ــي ،أكــد
أن ب ــاده «ال ت ــدرس ال ـق ـيــام بعملية
ب ــري ــة ضـ ــد م ـع ــاق ــل اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــن فــي
س ــوري ــا .أري ـ ــد ال ـتــذك ـيــر بـ ــأن عملية
الـقــوات الفضائية الـجــويــة الروسية
تنفذ دعـمــا لهجوم ال ـقــوات املسلحة
السورية البرية بالذات».
فـ ــي سـ ـي ــاق م ـت ـص ــل ،ق ـ ــال ب ــوت ــن إن
الـ ـتـ ـع ــاون الـ ــروسـ ــي ـ ـ ـ ال ـص ـي ـن ــي فــي
مختلف امل ـج ــاالت ،بـمــا فيها املـجــال
ً
العسكري ،يمثل عامال مهمًا يساهم
في استعادة استقرار الوضع العاملي.
جـ ــاء حــدي ـثــه خـ ــال اج ـت ـمــاعــه أمــس
مــع نــائــب رئـيــس املـجـلــس العسكري
املـ ــركـ ــزي ال ـص ـي ـن ــي ،س ـي ــو ت ـس ـيــان،

فــي مــوسـكــو ،مـعــربــا لــه عــن ارتـيــاحــه
ل ــ«وت ـي ــرة تـعــزيــز ال ـت ـعــاون الــروســي
والصيني».
عـ ـل ــى صـ ـعـ ـي ــد ق ـ ــري ـ ــب ،أع ـ ـلـ ــن وزي ـ ــر
ال ـ ــداخـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـ ـ ــروس ـ ـ ـ ــي ،ف ــاديـ ـمـ ـي ــر
كــولــوكــول ـت ـس ـيــف ،أم ـ ــس ،أن وزارت ـ ــه
تتخذ «اإلج ـ ــراءات لتعزيز املستوى
األمني في أماكن التجمعات العامة».
وأضاف أن «وزارة الداخلية الروسية
م ـس ـت ـعــدة ل ـكــل ال ـت ـع ـق ـيــدات ال ـت ــي قد
ت ـن ـجــم ع ــن الـ ـتـ ـه ــدي ــدات اإلره ــابـ ـي ــة،
مـشــددًا على أن ال ــوزارة لديها خبرة
في ّ
صدها».
إلــى ذلــك ،ومــع إفــادة وزارة السياحة
ال ــروس ـي ــة ب ــإج ــاء أك ـث ــر م ــن  72ألــف
روسـ ـ ـ ــي م ـ ــن املـ ـنـ ـتـ ـجـ ـع ــات امل ـص ــري ــة
منذ تعليق حركة الـطـيــران الروسي
مــع م ـصــر ،ف ــإن مــوسـكــو سـتـكــون قد
ن ـف ــذت إخـ ـ ـ ً
ـاء ش ـبــه ك ـلــي لـسـ ّـيــاحـهــا
هناك (نحو  80ألفًا) ،في ظل منعها
مواطنيها من الذهاب إلى مصر.
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب،
األناضول ،سبوتنيك)

أمر الرئيس
الروسي بتكثيف
الغارات في سوريا
(أ ف ب)

ً
الدائرة األمنية البريطانية تشهد قبوال ضمنيًا إلمكانية طلب فرنسا تدخل «الناتو» (أ ف ب)

ّ
ّ
سجال حول تدخل «أطلسي» دونه عقبات
إعداد نادين شلق
لـ ــم ت ـح ـس ــم بـ ــاريـ ــس أمـ ــرهـ ــا .ال تـ ــزال
الهجمات التي ّ
تعرضت لها األسبوع
املــاضــي تـفـتــح ال ـبــاب أم ــام تحليالت
وت ـك ـ ّـه ـن ــات وص ـ ــل ب ـع ـض ـهــا إل ـ ــى حــد
الحديث عن إمكان لجوء فرنسا إلى
طلب تدخل «حلف شمال األطلسي»
ف ــي س ــوري ــا ملــواج ـهــة «داعـ ـ ــش» ،بـنـ ً
ـاء
ع ـل ــى امل ـ ـ ــادة ال ـخ ــام ـس ــة م ــن م ـعــاهــدة
الـ ـحـ ـل ــف .ت ـك ـ ّـه ـن ــات لـ ــم ت ـن ـض ــج ب ـعــد،
ولـكـنـهــا عـكـســت رغ ـب ــة ل ــدى كـثـيــريــن
ف ــي إع ـ ــادة إح ـي ــاء م ــا ب ـعــد  11أي ـلــول
األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ،ف ـ ــي وق ـ ـ ــت ال ت ـ ـ ـ ــزال ف ـيــه
ّ
تتروى في التقدم
الحكومة الفرنسية
باتجاه هذه الخطوة ألسباب كثيرة،
تـ ـب ــدأ مـ ــن الـ ــداخـ ــل وال ت ـن ـت ـهــي عـنــد
ال ـح ـل ـفــاء ف ــي الـ ـخ ــارج ف ـق ــط ،ب ــل عند
الخصوم أيضًا.
ولـكــن ليست الهجمات وحــدهــا التي
ف ـت ـحــت الـ ـب ــاب ع ـلــى م ـصــراع ـيــه أم ــام
ال ـت ــأوي ــات ال ـك ـث ـيــرة ،ب ــل إن الــرئـيــس
فرانسوا هوالند ساهم في استنتاج
ما تقدم ،حني قــال إن بــاده في حالة
ح ــرب ،ب ــال ـت ــوازي م ــع طـلـبــه مـســاعــدة
أوروب ـ ـ ـ ــا فـ ــي م ــواجـ ـه ــة ه ـ ــذا ال ـخ ـط ــر.
فرنسا الـيــوم يمكن أن تـكــون التالية
بـعــد ال ــوالي ــات املـتـحــدة فــي اسـتــدعــاء
املـ ـ ــادة ال ـخــام ـســة م ــن م ـع ــاه ــدة حلف

«ش ـم ــال األط ـل ـس ــي» ،وب ــاري ــس حاليًا
يــراهــا الـبـعــض ن ـيــويــورك ع ــام ،2001
وب ــال ـت ــال ــي ي ـم ـكــن ل ـل ـس ـي ـن ــاري ــوات أن
تجنح إلــى كــل مــا هــو غير مستحب،
حـ ـت ــى ب ــال ـن ـس ـب ــة إلـ ـ ــى بـ ـع ــض الـ ـ ــدول
الـ ـغ ــربـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـ ــرى ف ـ ــي الـ ـت ــدخ ــل
العسكري الرسمي في سوريا تهديدًا
ألمـنـهــا ال ـقــومــي .فــرغــم أن «ال ــوالي ــات
املـتـحــدة وف ــت مسبقًا بمسؤولياتها
في سياق عمليات الحلف األطلسي،
فــي حــال طلبت فرنسا الـتــدخــل وفقًا
للمادة الخامسة ،ولكن الدول األخرى
ال ـتــي ات ـخ ــذت امل ـقــاعــد الـخـلـفـيــة ،مثل
أملــانـيــا ،يمكن أن تـقــدم دعـمــا إضافيًا
إل ــى ال ـج ـهــود ف ــي س ــوري ــا ،ول ـك ــن من
ّ
غير ّ
تصعد في استخدامها
املرجح أن
ل ـل ـقــوة» ،ي ـقــول املـحـلــل الـعـسـكــري في
م ــرك ــز «س ـت ــرات ـف ــور» ع ـمــر ال ـع ـمــرانــي
لشبكة «ســي ان بــي ســي» األميركية،
م ـض ـي ـفــا أنـ ـه ــا «مـ ـس ــأل ــة ت ـت ـع ـلــق فــي
النهاية بالسياسة الداخلية أكثر من
كونها مسألة عسكرية».
بــري ـطــان ـيــا وض ـع ـهــا ل ـيــس مختلفًا
كثيرًا .قد يستفيد رئيس حكومتها
دي ـف ـي ــد ك ــامـ ـي ــرون م ــن ف ــرص ــة طـلــب
فرنسا تدخل «الـنــاتــو» ،ليستخدمه
ّ
ك ـعــذر طــاملــا انـتـظــره ل ـشــن ح ــرب في
س ــوري ــا ،ول ـكــن أي ـضــا ه ـنــاك عــوائــق
أمامه في هــذا املـجــال .بــول مايسون

ي ـق ــول ف ــي ص ـح ـي ـفــة «ذا غـ ــارديـ ــان»
إن «ال ـ ــدائ ـ ــرة األم ـن ـي ــة ال ـبــري ـطــان ـيــة
ً
تـشـهــد ق ـب ــوال ضـمـنـيــا إلم ـك ــان طلب
فــرنـســا تــدخــل الـنــاتــو وال ـل ـجــوء إلــى
املــادة الخامسة من معاهدة الحلف،
ال ـتــي تـتـطـلــب م ــن بــريـطــانـيــا تـقــديــم
ال ــدع ــم ال ـع ـس ـك ــري ل ـح ـل ـيــف ت ـع ـ ّـرض
ل ـ ـه ـ ـجـ ــوم» .وفـ ـيـ ـم ــا ي ـش ـي ــر ال ـك ــات ــب
إل ـ ـ ــى أن «املـ ـخـ ـطـ ـط ــن ال ـع ـس ـك ــري ــن
ال ـبــري ـطــان ـيــن ي ـق ــوم ــون ،ف ــي الــوقــت
الـ ـح ــال ــي ،ب ــاس ـت ـك ـش ــاف الـ ـخـ ـي ــارات
املـ ـت ــاح ــة أم ــامـ ـه ــم فـ ــي حـ ـ ــال طـلـبــت
فرنسا املساعدة العسكرية» ،إال أنه
يضيف في حال «صياغة االستجابة
البريطانية ـ مع أو بدون الناتو ـ فإن
املشاكل (التي ستواجهها الحكومة)
ك ـب ـيــرة ،ذل ــك أن الـنــاخـبــن ال يثقون
بــال ـع ـمــل ال ـع ـس ـك ــري .وهـ ــم ي ـخــافــون
ـ ـ ـ ـ بـ ـ ـن ـ ـ ً
ـاء عـ ـل ــى ال ـ ــدالئ ـ ــل م ـ ــن ال ـ ـعـ ــراق
وأفغانستان ـ من أن تؤدي الحمالت
الحربية إلى الفوضى ،وهو ما يفتح
امل ـجــال أم ــام اقـتـتــال طــائـفــي ،إضــافــة
إلى الجهاد وقتل املدنيني».
أم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــا ،تـ ـكـ ـث ــر اإلي ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاءات ع ـلــى
امل ـ ـ ـس ـ ـ ـتـ ـ ــوى الـ ـ ــرس ـ ـ ـمـ ـ ــي واإلعـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــي
والـتـحـلـيـلــي؛ فـقــد دع ــا ع ــدد قـلـيــل من
املسؤولني إلى انتشار عسكري كبير،
ومـنـهــم الـسـيـنــاتــور دي ــان فينستاين
وليندسي غراهام (مرشح جمهوري

فرنسا اليوم
يمكن
أن تكون
التالية بعد
أميركا في
استدعاء
المادة
الخامسة
من
معاهدة
حلف
«األطلسي»

للرئاسة األمـيــركـيــة) ،ال ــذي اقـتــرح أن
يتم إنشاء تحالف للتدخل في سوريا،
ً
بناء على إمكان طلب فرنسي رسمي
ل ـل ـم ـســاعــدة ،وف ــق م ـعــاهــدة «تـحــالــف
شمال األطـلـســي» ،وبـنـ ً
ـاء على أحكام
الدفاع املشترك.
رغم ذلك ،تنقل صحيفة «وول ستريت
جـ ــورنـ ــال» ع ــن م ـس ــؤول ــن أمـيــركـيــن
وفـ ــرن ـ ـس ـ ـيـ ــن قـ ــول ـ ـهـ ــم إن الـ ـبـ ـل ــدي ــن
يعارضان تدخل «الناتو» في الحرب
الـســوريــة ،بحجة أن «الـتـحــالــف الــذي
ت ـق ــوده ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة حــالـيــا هو
أفـضــل ملــواصـلــة ال ـح ــرب» .كــذلــك ،فــإن
ً
مـســؤوال فرنسيًا أفــاد الصحيفة بأن
فرنسا «تعلم تمامًا أن إعالنًا للحرب
ً
بناء على املادة الخامسة أصبح يشكل
مادة سياسية في واشنطن ،وبالتالي
هناك خــوف من أن يستخدم من قبل
الـ ـصـ ـق ــور ل ـل ـض ـغ ــط عـ ـل ــى ال ـح ـك ــوم ــة
األمـيــركـيــة لـتــوسـيــع ال ـحــرب بطريقة
غير مقبولة شعبيًا في أوروبا».
ف ــي م ـقــابــل ذل ـ ــك ،ك ـتــب ال ـق ــائ ــد ال ـعــام
السابق لـقــوات «حلف األطلسي» في
ً
أوروب ــا ،جيمس ستافريديس ،مقاال
في مجلة «فورين بوليسي» ،شرح فيه
كيفية تنظيم تدخل الحلف األطلسي
في سوريا ،إذا ما طلبت فرنسا ذلك،
فـ»من حق باريس أن تتوقع من الناتو
ل ـع ــب دور م ـه ــم فـ ــي سـ ـي ــاق اإلع ـ ـ ــداد
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لــ ّ
ـرد ع ـس ـكــري ع ـلــى ال ـه ـج ـم ــات» ،قــال
س ـتــافــريــديــس ،م ـش ـي ـرًا إل ــى تــأسـيــس
«الـنــاتــو» «بـنـ ً
ـاء على مقدمة أساسية
منصوص عليها فــي البند الخامس
من املعاهدة ،تنص على أن ّ
أي اعتداء
ّ
مـســلــح عـلــى إح ــدى الـ ــدول األع ـض ــاء،
ً
ي ـع ـت ـبــر اعـ ـ ـت ـ ــداء م ـس ـل ـحــا ع ـل ــى بـقـيــة
الــدول ،ويجب املـبــادرة بمباشرة حق
الــدفــاع الشرعي ،الـفــردي والجماعي،
وفقًا للمادة  51من ميثاق هيئة األمم
املتحدة».
مــن ه ـنــا ،يــذكــر سـتــافــريــديــس أن ــه إذا
م ــا أرادت فــرن ـســا أن تـصـبــح ال ــدول ــة
الثانية بعد أميركا في إطار استدعاء
حلف األطـلـســي ،فــإن الـخـطــوة األولــى
الـ ـت ــي ي ـج ــب ع ـل ـي ـهــا ال ـق ـي ــام ب ـه ــا هــي
ال ـل ـج ــوء إلـ ــى ال ـت ـش ــاور وف ـق ــا ل ـل ـمــادة
الــرابـعــة (الـتــي تنص على إق ــرار ّمبدأ
التشاور فــي مــا بــن األط ــراف املوقعة
على املـيـثــاق ،فــي حــال حــدوث تهديد
ل ـســامــة أراض ـ ــي إح ــداه ــا ،أو تـهــديــد
استقاللها السياسي ،أو أمنها).
ً
ك ــات ــب املـ ـق ــال ذكـ ــر مـ ـث ــاال قــري ـبــا على
حـ ـص ــول ذلـ ـ ــك ،وهـ ــو ف ــي عـ ــام ،2014
عـنــدمــا طـلـبــت تــركـيــا اجـتـمــاعــا وفـقــا
للمادة الرابعة ،بعد هجمات «داعش»
ف ـي ـهــا .وف ـق ــا ل ـس ـتــافــريــديــس ،ف ــإن من
امل ـت ــوق ــع أن ي ـخ ـلــص االجـ ـتـ ـم ــاع إل ــى
اع ـت ـبــار هـجـمــات ب ــاري ــس ـ ـ ن ـظ ـرًا إلــى
حـجـمـهــا ونـطــاقـهــا ـ ـ خــاضـعــة للبند
الخامس.
عن مهمة «الناتو» في سوريا ،يشير
الكاتب إلى أن هدفها األساسي يجب
أن ي ـكــون دح ــر «داعـ ـ ــش» ف ــي ســوريــا
وتدمير البنى التحتية التي أنشأها
هـ ـن ــاك ،مـضـيـفــا أن م ـثــل هـ ــذه املـهـمــة
«س ـي ـك ــون ل ـه ــا م ـن ـف ـعــة أخ ـ ـ ــرى ،وه ــي
إظـ ـه ــار أن «حـ ـل ــف األطـ ـلـ ـس ــي» يــريــد
ً
فـعــا الـتـصــرف بشكل حــاســم عندما
يتعرض لتهديد».

إسرائيل تدفع يهود فرنسا إلى «الهجرة»
يحيى دبوق
اس ـ ـت ـ ـغ ـ ـلـ ــت إس ـ ـ ــرائـ ـ ـ ـي ـ ـ ــل الـ ـهـ ـجـ ـم ــات
اإلره ــاب ـي ــة األخ ـي ــرة ف ــي ب ــاري ــس كي
تدفع اليهود الفرنسيني إلى االنتقال
إليها .وعمدت تل أبيب بعد ساعات
مـ ـ ـع ـ ــدودة ع ـل ــى الـ ـهـ ـجـ ـم ــات ،إل ـ ــى أن
تشيع جـوًا إضافيًا من الرعب ُتجاه
أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن نـ ـص ــف مـ ـلـ ـي ــون يـ ـه ــودي
فرنسي ،معظمهم يسكن فــي مدينة
ب ــاري ــس .فـقــد وج ــه رئ ـيــس الحكومة
اإلسرائيلية ،بنيامني نتنياهو ،إلى
وزارة ال ـخــارج ـيــة ف ــي ت ــل أب ـي ــب كي
تطلب من السلطات الفرنسية تعزيز
اإلج ـ ـ ـ ــراءات األم ـن ـي ــة حـ ــول امل ـصــالــح
واملـ ـنـ ـش ــآت الـ ـيـ ـه ــودي ــة فـ ــي ف ــرن ـس ــا،
خشية تعرضها الع ـتــداءات جديدة،
األمــر الــذي أدى إلــى ارتـفــاع منسوب
الخشية لدى اليهود الفرنسيني.
وع ـمــدت إســرائ ـيــل أي ـضــا ،بمساعدة
من «الوكالة اليهودية» ،إلى االتصال
باليهود ودفعهم إلى «الهجرة» إلى
إسرائيل ،على خلفية الوضع األمني

املــرشــح وف ــق تعبير «االسـتـخـبــارات
العسكرية» إلــى مــزيــد مــن الهجمات
ال ـتــي ق ــد ال ت ـط ــاول فــرن ـســا فـحـســب،
بل عواصم غربية على امتداد القارة
األوروبية ،فيما تؤكد إسرائيل ،على
ل ـســان وزي ــر األمـ ــن ،مــوشـيــه يـعـلــون،
أنــه ال قلق مــن داعــش ضــد إسرائيل،
ألن هذا التنظيم «غير معني إطالقًا
ب ــامل ــواجـ ـه ــة مـ ــع ال ـ ــدول ـ ــة ال ـي ـه ــودي ــة
رغــم وج ــوده الـقــوي فــي ســوريــا وفي
سيناء».
ف ــي ه ــذا االتـ ـج ــاه ،أك ــد نـتـنـيــاهــو أن
إس ــرائـ ـي ــل ه ــي املـ ـك ــان اآلم ـ ــن دائ ـم ــا
لـ ـلـ ـيـ ـه ــود ف ـ ــي ال ـ ـعـ ــالـ ــم ،ف ـ ــي رس ــال ــة
م ـب ــاش ــرة إل ــى ال ـي ـه ــود الـفــرنـسـيــن،
أم ــا اإلع ـ ــام ال ـع ـب ــري ،فـتـمــاشــى مع
ال ـتــوجــه ال ــرس ـم ــي ،ووجـ ــه ت ـقــاريــره
لتسليط ال ـضــوء عـلــى «مـهــاجــريــن»
من اليهود الفرنسيني إلى إسرائيل،
ورب ـط ـه ــم بــال ـه ـج ـمــات األخـ ـي ــرة فــي
ب ـ ــاري ـ ــس ،مـ ــع الـ ـعـ ـل ــم أن إج ـ ـ ـ ــراء ات
«الهجرة» نفسها ،تتطلب مدة تزيد
ج ـدًا عـلــى األي ــام امل ـعــدودة الفاصلة

عن الهجمات الباريسية.
وف ـ ـ ــي عـ ـيـ ـن ــة م ـ ـخ ـ ـتـ ــارة م ـ ــن اإلع ـ ـ ــام
العبري ،أشــار موقع «والــا» الواسع
االن ـت ـشــار ب ــن ال ـي ـهــود ف ــي إســرائـيــل
وف ـ ــي الـ ـ ـخ ـ ــارج ،إل ـ ــى أن «ال ـج ــال ـي ــة
اليهودية» في فرنسا تخشى البقاء
فـ ــي «ع ــاصـ ـم ــة ال ـ ـن ـ ــور» ،فـ ــي أع ـق ــاب
الـعـمـلـيــات الـتــي شهدتها شــوارعـهــا
فــي نهاية األس ـبــوع املــاضــي ،مشيرًا
إلـ ـ ـ ــى أن ال ـ ـي ـ ـهـ ــود ي ـ ـعـ ــانـ ــون ك ـث ـي ـرًا
وهـ ـ ــم يـ ـش ــاه ــدون أمـ ــاكـ ــن تــوج ـه ـهــم
وم ـع ـي ـش ـت ـهــم م ـل ـي ـئــة ب ــرج ــال األمـ ــن،
م ـث ــل مـ ــداخـ ــل ال ـك ـن ــس وامل ــؤسـ ـس ــات
ال ـي ـهــوديــة ،األمـ ــر الـ ــذي يـضـعـهــم في
دائرة من الخوف والخشية الدائمني.
ونتيجة لحالة الرعب ،وفق توصيف
املـ ــوقـ ــع ،هـ ـن ــاك ع ـ ــدد ك ـب ـيــر جـ ـ ـدًا مــن
األســر اليهودية تؤكد أنها ال تتردد
فــي الــرحـيــل والـتــوجــه إلــى إســرائـيــل،
ب ــل ب ـ ـ ــادرت ف ـع ـ ًـا إلـ ــى ذل ـ ــك .ويـشـيــر
امل ــوق ــع إلـ ــى أن «ق ـص ــص االس ـت ـف ــزاز
واملضايقة» بحق اليهود الفرنسيني
بــاتــت ال تـطــاق فــي األش ـهــر األخ ـيــرة،

اإلعالم
العبري
تماشى
بالحديث عن
«المهاجرين»
مع التوجه
الرسمي

األم ــر ال ــذي يـعــرقــل أس ـلــوب وطريقة
عيشهم في فرنسا ،وهــو أيضًا دافع
ل ـهــم ل ــ«ال ـه ـج ــرة» إل ــى إس ــرائ ـي ــل ،مع
أو م ــن دون ال ـه ـج ـمــات األخـ ـي ــرة في
باريس.
وتحدث «والــا» مع عــدد من اليهود
الفرنسيني ،الــذيــن أكــدوا أنهم قــرروا
املـ ـج ــيء إلـ ــى إس ــرائـ ـي ــل ،ومـعـظـمـهــم
قالوا إن تذكرة الطائرة جرى شراؤها
بناء
بالفعل قبل العمليات األخـيــرة
ً
ع ـلــى «ك ـ ـ ــوارث س ــاب ـق ــة» ف ــي فــرن ـســا،
لكنهم يــؤكــدون فــي املـقــابــل أن عــددًا
كبيرًا مــن الـعــائــات الصديقة قــررت
الــرحـيــل والـتــوجــه إلــى إســرائـيــل ،في
أقرب وقت ممكن.
كذلك أجرى املوقع مقابلة مع فرنسي
يهودي (دانيال) وصل إلى إسرائيل
مع طفليه ،أكــد فيها أن «الوضع في
فــرنـســا غـيــر طـبـيـعــي» وأض ـ ــاف« :لــم
أشــاهــد مـنــذ وق ــت طــويــل أمـ ـرًا كـهــذا.
ال ــوض ــع خ ـط ـيــر ج ـ ـدًا بــال ـن ـس ـبــة إل ــى
ال ـي ـه ــود .ك ــل ش ــيء م ـغ ـلــق ،ال ـن ــاس ال
يتجولون ،وهذا صعب جدًا وتحديدًا

ل ــأطـ ـف ــال .الـ ــوضـ ــع اآلن بـ ـ ــات أك ـثــر
خطورة».
وي ـش ـي ــر املـ ــوقـ ــع إل ـ ــى أن ال ـع ـم ـل ـيــات
األخـيــرة فــي بــاريــس لــم تكن موجهة
ضد «الجالية اليهودية» في فرنسا،
ّ
م ـق ــارن ــة بــالـعـمـلـيــات ال ـســاب ـقــة الـتــي
طاولت مصالح ومؤسسات يهودية
فــي كــانــون الـثــانــي امل ــاض ــي ،مضيفًا
أنــه رغــم ذل ــك ،ق ــررت عــائــات بــأعــداد
كثيرة ،املغادرة إلى إسرائيل.
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سياسة
المشهد السياسي

ً
اإليجابية تطغى على الحوار :حسن النيات ينتظر أفعاال
ً
أجواء إيجابية ...انقسام أقل ...ولكن ما من تقدم فعلي في انتظار ترجمة النيات الحسنة أفعاال .هذه هي خالصة جلسة
على ترحيل النفايات إلى خارج البالد ،وعلى تفعيل العمل الحكومي من
الحوار الوطني أمس التي أفضت إلى شبه اتفاق
ُ
دون إجراءات ّ
جدية حول آليته وجدول األعمال ،فيما ترك قانون االنتخاب للجنة التي سيشكلها الرئيس نبيه بري
ل ـل ـم ــرة األولـ ـ ـ ـ ــى ،خ ــرج ــت ج ـل ـس ــة مــن
ج ـل ـس ــات ال ـ ـحـ ــوار ال ــوط ـن ــي م ــن دون
ان ـق ـســام ح ــاد ب ــن امل ـت ـح ــاوري ــن ،بعد
شبه اإلجماع الذي حازه خيار ترحيل
النفايات إلى الخارج ،واالتفاق ّ
األولي
ع ـل ــى ت ـف ـع ـيــل ع ـم ــل ال ـح ـك ــوم ــة ،خ ــال
الجلسة الـتــي انـعـقــدت أمــس فــي عني
التينةّ .
وعبر أكثر من مصدر مشارك
ف ــي الـجـلـســة ع ــن األجـ ـ ــواء اإليـجــابـيــة
التي طبعت مداخالت الحاضرين ،ال
ّ
سيما ردود الفعل حول مبادرة األمني
العام لحزب الله السيد حسن نصرالله
ّ
ّ
للوصول إلى سلة حل متكاملة حول
األزمة السياسية اللبنانية.
وأعـ ــرب رئ ـيــس الـلـقــاء الــديـمـقــراطــي
ال ـنــائــب ول ـيــد ج ـن ـبــاط ع ــن تـفــاؤلــه

«شغب» السنيورة

بري للسنيورة:
الكل يتقدم وأنت ترجع
إلى الوراء
جنبالط :األوضاع منيحة
ونسير وفق سياسة الخطوة
خطوة
بــأجــواء الجلسة ،وقــال ل ـ «األخـبــار»
إن «ال ـ ـ ـجـ ـ ــو كـ ـ ـ ــان إي ـ ـجـ ــاب ـ ـيـ ــا ج ـ ـ ـدًا.
األوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع م ـ ـن ـ ـي ـ ـحـ ــة فـ ـ ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت
ال ـ ـُحـ ــاضـ ــرُ .وض ـ ـعـ ــت نـ ـق ــاط مـعـيـنــة
وث ّمنت الجلسة التشريعية .ونسير
اليوم وفق سياسة الخطوة خطوة:
بــاألمــس الجلسة التشريعية ،وغـدًا
ّ
ال ـج ـل ـس ــة الـ ـ ــوزاريـ ـ ــة ،وبـ ـع ــده ــا ح ــل
م ـســألــة ال ـن ـف ــاي ــات» .ورأى جـنـبــاط
حــول
أن ّ«م ـب ــادرة الـسـيــد نـصــرالـلــه ّ
س ــل ــة ال ـت ـس ــوي ــة ال ـش ــام ـل ــة وت ـل ــق ــف
الـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــس سـ ـ ـع ـ ــد ال ـ ـ ـحـ ـ ــريـ ـ ــري ل ـه ــا
بــإيـجــابـيــة ،يفتحان آفــاقــا جــديــدة...
وإن شــاء الله خير» .ب ــدوره ،وصف
الــرئ ـيــس نـبـيــه ب ــري الـجـلـســة بأنها
«جـ ـي ــدة وإي ـج ــاب ـي ــة ،وت ـح ــدث ـن ــا فــي
كــل املــواض ـيــع ،ورك ــزن ــا ،ال ــى رئــاســة
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ،عـ ـل ــى ت ـف ـع ـي ــل ع ـمــل
الـحـكــومــة ،وك ــان هـنــاك إجـمــاع على

ـاويــن ال ـعــري ـضــة لـعـمــل الـلـجـنــة،
ال ـع ـنـ ّ
وت ـت ـك ــف ــل ال ـل ـج ـن ــة ب ـت ــرج ـم ـت ـه ــا عـبــر
التفاصيل التقنية .وأش ــار ب ـ ّـري إلى
أن «ط ــاول ــة ال ـح ــوار بــإمـكــانـهــا وضــع
الـخـطــوط الـعــريـضــة» ،مـشـ ّـبـهــا ّإيــاهــا
«بطاولة الدوحة».
وفـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ــا خـ ـ ـ ـ ـ ّـص ت ـ ـف ـ ـع ـ ـيـ ــل الـ ـعـ ـم ــل
الحكومي ،أبدى املتحاورون إجماعًا
الفـتــا عـلــى ض ــرورة ع ــودة الحكومة
ّ
إلى العمل املنتظم في ظل األوضــاع
ّ
التي تمر بها البالد ،إل أن أكثر من
ّ
م ـصــدر أك ــد ل ــ«األخ ـب ــار» أن االت ـفــاق
على تفعيل العمل الحكومي يبقى
ك ــام ــا ف ــي الـ ـه ــواء إن ل ــم ي ـت ـبــع ذلــك
اتفاق واضح على آلية عمل الحكومة
وطـ ــرح جـ ــدول األعـ ـم ــال ،وه ــو م ــا لم
ّ
يحصل حـتــى اآلن .وعــلـقــت مـصــادر
م ـشــاركــة ف ــي ق ــوى  8آذار عـلــى هــذه
النقطة بالقول إن «الجلسة لــم تكن
خالفية ،لكن ما من ّ
تقدم فعلي».

عون وصف مشاركة المقاومة في سوريا بالحرب الوقائية ألن اإلرهابيين موجودون على حدود لبنان (حسن إبراهيم)

ذلك ،وعلى قانون االنتخاب» .وأكد
ً
رئيس املجلس أمــام زواره ليال أنه
سـيــؤلــف ،فــي اجـتـمــاع هـيـئــة مكتب
املجلس الـيــوم ،لجنة نيابية تكلف
وضــع قــانــون االنـتـخــاب ،و«ستكون
ســداسـيــة أو خـمــاسـيــة ،أح ــدد فيها
م ـعــاي ـيــر ال ـت ـم ـث ـيــل ب ـح ـيــث ال ت ـكــون
ث ـ ـمـ ــة ح ـ ـجـ ــة ألحـ ـ ـ ــد بـ ـ ـع ـ ــدم وجـ ـ ـ ــوده
فيها .سأبقى على موقفي بجعلها
م ـخ ـت ـصــرة قـ ــدر امل ـس ـت ـط ــاع» .وق ــال
إن «املـهــم فــي عـمــل اللجنة الـتــوافــق

أي ــا ي ـكــن ع ــدد امل ـش ــاري ــع امل ـطــروحــة
أمامها ،وقــد تقدم مشاريع سواها.
األس ـ ـ ـ ـ ــاس هـ ـ ــو الـ ـ ـت ـ ــواف ـ ــق وط ـ ــاول ـ ــة
الحوار ستساعد قدر االمكان .روح
قــانــون االنـتـخــاب تكمن فــي تقسيم
الدوائر ونظام االقتراع ،وهذا دورنا
في طاولة الحوار .بالتأكيد ستكون
اللجنة النيابية مــن ممثلي طاولة
ال ـ ـحـ ــوار وت ـس ـت ـط ـيــع أن ت ـع ــود إل ــى
االقطاب .مهمة اللجنة تقتصر على
النواحي التقنية ،وال أعتقد أن في

ذلك مشكلة».
وشدد على أن تقسيم الدوائر ونظام
االق ـ ـت ـ ــراع «هـ ـم ــا فـ ــي أس ـ ـ ــاس ق ــان ــون
االنـ ـتـ ـخ ــاب وي ـس ــاه ـم ــان ف ــي ت ـكــويــن
السلطة .سأتابع عمل اللجنة يوميًا،
ُوإذا اقتضى األمر أن أكون معها فلن
أق ـ ّـص ــر ،وس ـت ـكــون ه ـنــاك صـلــة وصــل
بينها وبيني».
وبـ ـحـ ـس ــب أك ـ ـثـ ــر مـ ـ ــن مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــارك ،ف ــإن
االنقسام حول قانون االنتخاب ال يزال
موضع التجاذب الرئيسي بني الكتل

الـسـيــاسـيــة ،وق ــد ظـهــر األم ــر واضـحــا
خ ــال الـنـقــاشــات ،ال سـ ّـيـمــا الـتـجــاذب
ح ــول الـنـسـبـيــة واألك ـث ــري ــة ،عـلــى رغــم
عــدم دخــول املـشــاركــن فــي التفاصيل
بـعــد إع ــان ب ـ ّـري نـيـتــه تشكيل لجنة
ّ
نيابية لنقاش القانون .إل أن الرئيس
ف ـ ــؤاد ال ـس ـن ـيــورة ع ـ ــارض أن يستمر
ال ـن ـقــاش ح ــول ق ــان ــون االن ـت ـخ ــاب في
ّ
ظــل وجــود اللجنة ،ليكون اقتراح من
الــرئـيــس نجيب ميقاتي مــدعــومــا من
بـ ّـري بــأن تقوم طاولة الـحــوار بوضع

وكالعادة ،حاول السنيورة استغالل
الحديث عن الواقع األمني للتصويب
ع ـلــى امل ـق ــاوم ــة ،ع ـبــر ط ــرح مــوضــوع
سرايا املقاومة ومشاركة املقاومة في
القتال فــي ســوريــا .فــرأى أن «وجــود
ســرايــا املـقــاومــة فــي ب ـيــروت وصـيــدا
واملـنــاطــق األخ ــرى ي ـ ّ
ـروع املــواطـنــن،
وي ـ ـت ـ ـسـ ـ ّـبـ ــب ف ـ ـ ــي تـ ـنـ ـمـ ـي ــة امل ـ ـشـ ــاعـ ــر
الطائفية واملذهبية»ّ .
ورد ّ
بري على
ك ــام الـسـنـيــورة بــالـقــول إن «األم ــور
تطورت ...وكل شيء ّ
في العالم ّ
يتقدم
ّ
ّ
إل أنت ترجع إلى الــوراء وتكرر ذات
ّ
االسطوانة» .بدوره ،رد النائب محمد
رعــد على كــام ّالسنيورة ،الفتًا إلى
أن «ال ــدم لــم يجف بعد ،وهــذا الكالم
ليس في وقته اآلن .في سوريا هناك
ح ــرب عــامل ـيــة ،وف ــي حـ ــاالت األزمـ ــات
تلتف الدول والشعوب بعضها على
بـعــض ،كـمــا حـصــل فــي ّ فــرنـســا ،بــدل
تبادل االتهامات» .وتلقى السنيورة
ّ
ّ ً
ّ
مطوال من رئيس تكتل التغيير
ردًا
واالصـ ـ ـ ـ ــاح الـ ـن ــائ ــب م ـي ـش ــال عـ ــون،
داف ــع فـيــه عــن املـقــاومــة .وأش ــار عــون
إلـ ــى أن األزم ـ ـ ــة الـ ـس ــوري ــة ه ــي أزم ــة
ّ
دولية كبرى وتشكل خطرًا بالنسبة
ّ
إلــى دول عــديــدة ،مــؤكـدًا أن اإلره ــاب
ال ـت ـك ـف ـيــري بـ ــات يـ ـه ـ ّـدد أمـ ــن ال ـعــالــم.
ووصف مشاركة املقاومة في سوريا
بـ«الحرب الوقائية» ،ألن «اإلرهابيني
موجودون على حــدود لبنان ...ومن
البساطة أن نقول لطرف إن انسحابه
من سوريا قد يوقف األزمة».

ّ
 14آذار للرد على «تحية» نصرالله بمثلها :مرحلة إيجابية جديدة
ميسم رزق
فـ ــي فـ ـت ــرة الـ ـع ــام ــن ونـ ـص ــف الـ ـع ــام
ُ
املـ ــاض ـ ـيـ ــة ،لـ ــم تـ ـخ ــل بـ ـي ــان ــات فــريــق
 14آذار ،ب ـمــا فـيـهــا ب ـيــانــات أمــانـتــه
الـ ـع ــام ــة ،م ــن ال ـغ ـم ــز م ــن قـ ـن ــاة ق ـتــال
حــزب الله فــي ســوريــا ومــا جـ ّـرتــه من
«وي ـ ــات» عـلــى ل ـب ـنــان ...إل ــى أن وقــع
ال ـت ـف ـج ـيــران االن ـت ـح ــاري ــان األخ ـي ــران
في برج البراجنة .فجأة ،لم تعد هذه
امل ـســألــة م ــدرج ــة ف ــي ب ـيــانــات اإلدان ــة
واالستنكار ،وذلك غداة املبادرة التي
أطلقها األم ــن ال ـعــام لـلـحــزب السيد
س ــن ن ـص ــرال ـل ــه ق ـب ــل ال ـت ـف ـج ـيــريــن،
حـ ّ
وتلقفها رئيس تيار املستقبل سعد
الحريري بإيجابية بعدهما .ويبدو
أن اإليجابية في التعاطي مع املبادرة

الداعية إلى تسوية شاملة انسحبت
عـلــى مختلف مـكـ ّـونــات ه ــذا الـفــريــق،
بصقوره وحمائمه ومختلف أحزابه
وتياراته.
ه ــذه زب ــدة مــا خـلــص إلـيــه االجـتـمــاع
ال ـت ـن ـس ـي ـق ــي ال ـ ـ ـ ــذي ُعـ ـ ـق ـ ــد فـ ـ ــي ب ـيــت
الــوســط ،ليل أول من أمــس ،وحضره
الــرئـيــس ف ــؤاد الـسـنـيــورة وقـيـ ّ
ـاديــون
فــي املستقبل ونــائــب رئـيــس مجلس
ال ـن ــواب فــريــد م ـكــاري ورئ ـيــس حــزب
ال ـك ـت ــائ ــب الـ ـن ــائ ــب س ــام ــي ال ـج ـمـ ّـيــل
وال ـ ــوزي ـ ــران ب ـط ــرس حـ ــرب وم ـي ـشــال
فرعون ونائب رئيس القوات اللبنانية
النائب جورج عدوان والنائب مروان
ّ
ومنسق األمانة العامة لقوى
حمادة
 14آذار ف ــارس سـعـيــد وشـخـصـيــات
ّ
حزبية وسياسية مستقلة.

ّ
مصادر املجتمعني أكدت لـ «األخبار»
ّ
أن ال ـب ـحــث ت ــرك ــز ع ـلــى كـ ــام الـسـيــد
ّ
ن ـص ــرال ـل ــه «ال ـ ـج ـ ــدي» وال ـ ـ ــذي «أث ـ ــار
ت ـس ــاؤالت عــن أ ّس ـبــابــه ،وم ــا إذا كــان
حـ ــزب ال ـل ــه ي ـت ــوق ــع تـ ـط ــورات م ــا في
س ــوري ــا ي ــري ــد اس ـت ـب ــاق ـه ــا بـتـســويــة
وطـ ـنـ ـي ــة شـ ــام ـ ـلـ ــة» .ف ـب ــال ـن ـس ـب ــة إل ــى
املـجـتـمـعــن «كـ ــام ال ـس ـيــد نـصــرالـلــه
لـيــس م ـن ــاورة ،وه ــو واض ــح ال لبس
ف ـي ــه ،وي ـع ـن ــي دخـ ـ ــول ال ـب ـل ــد مــرحـلــة
جــديــدة تعيد إنـتــاج السلطة ،وعلى
 14آذار أن تتلقفه بإيجابية وانتظار
م ــا ُيـمـكــن أن يـتــأتــى ع ـن ــه» .امل ـصــادر
أش ــارت إل ــى أن اإليـجــابـيــة ال ـصــادرة
ع ــن الـ ـح ــزب ل ــم تـنـحـصــر ف ــي ال ـكــام
ال ــذي أطـلـقــه الـسـيــد نـصــرالـلــه ،الفتة
إل ــى أن املـجـتـمـعــن أث ـن ــوا عـلــى كــام

ن ــائ ــب األم ـ ــن ال ـع ــام ل ـل ـحــزب الـشـيــخ
نـعـيــم ق ــاس ــم ،عـلـمــا أن ــه «الشخصية
األكثر استفزازًا لنا» ،لناحية إشارته
إل ــى أن «ال ـت ـســويــة الــداخ ـل ـيــة قــائـمــة
تنازالت من األطراف اللبنانية».
على
ُ
وهــذا مــا فـ ِّـســر على أنــه استعداد من
ال ـحــزب «لـلـتـنــازل فــي بـعــض امللفات
الداخلية».
وبـنـ ً
ـاء على ذل ــك ،قــرر املجتمعون أن
تخصص األيام املقبلة لـ «ترجمة قرار
فــريــق  14آذار التعاطي إيجابيًا مع
مبادرة نصرالله والبحث في كيفية
مــواكـبـتـهــا» ،وذل ــك عـبــر تصريحات
ُ
وبيانات تفسح املجال أمام مزيد من
األجواء اإليجابية.
يـ ـب ــدو أن ح ـ ــزب الـ ـل ــه ن ـج ـ ّـح ف ــي ج ـ ّـر
خ ـصــومــه ال ــذي ــن ل ــم ي ـت ــوق ـف ــوا يــومــا

المستقبل :الستثمار كالم السيد
الـ ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،وصـ ـف ــت ك ـت ـل ــة امل ـس ـت ـق ـبــل
مــواقــف نصرالله بأنها «جـيــدة ولها
وقع إيجابي ،خصوصًا لجهة التزامه
ب ـس ـقــف اتـ ـف ــاق الـ ـط ــائ ــف ،ب ـع ـي ـدًا عــن
ف ـكــرة املــؤتـمــر الـتــأسـيـســي ،والــذهــاب

تقرير

النفايات إلى أفريقيا والكلفة نصف مليار دوالر
أخذ بند ترحيل
النفايات حيزًا كبيرًا من النقاش
في جلسة الحوار في عين
التينة أمس ،وأبدت كل
األطراف موافقتها على
الترحيل ،على أن يتولى
الرئيس تمام سالم التفاوض
في هذا األمر ،ودعوة
مجلس الوزراء إلى االنعقاد
لوضع اللمسات األخيرة عليه
بسام القنطار
املعلومات املـتــداولــة تــؤكــد أن رئاسة
م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ح ـس ـم ــت خ ـي ــاره ــا
لجهة اعتماد خيار ترحيل النفايات
إلــى الـخــارج ،باعتباره الحل الوحيد
املتوافر ،رغم كلفته املرتفعة والعقبات
ال ـقــانــون ـيــة والـتـقـنـيــة ال ـتــي تــواج ـهــه.
وب ـع ــدم ــا س ــدت األف ـ ــق أم ـ ــام إمـكــانـيــة
إنـشــاء مطامر صحية فــي أي منطقة
لـبـنــانـيــة ،تـفـيــد امل ـع ـلــومــات ب ــأن أكـثــر
من صــوت مؤيد لخيار الترحيل برز
فــي عــن التينة أم ــس ،ب ــدءًا بالرئيس
ف ـ ـ ــؤاد الـ ـسـ ـنـ ـي ــورة والـ ـن ــائـ ـب ــن ول ـي ــد
ج ـن ـبــاط وس ـل ـي ـمــان فــرن ـج ـيــة ،فيما
تــؤكــد املـعـلــومــات أن الــرئـيــس ب ــري ال
يعترض على هذا الخيار ،لكنه طالب
بضمانات كافية لنجاعته وإمكانية
تطبيقه .أما حزب الله والتيار الوطني
ال ـحــر ،فـلــم يعلنا مــوقـفــا حــاسـمــا ،في
ان ـت ـظــار ط ــرح امل ــوض ــوع ع ـلــى ج ــدول
أعمال مجلس الوزراء.
ب ـع ـي ـدًا عـ ــن ال ـ ـطـ ــروحـ ــات ال ـس ـيــاس ـيــة
املـتـعـلـقــة ب ـخ ـيــار ال ـتــرح ـيــل ،م ــا مــدى
واقعية هذا الخيار وإمكانية تطبيقه؟
مـعـلــوم أن ه ــذا ال ـخ ـيــار طــرحــه وزي ــر
ال ـب ـي ـئ ــة م ـح ـم ــد املـ ـشـ ـن ــوق ق ـب ــل سـتــة
أشـهــر كــواحــد مــن ال ـخ ـيــارات البديلة
ب ـع ــد إغ ـ ـ ــاق م ـط ـم ــر الـ ـن ــاعـ ـم ــة ،لـكـنــه
س ـق ــط أث ـ ـنـ ــاء املـ ـ ـ ـ ــداوالت فـ ــي مـجـلــس
ال ــوزراء ،خصوصًا أن الـعــروض التي
تلقتها وزارة الـبـيـئــة لــم تـكــن جــديــة،
بـ ــل اق ـ ـتـ ــراحـ ــات ت ـ ـعـ ــاون مـ ــن ش ــرك ــات
طــرحــت ترحيل النفايات إلــى املغرب
وتــرك ـيــا ودول أوروبـ ـي ــة مـثــل أملــانـيــا
والسويد والتفيا وأوكــرانـيــا ،ليتبني
الحقًا أن معايير االتحاد األوروبي ال
تسمح باستيراد نفايات غير مفرزة
ومعالجة.

خيار الترحيل عــاد بـقــوة ،بالتزامن
مع فشل خيار إنشاء مطامر صحية
خ ــال األس ــاب ـي ــع امل ــاض ـي ــة ،وتـنـصــل
الـ ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة م ــن ال ـتــزامــات ـهــا
ب ــإقـ ـن ــاع ال ـ ـقـ ــرى امل ـح ـي ـط ــة ب ــامل ــواق ــع
امل ـق ـت ــرح ــة بـ ـه ــذا الـ ـخـ ـي ــار .وب ـح ـســب
م ـع ـلــومــات «األخـ ـ ـب ـ ــار» ،فـ ــإن رئــاســة
الـحـكــومــة أج ــرت م ـش ــاورات موسعة
شملت الحكومة املصرية والتركية.
وقد أبلغ الرئيس التركي رجب طيب
أردوغان سالم أن ال إمكانية لترحيل
النفايات إلى بالده ،مبديًا استعداده
لتقديم مـعــونــة فنية وهـبــات عينية
مثل الشاحنات ،لكن خيار الترحيل
إل ــى تــركـيــا لـيــس واردًا .فــي املـقــابــل،
نشطت حــركــة الـشــركــات الـتــي قدمت
عروضًا جدية لترحيل النفايات إلى
ال ـ ـخـ ــارج ،س ـ ــواء إلـ ــى س ــوري ــا ،حيث
ي ــواج ــه ه ــذا ال ـخ ـيــار عـقـبــة سياسية
تتمثل بتقديم الحكومة طلبًا رسميًا
إلــى السلطات السورية بهذا الشأن،
أو إل ــى غـيــرهــا مــن الـ ــدول ،وتـحــديـدًا
قبرص التركية وأوكرانيا والتفيا.
وفيما تــرددت معلومات عن أن وفدًا
رسميًا يضم وزيــر البيئة األوكراني
سـ ـي ــزور ل ـب ـنــان قــري ـبــا ل ـب ـحــث خـيــار
الـ ـتـ ـص ــدي ــر ،ع ـل ـم ــت «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» مــن
مـ ـص ــادر مـطـلـعــة أن ال ـخ ـي ــار األك ـثــر
جــديــة تقدمت بــه شــركــة مسجلة في
بريطانيا طــرحــت تــرحـيــل النفايات
إلـ ــى إحـ ـ ــدى ال ـ ـ ــدول األف ــري ـق ـي ــة .وق ــد

خاضت رئاسة الحكومة مفاوضات
م ـ ـطـ ـ ّـولـ ــة م ـ ــع م ـم ـث ـل ــن ع ـ ــن ال ـش ــرك ــة
انتهت بإعداد مسودة عقد للتوقيع
يـ ـشـ ـم ــل كـ ــافـ ــة تـ ـف ــاصـ ـي ــل ال ـع ـم ـل ـي ــة،
ب ـمــا ف ـي ـهــا ال ـك ـل ـفــة وامل ـه ـل ــة الــزمـنـيــة
والكمية ،والبنود الجزائية واملحكمة
املختصة بالتحكيم في حال حدوث
نــزاع ،إضافة إلــى ضمانات قانونية
وعـقــوبــات جــزائـيــة فــي حــال مخالفة
الـ ـش ــرك ــة ش ـ ـ ــروط الـ ـعـ ـق ــد .وب ـح ـســب
املعلومات ،ال تزال الحكومة تشترط
أن تـ ــؤمـ ــن الـ ـش ــرك ــة م ــوافـ ـق ــة ال ـب ـلــد
الـ ـ ــذي س ـي ـس ـت ـق ـبــل الـ ـنـ ـف ــاي ــات ،فـيـمــا
ّ
ردت الـشــركــة ب ـعــدم إم ـكــان ذل ــك قبل
توقيع الـعـقــد .وخلصت املـفــاوضــات
إلـ ــى تـعـهــد رئ ــاس ــة مـجـلــس الـ ـ ــوزراء
باملوافقة املبدئية على توقيع العقد
بما يسمح للشركة بإقناع الحكومة

كلفة الطن ١٥٠
دوالرًا يضاف إليها نحو
 ٨٠دوالرًا أكالف الكنس
والجمع والنقل

التي ستستقبل النفايات بأن تصدر
ق ـ ــرارًا ب ــإج ــازة االسـ ـتـ ـي ــراد .ل ـكــن هــذا
اإلج ــراء لــم يحصل حتى الـيــوم ،رغم
م ــرور أكـثــر مــن أسـبــوع على االتـفــاق
عليه.
وتـ ـضـ ـي ــف امل ـ ـ ـصـ ـ ــادر أن س ـ ـ ــام ب ــات
مقتنعًا بجدوى هذا الخيار رغم كلفته
العالية ،إلزالة النفايات املتراكمة منذ
 ١٧تموز املاضي وتأمني مرحلة زمنية
تقدر بعام ونصف عام للتخلص من
النفايات ريثما تتسلم البلديات هذا
امللف.
وت ـح ـت ــاج هـ ــذه ال ـص ـف ـقــة إلـ ــى جـلـســة
ملـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،ألن ه ـ ـ ــذا ال ـع ـق ــد
بالتراضي ،ويلزمه عقد نفقة بما ال
يـقــل عــن  ٣٠٠مـلـيــون دوالر ،كــذلــك إن
بند التحكيم الوارد في العقد يحتاج
إلى موافقة مجلس الــوزراء .علمًا بأن
الـشــركــة تـشـتــرط أن ت ـحــدد الحكومة
مــدة الـعـقــد ،وأن سعر الـطــن سيرتفع
ف ــي ح ــال خـفــض م ــدة ال ـع ـقــدة وكمية
الـنـفــايــات الـتــي سـيـجــري تـصــديــرهــا.
علمًا بأن الكلفة لن تقل عن  ١٥٠دوالرًا
ل ـل ـطــن ،ي ـضــاف إل ـيــه ن ـحــو  ٨٠دوالرًا
تشمل أكــاف الكنس والجمع والنقل
إل ــى م ــراك ــز ال ـف ــرز وال ـك ـبــس والـعـصــر
والتغليف ،أي إن سعر الطن اإلجمالي
لن يقل عن  ٢٣٠دوالرًا على أقل تقدير،
م ــا يـعـنــي وص ــول الـقـيـمــة اإلجـمــالـيــة
لكلفة هذا امللف خالل عام ونصف عام
إلى نحو نصف مليار دوالر!

النفايات ال تلبي المعايير االوروبية وتركيا ترفض االستيراد (هيثم الموسوي)

علم
و خبر

تقرير

ع ــن ات ـه ــام ال ـح ــزب «ب ــاالن ـق ــاب على
وع ـ ــوده» إل ــى حـيــث يــريــد .ببساطة،
لــم يعد قتاله فــي ســوريــا هــو الهدف
ال ـ ــذي ي ـض ـعــه ف ــري ــق  14آذار نصب
عـيـنـيــه ،بـعــدمــا ب ــات ه ــذا ال ـق ـتــال من
ضمن معادالت إقليمية ودولية يدرك
الـجـمـيــع أن ـهــا أك ـبــر مـنـهــم .التسوية
ال ـتــي ت ـحـ ّـدث عـنـهــا الـسـيــد نصرالله
تبدو ،اليومّ ،
هم هذا الفريق الطامح
إلى حجز مقعد لنفسه في قطارها.

سياسة
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ميول ألمانية لدار الفتوى!
إلــى حــل سياسي انطالقًا مــن املدخل
الـحـقـيـقــي املـتـمـثــل بــان ـت ـخــاب رئـيــس
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة» .ورأت ال ـك ـت ـل ــة ،عـقــب
اجتماعها األسـبــوعــي أمــس برئاسة
الــرئ ـيــس فـ ــؤاد ال ـس ـن ـي ــورة ،أن «ك ــام
السيد نصرالله يجب أن يستثمر في
امل ـكــان املـنــاســب لــاسـتـفــادة م ـنــه ،في
املوضوع األســاس ،انتخابات رئاسة
الجمهورية التي يعتبر التوافق فيها
وع ـل ـي ـهــا امل ــدخ ــل األسـ ـ ــاس لتحصني
لـبـنــان وحـمــايـتــه وزي ــادة مناعته في
مواجهة االخـطــار املحيطة واملحدقة
ب ــه» .ورأت أن «ذل ــك يـجــب أن يترافق
م ــع خ ـط ــوات عـمـلـيــة ل ـب ـنــاء ال ـث ـقــة من
خالل إزالــة أسباب التشنج والتوتير
ال ـتــي تـسـهــم فـيـهــا تـصــرفــات البعض
ومقارباتهم».

ي ـجــري ع ــدد م ــن عـلـمــاء دار ال ـف ـتــوى تـحـقـيـقــا ح ــول مــؤسـســة
«ب ـي ــرغ ـه ــوف» األمل ــان ـي ــة ال ـت ــي وق ـع ــت م ــذك ــرة ت ـفــاهــم م ــع دار
ال ـف ـتــوى بـشـخــص مـفـتــي ال ـج ـم ـهــوريــة ال ـش ـيــخ ع ـبــد الـلـطـيــف
دريــان ،واتفاقية «العمل معا لتعزيز بناء السالم واالعتدال
فــي ل ـب ـنــان» .ويــأخــذ املـشــايــخ عـلــى املــؤسـســة الـنــاشـطــة حــول
العالم في نشر السالم والحقوق االنسانية ال سيما مساواة
امل ــرأة بــالــرجــل ،تـعــاونـهــا مــع مــؤسـســات يـهــوديــة .ويتهمون
َ
مستشاري دريان والرئيس
محمد السماك ورضــوان السيد،
فــؤاد السنيورة ،بالوقوف خلف االتفاقية بسبب عالقاتهما
األملانية.

ُ
فرجت على المفوضية ...والجمعيات
تبلغت الجمعيات املحلية والدولية الشريكة للمفوضية العليا لالجئني
فــي األمــم املتحدة العاملة فــي الـجـنــوب ،بــأنــه بــات فــي إمكانها تقديم

مشاريعها مـجــددًا للمفوضية لدعمها وتمويلها لصالح النازحني
السوريني .وكانت املفوضية عممت على هذه الجمعيات في وقت سابق
بأنها مضطرة لوقف التمويل وتقليص التقديمات بسبب األزمة املالية
وخفض هبات الدول املانحة .التعميم الجديد جاء بعد اإلنفراج املالي
الذي أنتجه ضخ  3مليارات دوالر لصالح برامج املفوضية للنازحني
السوريني في أماكن إقامتهم في لبنان ودول الجوار السوري.

تبديالت في «أمل» جنوبًا
ً
لــم يكمل محمد ترحيني شـهــره الثامن مـســؤوال تنظيميًا إلقليم
الـجـنــوب فــي حــركــة ام ــل حـتــى ص ــدر ق ــرار مــن ال ـق ـيــادة بــاسـتـبــدالــه
بباسم ملــع .وقــد خلف ترحيني النائب هاني قبيسي الــذي تولى
هــذا املنصب لـسـنــوات عــدة ،وتــرافـقــت استقالته منه مــع شائعات
ً
عن خالف تنظيمي داخلي .ويعلق حركيو الجنوب آماال على ملع،
الـكــادر العتيق في أمــل وصهر امــام النبطية الشيخ عبد الحسني
صادق ،لتقديم اداء اكثر فعالية من ترحيني الذي لم يستطع ملء
فراغ قبيسي.
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توقيف «العقل المدبر» للعبوات التي استهدفت المقاومة والجيش في البقاع األوسط (هيثم الموسوي)

قضية اليوم

طرابلس
احتالل
أراد
داعش
ّ
ُ
«أبو الوليد» ضابط االرتباط الذي يحرك الخاليا

االنتحارية التي تدور في فلك «داعش»
صيف عام  ،2014أعلن
قائد الجيش العماد جان قهوجي
ورئيس الوزراء البريطاني دافيد كاميرون
ّ
حدة ـ أن المعلومات التي
على
كل
ـ
ّ
في حوزة كل منهما تشير إلى وجود
مخطط لدى المجموعات اإلرهابية التي
تقاتل على الحدود اللبنانية ـ السورية
الحتالل الشمال اللبناني والحصول على
منفذ بحري .هذان التصريحان ّأيدتهما
التحقيقات التي أجرتها استخبارات الجيش
مع موقوف ِبارز (قبض عليه قبل
أكثر من أسبوع) ،والتي أعلنت «مديرية
التوجيه» جزءًا منها أمس
رضوان مرتضى
تـ ّ
ـوصــل فــرع املعلومات إلــى اكتشاف
شقة ثالثة في طرابلس ،بعد شقتي
ب ـ ــرج ال ـب ــراج ـن ــة واألشـ ــرف ـ ـيـ ــة ،كــانــت
ُ
تستخدم لتخزين املتفجرات وإيــواء
لــوج ـس ـت ـيــن ّوانـ ـتـ ـح ــاري ــن .وعـلـمــت
«األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» أنـ ـ ـ ــه ضـ ـب ــط ف ـ ــي ال ـش ـقــة
املذكورة نحو  ١٥٠كلغ من املتفجرات،
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ث ــاث ــة أحـ ــزمـ ــة نــاس ـفــة
جاهزة لالستعمال وصواعق وكرات
ُ
حديدية ،تضاف إلى األحزمة إليقاع
أكبر قدر ممكن من الخسائر .وبذلك،
تكون االجهزة األمنية قد تمكنت من

تـعـطـيــل الـخـلـيــة بـعــد تــوقـيــف معظم
ّ
أفـ ــرادهـ ــا .وك ـش ـفــت مـ ـص ــادر مــطـلـعــة
ع ـلــى الـتـحـقـيـقــات أن االس ـت ـخ ـبــارات
األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة سـ ــاه ـ ـمـ ــت ف ـ ـ ــي تـ ـق ــدي ــم
معلومات ساعدت في ملف التحقيق.
أمـ ــا رأس ال ـخ ـي ــط ال ـ ــذي أوص ـ ــل إل ــى
تـحــديــد ع ـنــوان الـشـقــة الـثــالـثــة ،فكان
م ــوق ــوف ــا ج ــديـ ـدًا م ــن ال ـش ـم ــال ُيــدعــى
أحـمــد م ،.بـنـ ً
ـاء على اع ـتــراف مساعد
ال ـع ـقــل امل ـ ّ
ـدب ــر لـلـخـ ّلـيــة ع .ش .ال ــذي
وصفه املحققون بــأنــه «نعيم عباس
ث ـ ـ ـ ــان» .وق ـ ــد ّ
زود األخ ـ ـيـ ــر امل ـح ـق ـقــن
ٍ
بالئحة أه ــداف جــرى انتقاؤها بناءً
ع ـلــى ج ـ ــوالت االس ـت ـط ــاع ال ـت ــي قــام
بـ ـه ــا فـ ــي الـ ـض ــاحـ ـي ــة .ك ــذل ــك اس ـت ـنــد
املحققون إلى تحليل داتا االتصاالت
وربط إفادات املوقوفني التي أوصلت
إل ــى بــاقــي امل ـتــورطــن فــي خـلـيــة بــرج
البراجنة ـ األشرفية ـ طرابلس .وبذلك،
ُي ـص ـبــح ف ــي ق ـب ـضــة فـ ــرع امل ـع ـلــومــات
خـ ـمـ ـس ــة مـ ــوقـ ــوفـ ــن رئـ ـيـ ـسـ ـي ــن ،مــن
بينهم املــوقــوف اللبناني لــدى األمــن
العام إبراهيم رايد .واألخير ،بحسب
املعلومات األمنية ،هو من أدخل كامل
كميات املتفجرات من جــرود عرسال
ّ
إلـ ـ ــى ط ــرابـ ـل ــس ،ح ـي ــث س ــل ـم ـه ــا إل ــى
شخص ال يــزال متواريًا عن األنظار.
وهو ّ
قدم وصفًا دقيقًا لألكياس التي
أدخ ـل ـهــا وكـمـيــاتـهــا .كــذلــك أخ ـبــر عن
األش ـخ ــاص الــذيــن قــابـلـهــم ،أعــدادهــم
والشقق التي
وأسمائهم وهيئاتهم
ّ
أوص ـل ـه ــم إل ـي ـه ــا .وأف ـ ـ ــاد ب ــأن ــه قــابــل
أشـ ـخ ــاص ــا ُي ـش ـت ـب ــه فـ ــي أن ي ـك ــون ــوا
انـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــاري ـ ــن .ويـ ـعـ ـتـ ـق ــد امل ـح ـق ـق ــون
بـ ــأن امل ـت ـف ـجــرات ال ـت ــي ضـبـطـهــا فــرع

املعلومات أمس هي جزء من تلك التي
إلى طرابلس.
نقلها رايد َ
وبشأن موقوفي اللبوة من آل سرور
ّ
(األب واالب ــن) ،أكــدت املصادر األمنية
ّ
ُ
أن الـ ـ ـ ــدور ال ـ ــذي ي ـش ـت ـب ــه فـ ــي أن ـه ـمــا
ّأدي ـ ـ ــاه ال يـقـتـصــر ع ـلــى ت ـهــريــب أحــد
االن ـت ـح ــاري ــن ،ب ــل تـ ـع ـ ّـداه إل ــى تــزويــر

«الكهروب» اعترف
بتفخيخ  5سيارات و10
دراجات نارية للوصول
إلى منفذ بحري

هويات لعدد من األشـخــاص املشتبه
ف ــي ارت ـب ــاط ـه ــم بــالـخـلـيــة اإلره ــاب ـي ــة،
إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى ق ـ ـيـ ــام أحـ ــده ـ ـمـ ــا ب ـن ـقــل
االنـ ـتـ ـح ــاري إب ــراه ـي ــم ال ـج ـمــل (الـ ــذي
أوقفته دوريــة من فــرع املعلومات في
طرابلس فجر الخميس املاضي) إلى
منطقة جــونـيــة .وبـحـســب مـســؤولــن
أمنيني ،فــإن الجمل ال يــزال متماسكًا
ُ
وي ـص ـ ّـر عـلــى ع ــدم اإلدالء بـكــل مــا في
جعبته من معلومات ،رغم مرور نحو
ّأسبوع على توقيفه ،علمًا بأن الثابت
أن ــه ك ــان يـعـلــم أن ّتـفـجـيـرًا سـيـقــع في
برج البراجنة ،لكنه يزعم أنه لم يكن
يعلم بالتحديد آلية حصول التفجير

ّ
أو هــويــة امل ـشــاركــن فـيــه أو مـنــفــذيــه.
وعلمت «األخبار» أن الجمل لم يكشف
الكثير من املعلومات ،بل إن املحققني
تــوص ـلــوا إل ــى مـعـطـيــات ج ــدي ــدة عبر
تحليل املعطيات التي حصلوا عليها
من دراســة حركة اتصاالته الهاتفية.
أم ــا ب ـشــأن االن ـت ـحــاريــن ال ـلــذيــن قيل
ّ
إنـ ـهـ ـم ــا ال ي ـ ـ ـ ــزاالن ط ـل ـي ـق ــن ،ف ــأك ــدت
املصادر أنهما لم يتمكنا من الدخول
إلــى لبنان ألسـبــاب لوجستية حالت
دون تـهــريـبـهـمــا ع ـبــر ال ـ ـحـ ــدود .لكن
امل ـص ــادر تـحــدثــت عــن مشتبه فيهما
رئـيـسـيــن بــامل ـشــاركــة ف ــي التخطيط
ل ـهــذه ال ـع ـم ـل ـيــات ،ال ي ـ ــزاالن طـلـيـقــن،
وه ـ ـمـ ــا لـ ـبـ ـن ــان ــي وسـ ـ ـ ـ ـ ــوري .وع ـل ـم ــت
«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» أن ج ـ ـهـ ــازًا أم ـن ـي ــا أوقـ ــف
عنصرًا في صفوفه ضالعًا في شبكة
ّ
تهريب بشرُ ،يشتبه فــي أن لــه عالقة
محتملة بنقل االنتحاريني .وقد جرى
اكتشافه استنادًا إلى خارطة وضعها
فرع املعلومات بشأن عمليات تهريب
البشر الناشطة حدوديًا.
كـ ـ ــذلـ ـ ــك ،حـ ـصـ ـل ــت «األخـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــار» ع ـلــى
ُ
م ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات ت ـ ـف ـ ـيـ ــد ب ـ ـهـ ــويـ ــة ض ــاب ــط
االرت ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاط الـ ـ ـ ـ ــذي ُيـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ّـرك الـ ـخ ــاي ــا
االنتحارية التي تدور في فلك «الدولة
اإلسالمية» ،وهو ُيدعى «أبو الوليد».
واسم هذا الرجل تكرر في إفادات عدد
من من املوقوفني املرتبطني بالخاليا
اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة ،وم ـ ــن أبـ ــرزهـ ــم امل ــوق ــوف
ُ
ص ـ ــف أمـنـيــا
إب ـ ّـراه ـي ــم ب ـ ُـرك ــات الـ ــذي و ِ
بأنه أحــد األم ــراء الشرعيني للتنظيم
في لبنان .و«أبو الوليد» هذا موجود
ح ــال ـي ــا ف ــي م ــدي ـن ــة ال ــرق ــة ال ـس ــوري ــة،
علمًا بــأنــه سبق أن دخــل خلسة عبر

املعابر غير الشرعية في وادي خالد
ُليعالج في طرابلس جراء إصابته في
ُ
وتـ ّ
ـرجــح املـصــادر أن يكون
خاصرته.
«أبـ ــو ال ــول ـي ــد» امل ــذك ــور ه ــو امل ـس ــؤول
الساحة
األمني للتنظيم املتشدد على
ّ
اللبنانية .وأشارت املعلومات إلى أنه
من منطقة القصير السورية ،وسبق
أن سـكــن فــي مــديـنــة ح ـلــب ،وأن ــه أحــد
م ـس ــاع ــدي «أب ـ ــو م ـح ـمــد ال ـع ــدن ــان ــي»،
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدث بـ ــاسـ ــم ت ـن ـظ ـي ــم «ال ـ ــدول ـ ــة
اإلسالمية».
تــوق ـي ـفــات ج ــدي ــدة ل ــدى اس ـت ـخ ـبــارات
الجيش
م ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى ،ل ــم تـ ـه ــدأ األجـ ـه ــزة
األم ـن ـي ــة ع ـلــى خ ــط ال ـت ــوق ـي ـف ــات .فقد
قبضت استخبارات الجيش على من
ُوص ــف بأنه «العقل املـ ّ
ـدبــر» للعبوات
ِ
ال ـ ـنـ ــاس ـ ـفـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي ك ـ ــان ـ ــت ت ـس ـت ـه ــدف
في البقاع
سيارات املقاومة والجيش ّ
املدعو
ه
أن
األوسط .وذكرت املعلومات
ّ
ل ــؤي ت .وب ـح ـســب امل ـع ـل ــوم ــات ،فــإنــه
رج ــل دي ــن ،لكنه خـضــع لـ ــدورات عــدة
ُ
ـوات الـنــاسـفــة.
وي ـت ـقــن تـصـنـيــع ال ـع ـب ـ ّ
ّ
وتشير املعلومات إلــى أنــه مـقــرب من
م ـج ـم ــوع ــات ل ـع ـبــت دورًا ف ــي إدخـ ــال
الـ ـسـ ـي ــارات امل ـف ـخ ـخــة إلـ ــى الـضــاحـيــة
الجنوبية.
وف ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ـ ــوازاة االسـ ـتـ ـنـ ـف ــار األم ـ ـنـ ــي،
أعلنت مــديــريــة التوجيه فــي الجيش
مـعـلــومــات إضــافـيــة مــن التحقيق مع
امل ــوق ــوف مـحـمــد إبــراه ـيــم الـحـجـيــري
امللقب بـ»كهروب» ،الذي قبضت عليه
االس ـت ـخ ـبــارات قـبــل أك ـثــر مــن أسـبــوع
فــي عــرســال (ص ــدر بـيــان اإلع ــان عن
ت ــوق ـي ـف ــه صـ ـب ــاح ي ـ ــوم ال ـخ ـم ـي ــس 12
تشرين الثاني الجاري) ،إثر االشتباه
في انتمائه إلى شبكة إبراهيم قاسم
األطرش ومشاركته معها في تفخيخ
خـمــس سـ ـي ــارات ،وارت ـب ــاط ــه بتنظيم
«داع ــش» فــي الـقـلـمــون .بـيــان الجيش
أعاد إلى األذهان ما سبق أن أعلنه كل
من قائد الجيش العماد جان قهوجي
ورئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء ال ـبــري ـطــانــي داف ـيــد
ك ــام ـي ــرون ،ع ــن ن ـيــة املـسـلـحــن الــذيــن
يـقــاتـلــون ف ــي ج ــرود ع ــرس ــال احـتــال
ال ـش ـمــال الـلـبـنــانــي ،وت ـحــدي ـدًا مدينة
طرابلس ،بهدف الحصول على منفذ
بحري.
وبـحـســب ب ـيــان «ال ـتــوج ـيــه» ،تـبــن أن
امل ــوق ــوف سـبــق أن ان ـضــم إل ــى كتيبة
«ج ـن ــد الـ ـح ــق» ال ـت ــي ي ـتــزع ـم ـهــا أنــس
ال ـ ـخـ ــالـ ــد .وبـ ـع ــدم ــا أصـ ـي ــب األخـ ـي ــر،
ان ـضــم إل ــى مـجـمــوعــة «س ـيــف الـحــق»
ال ـت ــي كـ ــان ي ـتــزع ـم ـهــا ال ـ ـسـ ــوري أم ــن
محمد غورليّ ،
وأسسا معًا مجموعة
ضـ ّـمــت لـبـنــانـيــن وس ــوري ــن ،أقــدمــت
على إطــاق صواريخ باتجاه الهرمل
وم ــراق ـب ــة م ـنــزل أح ــد ال ـق ـضــاة بـهــدف
خـطـفــه مـقــابــل فــديــة .وأضـ ــاف الـبـيــان
أن امل ـج ـم ــوع ــة ن ـف ـس ـهــا أق ــدم ــت عـلــى
نقل ذخائر من وادي الخيل إلــى أحد
امل ـس ـت ـش ـف ـيــات ف ــي عـ ــرسـ ــال ،لـيـجــري
توزيعها على املسلحني خالل معارك
عرسال ضد الجيش اللبناني في آب
 .2014كذلك أنشأ الحجيري مجموعة
أمـ ـنـ ـي ــة فـ ــي الـ ـبـ ـل ــدة ت ـع ـم ــل ملـصـلـحــة
ت ـن ـظ ـيــم «داع ـ ـ ـ ــش» ،مـهـمـتـهــا مــراق ـبــة
األش ـخ ــاص ال ــذي ــن يـعـمـلــون لحساب
األجـ ـه ــزة األم ـن ـي ــة .وخـ ــال الـتـحـقـيــق
أي ـض ــا ت ـبــن أن امل ــوق ــوف الـحـجـيــري
تــولــى مــع املــدعــو أبــو علي الـيـبــرودي
جمع معلومات حــول توقيت ومكان
اج ـت ـم ــاع ه ـي ـئــة ع ـل ـمــاء ال ـق ـل ـمــون فــي
ع ــرس ــال ،وك ـل ـفــا الـ ـس ــوري أب ــو ف ــراس
بـتـفـخـيــخ دراج ـ ــة ن ــاري ــة ورك ـن ـهــا في
مـكــان االج ـت ـمــاع وتـفـجـيــرهــا بـتــاريــخ
 5ت ـشــريــن االول  .2015ث ــم أق ـ ــدم في
اليوم التالي ،باالشتراك مع اليبرودي
وأبــو فــراس وأبــو علي األسـيــري على
استهداف ناقلة جند للجيش بعبوة
أث ـن ــاء تــوجـهـهــا إل ــى م ـكــان الـتـفـجـيــر.
وأش ـ ـ ـ ــار الـ ـبـ ـي ــان إلـ ـ ــى أن ال ـح ـج ـي ــري
«اعترف أيضًا بأن مجموعة أبو علي
الـ ـيـ ـب ــرودي الـ ـت ــي ع ـم ــل م ـع ـهــا قــامــت
بتفخيخ خمس س ـيــارات الستهداف
مــراكــز الجيش بهدف تسهيل دخــول
املسلحني وتمكينهم من الوصول إلى
طرابلس للسيطرة على منفذ بحري،
إض ــاف ــة إلـ ــى تـفـخـيــخ ع ـشــر دراج ـ ــات
نــاريــة بـهــدف تنفيذ عمليات اغتيال
داخل عرسال».
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فيينا لبنانيًا :وقف النار والنازحون السوريون
بين أوراق التفاوض
الكثيرة حول سوريا ،ثمة
نقطة أساسية تعني لبنان،
هي وقف إطالق النار ،وال
سيما في ظل وجود حزب
الله في سوريا ،إضافة إلى
وضع النازحين السوريين
في أي تسوية سياسية
هيام القصيفي
تتابع األوســاط السياسية اللبنانية
مـ ــا ي ـ ـ ــدور مـ ــن مـ ـف ــاوض ــات إق ـل ـي ـم ـيــة
ودول ـ ـ ـيـ ـ ــة ح ـ ـ ــول ال ـ ــوض ـ ــع ال ـ ـس ـ ــوري،
انطالقًا من نقطتني أساسيتني :وقف
ال ـن ــار ،ومـصـيــر ال ـنــازحــن الـســوريــن
إلى لبنان في أي تسوية محتملة.
وإذا كــانــت امل ـفــاوضــات الــدول ـيــة مع
الدول العربية املعنية ،وفي مقدمها
السعودية ،ال تــزال تــدور حول البند
امل ـت ـع ـل ــق ب ـم ـص ـي ــر ال ــرئـ ـي ــس ب ـش ــار
األسـ ـ ــد ،ومـ ــا إذا س ـي ـكــون ج ـ ــزءًا من
الـتـســويــة أو املــرح ـلــة االنـتـقــالـيــة أو
س ـي ـح ــق لـ ــه الـ ـت ــرش ــح لــان ـت ـخــابــات
الرئاسية املقبلة التي أشــارت إليها
مـ ـق ــررات مــؤت ـمــر فـيـيـنــا ،ف ــإن لـبـنــان
م ـع ـن ـ ّـي م ـب ــاش ــرة ب ـب ـنــد وق ـ ــف ال ـن ــار
الذي يفترض أن تضع األمم املتحدة
بــرنــام ـجــه ،ل ـيــس ف ـقــط لـجـهــة تــأثـيــر
وقف الحرب السورية على لبنان ،بل
أيضًا في ما يتعلق بوضع حزب الله
في سوريا.
فــي األســاب ـيــع األخ ـي ــرة الـتــي سبقت
م ــؤت ـم ــر ف ـي ـي ـن ــا ،ج ـ ــرى ال ـك ـش ــف عــن
م ـس ــودات أف ـك ــار وضـعـتـهــا موسكو
فــي رؤيـتـهــا للحل الـسـيــاســي ،منها
مــا يـتـحــدث عــن ه ــدف روس ــي بمنع
التنظيمات اإلرهــابـيــة مــن السيطرة
ع ـلــى س ــوري ــا واإلبـ ـق ــاء عـلـيـهــا دول ــة
مـ ــوحـ ــدة ديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــة ع ـل ـم ــان ـي ــة،
وأخـ ــرى تـحــدد إطـ ــارًا لـحــل سياسي
متكامل لسوريا تشكل االنتخابات
ال ـن ـي ــاب ـي ــة وال ــرئ ــاسـ ـي ــة إح ـ ـ ــدى أه ــم
ن ـقــاط ـهــا وإطـ ـ ــاق ج ـم ـيــع املـعـتـقـلــن
والــرهــائــن ووض ــع جميع املسلحني
الذين يلتزمون هــذه التسوية تحت
إمــرة القوات املسلحة ،وتعهد الدول
عــدم إرس ــال األسلحة إلــى املسلحني
ال ـ ـسـ ــوريـ ــن عـ ـل ــى اخـ ـت ــافـ ـه ــم .ل ـكــن
امل ـفــارقــة أن كــل مــا ت ـســرب مــن أفـكــار
روسية خضع للتعديل تباعًا ،كعدم

ت ـم ـســك روسـ ـي ــا ب ــإب ـق ــاء األس ـ ــد على
رأس ال ـس ـل ـط ــة ،إل ـ ــى ح ــد أن إح ــدى
األوراق تحدثت بإسهاب عن مصيره
وعـ ـ ـ ــن ضـ ـ ـم ـ ــان الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـ ــروس ـ ــي
فالديمير بوتني نفسه عدم ترشحه
لالنتخابات الرئاسية املقبلة .ورغم
أن ه ــذه ال ـف ـق ــرة أثـ ـ ــارت ّ
رد ف ـعــل من
روسـيــا الـتــي حــاولــت نفي اتخاذها
مثل هــذا ال ـقــرار ،علمًا أن األس ــد زار
مــوس ـكــو ف ــي ال ـف ـت ــرة ال ـت ــي تــزام ـنــت
مــع تسريب األفـكــار الــروسـيــة ،إال أن
تــوجــه مؤتمر فيينا ،ق ــارب إلــى حد
م ــا هـ ــذه ال ــرؤي ــة م ــن خـ ــال االت ـف ــاق
على تسوية مرحلية عبر انتخابات
نيابية ورئاسية ،ولو ظل االختالف
على مصير األسد قائمًا.
ما يعني لبنان من األفكار الروسية
ال ـتــي تــأخــذ طــريـقـهــا إل ــى ال ـح ــوارات
الدولية هو ،بحسب مصادر مطلعة،
مقاربة موسكو لوقف إلطــاق النار
على كــل جبهات الـقـتــال بــن النظام
واملعارضني ،من دون أن تحدد ما إذا
ك ــان وق ــف ال ـنــار سيشمل ح ــزب الله
والحرس الثوري اإليــرانــي واملوالني
إليـ ـ ــران .وفـيـمــا أوكـ ــل مــؤتـمــر فيينا
إل ـ ــى األردن م ـه ـمــة ت ـن ـس ـيــق قــائ ـمــة
املنظمات اإلرهابية ،وفي وقت تتركز
فـيــه الـجـهــود الـغــربـيــة عـلــى محاربة
تنظيم «داع ــش» تحديدًا ،وال سيما
ب ـعــد ت ـف ـج ـيــرات ب ــاري ــس ،ف ــإن وضــع
حــزب الله في سوريا ال بد أن يكون
ف ــي جـمـلــة م ـح ــاور ال ـن ـقــاش م ــن اآلن
وص ــاع ـدًا ،فــي أي مـقــاربــة عــربـيــة أو
أممية لوقف الـنــار ،لجهة وضعيته
ال ـع ـس ـك ــري ــة واألمـ ـنـ ـي ــة فـ ــي س ــوري ــا.
ف ــامل ـف ــاوض ــات ال ـث ـنــائ ـيــة األم ـيــرك ـيــة
ـ ـ ـ ال ــروسـ ـي ــة ،ودور ال ـس ـع ــودي ــة فــي
التعامل مع الحل السياسي لسوريا،
ال بد أن يضيفا وضع حزب الله على
األجـ ـن ــدة ال ــدول ـي ــة ،ف ــي ظ ــل الــرعــايــة
اإليــرانـيــة ألي حــل فــي ســوريــا .وهــذا
األمـ ــر س ـيــرتــب ع ـلــى ال ـح ــزب الكثير
ً
فــي مــرحـلــة مــا بـعــد فـيـيـنــا ،أوال ألن
مـســار الـتـفــاوض واملــراحــل املقترحة
طويل نسبيًا ،وألن مصير األســد ال
يزال معلقًا ،األمر الذي ال يمكن معه
ال ـح ــزب أو إيـ ـ ــران أن يـسـلـمــا مـبـكـرًا
بـ ـ ــأي تـ ـس ــوي ــات ووقـ ـ ـ ــف ال ـ ـنـ ــار قـبــل
اتـضــاح الــرؤيــة الكاملة لـســوريــا في
ظل األسد أو من دونه ،خصوصًا أن
هناك عوامل أمنية وعسكرية تتعلق
بلبنان وبالحزب تحديدًا ،لم يعد من
السهل على الحزب التخلي عنها بني
لـيـلــة وأخ ـ ــرى .فــالـحــزب مــوجــود في
سوريا اليوم في أماكن استراتيجية
تعني سوريا ولبنان معًا ،وال سيما

أي وقف للنار
يفترض أن يأخذ ّفي
االعتبار عدم تحول
النازحين إلى الجئين

عـلــى ال ـح ــدود الـشــرقـيــة ،وه ــو يأخذ
بحسب أدبياته على عاتقه محاربة
هـ ـ ــذه ال ـت ـن ـظ ـي ـم ــات ،وفـ ـ ــي م ـقــدم ـهــا
«داعـ ـ ــش» و»ج ـب ـهــة ال ـن ـص ــرة» .وفــي
ح ــن أن ال ـس ـع ــودي ــة ال ت ــوف ــر جـهـدًا
ل ـ ــإش ـ ــارة إلـ ـ ــى ال ـ ـحـ ــزب ودوره فــي
سوريا ،إال أنه أيضًا يمكن املالحظة
أن ثمة تحييدًا غربيًا حتى الساعة
ع ــن م ـقــاربــة ه ــذا ال ـ ــدور ف ــي انـتـظــار
نضوج حــل متكامل مــع إي ــران حول
سوريا .علمًا أن تفجير برج البراجنة
أسهم أيضًا إلى حد كبير في توجيه
األنظار إلى «داعش» ،أكثر مما أعاد
طرح دور حزب الله في سوريا على
ب ـســاط الـبـحــث ال ــدول ــي .وف ــي خضم
الحملة الدولية على «داع ــش» ،بعد
تفجيرات بــاريــس ،يمكن الـحــزب أن

يــرتــاح مــرحـلـيــا مــن تــوجـيــه األنـظــار
إل ـيــه ووض ـع ــه تـحــت الئ ـحــة مطالب
دولـيــة ،إال فــي حــال ارت ــداد «داع ــش»
على لبنان وعليه كما فعلت أخيرًا.
ّ
ورغ ــم أن مــن املـبـكــر ألوان ــه الحديث
ع ــن وقـ ــف ل ـل ـنــار س ــوري ــا ،وهـ ــو أمــر
س ـبــق ل ـل ـب ـنــان أن ع ــرف ــه إب ـ ــان حــرب
 1975الطويلة من مفاوضات عقيمة
لوقف الـنــار ،إال أن مصير النازحني
السوريني ،يشكل أيضًا عامل ضغط
لبناني بالدرجة األولــى في خريطة
طــريــق التسوية الـســوريــة .وقــد دلت
األح ــداث األخ ـيــرة واملـهـمــات األمنية
التي تنفذ في أماكن تجمع النازحني
الـ ـس ــوري ــن ،وت ـس ـل ـيــط الـ ـض ــوء على
ارت ـفــاع نسبة املتهمني الــذيــن يلقى
ال ـق ـبــض عـلـيـهــم م ــن ب ــن ال ـنــازحــن،
ً
(ف ـض ــا ع ــن تـسـجـيــل نـســب مرتفعة
بـيـنـهــم ح ـتــى ف ــي ال ـج ـنــح وال ـجــرائــم
التي ال تصنف أمنية) ،على أن هذا
امللف سيظل ملفًا ضاغطًا أمنيًا ،رغم
جهود كل األجهزة األمنية املستمرة
ال ـت ــي ال ب ــد ب ـعــد ان ـك ـش ــاف ال ـخــايــا
األخ ـيــرة أن تحظى بغطاء سياسي
أكـثــر شمولية فــي تدقيقها فــي بقع
تجمعات النازحني.
ف ــأي وق ــف ـ ـ ـ ول ــو مــرحـلـيــا ـ ـ ـ ـ إلطــاق
الـنــار فــي ســوريــا ،يفترض أن يأخذ
فــي االعـتـبــار أيـضــا ع ــودة الـنــازحــن
إلى بالدهم ،ال االستسالم إلى فكرة

تحولهم «الجـئــن فــي لبنان» .كذلك
ي ـف ـت ــرض ،وفـ ــق أي م ـس ــار سـيــاســي
جـ ـ ــدي ،أن يـ ـك ــون ل ـب ـن ــان فـ ــي صـلــب
متابعته لجهة طرح ملف النازحني،
ل ـي ــس م ــن بـ ــاب ال ـت ـع ـه ــدات ال ــدول ـي ــة
بـ ـت ــوفـ ـي ــر م ـت ـط ـل ـب ــات ـه ــم ال ـح ـي ــات ـي ــة
والـ ـتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة وال ـ ـص ـ ـح ـ ـيـ ــة ودفـ ـ ــع
ال ـت ـم ــوي ــل ال ـ ـ ــازم ل ـل ـب ـنــان إلب ـقــائ ـهــم
فـيــه ،كـمــا يحصل ال ـي ــوم ،خصوصًا
خـ ـ ــال ال ـ ـ ــزي ـ ـ ــارات ال ـ ـتـ ــي ي ـ ـقـ ــوم بـهــا
مـ ـس ــؤول ــون غ ــرب ـي ــون لـ ـبـ ـي ــروت ،بــل
لجهة وضعهم ورق ــة أســاسـيــة على
طاولة أي مفاوضات تتعلق بوضع
سـ ــوريـ ــا ،وت ـح ــول ـه ــم بـ ـنـ ـدًا رئـيـسـيــا
أس ــوة بـكــل بـنــود الـتـســويــة األخ ــرى،
ألن ال ـ ــدول األوروبـ ـي ــة سـتـكــون بعد
م ــؤت ـم ــر بـ ــاريـ ــس ،أكـ ـث ــر ت ـ ـشـ ــددًا فــي
استقبال النازحني السوريني ،األمر
ال ـ ــذي ي ـضــاعــف م ــن إمـ ـك ــان بـقــائـهــم
ف ــي ل ـب ـنــان ال ـ ــذي ي ـ ــرزح م ـنــذ أرب ـعــة
أعوام تحت ثقل هذا النزوح .هذا إذا
سارت التسوية الدولية في طريقها
الـصـحـيــح ،وإال ف ــإن لـبـنــان مـعــرض
لضغط نزوح أكثر ،مع كامل املفاعيل
الـتــي يمكن أن ينتجها انـفــراط عقد
الـتـســويــة ،واملـخــاطــر الـجــديــدة التي
يـمـكــن أن تـصـيــب لـبـنــان ،إذا ارت ــدت
الـحـمـلــة الـغــربـيــة عـلــى «داع ـ ــش» في
ال ـس ــاح ــة امل ـح ـل ـيــة ،وقـ ــد ت ـك ــون بــرج
البراجنة حينها أول العنقود.

تقرير

سكاف ـ درويش :تأزم الخالف قبل «األربعين»
ليا القزي
وق ـع ــت ال ــواق ـع ــة ب ــن رئ ـي ــس أســاق ـفــة
ال ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــرزل وزحـ ـ ـل ـ ــة وال ـ ـ ـب ـ ـ ـقـ ـ ــاع ل ـ ـلـ ــروم
ال ـكــاثــول ـيــك ع ـص ــام دروي ـ ــش ،وأرم ـل ــة
النائب الراحل الياس سكاف ،ميريام
طــوق .العالقة بني آل سكاف واملطران
الـحــالــي لــم تـكــن يــومــا ج ـيــدة ،إال أنها
تأزمت أكثر بعد وفاة الوزير السابق.
ومــع اق ـتــراب جـنــاز األرب ـعــن عــن روح
سكاف ،في  29الشهر الجاري ،خرجت
ُ
إلى العلن تفاصيل جديدة تسهم في
تعميق الشرخ.
آخ ـ ــر فـ ـص ــول الـ ـخ ــاف م ــا أشـ ـي ــع عــن
اتـصــال درويــش باملطارنة الكاثوليك
«مــانـعــا إيــاهــم مــن املـشــاركــة فــي جناز
األربـ ـ ـ ـع ـ ـ ــن» ،اس ـ ـت ـ ـنـ ــادًا إلـ ـ ــى مـ ـص ــادر
مطلعة في زحلة ،ردًا على عــدم دعوة

الـعــائـلــة لــه لـتــرؤس الــذبـيـحــة اإللـهـيــة.
ّ
وفــي التفاصيل أن العائلة تواصلت
م ــع مـ ـط ــران ــن« ،ل ـك ـن ـه ـمــا اع ـ ـتـ ــذرا عــن
ّ
ع ــدم الـحـضــور ،إال أن دروي ــش فــرض
ذلك عليهما ،فيما تـ ّ
ـذرع مطران ثالث
باملرض حتى يتغيب».
س ـك ــاف ح ــاول ــت االل ـت ـف ــاف ع ـل ــى ه ــذا
القرار ،فــزارت نهاية األسبوع املاضي
البطريرك غريغوريوس الثالث لحام،
ً
طالبة رعايته لذكرى زوجها .لكن لحام
اعتذر أيضًا عن عدم الحضور «بعدما
أطلع ميريام على االتـصــال الــذي دار
بينه وب ــن درويـ ــش ،وكــانــت نتيجته
أنــه ال يجوز أن ُيـشــارك البطريرك في
املناسبة في حني غياب رئيس أساقفة
املـنـطـقــة» ،اسـتـنــادًا إلــى امل ـصــادر .لكن
ميريام لم تخرج خالية الوفاض ،فقد
ّ
وقــع لحام طلب استبدال مذهبها من

ّ
وقع لحام طلب
ميريام طوق باستبدال
مذهبها من مارونية
إلى كاثوليكية

«مارونية» إلى «كاثوليكية».
ت ـح ــاول عــائ ـلــة س ـك ــاف ال ـتــوصــل إلــى
مخرج إلقــامــة الـصــاة« ،وقــد ال يكون
ّ
أمامها من حل سوى االستعانة بأحد
ال ـك ـه ـنــة ،إذا ل ــم ي ـت ـعــرض ل ـض ـغــوط».

ّ
تــزيــد امل ـصــادر ب ــأن دروي ــش «بـعــد أن
ضـ ّـيــق عـلــى الـعــائـلــة ،ح ــاول ابـتــزازهــا
عـبــر رب ــط مـشــاركـتــه أو أح ــد املـطــارنــة
بـتــوســط مـيــريــام مــع الـبـلــديــة لتسمح
لــه باستكمال عملية بـنــاء املقابر في
األرض التي ُردمت».
املسؤول اإلعالمي في مطرانية «سيدة
ال ـن ـجــاة» خـلـيــل عــاصــي نـفــى كــل هــذه
«الخبريات» مــؤكـدًا« :أب ـدًا ما في شي
مــن هــالـحــديــث» .وأوض ــح فــي اتـصــال
مع «األخبار» أن «ال عالقة لنا نهائيًا
بالقصة .نعرف فقط أن أحــد املطارنة
اعـتــذر ألسـبــاب صحية» ،واصـفــا هذه
«ال ـش ــائ ـع ــات» بــأنـهــا «دل ـي ــل إفـ ــاس».
وعـ ـ ــن «ش ـ ـ ـ ــرط» املـ ـط ــرانـ ـي ــة ل ـل ـس ـمــاح
ب ــامل ـش ــارك ــة ف ــي ال ـ ـقـ ــداس ،أوض ـ ــح أنــه
ً
«أص ــا جــرى ردم اإلن ـشــاءات ولــم نقم
ّ
ّ
بـ ــأي رد ف ـع ــل .ب ـك ــرا ب ـب ــن ك ــل ش ــي».

ّ
وذكـ ــر ب ــأن فــي زح ـلــة مـجـلــس أســاقـفــة
«يناقش األم ــور الكنسية .نحن لسنا
ص ـغ ــارًا ول ــو ك ـنــا ن ــري ــد م ـنــع ال ـقــداس
لـكــان بإمكاننا عــدم الـسـمــاح بإقامته
ف ــي املـ ـق ــام (ت ـم ـث ــال الـ ـسـ ـي ــدة) ال ـتــابــع
لسلطتنا».
ال ـ ـحـ ــديـ ــث عـ ـ ــن اس ـ ـت ـ ـع ـ ـمـ ــال درويـ ـ ـ ــش
لـسـلـطـتــه الـكـنـسـيــة ملـنــع امل ـطــارنــة من
املشاركة في الجناز ،يأتي بعد رفضه
توقيع طلب استبدال سكاف مذهبها،
ُم ـت ـس ـل ـح ــا ب ـح ـق ــه الـ ـق ــان ــون ــي ،وب ـع ــد
خــروج التعميم الــذي أصــدره درويش
إلـ ـ ــى الـ ـعـ ـل ــن ،ويـ ــوصـ ــي ف ـي ــه ك ـنــائــس
الـطــائـفــة «ب ـعــدم الـسـمــاح للعلمانيني
ّ
بالتكلم في الكنيسة قبل االحتفاالت
اللترجية وأثناءها وبعدها ،إال بإذن
م ــن امل ـط ــران ـ ّـي ــة ،واالم ـت ـن ــاع ع ــن إقــامــة
ّ
السياسية».
القداديس

تفجير برج
البراجنة نموذج
عن مخاطر
ارتدادات
الحملة الغربية
ضد «داعش»
محليًا
(هيثم
الموسوي)
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قانون سالمة الغذاء العبرة في التنفيذ

الصالحيات للوزارات والرقابة للهيئة
إيفا الشوفي
ُ
بـعــد أك ـثــر مــن  10س ـن ــوات ،أقـ ـ ّـر أخـيـرًا
قانون سالمة الغذاء في جلسة مجلس
النواب املنعقدة في األسبوع املاضي.
ت ــزام ــن إقـ ــرار ال ـقــانــون م ــع م ــرور سنة
عـ ـل ــى اطـ ـ ـ ــاق وزارة الـ ـص ـ ّـح ــة حـمـلــة
سالمة الـغــذاء ،التي أثبتت للبنانيني
أن طـعــامـهــم وشــراب ـهــم م ـلـ ّـوثــان حتى
ب ــال ـب ــراز ال ـب ـش ــري وب ــاص ـن ــاف كـثـيــرة
من البكتيريا والجراثيم .أحــرج وزير
الصحة وائــل أبــو فاعور جميع الكتل
السياسية وهيئات اصحاب االعمال،
بـعــدمــا لـقـيــت الـحـمـلــة ص ــدى إعــامـيــا
كـبـيــرا .مـنــذ ذاك ال ـحــن ،وض ــع قــانــون
سالمة الغذاء على سكة التشريع بعد
تجميد طــويــل .دخــل مـشــروع القانون
ف ــي م ـتــاهــة ال ـل ـجــان ال ـن ـيــاب ـيــة ،وص ــار
ه ـن ــاك ص ـي ـغ ـتــان ل ـت ـســويــة ال ـخــافــات

وحـ ـم ــاي ــة امل ـ ـصـ ــالـ ــح :األول ـ ـ ـ ــى ق ـ ّـدم ـه ــا
الـ ـن ــائ ــب ع ــاط ــف م ـج ــان ــي وال ـث ــان ـي ــة
ّقدمها النائب نجيب ميقاتي .النقاش
األس ــاس ــي ،ال ــذي عــرقــل إق ــرار الـقــانــون
سنة كاملة ،تمثل في إشكالية إعطاء
صالحيات واسعة لـ»الهيئة اللبنانية
ل ـس ــام ــة الـ ـ ـغ ـ ــذاء» ،امل ــرت ـب ـط ــة بــرئـيــس
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ،وذلـ ــك ع ـلــى حـســاب
ص ــاحـ ـي ــات ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارات املـ ـعـ ـنـ ـي ــة ،مــا
أث ــار اع ـتــراضــات كـثـيــرة مــن قـبــل هــذه
ال ـ ــوزارات ،وال سيما وزارة الصناعة.
في النهاية جرى التوافق على صيغة
مجدالني ّ
املعدلة ،بحيث باتت تضمن
التنسيق مــع الـ ــوزارات بالحد األدنــى
مع ارجحية لقرارات الهيئة.
ي ــرت ـك ــز الـ ـق ــان ــون ع ـل ــى مـ ـب ــدأ م ــراق ـب ــة
ال ـغ ــذاء «م ــن امل ــزرع ــة إل ــى امل ــائ ــدة» ،أي
انـ ـ ــه ي ـش ـم ــل ت ـت ـب ــع وم ــراقـ ـب ــة سـلـسـلــة
الغذاء بمراحلها كافة ،بدءًا من األرض

ً
واملـ ـصـ ـن ــع واالس ـ ـت ـ ـيـ ــراد وصـ ـ ـ ــوال إل ــى
املتجر واملطعم ،باستثناء الغذاء غير
امل ـعــد للبيع ال ــذي يـحـضــر فــي امل ـنــازل
ويـخــزن فيها لالستعمال الشخصي.
يشمل القانون جميع أنــواع املأكوالت
واملشروبات بما في ذلك املياه املعدنية،
فضال عن جميع املــواد التي تستعمل
فــي عمليات تصنيع الـغــذاء وتحويله
واعداده وتعبئته ومعالجته وتسويقه
إضافة الى جميع املنتجات الزراعية.

المهم اليوم هو إصدار
المراسيم التطبيقية للبدء
العمل بالقانون

يـ ـص ــف أب ـ ــو ف ـ ــاع ـ ــور اقـ ـ ـ ـ ــرار الـ ـق ــان ــون
بـ»اإلنجاز» .وقــال لـ»االخبار» انه بات
هناك اطــار مؤسساتي لحملة سالمة
الـغــذاء بعدما راهــن الكثيرون على أن
تكون ّ
«هبة موسمية» ،مشيرًا الــى أن
األهمية األساسية للقانون تكمن في
انه اوجد هيئة مهمتها ضمان سالمة
الغذاء بعدما كانت هذه املسالة مهملة.
ّ ّ
إل أن إقرار القانون ال يعني بالضرورة
ّ
أن الـغــذاء في لبنان أصبح سليمًا ،إذ
ّ
ي ـش ـيــر أبـ ــو ف ــاع ــور الـ ــى أن «ال ـق ــان ــون
رس ـ ــم امل ـ ـسـ ــار ال ـت ـن ـظ ـي ـمــي أم ـ ــا تــأمــن
س ــام ــة الـ ـغ ــذاء ف ـهــو مــرت ـبــط بـســرعــة
اصـ ــدار املــراس ـيــم الـتـطـبـيـقـيــة ،وجــديــة
األش ـخــاص الــذيــن سـيـجــري تعيينهم
في الهيئة».
يــرى رئيس جمعية حماية املستهلك
ّ
زه ـيــر ب ــرو أن ال ـقــانــون «ي ـت ـجــاوب مع
احـتـيــاجــات الـســوق اللبنانية ويؤمن

ســامــة ال ـغ ــذاء .إال ان املـهــم ال ـيــوم هو
إصدار املراسيم التطبيقية من أجل بدء
العمل بالقانون ،إضافة الى أهمية أن
تؤلف الهيئة اللبنانية لسالمة الغذاء
باإلرتكاز على الكفاءات ال املحاصصة
ّ
ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـت ــي يـمـكـنـهــا أن تـعــطــل
ّ
ويشدد على أن «توحيد
عمل الهيئة».
ال ـج ـه ــود ع ـب ــر ه ـي ـئــة واحـ ـ ــدة ت ـتــولــى
التنسيق مــع ال ــوزارات لتأمني سالمة
الغذاء هي تجربة أثبتت نجاحها في
مختلف دول العالم وليست اختراعًا
جديدًا».
ُ
ف ــي اآلونـ ــة األخـ ـي ــرة ،أث ـي ــرت نـقــاشــات
عديدة عن تفريغ القانون من مضمونه
عـبــر إض ـعــاف الــرقــابــة امل ـمــارســة على
امل ــؤس ـس ــات ال ـخ ــاص ــة ب ـف ـعــل ضـغــوط
ال ـ ـت ـ ـ ّـج ـ ــار واصـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاب املـ ـ ـص ـ ــال ـ ــح فــي
اس ــواق ال ـغــذاء ،اال ان ابــو فــاعــور يرى
ّ
أن «ال ــرق ــاب ــة ل ــم ي ـج ـ ِـر إض ـع ــاف ـه ــا بــل

النفايات تعيد المؤشرات إلى ما كانت عليه
إيفا الشوفي
سنة مضت على اطالق وزير الصحة
وائــل أبو فاعور «القنبلة» األولــى في
ما ّ
خص سالمة الغذاء« :أنتم تأكلون
خ ـ ــرا» .ك ــان ه ــذا أول إق ـ ــرار «رس ـمــي»
يـ ـص ــدر ع ــن وزارة ال ـص ـح ــة ب ــوج ــود
ت ـ ـلـ ــوث غـ ــذائـ ــي عـ ـل ــى درجـ ـ ـ ــة ع ــال ـي ــة.
طــاولــت الفضيحة مــؤسـســات كبيرة
م ـث ــل «م ـ ــاك ـ ــدون ـ ــال ـ ــدز»« ،س ـب ـي ـن ــس»،
«كـ ـ ـب ـ ــابـ ـ ـج ـ ــي»« ،»tsc mega »،ه ـ ــوا
تشيكن» «الحالب» وغيرها .منذ ذاك
الــوقــت إنطلقت حملة سالمة الـغــذاء،
كانت أولى حلقاتها بكشف فساد 38
فرعا ملؤسسات ومطاعم ومالحم ،من
مناطق مختلفة خارج بيروت ّ
لترسخ
أخيرًا عبر إقرار قانون سالمة الغذاء.
ح ـتــى أم ــس ب ـلــغ ع ــدد ال ـك ـشــوف على
منذ انطالق
ُ الحملة
أقفلت 223
مؤسسة
(مروان
طحطح)

املــؤسـســات الـغــذائـيــة الـتــي قــامــت بها
وزارة الـصـحــة مـنــذ ان ـط ــاق الحملة
 10872مؤسسة خارج بيروت ،إضافة
الى عدد من املؤسسات داخل بيروت،
إال أن االخيرة ال تظهر كلها في تقارير
ّ
وزارة الـصـ ّـحــة بــاعـتـبــار أن املــراقـبــن
الـصـحـيــن فــي الـعــاصـمــة يخضعون
ب ـم ـع ـظ ـم ـهــم لـ ـلـ ـبـ ـل ــدي ــة ،وال ي ـت ـح ـ ّـرك
مراقبو الــوزارة اال عندما تكون هناك
م ـع ـل ــوم ــات ع ــن خ ـ ـ ــروق .ه ـك ــذا تـبـقــى
إشكالية بيروت قائمة على الرغم من
احـتــواء العاصمة على أكـبــر عــدد من
املؤسسات الغذائية التي يستهلكها
أكبر عدد من الناس.
ّ
م ـن ــاط ـق ـي ــا ،ت ـ ــوزع ـ ــت الـ ـكـ ـش ــوف عـلــى
الشكل التالي 4013 :فــي جبل لبنان،
 2656فــي الـشـمــال 1669 ،فــي الـبـقــاع،
 1338في النبطية و 1196في الجنوب.

ن ـت ــج م ــن هـ ــذه ال ـك ـش ــوف إقـ ـف ــال 223
مؤسسة وتوجيه إن ــذارات الــى 1689
مؤسسة وتحرير  38محضر ضبط،
إضــافــة ال ــى إحــالــة  150مــؤسـســة الــى
ال ـق ـضــاءّ .أم ــا املــؤس ـســات الـتــي سـ ّـوت
وضعها ،فبلغ عددها  472مؤسسة.
ّ
يـ ـق ــول أب ـ ــو ف ــاع ــور ل ـ ـ «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» إن
«واقـ ـ ــع س ــام ــة الـ ـغ ــذاء الـ ـي ــوم أصـبــح
أف ـ ـضـ ــل ب ـك ـث ـي ــر ،إذ الحـ ـظـ ـن ــا ت ـقــدمــا
كبيرًا فــي مــوضــوع ُ مطابقة العينات
للمواصفات ،لكننا أصبنا بنكسة في
بعض األصناف جراء أزمة النفايات،
وتحديدًا في شهري آب وأيلول».
بحسب تقرير اعـ ّـدتــه وزارة الصحة،
يظهر تراجع كبير في نسبة العينات
امل ـ ـطـ ــاب ـ ـقـ ــة خـ ـ ـ ــال األش ـ ـ ـهـ ـ ــر الـ ـث ــاث ــة
املــاضـيــة ،اي منذ انـفـجــار ازم ــة تراكم
النفايات .فنسبة العينات املطابقة في

ّ
«النية» كانت خالل الشهرين
اللحوم
األخ ـي ــري ــن م ــن الـ ـع ــام امل ــاض ــي ،%65
وتحسنت فــي شهر شـبــاط مــن العام
الـحــالــي ال ــى  ،%83اال ان ـهــا تــراجـعــت
ع ـلــى ن ـحــو درامــات ـي ـكــي ف ــي ش ـهــر آب
إلى  ،%47وذلك بسبب أزمة النفايات
وفق تبرير وزارة الصحة .كذلك نسبة
العينات املطابقة فــي الــدجــاج النيء
كــانــت  %58ع ــام  ،2014إرت ـف ـعــت إلــى
 %83ف ــي آذار  ،2015لـتـنـخـفــض إلــى
 %52في تشرين األول ّ .أمــا األسماك
ّ
«النية» ،فقد تراجعت نسبة العينات
امل ـط ــاب ـق ــة مـ ــن  %100خ ـ ــال ش ـهــري
نـيـســان وأي ــار إل ــى  %75فــي شـهــر آب
ل ـت ـعــود وت ــرت ـف ــع الـ ــى  %92ف ــي شهر
ت ـشــريــن االول .ف ــي امل ـق ــاب ــل ،سـ ّـجـلــت
ّ
تحسنًا متفاوتًا في
األغــذيــة األخ ــرى
نـسـبــة الـعـيـنــات املـطــابـقــة ،إذ سجلت

ع ـي ـن ــات ال ـع ـس ــل واملـ ـخـ ـل ــات تـطــابـقــا
تامًا خالل شهر تشرين األول ،بينما
سجلت عينات املـيــاه تطابق بنسبة
.%74
ّ
يـ ــرى أبـ ــو ف ــاع ــور أن «هـ ـن ــاك مشكلة
كـ ـب ــرى فـ ــي ش ـب ـك ــات امل ـ ـيـ ــاه ال ـتــاب ـعــة
لـلــدولــة ون ـحــاول ق ــدر اإلم ـكــان القيام
بـ ـكـ ـش ــوف دائ ـ ـ ـمـ ـ ــة .وف ـ ـ ــي م ـ ــا ي ـت ـع ـلــق
ب ــاملـ ـي ــاه امل ـخ ـص ـص ــة ل ـل ـب ـي ــع ي ـج ــري
الكشف بشكل دوري على املؤسسات
املرخصة ،لكن هناك املؤسسات غير
املــرخـصــة ،فــأنــا أعـتــرف بأننا ال نــزال
فــي ال ــدوام ــة نـفـسـهــا ،وحـتــى اللحظة
ي ـس ـت ـع ـصــي ع ـل ـي ـن ــا ت ـط ـب ـي ــق ال ـ ـقـ ــرار
نـتـيـجــة بـعــض ال ـض ـغــوط الـسـيــاسـيــة
ع ـلــى الـ ـ ـ ــوزارات األخ ـ ـ ــرى» .يـشـيــر ابــو
فاعور الــى أن «هناك بعض الـقــرارات
املتعلقة بإقفال مؤسسات غذائية لم
ّ
تنفذ ألنها تحظى بحماية من بعض
الوزارات واإلدارات».
ُ
تعيد هذه املسألة فتح باب الضغوط
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة الـ ـ ـت ـ ــي ال تـ ـ ـ ـ ــزال ق ــائ ـم ــة
بــاع ـتــراف ال ــوزي ــر .أب ــو ف ــاع ــور نفسه
شهر
أعلن في حديث سابق بعد مرور ّ
ونصف شهر على انطالق الحملة أنه
«اكتشف خــال هــذه الحملة ان هناك
مؤسسات ومصانع تحظى بحمايات
س ـي ــاس ـي ــة كـ ـب ــرى وتـ ـم ــون ع ـل ــى كـتــل
نـيــابـيــة ووزاري ـ ـ ــة» .آنـ ــذاك ت ـحـ ّـدث عن
«إخ ـفــاق كبير فــي املـحــاسـبــة» فهل ال
يزال الوضع على ما كان عليه؟
على الصعيد القضائيّ ،
يعبر الوزير
ّ
عن «صــدمــةٍ إيجابية» ،إذ اكتشف أن
القانون متشدد بعكس ما كان ُي ّ
روج
ل ـ ــه .يـ ـق ــول أب ـ ــو ف ــاع ــور إن «األحـ ـك ــام
ال ـق ـضــائ ـيــة ف ــي امل ـل ـف ــات امل ـح ــال ــة الــى
ال ـق ـضــاء ب ــدأت ت ـصــدر وبـ ــدأت ترتفع
م ـع ـهــا الـ ـص ــرخ ــات .هـ ـن ــاك أش ـخ ــاص
ص ـ ـ ـ ــدرت ب ـح ـق ـه ــم أح ـ ـك ـ ــام ق ـض ــائ ـي ــة
بالحبس لستة أشهر وغــرامــة بقيمة
 50م ـل ـي ــون ل ـ ـيـ ــرة» .ي ــؤك ــد أخـ ـيـ ـرًا أن
ال ـق ـضــاء يـتـعــامــل بـجــديــة مــع املـلـفــات
امل ـحــالــة إل ـيــه واألحـ ـك ــام فـيـهــا تـصــدر
تباعًا.

صالحيات الهيئة» .يرى وزير الصحة
أن ــه ك ــان مــن املـمـكــن أن يـكــون الـقــانــون
ّ
أف ـض ــل إل أنـ ــه ف ــي األجـ ـ ـ ــواء ال ـحــال ـيــة
ُي ـ ـعـ ــد ًمـ ـقـ ـب ــوال .يـ ـتـ ـح ــدث ابـ ـ ــو ف ــاع ــور
صراحة عن اإلشكاليات التي واجهت
الـقــانــون ،مشيرًا الــى أنــه كــان يجب أن
ُ
تعطى الهيئة اللبنانية لسالمة الغذاء
صالحيات كاملة مــن دون أي عراقيل
ّ
متعلقة بـصــاحـيــات الـ ـ ــوزارات ،اذ ان
م ـس ــأل ــة س ــام ــة ال ـ ـغـ ــذاء ال ت ـق ــف عـنــد
اعتبارات سياسية.
وكـ ــان وزيـ ــر ال ـص ـنــاعــة ح ـســن ال ـحــاج
ح ـ ـسـ ــن مـ ـ ــن اكـ ـ ـث ـ ــر امل ـ ـع ـ ـتـ ــرضـ ــن ع ـلــى
صــاحـيــات «الهيئة الوطنية لسالمة
ال ـ ـ ـغـ ـ ــذاء» ،وه ـ ــو اعـ ـل ــن مـ ـ ـ ــرارا ت ــأي ـي ــده
الص ـ ـ ــدار الـ ـق ــان ــون ،اال انـ ــه ان ـت ـق ــد فــي
تصريحات سابقة ان تكون «الهيئة»
ب ـم ـث ــاب ــة م ـج ـل ــس وزراء ب ــدي ــل يـضــم
وزارات الصناعة والزراعة واالقتصاد

وال ـص ـحــة ،ورأى ان م ـشــروع الـقــانــون
فـ ــي ص ـي ـغ ـتــه االولـ ـ ـ ــى ي ـع ـطــي ال ـه ـي ـئــة
صــاح ـيــات ه ــذه ال ـ ـ ــوزارات واالدارات
العامة أخرى ،فيما املطلوب هو تعزيز
صــاح ـيــات ه ــذه ال ـ ـ ــوزارات واالدارات
لتقوم بعملها في تأمني سالمة الغذاء
بدال من تأليف هيئة بديلة عنها.
يـشــرح أب ــو فــاعــور أن ــه «ك ــان مفترضا
ُ
أن تعطى الهيئة صالحيات تنفيذية
ُ
وتـن ـشــأ أج ـهــزة خــاصــة ب ـهــا» ،لـكــن ما
حصل في الصيغة ّ
املقرة «أن األجهزة
املعنية بسالمة الغذاء ال تزال معظمها
فــي الـ ــوزارات ،وأصبحت الهيئة نوعًا
ما تشبه اإلطار التنسيقي ،بينما يجب
أن ت ـكــون إط ـ ــارًا حــاس ـمــا مـسـتـقــا من
دون مراجعة أي وزارة» .ففي الصيغة
النهائية ،كما عدلتها اللجنة الفرعية
املنبثقة عن اللجان النيابية املشتركة
وناقشها مجلس النواب ّ
واقرها ،تبرز

ـق مــع االدارات
ع ـبــارة «وب ـعــد الـتـنـسـيـ ُ
املعنية» ،وهــذه العبارة أضيفت على
نحو مكرر على عدد من املواد املتعلقة
بالقرارات التي تتخذها الهيئة ،وهي
الصيغة النهائية الـتــي جــرى اإلتـفــاق
عليها «كــي ال يجري املــس بالعقارات
الطائفية املوزعة ،ألن الوزارات ال تريد
أن ت ـت ـنــازل ع ــن صــاحـيــاتـهــا لــرئـيــس
ّ
ال ـح ـك ــوم ــة ،إذ ان ال ـه ـي ـئــة ت ـق ــع تـحــت
سلطة رئـيــس مجلس الـ ـ ــوزراء» ،وفــق
أبو فاعور.
ّ
يوضح وزير الصحة أن هذه الصيغة
«ه ــي ع ـبــارة عــن تنسيق بــن الهيئة

وال ــوزارات بحيث بقيت الصالحيات
للوزارات وبقيت الرقابة للهيئة ،لكن
لــم يـعــد بــإمـكــان الـ ـ ــوزارات أن ترفض
الـتــوصـيــات الـتــي تـصــدر عــن الهيئة،
وبالتالي فإن إيجابية القانون هي أن
السلسلة الغذائية أصبحت بكاملها
ّ
تحت رقابة جهاز واحد» .إل أن املادة
 46م ــن الـ ـق ــان ــون ،ال ـت ــي أخ ـ ــذت حـيـزًا
ك ـب ـي ـرًا م ــن ن ـق ــاش ــات ال ـ ـنـ ــواب ،تـنــص
على أنــه «فــي حــال وج ــود خــاف بني
الهيئة وإحدى اإلدارات حول القرارات
أو التدابير الواجب اتخاذها املتعلقة
بـتـطـبـيــق أح ـك ــام ه ــذا ال ـق ــان ــون ،يعد

رأي الهيئة مــرجـحــا ُ
ويـعـمــل ب ــه» ،ما
أثــار اعـتــراض عــدد من الـنــواب ،الذين
طــال ـبــوا ب ــأن ت ـكــون مــرجـعـيــة الحسم
ّ
ملجلس الوزراء .يعلق أبو فاعور على
ّ
األم ــر ب ــأن «الـهـيـئــة لــديـهــا استقاللية
والـ ـ ــوزارات لــم تـكــن تـقــوم بواجباتها
طوال السنوات املاضية ،بدءًا من وزارة
ال ـص ـحــة ،اذ كــانــت مــديــريــة الــوقــايــة،
امل ـســؤولــة عــن ســامــة ال ـغ ــذاء ،مهملة
وم ـخ ـص ـصــة ل ـل ـتــوظ ـيــف ال ـس ـيــاســي،
وبالتالي نحن بحاجة اليوم إلى عدم
تـ ــرك ق ـض ـيــة س ــام ــة الـ ـغ ــذاء ملــزاج ـيــة
الوزراء».
(مروان طحطح)

الشيطان يكمن
في المراسيم
هديل فرفور
باستثناء نقابة املـطــاعــم واملـقــاهــي،
ّ
ل ــم ت ــط ـل ــع م ـع ـظــم ن ـق ــاب ــات أص ـح ــاب
األعمال املعنية بقانون سالمة الغذاء
على نص القانون بعد .نقابة تجار
ال ـل ـحــوم املـ ـب ـ ّـردة ،ات ـح ــاد الـقـ ّـصــابــن،
ن ـق ــاب ــة تـ ـ ّـجـ ــار الـ ـخـ ـض ــار والـ ـف ــواك ــه،
نـقــابـتــا امل ــزارع ــن وال ـفــاحــن ،نقابة
بــائ ـعــي األسـ ـم ــاك ون ـقــابــة ال ــدواج ــن.
هذه «النقابات» ليست على «درايــة»
بما ينص عليه قانون سالمة الغذاء،
ّ
حتى جمعية الصناعيني «لــم تطلع
واف يتيح لها
عـلــى الـقــانــون بنحو ٍ
إع ـطــاء مــاحـظــات أو رأي» ،وف ــق ما
ق ــال نــائــب رئ ـيــس الـجـمـعـيــة ،رئـيــس
نقابة أصـحــاب الصناعات الغذائية
السابق ،جورج نصراوي لـ»األخبار».
ُي ـ ـج ـ ـمـ ــع املـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدث ـ ــون ب ـ ــأس ـ ــم هـ ــذه
االتحادات والنقابات على «صوابية»
القانون بـ «شكله العام» ،على الرغم
مــن عــدم اطالعهم على أحكامه بعد
ولم تصدر مراسيمه التطبيقية .هم
يرون أن وجود قانون هدفه السالمة
الـعــامــة «بــامل ـبــدأ» هــو أم ــر جـيــد ،لكن
م ــاح ـظ ــات ـه ــم وه ــواجـ ـسـ ـه ــم تـعـطــي
انطباعًا ّ
عامًا بأنهم ال يثقون بآليات
التطبيق ،وأحيانًا ال يعيرون أهمية
ل ـل ـق ــان ــون ،الع ـت ـق ــاده ــم أنـ ــه سـيـكــون
ً
ق ــاب ــا ل ـل ـخــرق أو ل ــن ي ـكــون تطبيقه
جديًا.
يـشـكــو مـعـظــم هـ ــؤالء ع ــدم إشــراكـهــم
ّ
بــوضــع ال ـق ــان ــون وم ـنــاق ـش ـتــه .يـعــلــق
رئيس جمعية تجار اللحوم املبردة
ً
واملـثـلـجــة سميح امل ـصــري قــائــا إنــه
«ال يمكن محاسبة تاجر لحم إن لم
يـكــن عـلــى بـ ّـيـنــة مــن اإلرش ـ ـ ــادات ...لو
تم إشراكنا لكنا أفدناهم بكثير من
املالحظات».
ي ـقــول رئ ـيــس نـقــابــة ت ـ ّـج ــار الـخـضــار

القيسي،
والـفــاكـهــة بالجملة محمد
ّ
إن ال ـه ــاج ــس األكـ ـب ــر لــدي ـهــم يـتـمــثــل
ب ـم ـتــاب ـعــة رش امل ـب ـي ــدات بــالـطــريـقــة
ال ـس ـل ـي ـم ــة عـ ـل ــى املـ ـنـ ـتـ ـج ــات« ،وهـ ــي
مــرح ـلــة تـسـبــق وصــول ـهــا إل ـي ـنــا ،فال
يمكن أن يحاسبونا عـلــى منتجات
غ ـيــر م ـطــاب ـقــة ل ـل ـســامــة ال ـع ــام ــة ،إن
ل ــم ُي ـتــابــع م ـســار اإلن ـت ــاج م ــن أول ــه»،
ويـ ـضـ ـي ــف« :ه ـ ــي م ـس ــؤول ـي ــة وزارة
الـ ــزراعـ ــة» .فـعـلـيــا ،يـشـكــو امل ــزارع ــون
والفالحون ،قبل ّ
التجار ،غياب وزارة
ال ـ ــزراع ـ ــة ،ال ـج ـه ــة امل ـع ـن ـي ــة بــدعـمـهــم
والـ ــرقـ ــابـ ــة عـ ـل ــى ع ـم ـل ـه ــم وم ـت ــاب ـع ــة
أمـ ــورهـ ــم« .هـ ــي ع ــاق ــة ج ـف ــاء بـيـنـنــا
وب ــن الـ ـ ـ ــوزارة» ،وف ــق تـعـبـيــر رئـيــس
نقابة الـفــاحــن إبــراهـيــم ترشيشي،
فيما يقول رئيس جمعية املــزارعــن
أنـ ـط ــوان ال ـحــويــك إن وزارة ال ــزراع ــة
«غايبة عن الوعي» .أما رئيس نقابة
ال ـخ ـضــار وال ـف ــواك ــه ب ــامل ـف ـ ّـرق سهيل
معبي ،فيلفت إلى «مبادرة فردية من
قبل املجلس البلدي لبلدية بيروت»
إلنـشــاء مختبر خصوصي الختبار
سالمة البضائع «بالتزامن مع إنشاء
ّ
السوق الجديد في أرض جلول».
مـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،يـ ـلـ ـف ــت رئـ ـ ـي ـ ــس ن ـق ــاب ــة
أصـ ـح ــاب األس ـ ـمـ ــاك ع ـب ــدال ـل ــه غـ ــزال،
إلى «البيئة» املحيطة بسوق السمك
فــي الكرنتينا ،إذ «تـتــدافــع النفايات
صـ ـ ــوب امل ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـورد ال ــوحـ ـي ــد ل ــأس ـم ــاك
ف ــي ل ـب ـنــان» ،مـلـمـحــا إل ــى أن أولــويــة
السالمة حاليًا تكمن فــي النظر إلى
ُ
البيئة املحيطة بالسوق حيث ترمى
نفايات بيروت.
ي ـخ ـت ـصــر رئـ ـي ــس ن ـق ــاب ــة الـ ــدواجـ ــن،
وصاحب شركة «هوا تشيكن» ،جان
الهوا ،تعليقه باإلشارة إلى ضرورة
القوانني على الجميع وليس
تنفيذ
ُ
على فئة دون أخ ــرى« ،مــش كــل مرة
ّ
ب ـ ـشـ ـ ّـددوا عـلـيـنــا بـ ــإجـ ــراءات بـتـكــلــف

م ــاي ــن ال ـ ـ ـ ـ ــدوالرات وم ـن ـل ـت ــزم فـيـهــا
نحنا وغيرنا ال».
ي ـق ــول رئ ـي ــس ج ـم ـع ـيــة الـصـنــاعـيــن
ّ
جـ ـ ـ ــورج ن ـ ـص ـ ــراوي إنـ ـ ــه اط ـ ـلـ ــع عـلــى
ال ـ ـقـ ــانـ ــون ب ــاملـ ـجـ ـم ــل ،واصـ ـ ـف ـ ــا إي ـ ــاه
بالجيد ،لكنه يلفت إلى عدم إمكانية
ت ـط ـب ـيــق امل ـع ــاي ـي ــر امل ـ ـفـ ــروضـ ــة عـلــى
املصانع الصغيرة« ،إذا جرى تطبيق
ال ـق ــان ــون ،الـكـثـيــر م ــن ه ــذه املـصــانــع
الصغيرة سيتم إقفالها».
وحــدهــا نقابة أصـحــاب املطاعم كانت
«الشريكة» الواضحة في إعداد القانون.
ي ـق ــول رئ ـي ــس ال ـن ـقــابــة ط ــون ــي ال ــرام ــي

وحدها نقابة أصحاب
المطاعم كانت «الشريكة»
الواضحة في إعداد القانون
«إنـ ـن ــا ش ــارك ـن ــا بـكـثـيــر م ــن ص ـيــاغــات
ال ـ ـق ـ ــان ـ ــون» ،الف ـ ـتـ ــا إل ـ ــى أن «الـ ـ ـن ـ ــواب
تجاوبوا مع الكثير من مالحظاتنا».
م ــا ه ــي ط ـب ـي ـعــة هـ ــذه امل ــاحـ ـظ ــات؟ ال
ي ــدخ ــل ال ــرام ــي ف ــي ال ـت ـفــاص ـيــل ،لكنه

ّ
يشدد على مطلب «توحيد املعايير من
قبل جهات موحدة».
يقول وزير السياحة السابق ،رئيس
ج ـم ـع ـي ــة ال ـص ـن ــاع ـي ــن ال ـل ـب ـنــان ـيــن
السابق ،فــادي ّ
عبود في هذا الصدد
ّ
الهاجس األكبر يكمن في «تشعب
إن
ُ
جهات املراقبة وعدم حصرها بجهة
واح ـ ـ ـ ــدة»ُ ،م ـض ـي ـف ــا« :مـ ــن امل ـم ـك ــن أن
ي ـكــون ال ـقــانــون فــي م ـكــان واملــراسـيــم
التطبيقية في مكان آخــر» ،الفتًا إلى
أن «ال ـش ـي ـط ــان ي ـك ـمــن ف ــي امل ــراس ـي ــم
الـتــي يـكــون امل ـســؤول عنها أصحاب
املصالح».
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أثرياء لبنان...
يبيعون طائراتهم
الخاصة

مؤشر

فـ ــي ظـ ــل انـ ـ ـع ـ ــدام ث ـق ــاف ــة األرقـ ـ ـ ـ ــام فــي
املجتمع اللبناني عمومًا ،واالقتصاد
الـ ــوط ـ ـنـ ــي بـ ـشـ ـك ــل خ ـ ـ ـ ــاص ،وافـ ـتـ ـق ــار
األخـيــر الــى أدن ــى مقاييس الشفافية
ومـقــومــاتـهــا ،مــا أدى ال ــى حـلــولــه في
املــرتـبــة األخ ـيــرة عامليًا مــن أصــل 102
مــن حـيــث شـفــافـيــة الـقـطــاع الـعـقــاري،
ت ـ ـبـ ــرز أهـ ـمـ ـي ــة مـ ــؤشـ ــر الـ ـطـ ـل ــب ع ـلــى
ال ـع ـقــارات ال ــذي أطـلـقــه بـنــك بيبلوس
أم ــس ،وال ــذي يعتبر األول مــن نوعه
في لبنان والعالم العربي.
الـقـطــاع الـعـقــاري هــو املـســاهــم األكـبــر
ف ــي ال ـحــركــة االق ـت ـص ــادي ــة ف ــي لـبـنــان
ويمثل نحو  %14مــن الناتج املحلي
اإلجـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال ـ ـ ــي ،وق ـ ـ ـ ــد ت ـ ـخ ـ ـطـ ــى ج ـم ـي ــع
الـ ـقـ ـط ــاع ــات وم ـن ـه ــا قـ ـط ــاع ال ـت ـج ــارة
ب ــال ـت ـج ــزئ ــة وب ــال ـج ـم ـل ــة م ـج ـت ـم ـعــن.
ً
واملصارف اللبنانية تلعب دورًا فاعال
في هذا السياق ،حيث بلغت القروض
السكنية  11مليار دوالر أميركي أي
ما يمثل  %17.4من تسليفات القطاع
املــالــي املستعملة .وتـقــدر الـثــروة غير
املــال ـيــة لـلـبـنــانـيــن املـقـيـمــن بـحــوالــى
 62مـلـيــار دوالر يـتــركــز معظمها في
القطاع العقاري.

ال ـب ـحــث وال ـت ـح ـل ـيــل االقـ ـتـ ـص ــادي في
بنك بيبلوس عملية احتساب املؤشر
وتحليله.
ويـتــم احـتـســاب مــؤشــر بنك بيبلوس
للطلب على العقارات في لبنان على
أساس شهري ،متخذًا تشرين الثاني
 2009أس ــاس ــا ل ــه .وق ــد ب ــدأ احـتـســاب
املؤشر في تموز  2007ويتم إصــداره
ش ـه ــري ــا .وب ــال ـت ــال ــي ف ــإن ــه ي ـع ـكــس 99
شهرًا من البيانات حتى أيلول .2015
والبيانات تفصل املؤشر على أساس
الـعـمــر وال ـجـنــس واملـه ـنــة واملـحــافـظــة
واالنتماء الديني.

انحدار دراماتيكي
وفـ ــي ال ـت ـفــاص ـيــل ،ي ــاح ــظ أن الـطـلــب
العقاري شهد انحدارًا دراماتيكيًا منذ
عام  ،2010وهو العام الذي سجل أعلى
معدل طلب على العقارات حتى يومنا
ه ــذا .فالطلب الـعـقــاري كــان فــي اتجاه
مـتـصــاعــد اب ـت ـ ً
ـداء مــن الـنـصــف الـثــانــي
من  2007حتى  ،2010حيث نما بنسبة
 %79,8خــال هــذه الفترة .ويعود هذا
االزده ــار الــى اآلث ــار اإليجابية التفاق
ال ــدوح ــة ع ـلــى ال ـســاح ـتــن الـسـيــاسـيــة

واألمـنـيــة ،إضــافــة الــى أسـعــار الفائدة
املـنـخـفـضــة ع ـلــى الـ ـق ــروض ال ـع ـقــاريــة.
وس ـجــل مــؤشــر بـنــك بـيـبـلــوس للطلب
على العقارات في لبنان معدل  60,1في
النصف الثاني من  ،2007وارتفع الى
 %73,8في  2008و 99,8في  2009و108
فــي  .2010وســاهـمــت األزم ــة الـســوريــة
والـتــوتــرات السياسية الـتــي يشهدها
الـبـلــد فــي تــراجــع الـطـلــب ال ـع ـقــاري من
 2011حتى يومنا هذا ،مقارنة بالفترة
املمتدة من  2007إلى .2010
فقد انخفض املؤشر بنسبة  %40,2في
 2011إلى  64,6وبنسبة  %33الى 43,3
في  .2012ومع أنه ارتفع في  2013إلى
 51,5نظرًا الــى حزمة التحفيز األولــى
الـ ـت ــي ق ــدم ـه ــا مـ ـص ــرف ل ـب ـن ــان والـ ــذي
خ ـص ــص ح ــوال ــى  %50م ــن ال ـت ـمــويــل
امل ـت ــاح لـلـقـطــاع ال ـع ـق ــاري ،إال أن ــه عــاد
وهبط ليبلغ  35,6في  2014و 40,3في
األشهر التسعة األولى من .2015
وق ــد سـجــل امل ــؤش ــر أع ـلــى مـسـتــوى له
في نيسان  2010والبالغ  ،157وثاني
أعلى مستوى له في آذار  2010والبالغ
 ،151,5في حني سجل أدنى مستوى له
فــي كــانــون الثاني  2015والبالغ 24,3

وثاني أدنــى قــراءة له في شباط 2015
حيث بلغ .27,2
وان ـت ـق ـل ــت الـ ـس ــوق م ــن س ـ ــوق ت ـعــانــي
نقصًا فــي الـعـقــارات املـعــروضــة للبيع
قبل الربع الــرابــع من  ،2010الــى سوق
يتوافر فيها فائض من هذه العقارات
مـنــذ ذل ــك ال ـح ــن ،وه ــو االت ـج ــاه ال ــذي
تعزز منذ .2014
أم ــا مـنــاطـقـيــا ،فـتـشـيــر نـتــائــج املــؤشــر
الـ ـ ـ ــى أن نـ ـسـ ـب ــة الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــن ال ــذي ــن
ي ـخ ـط ـطــون لـ ـش ــراء م ـن ــزل ه ــي األع ـلــى

الطلب العقاري
شهد انحدارًا دراماتيكيًا
منذ عام 2010

تقويم التطور

تأزم وضع القطاع رغم أنه خاص بأصحاب الماليين (هيثم الموسوي)

تغير املشهد الذي كان سائدًا طوال السنوات املاضية حول ما
كان يعرف بالعصر الذهبي للطيران الخاص في لبنان ،بحيث
كــان يؤلف نحو  %20مــن حركة الطيران فــي منطقة الشرق
األوسط بمجملها بما أن الكثير من الشخصيات العربية الوافدة
الــى لبنان كانت تأتي على منت طائرات خاصة .اليوم تدهور
حال هذا القطاع بشكل مخيف فمساهمته لم تعد تتخط الـ،%5
كما وان السائح الخليجي الــذي كان يشكل حوالى  %40من
حركة الطيران الخاص لم يعد اليوم يشكل اال  4الى  %7فقط.
ً
وفــي هــذا اإلط ــار ،علمت «االخـبــار» أن كــا من الــوزيــر السابق
نقوال فتوش ،ووزير الدفاع الوطني الحالي سمير مقبل ،ورجل
األعمال طالل وهاب قد عرضوا طائراتهم الخاصة للبيع ،من
دون معرفة ما اذا كانت هناك أسباب مباشرة وراء هذه الخطوة.
بالنسبة الى بعض الخبراء في هذا املجال ،يعود السبب في ذلك
الى األزمــات االقتصادية والسياسية التي أدت الى تأزم وضع
القطاع رغم أنه خاص بأصحاب املاليني ،ولم يعد بالتالي يعتبر
مصدرًا للربح كما كان معهودًا ،بحيث كانت شركات الطيران
الـخــاص تتقاضى مــا ال يقل عــن  3000دوالر عــن كــل ساعة
تحليق ،وكانت تصل القيمة أحيانًا الى  15000دوالر ،بحسب
ُ
نوع الطائرة ونوعية الخدمات التي تقدم.
من جهة أخرى ،ذكرت مصادر مطلعة ان رجل األعمال اللبناني
قاسم حجيج أقدم على بيع طائرته الخاصة منذ فترة وجيزة،
كما أن ورئيس مجلس الــوزراء السابق نجيب ميقاتي قد باع
واحدة من الطائرات الثالث التي يمتلكها منذ بضعة أشهر ،من
دون أن تعرف االسباب وراء ذلك.
ال ـيــوم ،مــع امل ــآزق املـتـنــوعــة الـتــي ي ــرزح تـحــت وطــأتـهــا الـطـيــران
الخاص في لبنان ،بات املطار شبه خال من تلك الطائرات .الوضع
االقتصادي يذهب باتجاه األسوأ ،فنسبة البطالة تخطت الـ%20
وخط الفقر بات يالمس الـ %35بحسب آخر االحصاءات .كل
ذلــك من شأنه أن يؤثر في القطاعات االقتصادية كافة ،كما
على الكماليات أيضًا ،لكن هل يعني ذلك اندثار قطاع اصحاب
املليارات في املستقبل؟
(األخبار)

أخبار وشركات

بنك «بيبلوس» يطلق
أول مؤشر عقاري في لبنان والعالم العربي
فــي بـيــروت وجبل لبنان ،واألدن ــى في
البقاع .بينما نسبة اللبنانيني الذين
يخططون لبناء منزل هي األعلى في
البقاع والجنوب واألدنى في بيروت.
وفــي مــا يتعلق بفئة الــدخــل ،انخفض
ال ـط ـلــب م ــن ق ـبــل املـقـيـمــن الـلـبـنــانـيــن
الـ ــذيـ ــن ي ـ ـفـ ــوق دخـ ـلـ ـه ــم  2500دوالر
بنسبة  %80بني فترة االزدهــار وفترة
ال ــرك ــود ،فــي حــن انـخـفــض الـطـلــب من
قبل املقيمني الذين يتراوح دخلهم بني
 1500دوالر و 2499دوالرًا بنسبة %64
خالل الفترة ذاتها ،وتراجع الطلب من
ق ـبــل املـقـيـمــن ال ــذي ــن يـ ـت ــراوح دخـلـهــم
بــن  750دوالرًا و 1499دوالرًا بنسبة
 ،%62في حني انخفض الطلب من قبل
الـلـبـنــانـيــن الــذيــن ال يتخطى دخلهم
 750دوالرًا ب ـن ـس ـبــة  .%55ون ــاح ــظ
بــال ـتــالــي وع ـل ــى ن ـحــو الفـ ــت أن الـفـئــة
ً
األكـثــر دخــا انخفض طلبها بحوالى
ً
 %25من الفئة األقل دخال.
أمـ ـ ـ ــا مـ ـ ــن ح ـ ـيـ ــث ال ـ ـت ـ ــوزي ـ ــع امل ــذهـ ـب ــي
لـلـبـنــانـيــن ،فــالـشـيـعــة ه ــم األقـ ــل طلبًا
للعقارات ،يليهم الدروز والسنة ،فيما
كان الطلب األكبر من املسيحيني.
(األخبار)

املؤشر سيشكل أداة أساسية لتقويم
الـتـطــور فــي ســوق الـعـقــارات املحلية،
وبــالـتــالــي لفهم ال ـعــوامــل امل ــؤثــرة في
الـ ـقـ ـط ــاع ب ـش ـك ــل أف ـ ـضـ ــل ،مـ ــا ي ـســاعــد
وي ـس ـه ــل ع ـم ـل ـيــة ص ـن ــع ال ـ ـقـ ــرار ال ـتــي
تصبح مبنية عـلــى م ــؤش ــرات صلبة
وتـحـلـيــل مــوثــوق ب ــه .فــاملــؤشــر يلبي
حــاجــة رئيسية فــي الـســوق مــن خالل
توفير مقياس دقيق للطلب العقاري
السكني ،األم ــر ال ــذي يساهم فــي سد
فـ ـج ــوة إح ـص ــائ ـي ــة ك ـب ـي ــرة يـعــانـيـهــا
القطاع.
كــذلــك ،يشكل املــؤشــر مقياسًا للطلب
املـحـلــي عـلــى ال ــوح ــدات الـسـكـنـيــة في
الـبــاد ،وهــو بالتالي يشمل املقيمني
فـ ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ويـ ـسـ ـتـ ـثـ ـن ــي امل ـغ ـت ــرب ــن
واألجانب.
يستند مــؤشــر بنك بيبلوس للطلب
على العقارات في لبنان الى استطالع
ل ـلــرأي تمثيلي عـلــى مـسـتــوى وطني
ي ـش ـمــل  1200م ـقــاب ـلــة ش ـخ ـص ـيــة مــع
ذك ـ ــور وإن ـ ـ ــاث ب ــال ـغ ــن ي ـع ـي ـشــون فــي
ج ـم ـيــع أنـ ـح ــاء لـ ـبـ ـن ــان ،ح ـي ــث ت ـطــرح
عليهم أسئلة حول خططهم املتعلقة
بشراء أو بناء منزل في األشهر الستة
املقبلة.
وت ـج ــري شــركــة Statistics Lebanon
امل ـ ـسـ ــح املـ ـ ـي ـ ــدان ـ ــي ال ـ ـش ـ ـهـ ــري ب ـح ـيــث
تـخـتــار عـ ّـيـنــة عـشــوائـيــة م ــن الـسـكــان
لـ ـك ــل مـ ـس ــح شـ ـ ـه ـ ــري .ويـ ـ ـج ـ ــري ق ـســم

مؤشر بنك بيبلوس للطلب العقاري على أساس سنوي

قيمة الشركة
مرتبطة ...بثقافتها

والزائر ليس ملزمًا أن يجلس في مطعم أو مقهى أو حانة،
بل يمكنه أن يأتي للتنزه فحسب ،أو ملمارسة الرياضة.
وستكون خدمة اإلنترنت متوافرة في كامل أرجاء ّ
املجمع.

مصنع لـ  Sleep Comfortفي
مصر في 2017

معرض الطبخ في بيروت...
العودة الى الجذور

¶ بــن فيلم « »Burntو»»Beirut Cooking Festival
م ـهــرجــان ب ـي ــروت للطهي أوج ــه شـبــه ع ــدي ــدة :فـكـمــا في
« »Burntيـحــاول املمثل  Bradley Cooperالــذي يجسد
دور  Adam Jonesأحــد أشهر الطباخني تثبيت نظريته
حــول ضــرورة املحافظة على طــرق الطبخ التقليدية لكن
مــع اضـفــاء بعض االســالـيــب الـجــديــدة الـتــي مــن شأنها أن
تطور هــذا الفن ،كذلك مهرجان بيروت للطهي الــذي ركز
في دورته الخامسة على أهمية املطبخ اللبناني واملنتجات
الطبيعية الصحية.
أهمية املعرض هذا العام جاءت مزدوجة اذ لم يقتصر على
اتاحة الفرصة أمام الزوار لتذوق منتجات املطبخ اللبناني
فـحـســب ،بــل ق ـ ّـدم مـجـمــوعــة غـنـيــة مــن نـكـهــات الـشــوكــوال
اضافة الى الوصفات اللذيذة.
امتدت ورش العمل ّ
املتنوعة والتي تناولت احــدث تقنيات
الطهو على مدى ثالثة ايام مع مجموعة من اشهر الطهاة،
خ ـبــراء آداب امل ــائ ــدة وآداب الـعـيــش وخ ـب ــراء امل ـشــروبــات،
كما بلغ عــدد منصات الجمعيات ،والشركات والحرفيني
املشاركني باملعرض ما يقارب  160شركة.
ف ــي ه ــذا ال ـص ــدد ت ـقــول مــديــر ع ــام شــركــة Hospitality
 servicesالشركة املنظمة ل ــ beirut cooking festivalو
 salon du chocolatجـمــانــا دامـ ــوس ســامــه« :ان ــه بعد
تزايد االهتمام بقطاع الطبخ والذي ساهم معرض Horeca
للمتخصصني بعالم الضيافة والصناعات الغذائية بإبرازه،
قررنا تنظيم هذا املعرض الذي بات بمثابة ملتقى لعشاق
فن الطبخ .هذه السنة ،تمحور املعرض حول اهمية املطبخ
اللبناني واملنتجات الطبيعية بغية تطويرها في املستقبل.
أما معرض الشوكوال فهو فكرة جديدة تؤدي الى النهوض
بهذا القطاع أكثر في بيروت ،عاصمة الذوق والتذوق».

 ...The Villageالحياة الليلية
وصلت إلى ضبية

ّ
ضبية ّ
مجمع  The Villageالــذي يضم 16
¶ افتتح في
ّ
ّ
مطعمًا وحــانــة  pubمـتــوجــا بــذلــك ت ـحــول املنطقة وجهة
اساسية لقطاع األغذية واملشروبات .ويمتد The Village
على مساحة  4750مترًا مربعًا على طريق ّ
ضبية الداخلية
املحاذية لألوتوستراد الساحلي ،علمًا أن املساحة املبنية
ّ
ومقاه
ويضم ستة مطاعم
فيه ال تتجاوز  2500متر مربع،
ٍ
شهيرة تحيط بساحة كبيرة تتوسطها بــركــة ونــافــورة
مياه وتتوزع فيها املساحات الخضراء ،في حني خصص
املستوى الـ ُـعـلــوي لعشر حــانــات ،إضــافــة إلــى قــاعــة ألعاب
كبيرة لألوالد في الطبقة السفلية.

إدارة
¶ بينت دراسة صدرت حديثًا أعدها
كل من جون غراهام وكامبل هارفي
من جامعة ديوك وشيفا راجكوبال
من جامعة كولومبيا وشملت
حوالى ألف من املدراء التنفيذيني
واملاليني من شركات أميركية أن
 %91من املدراء املستطلعة آراؤهم
يعتقدون أن تحسني ثقافة الشركة
يزيد من قيمة الشركة .أكثر من
 %50من املدراء اعتبروا أن ثقافة
الشركة هي من العوامل الثالث
األساسية التي تحدد قيمة الشركة،
فيما اعتبرها  %27من أهم خمسة
عوامل .وكشف  %48من املستطلعني
أنهم لن يقبلوا بالقيام بعملية
دمج أو استحواذ إذا كانت ثقافة
الشركة األخرى املعنية بالدمج أو
االستحواذ غير جذابة .وقال مدراء

آخرون إنه إذا كانت ثقافة الشركة
االخرى غير مرضية ،فإن ذلك قد
يؤدي بهم الى خفض عرضهم
بنسبة قد تصل الى .%30
للثقافة أيضًا دور محوري في
أخالقيات املوظفني وكيفية
تصرفهم %84 .من املدراء الذين
شملهم االستطالع اعتبروا أن ثقافة
غير متجذرة بشكل جيد تزيد من
احتمال خرق املوظفني للقوانني أو
قيامهم بأفعال غير أخالقية.
إن ثقافة فعالة ّ
تحسن قيمة الشركة
والربحية من خالل تعزيز اإلبداع
وتشجيع اإلنتاجية ،تعزيز التسامح
مع املخاطر ،تخفيف السلوك
القصير النظر ،وخلق مناخ القتراح
االنتقادات والسماح لألفكار لتنبت
عضويًا.

أفضل المدراء
والقادة ...متواضعون
¶ كشفت تقرير أعده كل من جاك
زنغر وجوزف فولكمان ونشر في
 Harvard Business Reviewوالتي
قارنت بني تقييم املوظفني ملدرائهم
وقادتهم وتقييم القادة ألنفسهم،
أن القادة الذين يقللون من قدراتهم
الشخصية يقيمون بشكل أكبر من
قبل موظفيهم.
بعد دراسة وتحليل تقييم
املوظفني ألكثر من  69000مدير في
أكثر من  100شركة تبني لزنغر و
فولكمان أن نظرة القادة ألنفسهم
ال تتطابق في معظم األحوال مع
نظرة باقي الناس لهم .املفاجئ

أن القادة األكثر فعالية هم القادة
الذين يملكون أقل مستوى من
التقييم لقدراتهم .وبينت الدراسة
أنه وكلما انخفض تقييم القائد
لنفسه كلما زادت نظرة اآلخرين
إليه كقائد.
ورجح الثنائي أن يكون السبب
هو مزيج من التواضع ،ومعايير
شخصية عالية ،والسعي املستمر
لتحقيق االفضل».
ً
فبدال من إسقاط جو من العصمة
على أنفسهم ،على القادة أن
يكونوا أكثر تواضعًا في نظر
موظفيهم .فالقادة الفعليون هم
الذين يبحثون دومًا نحو األفضل
والذين يتعلمون بشكل متواصل
وال يظنون أنهم اكتسبوا املعرفة
املطلقة.
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ّ
للمجمع مــن نـمــوذج قرى
واستلهمت الهندسة املعمارية
أوروبية في شمال اسبانيا وجنوب إيطاليا ،وتم استخدام
الحجر نفسه الذي ّ
يزين منازلها.

¶ تففتح شركة  Sleep Comfortمصنعًا جديدًا لها في
مصر أواخر عام  .2017ويقدر االستثمار في املشروع بـ
 20مليون دوالر ،ويمتد على مساحة  10آالف متر مربع
ويؤمن  500وظيفة بدوام كامل .وسيتم تصدير جزء من
إنـتــاج املصنع الــى ال ــدول األفريقية .ومـقــارنــة بلبنان فإن
تكاليف تشغيل املصنع ستكون منخفضة جدًا.

«ساكسو بنك»« ...أفضل بنك
استثماري في الشرق األوسط»

¶ ف ــاز «ســاك ـســو ب ـن ــك» ،الـبـنــك املـتـخـصــص ف ــي ال ـت ــداول
واالستثمار عبر اإلنترنت بجائزة «أفضل بنك استثماري
ف ــي مـنـطـقــة ال ـش ــرق األوس ـ ــط» ضـمــن فـعــالـيــات «مـعــرض
الـفــوركــس ال ـثــامــن» ،ال ــذي يـعــد مــن أرق ــى امللتقيات املالية
ُ
فــي املنطقة ،وتستضيفه مدينة الــخـبــر باململكة العربية
ال ـس ـعــوديــة .وت ــأت ــي ج ــائ ــزة «أف ـض ــل بـنــك اس ـت ـث ـمــاري في
منطقة الشرق األوســط» بعد نجاح البنك مؤخرًا بإطالق

موقع «ساكسو بنك» املتخصص باللغة العربية ،والــذي
يتيح للمستثمرين فرصة استكشاف العروض املفصلة
للمنتجات ،وظ ــروف الـتــداول وم ــواد التدريب مثل مقاطع
الفيديو والدالئل اإللكترونية بصيغة  PDFباللغة العربية.

«تاتش» تنال وسام االستحقاق
الذهبي
ُ

¶ تـ ّـوجــت شركة تاتش ،ب ــإدارة مجموعة زيــن الــرائــدة في
خدمات االتـصــاالت والبيانات املتنقلة في منطقة الشرق
األوسط وأفريقيا ،بالوشاح األرجواني ووسام االستحقاق
الذهبي عن فئة ّ
التميز والجودة ،وذلك خالل الحفل السنوي
العاشر ألكاديمية تتويج القيادات اإلداريــة وقطاع االعمال
واملال واالقتصاد على مستوى املنطقة العربية الذي أقيم
في فندق جميرا بيتش في دولة اإلمــارات العربية املتحدة
في  8من الشهر الجاري.

وسام االستحقاق الذهبي
لـ«فينيسيا بنك»

¶ ن ــال فـيـنـيـسـيــا ب ـنــك وس ـ ــام االس ـت ـح ـقــاق ال ــذه ـب ــي في
مجال التميز والـجــودة خــال «احتفالية التتويج الكبير»
التي نظمتها «اكاديمية تتويج لجوائز التميز في املنطقة
العربية» في دبي.
وتم خالل االحتفال الذي أقيم في فندق «الجميرا بيتش»،
تقليد رئيس مجلس إدارة «فينيسيا بنك» مــديــره العام
عبد الرزاق عاشور بوسام االستحقاق الذهبي مع شهادة
فــي مـجــال الـتـمـيــز والـ ـج ــودة ،عـلـمــا أن ه ــذا ال ــوس ــام يمنح
للمؤسسة الـتــي تـلـتــزم املـعــايـيــر الــدولـيــة الـنــاظـمــة للجودة
وتتقيد بالشفافية واإلج ــراءات املعتمدة دوليًا وبالقوانني
واألنظمة الوطنية الخاصة باملواصفات واملقاييس ،وتسير
في إجراءات التميز.
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العالم

المقابلة

العالم

أن تأخذ خريطة إيران السياسية مكانها على أحد جدران قاعة االجتماعات الخاصة بلجنة الخارجية
واألمن التابعة للبرلمان اإليراني هو أمر طبيعي .وكذلك هي الحال عندما تجاورها خريطة العالم .لكن أن «تحتل»
الجدار نفسه خريطة فلسطين ،تتوسطها كلمة فلسطين بالخط العريض ،فذلك أمر يستدعي الزائر التوقف عنده.
لحظات ويطل رئيس اللجنة ،عالء الدين بروجردي ،لنستفسر منه سبب وضع هذه الخريطة دون غيرها ،فيفضل
قبل اإلجابة االستفسار عن نتائج انفجار برج البراجنة وتقديم التعازي بالضحايا ،مشددًا على ضرورة أن تكون اعتداءات
كهذا حافزًا لوعي خطورة اإلرهاب الـ«داعشي» والثبات في محاربته

عالء الدين بروجردي
• السعودية أكثر عدوانية في ممارساتها من إسرائيل
• «حماس» حركة جهادية ابتعد أشخاص فيها عن المقاومة
• نقف بالمرصاد ضد محاوالت التغلغل الغربي

بــالـعــودة إلــى فلسطني ،يبتسم الــدكـتــور موضحًا
«أن مسألة فلسطني هي املسألة األكثر أهمية في
السياسة الخارجية للجهمورية اإلسالمية ،وكالم
قــائــد ال ـث ــورة ،الـسـيــد الـخــامـنـئــي ،شــديــد الــوضــوح
بهذا ال ـشــأن ...وقبله كــان اإلم ــام الخميني الراحل
قد أخــرج قضية فلسطني من الــدائــرة العربية إلى
الدائرة اإلسالمية والعاملية ،من خالل إعالنه يوم
القدس العاملي .نحن في إيران نعلن أننا مستعدون
لـتـسـخـيــر ك ــل إمـكــانــاتـنــا ملــواج ـهــة ال ـك ـيــان املحتل
ل ـف ـل ـس ـطــن .ف ــي ق ـض ـيــة فـلـسـطــن ال ي ــوج ــد لــديـنــا
أي تحفظ فــي امل ــواق ــف ،وه ــذا مــا تعكسه املــواقــف
الــواض ـحــة والـحــاسـمــة للخامنئي ،ال ــذي أعـلــن أن
إيــران تدعم أي مجموعة أو جهة أو فصيل يقاتل
إسرائيل ،بما في ذلك «حماس» و«الجهاد» وسائر
فصائل املـقــاومــة ،وبالتأكيد حــزب الـلــه .وأق ــول إن
دعمنا لسوريا اليوم مرده بالدرجة األولى فهمنا
أن ما يحصل هناك سببه الرئيسي شجاعة النظام
السوري في دعم املقاومة في وجه إسرائيل».
¶ أتيتم على ذكر حركة «حماس» في سياق الحديث عن
تقديم الدعم ،علمًا بأن هناك لغطًا حول استمرار دعمكم
لهذه الحركة تحديدًا في أعقاب أحداث سوريا؟
نحن نتعامل مع جهات وحركات ،ال مع أشخاص.
«ح ـمــاس» هــي حــركــة جـهــاديــة تقاتل فــي مواجهة
إســرائ ـيــل ،وق ــد يحصل أن يـكــون هـنــاك أشـخــاص
ّ
فــي مسيرة مــا يتخلون عــن الخط ويبتعدون عن
ال ـن ـهــج ،ل ـكــن ال ـخ ــط وال ـن ـهــج ي ـب ـق ـيــان ،ت ـمــامــا كما
ً
حصل في إيــران مثال عندما فـ ّـر رئيس جمهورية
س ــاب ــق (أبـ ـ ــو ال ـح ـس ــن ب ـن ــي صـ ـ ــدر) إلـ ــى الـ ـخ ــارج،
وأع ــدم وزي ــر خارجية (ص ــادق قطب زادة) بسبب
تـعــامـلــه م ــع أع ـ ــداء ال ـ ـثـ ــورة ...امل ــوض ــوع األســاســي
بالنسبة إلينا في حالة «حـمــاس» هي مقاومتها
إلسرائيل ،والــروح الجهادية التي تقف وراء ذلك.
هناك حالتان :إما أن تكون مع إسرائيل أو ضدها،
و«حماس» ليست مع إسرائيل ،بل هي ضدها ،وإذا
افترضنا أن «حماس» أخطأت في بعض القضايا

ّ
اإلقـلـيـمـيــة ،فــإنـنــا نـسـعــى إل ــى ح ــل امل ـشــاكــل معها
بالحوار.
¶ فــي االن ـت ـقــال إل ــى امل ـلــف ال ـن ــووي ،هــل يـمـكــن ال ـقــول إن
لجنتكم باتت تتمتع ببعض أوقات الراحة في أعقاب توقيع
االتفاق بعد فترة الضغط التي كانت تعيشها خالل فترة
املفاوضات؟
(ممازحًا) ال يوجد راحــة في الحياة .صحيح ،في
ّ
اللجنة ّ
تحول من
تغيرت وتيرة عملنا ،والتركيز
بحث املفاوضات وتفاصيلها إلى تثبيت االتفاق
ومــراق ـبــة تطبيقه فــي الــوقــت ال ـحــالــي .إنـنــا نعمل
على منع العدو من استغالل االتفاق واالستفادة
منه بشكل سيئ .أود أن أؤكــد أن العلوم النووية
نمتلك
بــاتــت م ــوج ــودة فــي عـقــول علمائنا الــذيــن
ّ
املئات منهم ،وهــذه العلوم ال يمكن انتزاعها منا
بــال ـحــرب وال بــال ـح ـصــار وال ب ــأي وس ـي ـلــة أخ ــرى.
ف ــي ال ـع ـقــد األخ ـي ــر ،ك ـســرنــا ك ــل م ـح ــاوالت أمـيــركــا
للتآمر علينا فــي هــذا ال ـشــأن ،وحققنا االنتصار
عليها .أود لفت النظر إلــى جملة مهمة ثابتة في
أدب ـيــات ـنــا ،هــي «م ــا مــي تــوان ـيــم» (ن ـحــن قـ ــادرون)؛
نحن طــوال الــوقــت قلنا« :نحن ق ــادرون» ،وحققنا
مــا نــريــد ،فيما وصــل عــدونــا إلــى مـكــان يـقــول فيه
نحن غير قادرين (على كسر إيــران) .نحن اآلن في
إطــار التطور الـنــووي السلمي بإمكاننا أن نفعل
ما نشاء ،وفي الوقت ذاته نعارض امتالك القنبلة
النووية ،ليس ألن اتفاقية الـ  NPTتمنع ذلك ،بل ألن
هناك سببًا شرعيًا وأخالقيًا يحول دون ذلك ،وقد
عبر املرشد األعلى عنه بفتواه التي ّ
تحرم تصنيع
وامتالك مثل هذا السالح ،وهذه الفتوى أكثر إلزاما
بالنسبة إلينا من الـ  NPTوغيرها.
¶ كيف ّ
تقومون تطبيق االتفاق حتى اآلن ،وهل تعتقدون
أن الغرب سيلتزمه بنحو كامل؟
فــي املجلسّ ،
صوتنا على قــانــون مــن تسعة بنود
ي ـل ــزم ال ـح ـكــومــة اإلي ــران ـي ــة بــاس ـت ـك ـمــال ال ـبــرنــامــج
النووي في كل املنشآت بمزيد من الزخم والدفع،

يترأس عالء الدين
بروجردي ()1950
لجنة األمن القومي
والسياسة الخارجية
في مجلس الشورى
اإليراني منذ عام ،2008
أي بعد ثماني سنوات
من دخوله المجلس،
وكان قد شغل قبل
ذلك منصب مساعد
وزير الخارجية علي أكبر
واليتي .بدأ بروجردي،
الذي ولد في مدينة
الر (جنوبي غربي
إيران) ،العمل في وزارة
الخارجية االيرانية عام
 1981حيث ساعدته
معرفته باللغة
العربية ،قبل أن يتولى
«إدارة الخليج الفارسي
والشرق األوسط
والعالم العربي»

أجراها محمد بدير ــ نادين شلق

أيضًا أن الــرد الوحيد للرئيس الفرنسي فرانسوا
هوالند أمام شعبه على ما حصل ،يجب أن يكون
الجدية في محاربة اإلرهاب.
¶ الـتـحــالــف بــن إيـ ــران وروس ـي ــا اسـتــراتـيـجــي أم تقاطع
مصالح؟
ً
ً
األزمـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـسـ ــوريـ ــة س ـت ـن ـت ـه ــي ع ـ ــاج ـ ــا أو آج ـ ـ ــا،
واإلرهابيون سيعودون إلى بلدانهم التي جاؤوا
منها .بالنسبة إلى روسيا ،هناك أكثر من خمسة
آالف إرهابي من أصل روسي في سوريا .والسؤال
هنا :أيهما أفضل ،محاربة هؤالء داخل سوريا أم
داخ ــل روس ـيــا؟ بـعــد سـقــوط االت ـحــاد السوفياتي،
خرج العالم من القطبية الثنائية ،واعتقدت أميركا
أنها ستتحول إلى شرطي العالم والقطب األوحد.
ولكن هناك دول تعارض هذه الفكرة ،مثل الصني
والهند وإي ــران وروسـيــا .لــذا ،إن املصلحة هي في
ّ
تقرب هذه الدول بعضها إلى بعض مقابل أميركا،
وهذا األمر يعني أن العالقة مع روسيا هي أكبر من
توافق على الشأن السوري ،وهو ما يمكن أن يشكل
بنية تحتية للتحالفات في املستقبل.

في حــال خــرق الطرف اآلخــر االتـفــاق .كذلك أضاف
امل ــرش ــد األعـ ـل ــى بـ ـن ــودًا أخـ ـ ــرى إلـ ــى ب ـن ــود ق ــان ــون
املجلس ،من شأنها أن تمنع أميركا وبريطانيا من
االستفادة السيئة من هذا االتفاق .أعتقد أن هناك
مسيرًا جـيـدًا فــي هــذا ال ـشــأن ،أوبــامــا م ـ ّـرر االتـفــاق
ونحن بانتظار التنفيذ .أعتقد أن كلينا سيربح
مــن تطبيق االت ـف ــاق ،لـكــن إذا خ ـ ّـرب ــوا فــي تطبيقه
سنعود إلــى حيث كنا ،وفــي هــذه الحالة لن يكون
ه ـنــاك إج ـمــاع دول ــي أو بــن دول  ،1+5خصوصًا
أن الـتـهــديــد اإلره ــاب ــي لـلـغــرب ب ــات جــديــا وحــادثــة
باريس توضح ذلك .وأعتقد أنهم يعرفون أن إيران
هي الدولة األكثر جدية في مكافحة اإلرهاب ،وهم
يحتاجون إلى مساعدتها والتعاون معها.
¶ نـسـمــع فــي إيـ ــران كـثـيـرًا مـصـطـلــح «ب ـســابــرجــام» (مــا
ب ـعــد االتـ ـف ــاق ال ـ ـنـ ــووي) ،وذل ـ ــك ف ــي س ـي ــاق ال ـح ــدي ــث عن
االسـتـحـقــاقــات الـتــي تنتظرها الـجـهــوريــة اإلســامـيــة في
مــرحـلــة تـطـبـيــق االتـ ـف ــاق ،بـمــا ف ــي ذل ــك مـخــاطــر االنـفـتــاح
االقتصادي املرتقب والخشية من أن يشكل نسخة معدلة
عن حقبة الـ«غالسنوست» السوفياتي و«البيروسترويكا»
التي أفضت إليها؟
ن ـع ــم ،ن ـحــن واعـ ـ ــون ل ـه ــذا ال ـخ ـط ــر .ل ـكــن ف ــي إيـ ــران
يوجد نظام مختلف كليًا هو بنيان مرصوص إن
شــاء الله .شعبنا حاضر في الساحات دائـمــا ،هو
واع ومتيقظ لـلـمــؤامــرات .إضــافــة إلــى ذلــك،
شعب ٍ
هناك املؤسسات األمنية فــي الـبــاد ،مثل الحرس
ال ـثــوري أو وزارة االس ـت ـخ ـبــارات وغـيــرهـمــا ،التي
تــرصــد بـنـحــو دق ـيــق م ـح ــاوالت الـتـغـلـغــل الـغــربــي
وتقف لها في املرصاد .لذلك ،أهم أمر في مرحلة ما
بعد االتفاق هو مراقبة تطبيقه وفتح األعــن لكي
ً
ال يشكل ذلــك مــدخــا للنفوذ األمـيــركــي إلــى داخــل
إيران.
¶ تتفاوت التقديرات بشأن األموال املحتجزة في الخارج،
ما هي قيمتها الحقيقية؟ وإلى ماذا تتطلع إيــران تحديدًا
بعد رفع العقوبات عليها :األموال أم الخبرات الفنية؟
دع ـن ــا ن ـق ــول إنـ ــه يـمـكـنـنــا االنـ ـط ــاق م ــن رقـ ــم 100
مليار دوالر وما فوق .لكن األهم من قيمة األموال
املحتجزة هو فتح اآلفــاق التجارية واالقتصادية
الذي سيحققه رفع العقوبات .الجميع اآلن ـ أملانيا
وفرنسا وبقية الــدول األوروبية وغير األوروبية ـ
يسعون إلى إبرام وعقد اتفاقات تجارية مع إيران.
نحن نعلم أن رأس امل ــال جـبــان ،واالسـتـثـمــارات ال
تــأتــي إل ــى بـلــد غـيــر آم ــن ،وإيـ ــران ال ـيــوم هــي البلد
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األكثر أمانًا واستقرارًا في الشرق األوسط ،والدول
ً
وبناء عليه
الساعية إلى االستثمار فيها تعلم ذلك،
تقدم على هذه االستثمارات.
بنيتنا االقتصادية هي بنية مقاومة ،ولذلك نحن
ّ
نركز على الصناعات الداخلية أو الوطنية ،واليوم
نملك الخيار فــي تحديد مــوضــوعــات االستثمار
والـجـهــات املـسـتـثـمــرة .قـبــل أس ـبــوع ،حـضــرت إلــى
هذه القاعة رئيسة لجنة العالقات الخارجية في
البرملان الفرنسي ،إليزابيث غيغو ،وقالت لي إنها
التقت مدير شركة «بيجو» في السفارة الفرنسية
بطهران ،الفتة إلــى وجــود مفاوضات استثمارية
قــائـمــة بــن إي ــران وه ــذه الـشــركــة .عـنــدمــا قـلــت لها
إنني سأسعى إلــى إفشال هــذه املفاوضات ،أبدت
استغرابها من هذا املوقف ،فأوضحت لها أن شركة
«بيجو» تركت إيران في وقت الحاجة إليها تحت
ضغوط أميركية ،وأننا اآلن لسنا مضطرين إلى
مكافأتها على ما فعلت ،بل لدينا الخيار ويمكننا
تحديد بــدائــل ،بالتعامل مــع شــركــات أخ ــرى مثل
«فولكس فاغن» و«فيات» و«مرسيدس» وغيرها.
إض ــاف ــة إل ــى ذل ـ ــك ،ه ـن ــاك ص ـ ــراع ب ــن «إي ــرب ــاص»
و«بــوي ـنــغ» عـلــى الـعـقــود الـتـجــاريــة مــع إيـ ــران .إن
مـعــاقـبــة ال ـشــركــات ال ـتــي تــركـتـنــا وق ــت األزمـ ــة أمــر
وارد فــي حـســابــاتـنــا اآلن ،ول ــن نـنـســى مــن تركنا
وقت الحاجة .إضافة إلى ذلــك ،وضعنا اآلن ليس
كــالـســابــق ،عـلــى سـبـيــل امل ـثــال فــي م ـجــال صناعة
السيارات نحن ننتج مليون سيارة سنويًا ،وما
يـعـنـيـنــا ب ــال ــدرج ــة األولـ ـ ــى ب ـعــد رفـ ــع ال ـع ـقــوبــات،

الـنــوعـيــة واس ـت ـق ــدام ال ـخ ـبــرات الـتـقـنـيــة والـفـنـيــة،
وه ــذا األم ــر واض ــح لــدى مــن نتفاوض مـعــه .حتى
األوروبـ ـي ــون قــالــوا إنـهــم ه ــذه امل ــرة لــن يتراجعوا
حتى لــو ضغطت أميركا عليهم مــن أجــل تجديد
العقوبات .هم لديهم أزماتهم االقتصادية أيضًا
ويحتاجون إلى األسواق اإليرانية.

اإلرهابيون في سوريا
سيعودون إلى بلدانهم
التي جاؤوا منها
كسرنا كل محاوالت الواليات
المتحدة للتآمر علينا وحققنا
االنتصار عليها

¶ باالنتقال إلــى امللف الـســوري ،هل ّ
تعولون على مسار
فيينا؟
األجــواء الدولية اختلفت .الجميع يصرون ،وعلى
رأسهم الواليات املتحدة األميركية ،على مشاركة
إيران في مفاوضات فيينا ،والحقيقة أن املعترض
الــوحـيــد عـلــى ه ــذه امل ـشــاركــة هــو الـسـعــوديــة التي
ت ـص ــرخ ل ـكــن ال أح ــد يـلـتـفــت إل ــى ص ــراخ ـه ــا .نحن
أدرجنا بعض النقاط في فيينا السابق ،مثل حق
الـشـعــب ف ــي تـحــديــد ّمـسـتـقـبــل ال ـن ـظــام والــرئ ـيــس،
وأك ـث ــر آرائـ ـن ــا ت ــم تـبــنـيـهــا وإدراج ـ ـهـ ــا ف ــي الـبـيــان
النهائي.
الغرب يعيش حالة تناقض بالنسبة إلى سوريا،
مــن جـهــة هــو يــريــد مـســايــرة حـلـفــائــه فــي املنطقة،
كتركيا والـسـعــوديــة وق ـطــر ،ومــن جـهــة أخ ــرى هو
يخشى من تمدد اإلرهاب املنفلت العقال .لذلك نحن
نرى أنه عندما تدخلت روسيا ملحاربة اإلرهاب في
سوريا ،لم يكن بإمكان أميركا االعتراض ،ألن ذلك
ينسجم مع القرارات الدولية .وأظن أن ما حصل في
باريس (االعتداءات اإلرهابية) ،سيدفع الغرب إلى
أن يكون أكثر جدية في مكافحة اإلرهــاب ،وأعتقد

¶ هــل يدخل تسليم ال ــ«اس  »300فــي هــذا السياق ،وفي
إطار فتح آفاق جديدة للتعاون بني روسيا وإيران؟
الـ ـ ــ«اس  »300ت ـحـ ّـول إل ــى رم ــز لـلـتــدخــل األمـيــركــي
واإلسرائيلي في العالقة بني روسيا وإي ــران ،ولم
تعد له األهمية العسكرية التي كانت في السابق،
فنحن بـعــد اخـتـبــار ص ــاروخ «ع ـمــاد» ص ــار لدينا
بديل من «اس  »300وإن كان بمواصفات مختلفة.
تسليم «اس  »300إلي ــران تكمن أهميته فــي إبــداء
الرغبة الروسية في تعزيز العالقة مع طهران.
¶ مــا هــي آخ ــر املـعـطـيــات عــن مـصـيــر الـسـفـيــر اإليــرانــي
السابق فــي لبنان غضنفر ركــن آب ــادي ،بعد فقدانه في
كارثة منى؟
حتى اآلن لــم نصل إلــى نتيجة ،ونحن نتابع هذا
امل ــوض ــوع .مــوقـفـنــا ه ــو أن ــه م ــا دامـ ــت الـسـعــوديــة
لــم تـثـبــت وف ــاة الـسـفـيــر غضنفر رك ــن آب ـ ــادي ،فــإن
فرضيتنا هي أنه مختطف في السعودية.
¶ كـيــف سـتـتـعــامــل إيـ ــران م ــع فــرضـيــة االخ ـت ـطــاف الـتــي
تحدثتم عنها؟
حتى الـيــوم ،ال يوجد عالقة جيدة مع السعودية،
نـحــن نــأســف للسلوك الـسـعــودي ال ــذي يـقــوم على
قتل الشعوب وتدمير اليمن والبنى التحتية فيه.
نرى أن العدوانية التي تمارسها السعودية أكبر
من تلك التي يمارسها العدو الصهيوني .مشكلتنا
مع السعودية ليست فقط حادثة منى ،نحن ندين
أعمالها في اليمن ،وسلوكها اإلجرامي في ارتكاب
امل ـج ــازر ضــد الـشـعــب الـيـمـنــي ،وه ــذا يــذكــرنــا بما
فعله (الرئيس العراقي األسبق) صــدام حسني من
مـجــازر ،ونحن ندعو فقط إلــى التأمل بما آل إليه
مصيره.

العراق

الطوز ...قدس كردستان الجديدة
عاد قضاء طوزخورماتو
إلى واجهة األحداث مجددًا،
بعدما اشتبكت قوة من
البشمركة مع قوة من
«الحشد الشعبي» التركماني،
ما أدى إلى مقتل ثالثة
أفراد من «الحشد» ،أعقبتها
اشتباكات وعمليات حرق
محال تجارية ومنازل سكنية
واعتداء على المدنيين
وصل إلى احتجاز رهائن

بغداد ـــ محمد شفيق
ف ــوج ــئ «م.ح ».ب ـح ـج ــم امل ـب ـل ــغ الـ ــذي
عــرضــه عـلـيــه ثــاثــة أش ـخ ــاص مـقــابــل
ش ــراء مـنــزلــه املـتـهــالــك فــي حــي جميلة
وس ــط قـضــاء طــوزخــورمــاتــو ،ذل ــك أنــه
ـأت بربع هــذا السعر قبل أسابيع
لــم يـ ِ
عدة ،ليتبني الحقًا أن جماعات ورجال
أعمال أكرادا يقومون بعمليات منظمة
لـ ـش ــراء مـ ـن ــازل ال ـت ــرك ـم ــان ف ــي ال ـط ــوز،
بأضعاف أسعارها الحقيقية ،كإحدى
الوسائل املتبعة لتهجير أهلها.
طــوزخــورمــاتــو ( 90كــم شــرقــي مدينة
تكريت) قضاء منقسم بني محافظتني،
ف ـه ــو ي ـت ـب ــع إداريـ ـ ـ ـ ــا مل ـح ــاف ـظ ــة ص ــاح
الــديــن ،لـكــن قــربــه جـغــرافـيــا مــن مدينة

كركوك جعله أكثر التصاقًا بها ،وقد
برز إلى واجهة األحداث والتصريحات
اإلع ــام ـي ــة مـ ـج ــددًا ،ب ـعــد خ ــروج ــه من

دعا «التحالف
الوطني» أطراف أزمة
طوز إلى «اإلذعان»
لسلطة الدولة

دائــرة الضوء لفترة ،وذلــك بعدما كان
يـحـتــل امل ـســاحــة األوس ـ ــع ف ــي األخ ـبــار
األم ـن ـيــة ،حـيــث ك ــان يـتـعــرض لخمسة
تفجيرات أو أكثر أسبوعيًا ،مــا أجبر
األهـ ــالـ ــي ع ـل ــى ت ـع ـط ـيــل الـ ـحـ ـي ــاة بـعــد
الخامسة عصرًا.
بــدأت القصة عندما اشتبكت قــوة من
البشمركة ،التي ّ
نصبت سيطرة وسط
املدينة ،مع قوة من «الحشد الشعبي»
الـتــركـمــانــي ،مــا أدى إل ــى مـقـتــل ثــاثــة
أفراد من «الحشد» ،أعقبتها اشتباكات
وعمليات حرق محال تجارية ومنازل
سكنية واع ـت ــداء عـلــى املــدنـيــن وصــل
إلـ ــى اح ـت ـج ــاز ره ــائ ــن ،ك ـمــا حـ ــدث في
مستشفى الطوز العام.
ي ــوض ــح «م  .ح» الـ ـ ــذي رفـ ــض ع ــرض

دخل «الحشد الشعبي» في صدام
علني مع األكراد هو األول من
نوعه خصوصًا أنه تزامن مع
قضية سنجار (األناضول)

األشـ ـ ـخ ـ ــاص الـ ـث ــاث ــة ل ـ ـشـ ــراء م ـن ــزل ــه،
بــأنـهــم هـ ــددوه ب ـف ـقــدان م ـنــزلــه ،بشكل
وبـ ــآخـ ــر ،وربـ ـم ــا ح ـي ــات ــه إذا اقـتـضــى
األم ــر .ويــؤكــد ل ــ»األخ ـبــار» أن «األك ــراد
يـ ـ ـم ـ ــارس ـ ــون تـ ـه ّـ ـجـ ـيـ ـرًا قـ ـس ــري ــا ب ـحــق
السكان .لقد تفننوا فــي استخدام كل
الـطــرق .يعاملوننا كما عــامــل اليهود
الـفـلـسـطـيـنـيــن ف ــي األرب ـع ـي ـن ـيــات من
ال ـ ـق ـ ــرن امل ـ ـ ــاض ـ ـ ــي» .ويـ ـ ـتـ ـ ـس ـ ــاءل «أي ـ ــن
الـ ـحـ ـك ــوم ــة؟ أي ـ ـ ــن (رئـ ـيـ ـسـ ـه ــا حـ ـي ــدر)
العبادي؟».
من جهته ،يشير قيادي تركماني بارز
إلى أن األكراد يمارسون هذه السياسة
م ـ ـنـ ــذ س ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــوات ،لـ ـكـ ـنـ ـه ــا تـ ـص ــاع ــدت
وأص ـب ـح ــت أك ـث ــر وض ــوح ــا وعــان ـيــة،
حـيــث خـ ّـيــر األكـ ــراد الـسـكــان التركمان

بني التهجير القسري أو حرق منازلهم
أو ح ـتــى ال ـق ـتــل إذا رف ـض ــوا ب ـيــع هــذه
املنازل .ويقول القيادي لـ»األخبار» إن
«ال ـك ــرد وأق ـص ــد بـهــم جـمــاعــة (رئـيــس
اق ـل ـيــم ك ــردس ـت ــان م ـس ـعــود) ال ـبــرزانــي
وذوي األطـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاع ش ـ ـك ـ ـلـ ــوا م ــافـ ـي ــات
وعـ ـص ــاب ــات تـ ـق ــوم ب ـت ـلــك ال ـع ـم ـل ـيــات،
ً
ف ـضــا ع ــن قـيــامـهــا بـتـصـفـيــة ق ـيــادات
تركمانية ووجهاء».
أمــا في ما يتعلق باللجنة الحكومية
ال ـت ــي ش ـك ـل ـهــا رئ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ح ـيــدر
الـعـبــادي ،أخـيـرًا ،فيوضح القيادي أن
«هذه اللجنة لم تستطع حتى اآلن فعل
الكثير ،ألن الــوضــع يـبــدو أكـبــر منها.
الطوز أصبحت بالنسبة إليهم قدسهم
جديدة بعدما حسموا أمر كركوك».

وطيلة األيــام املاضية ،دخــل «الحشد
الشعبي» في صدام علني مع األكراد،
ربما هو األول من نوعه ،وخصوصًا
أن ــه ت ــزام ــن م ــع قـضـيــة س ـن ـجــار الـتــي
ً
أثـ ــار رف ــع ال ـع ـلــم الـ ـك ــردي فـيـهــا ج ــدال
واس ـ ـعـ ــا ،ب ـع ــد ت ـح ــري ــره ــا م ــن قـبـضــة
ت ـن ـظ ـي ــم «داعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش» .بـ ـع ــده ــا وص ــف
األمـ ــن ال ـع ــام ل ـحــركــة «ع ـصــائــب أهــل
ال ـحــق» قـيــس الـخــزعـلــي ه ــذا الـتـحـ ّـرك
ً
قــائــا إن سنجار «دخـلــت فــي احتالل
أكـثــر تـعـقـيـدًا» .ومـنــذ بــدء األزم ــة يوم
ال ـخ ـم ـيــس املـ ــاضـ ــي ،شـ ـه ــدت املــدي ـنــة
ال ـص ـغ ـي ــرة وص ـ ـ ــول ع ـ ــدة أفـ ـ ـ ــواج مــن
«الـ ـحـ ـش ــد الـ ـشـ ـعـ ـب ــي» ،ف ـي ـم ــا ت ــوال ــت
بيانات الوعيد واالنتقام من فصائل
مختلفة في «الحشد».

سـيــاسـيــا ،عـقــد «ال ـت ـحــالــف الــوطـنــي»
ال ـعــراقــي اج ـت ـمــاعــا ،بـحـضــور رئـيــس
الــوزراء حيدر العبادي ،ملناقشة أزمة
ال ـطــوز ،مـســاء أول مــن أم ــس ،وأص ــدر
بـيــانــا ،ص ـبــاح أم ــس ،شــديــد اللهجة،
دعا فيه «األطــراف املتسببة» باألزمة
ف ــي الـ ـط ــوز ،إلـ ــى ال ـك ــف ع ــن الـتـسـبــب
باألزمات و»اإلذعان» لسلطة الدولة.
وأعـ ـ ــرب «ال ـت ـح ــال ــف ال ــوطـ ـن ــي» ،وفــق
ال ـب ـيــان ،ع ــن «مــوق ـفــه ال ـح ــازم الــداعــي
مل ـنــع امل ـظ ــاه ــر امل ـس ـل ـحــة ف ــي املــدي ـنــة،
ـدم لـجــوء األط ــراف إلــى العنف في
وع ـ ُ
شكالت» ،مشددًا على «ضرورة
حل امل ِ
ّ
الوطنية بواجباتها،
قـيــام الحكومة
وبسط األمن ،وحماية أرواح املدنيني،
وممتلكاتهم».
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العالم

العالم

اليمن

مصر

ّ
قوات الغزو تتعثر في تعز ...ووفد «أنصار الله» إلى مسقط قريبًا
يسابق «التحالف» الزمن،
عسكريًا وسياسيًا ،لحصد
مكاسب في اليمن قبيل
الذهاب إلى محادثات
سياسية قريبة .إال أن ّإطالق
«معركة تعز» المتعثرة على
معظم الجبهات ،وعودة
عبد ربه منصور هادي إلى
عدن التي تعيث فيها
التنظيمات التكفيرية فسادًا،
ال يوحيان بقدرة «التحالف»
على تحقيق ما يشتهيه
صنعاء ــ علي جاحز
كـشــف املـتـحــدث بــاســم حــركــة «أنـصــار
الله» ،محمد عبد السالم ،ورئيس وفد
الحركة إلــى امل ـشــاورات التي شهدتها
العاصمة العمانية مسقط ،أن «أنصار
ال ـل ــه» ان ـت ـهــت م ــن وض ــع مــاحـظــاتـهــا
على مسودة جنيف التي تسلمتها من
املبعوث الدولي اسماعيل ولد الشيخ،
نـهــايــة األس ـب ــوع امل ــاض ــي ،وأن ـهــا ردت
عليها بصورة رسمية من خالل رسالة
إلى ولد الشيخ قبل يومني.
ـث إل ــى «األخـ ـب ــار» ق ــال عبد
وف ــي حــديـ ٍ
السالم إن ولد الشيخ ّ
رد على رسالتهم،
ط ــال ـب ــا ل ـق ــائ ـه ــم فـ ــي م ـس ـقــط مل ـنــاق ـشــة
بعض النقاط التي ال تزال مثار خالف.
وأكــد عبد السالم أن ثمة عــودة قريبة
ً
إلـ ــى م ـس ـق ــط ،ق ــائ ــا« :قـ ــد نـ ـغ ــادر إل ــى
مسقط مجددًا نهاية االسبوع الحالي
لـلـقــاء ول ــد الـشـيــخ ومـنــاقـشــة مـســودة
ج ـن ـيــف» .وأشـ ــار عـبــد ال ـس ــام إل ــى أن
ولد الشيخ وصف مالحظات «أنصار
الله» على املسودة التي تسلمتها منه،
بـ «االيجابية».

عودة هادي شكلية ومؤقتة
وف ـي ـمــا ش ـغ ـلــت ع ـ ــودة ال ــرئ ـي ــس ال ـفــار

ع ـب ــد رب ـ ــه م ـن ـص ــور ه ـ ـ ــادي إل ـ ــى ع ــدن
ال ـ ـ ــرأي الـ ـع ــام وأثـ ـ ـ ــارت ت ـ ـسـ ــاؤالت عــن
أهدافها وإمكانية استمرارها ،يعتقد
عبد الـســام أن ع ــودة ه ــادي إلــى عدن
«تأتي في سياق محاولة إضفاء بعد
سياسي بعد العسكري على الوضع
الداخلي بهدف تحريك املياه الراكدة».
ويعتقد أنه تم اختيار الوقت املناسب
ل ـع ــودة ه ــادي بـحـيــث يـفـهــم مـنـهــا أنــه
تـحـقـيــق م ـك ـســب س ـيــاســي وأن هـنــاك
تـســويــة سـيــاسـيــة مـقـبـلــة ،مــرجـحــا أن
ت ـحــالــف الـ ـع ــدوان ي ــري ــد ت ـقــديــم ع ــودة
هادي بكونها انتصارًا للقول إنه يريد
ّ
الذهاب إلى حل سياسي.
وع ــن إمـكــانـيــة أن يــديــر الــرئـيــس الـفــار
مــؤسـســات ال ــدول ــة مــن ع ــدن ،ق ــال عبد
الـســام إن هــادي ال يمكن أن يــديــر أي
م ــؤس ـس ــة م ــن داخ ـ ــل ع ـ ــدن ،م ــؤكـ ـدًا أن
عدن ليست تحت سيطرة ميليشياته
حــالـيــا ،وه ــو لــم يستطع أن ي ـعــود إال
ب ـح ـمــايــة ج ـن ــود إم ــاراتـ ـي ــن ،وأن مــن
يرافقه فــي القصرالرئاسي هــم جنود
أجــانــب مــن ال ـس ــودان أو اإلمـ ـ ــارات ،ما
يـعـنــي أن هـ ــادي ال يـسـتـطـيــع أن يثق
بالوضع األمني في عدن وال بأبنائها
أو أبـنــاء الجنوب عمومًا حتى هــؤالء سقط ليل أمس عشرات القتلى من مرتزقة «التحالف» في منطقة الوازعية جنوبي غربي تعز (األناضول)
التابعني لــه» ،معتبرًا أن هذا يعني أن
محاولة تقديم عودته كأنها انتصار
ً
واملسلحني فضال عن مئات الجرحى
«تــأتــي فــي سياق تقديم صــورة للرأي قتيل وجريح ،وفق مصادر ميدانية،
خ ـ ـ ــال ص ـ ـ ـ ّـد ه ـ ـجـ ــوم جـ ــديـ ــد لـ ـق ــوات
ال ـع ــام ب ــأن ه ـن ــاك تـغـيـيـرًا ك ـب ـي ـرًا على وصفت املعارك بأنها «طاحنة» ،وبأن
«الـتـحــالــف» واملـسـلـحــن عـلــى منطقة
ال ـك ـمــن أك ـب ــر م ــن ك ـمــن بـ ــاب امل ـنــدب
األرض ال أكثر».
الوازعية.
وفيما شاع الحديث إعالميًا عن كون لجهة الخسائر البشرية واملادية.
ً
ـت سـ ــابـ ــق ،أكـ ـ ـ ــدت مـ ـص ــادر
هـ ـ ــادي ع ـ ــاد ل ـي ــدي ــر ع ـم ـل ـيــة عـسـكــريــة وال ت ــزال امل ـع ــارك مـسـتـعــرة ف ــي تـعــز،
وفـ ـ ــي وقـ ـ ـ ـ ٍ
فــي تـعــز ،أكــد عبد الـســام أن ه ــادي ال وال سيما فــي جبهات الــوازعـيــة وذو
يستطيع أن يفعل ذلك «ال من قبل وال ب ــاب وامل ـض ــارب ــة .ودف ـع ــت ال ـضــربــات
اآلن ،فـمــن يحميه هــم ق ــوات أجنبية ،ال ـ ـتـ ــي ت ـل ـق ـت ـه ــا ق ـ ـ ـ ــوات «الـ ـتـ ـح ــال ــف»
وهـ ـ ــو ال ي ـم ـت ـلــك ق ـ ـ ـ ــرارًا ع ـس ـك ــري ــا وال واملسلحني مــن املـجـمــوعــات املسلحة
عملياتيًا ،فيما تــديــر امل ـعــارك أطــراف التابعة لحزب «اإلصالح» و«القاعدة»
ّ
بطيران «التحالف» إلــى شــن عشرات
خارجية».
خ ــاص ــة وصـ ــول ن ـحــو  400ج ـثــة إلــى
الغارات على مناطق عدة أهمها املخا
يتعثر في تعز
م ـس ـت ـش ـف ـيــات ع ـ ــدن م ــن ق ـت ـلــى ق ــوات
والعمري وذو باب والوازعية (غربي
«التحالف» ّ
«الـ ـتـ ـح ــال ــف» واملـ ــرتـ ــزقـ ــة إث ـ ــر ضــربــة
وفــي مساء أمــس ،وقعت قــوات تابعة وج ـن ــوب ــي تـ ـع ــز) ف ــي م ـح ــاول ــة لــدعــم
ال ـج ـي ــش و«ال ـ ـل ـ ـجـ ــان ال ـش ـع ـب ـي ــة» فــي
لـ ـ ـه ـ ــادي ف ـ ــي كـ ـم ــن م ـح ـك ــم ل ـل ـج ـيــش املقاتلني املوالني له.
الــوازعـيــة ،الـتــي أدت إلــى سـقــوط 200
و«ال ـ ـل ـ ـجـ ــان ال ـش ـع ـب ـي ــة» فـ ــي مـنـطـقــة ون ـق ـلــت ق ـن ــاة «امل ـس ـي ــرة» ع ــن مـصــدر
ق ـت ـي ــل ،أول م ــن أمـ ـ ــس .وسـ ـ ــاد ه ــدوء
وع ــرة فــي مــديــريــة الــوازع ـيــة التابعة عسكري ،ليل أمــس ،سقوط العشرات
نسبي محاور املواجهات في ذو باب
ملحافظة تعز ،ما أسفر عن املئات بني م ـ ـ ــن ع ـ ـنـ ــاصـ ــر ق ـ ـ ـ ـ ــوات «ال ـ ـت ـ ـحـ ــالـ ــف»
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مسابقة تصوير فوتوغرافي
 23تشرين األول  30 -تشرين الثاني 2015

«الحرب كما أراها»
بمناسبة ذكرى مرور  25سنة على انتهاء الحرب األهلية في لبنان
التقــط/ي بعدســتك صــورة تمثــل الحــرب أو شــواهدها أو توابعهــا كمــا
تراها/ترينهــا اليــوم.
شروط المشاركة:
 .1أن يكون عمر المصور/ة بين  15و 25سنة
 .2إرســال صــورة واحــدة عاليــة الدقــة للتكبيــر إلــى حجــم  )300dpi( 30x40مــع
مفصــل للصــورة مــن  100كلمــة كحــد أقصــى (باللغــة العربيــة ،الفرنســية أو
شــرح
ّ
اإلنجليزيــة) وســيرة ذاتيــة ( 5أســطر) إلــى البريــد اإللكترونــي:
My.war.photo@gmail.com
 .3الموعد النهائي لالشتراك  30تشرين الثاني .2015
 .4فــي شــهر كانــون األول ســيتم إبــالغ الرابحيــن الثــالث عبــر البريــد اإللكترونــي
ـم مصوريــن محترفيــن وناشــطين فــي
والذيــن ســتختارهم لجنــة تحكيــم تضـ ّ
المجتمــع المدنــي.
ـدم « »Nikon School Lebanonللفائزيــن أو الفائــزات الثالثــة دورات تصويــر
تقـ ّ
ّ
يتنقــل فــي أنحــاء لبنــان
فوتوغرافــي ،كمــا سيشــاركون فــي معــرض
هذه مسابقة مجانية تخضع لنظام منشور على المواقع اإللكترونية للمنظمين.
لالستعالم :المركز الدولي للعدالة االنتقالية ،لبنان
www.ictj.org / 01-738044

إسرائيل تحظر «الحركة
اإلسالمية» ...و«الشـاباك»
ّ
يتحفظ
أخرج «الكابينيت» اإلسرائيلي
الشق الشمالي في «الحركة
اإلسالمية» ،الذي يرأسه رائد
صالح في أراضي عام ،1948
عن القانون ،وأعلنه أمس
جسمًا سياسيًا محظورًا
ب ـ ـع ـ ـي ـ ــد إعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان «ال ـ ـك ـ ــاب ـ ـي ـ ـن ـ ـي ـ ــت»
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي (امل ـ ـج ـ ـلـ ــس الـ ـ ـ ـ ــوزاري
املـ ـصـ ـغ ــر) ق ـ ـ ـ ــراره ب ـ ـشـ ــأن «الـ ـح ــرك ــة
اإلسالمية» ،اقتحمت قوات االحتالل
مدينة أم الفحم ،ودهمت املؤسسات
الـتــابـعــة لـلـحــركــة ـ ـ ال ـشــق الـشـمــالــي،
واس ـتــدعــت مـســؤولـهــا رائ ــد صــاح،
ونـ ّـائ ـبــه ك ـمــال ال ـخ ـط ـيــب ،وم ـســؤول
ملف القدس واألقصى فيها سليمان
أحـمــد ،إلــى التحقيق ،فيما اعتقلت
ّ
الخارجية ،يوسف
مسؤول العالقات

ّ
ع ــواودة .وفــي الــوقــت نفسه ،صنفت
املــؤس ـســة األم ـن ـيــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة 17
مؤسسة أهلية تابعة لها على أنها
خارجة عن القانون.
صالح ّ
رد على هذه الحملة بالقول:
«يحاولون من وراء تفاهمات كيري ـ
نتنياهو فرض أمر خطير جدًا على
األقـ ـص ــى ،وهـ ــو اع ـت ـب ــار اق ـت ـحــامــات
املـسـتــوطـنــن كــأنـهــا زي ـ ــارات بــريـئــة،
ولـ ــذلـ ــك يـ ـح ــاول ــون إب ـ ـعـ ــاد ال ـح ــرك ــة
اإلس ــام ـي ــة ع ــن امل ـس ـجــد ظ ـنــا منهم
أنـ ـه ــم س ـي ـن ـج ـحــون ف ــي ف ـ ــرض ه ــذه
املـقــولــة الخطيرة ج ـدًا واملــرفــوضــة».
كذلك رأى أن حكومة العدو استغلت
األج ـ ـ ـ ــواء املـ ـت ــوت ــرة ب ـع ــد ت ـف ـج ـيــرات
باريس لحظر الحركة.
ّ
وأيـ ــدت غــالـبـيــة ال ـقــوى اإلســرائـيـلـيــة
ّ
قرار حظر الحركة ،وشبهها بعضهم
ب ـ ـ ــ«داعـ ـ ــش» ،ف ـي ـمــا ات ـه ـم ـهــا آخـ ــرون
بـ«التحريض على القتل».
ف ـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،نـ ـق ــل مـ ــوقـ ــع «والـ ـ ـ ــا»
ال ـع ـبــري ع ــن م ـص ــادر ل ــم يـسـ ّـمـهــا أن

والوازعية ونجد قسيم ،فيما حاولت
مجموعات من املسلحني املتمركزين
ّ
فــي بـعــض ال ـج ـبــال امل ـطــلــة عـلــى قــريــة
الظريفة فــي حــدود مديرية الوازعية
م ــع م ـحــاف ـظــة ل ـح ــج ،ال ـت ـق ــدم بــاتـجــاه
سـ ـ ــوق ق ــري ــة الـ ـظ ــريـ ـف ــة ب ــإسـ ـن ــاد مــن
طيران العدوان ،في أوقات متفرقة من
يــوم أمــس .غير أن الجيش و«اللجان
الـشـعـبـيــة» ت ـص ـ ّـدوا لـتـلــك امل ـح ــاوالت،
ّ
مسيطرين على ثالث من التالل املطلة
على الـســوق وأحــرقــوا ثــاث مدرعات
إماراتية.
وبـحـســب امل ـص ــدر ،تمكنت مجموعة
مــن املــرتــزقــة مــن دخ ــول أحــد األس ــواق
في منطقة الوازعية قبل أن يحاصرهم
الجيش و«اللجان الشعبية» بداخله
لساعات.
ووفقًا لـ «اإلع ــام الحربي» ،من يقود

جهاز «الشاباك» اإلسرائيلي رفض
ق ــرار الكابينت ،ألنــه قــد «ي ــؤدي إلى
سلسلة من األعـمــال السرية ،إضافة
إلــى إمكانية ميل عناصر إسالمية
إلى التطرف».
في سياق آخر ،وبعد عودة نتنياهو
م ــن الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ،ف ــإن ــه اتـخــذ
قرارًا باملصادقة على بناء  454وحدة
اسـتـيـطــانـيــة ش ــرق ــي الـ ـق ــدس ،وذل ــك
بـعــدمــا ّ
أج ـل ــت بـلــديــة ال ـق ــدس إج ــراء
ن ـقــاش ح ــول ه ــذه الـقـضـيــة ،حـتــى ال
ي ـحــرج نـتـنـيــاهــو دبـلــومــاسـيــا خــال
زيــارتــه لواشنطن ،وهــو ما استدرج
بـ ـع ــض االنـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــادات ال ــداخـ ـلـ ـي ــة مــن
املعارضة اإلسرائيلية ،على التوقيت
وليس على أصل القرار.
ولـ ـف ــت م ــوق ــع ص ـح ـي ـفــة «هـ ــآرتـ ــس»
إلــى أن هــذه الــوحــدات االستيطانية
س ـي ـج ــري بـ ـن ــاؤه ــا فـ ــي م ـس ـتــوط ـنــة
«رمـ ـ ـ ــات شـ ـل ــوم ــو» ال ــواقـ ـع ــة شــرقــي
القدس .ونقلت الصحيفة عن مسؤول
رفيع فــي البلدية قوله إن تعليمات

استشهد شاب
فلسطيني أمس
برصاص العدو في
رام الله
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الفلول يسابقون رجال السيسي على البرلمان
ج ـب ـهــة ال ــوازعـ ـي ــة ه ــو امل ــدع ــو تــركــي
ال ـص ـب ـي ـحــي امل ـس ـن ــود بـ ـق ــوات كـبـيــرة
ت ـق ــدر ب ـ ـ  100دب ــاب ــة وع ــرب ــة م ـ ّ
ـدرع ــة
ان ـت ـش ــرت م ــن مـنـطـقــة امل ـض ــارب ــة إلــى
جبهة الــوازع ـيــة عـلــى ط ــول السلسلة
الجبلية.
مـ ــن ج ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى ،دارت م ــواج ـه ــات
عـنـيـفــة ط ــوال ن ـهــار أم ــس ف ــي منطقة
كرش جنوب شرق محافظة تعز ،على
الـخــط الـفــاصــل بينها وبــن محافظة
ل ـح ــج ،ت ـحــت غ ـط ــاء جـ ـ ّـوي كـثـيــف من
قوات «التحالف» .وأكد املصدر رصد
ق ـ ـ ــوات إمـ ــارات ـ ـيـ ــة ت ـ ـشـ ــارك ب ــاآللـ ـي ــات
امل ــدرع ــة واملــدف ـع ـيــة م ــن داخـ ــل قــاعــدة
العند وتستهدف مناطق الشريجة،
مشيرًا إلــى أن طائرات من دون طيار
ت ـ ــزوده ـ ــا ب ـ ــاالح ـ ــداثـ ـ ـي ـ ــات .وب ـح ـســب
امل ـ ـصـ ــدر ،تـ ـش ــارك دبـ ــابـ ــات وع ــرب ــات
بطواقمها من الجنود اإلماراتيني في
املواجهات باإلضافة إلــى مجموعات
مـ ــن الـ ـ ـق ـ ــوات الـ ـس ــودانـ ـي ــة ب ـع ـت ــاده ــا
الـعـسـكــري ومـجـمــوعــات مــن املــرتــزقــة
مــن عـنــاصــر «ال ـقــاعــدة» و«اإلصـ ــاح»
يـقــودهــا املــدعــو فـضــل حـســن ،تـشــارك
في املـعــارك على جبهة كــرش .أمــا في
منطقة املضاربة جنوب تعز ،فقد أكد
املـصــدر العسكري حــدوث اشتباكات
متقطعة بني قوات الجيش و«اللجان
الشعبية» مــن جـهــة ،وب ــن املسلحني
من جهة أخرى ،طوال أمس في منطقة
نجد قسيم التي تسيطر عليها قوات
ال ـج ـيــش و«ال ـل ـج ــان ال ـش ـع ـب ـيــة» وفــي
م ـن ــاط ــق ال ـن ـش ـم ــة واملـ ـنـ ـص ــورة ال ـتــي
تـتـمــركــز فيها عـنــاصــر املــرتــزقــة ،كما
شـ ـه ــدت ج ـب ـهــة ب ـ ــاب املـ ـن ــدب م ـع ــارك
ض ــاري ــة ت ــرك ــزت ف ــي م ـح ـيــط مـنـطـقــة
العمري.
وف ــي س ـيــاق اس ـت ـمــرار ت ـقــدم الـجـيــش
و«الـ ـلـ ـج ــان ال ـش ـع ـب ـيــة» ف ــي مـحــافـظــة
ال ـض ــال ــع ،أف ـ ــاد املـ ـص ــدر ف ــي «اإلع ـ ــام
الـ ـح ــرب ــي» ب ـ ــأن ال ـج ـي ــش و«الـ ـلـ ـج ــان
الـشـعـبـيــة» س ـي ـطــروا أم ــس عـلــى عــدد
من مواقع مرتزقة العدوان من عناصر
«اإلص ـ ـ ــاح» و«الـ ـق ــاع ــدة» ف ــي مــريــس
بـعــد م ـعــارك كبدتهم خـســائــر بشرية
ومادية كبيرة.

وصـلــت مــن مكتب رئـيــس الحكومة،
تؤكد ض ــرورة عــدم إح ــراج نتنياهو
دبلوماسيًا خــال زيارته لواشنطن
فـ ــي األس ـ ـبـ ــوع املـ ــاضـ ــي ،خ ــاص ــة أن
اإلدارة األمـ ـي ــركـ ـي ــة حـ ـس ــاس ــة جـ ـدًا
لجهة خطط البناء االستيطاني في
هــذا الحي ،بسبب األزمــة السياسية
ال ـت ــي نـشـبــت ع ـلــى خـلـفـيــة مـشــابـهــة
لــدى زيــارة نائب الرئيس األميركي،
جو بايدن ،عام  ،2010عندما أعلنت
حكومة نتنياهو بـنــاء  1800وحــدة
اسـتـيـطــانـيــة ،وإث ــره ــا ق ــرر نتنياهو
وقف تطبيق الخطة االستيطانية.
وتـعـقـيـبــا ع ـلــى قـ ــرار ب ـنــاء ال ــوح ــدات
االس ـت ـي ـط ــان ـي ــة ،رأى ه ــرت ـس ــوغ أن ــه
رغم «عــدم معارضة البناء في رمات
ش ـلــومــو أو غ ـيــرهــا ،كــون ـهــا جـ ــزءًا ال
يتجزأ من القدس ،فإن القرار يكشف
االزدواجية التي يتمتع بها نتنياهو،
كونه يعلن باللغة اإلنكليزية تجميد
االستيطان ،وبالعبرية يطلق عملية
الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــاء» .كـ ــذلـ ــك رأى أن «أس ـ ـلـ ــوب
نـتـنـيــاهــو ه ــو :ي ـجـ ّـمــدون ،يـســافــرون
إل ــى ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة ،ويـ ـع ــودون،
ويـ ـبـ ـن ــون ثـ ــم ي ـس ـت ـغ ــرب ــون أن ـ ـهـ ــم ال
يصدقون إسرائيل».
إلــى ذل ــك ،استشهد شــاب فلسطيني
بالقرب مــن بلدة ترمس عيا ،شمال
رام ال ـلــه ،بـعــدمــا ّادع ــى جـيــش الـعــدو
أنــه أطلق الـنــار عليه .وذك ــرت القناة
اإلســرائـيـلـيــة أن الـجـيــش «قـتــل شابًا
فـلـسـطـيـنـيــا ،وأص ـ ــاب اث ـنــن آخــريــن،
جـ ــراء إطـ ــاق ال ـن ــار عـلـيـهــم» .وقــالــت
الـقـنــاة إن «الـجـيــش اعتقل اثـنــن من
املهاجمني».

بالتزامن مع استقبال
مجلس النواب المصري النواب
المنتخبين من محافظات
وتعريفهم
المرحلة األولى
ّ
بمهماتهم ،استعدادًا لتسلم
البرلمان الغائب منذ 2012
سلطته التشريعيةّ ،
حصن
القضاء البرلمان من أي شكوك
دستورية من شأنها تعريضه
لمصير سابقيه
القاهرة ــ رنا ممدوح
رفـ ـض ــت م ـح ـك ـمــة ال ـق ـض ــاء اإلداري فــي
م ـصــر جـمـيــع دع ـ ــاوى وق ــف انـتـخــابــات
املــرحـلــة الثانية املـقــرر انطالقها فــي 13
محافظة ،أولها القاهرة ،في  21و 22من
الشهر الجاري ،ملواطني املحافظات الـ13
املــوجــوديــن خ ــارج ال ـبــاد ،وفــي  22و23
للمواطنني فــي الــداخــل .كذلك تجاهلت
املـحـكـمــة دعـ ــاوى الـطـعــن ف ــي دسـتــوريــة
قــوانــن االنـتـخــابــات ،ولــم تحل أيــا منها
عـلــى املحكمة الــدسـتــوريــة الـعـلـيــا ،وهــو

مــا اعـتـبــره أحــد أعـضــاء «اللجنة العليا
لالنتخابات» تأكيدًا من املحكمة لصحة
إجــراءات االنتخابات وسالمة قوانينها
م ــن ال ـ ـعـ ــوار ،ب ــل «خـ ـط ــوة ح ـث ـي ـثــة نـحــو
اسـتـكـمــال مــؤس ـســات ال ــدول ــة املنتخبة،
وتنفيذ االستحقاق األخير من خريطة
ط ــري ــق  3ت ـ ـم ـ ــوز» .ويـ ــرجـ ــح ك ـث ـي ــر مــن
املــراقـبــن فــوز «فــي حــب مـصــر» بمقاعد
الـ ـق ــوائ ــم ال ـ ـ ـ ــ ،60ع ـل ــى غ ـ ــرار م ــا أح ــرزت ــه
القائمة املحسوبة على الرئيس املصري
فــي املــرحـلــة األولـ ــى ،لتستحوذ وحــدهــا
ع ـل ــى م ــا يـ ـق ــرب م ــن  %20م ــن إج ـمــالــي
مـقــاعــد ال ـب ــرمل ــان ،خــاصــة بـعــد النتيجة
ال ـهــزي ـلــة ال ـت ــي ح ـصــل عـلـيـهــا مــرشـحــو
حزب «النور» السلفي ،الــذي لم يستطع
حصد أكثر من  10مقاعد خالل املرحلة
األولى.
أمـ ــا م ـقــاعــد ال ـ ـفـ ــردي ،فـتـشـهــد مـنــافـســة
شرسة فــي الكثير مــن الــدوائــر ،الحتدام
الـ ـتـ ـن ــاف ــس ب ـ ــن أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن مـ ــرشـ ــح مــن
أصـحــاب امل ــال والـنـفــوذ ،الــذيــن ينتمون
إل ــى ع ــائ ــات ك ـب ـيــرة ،وأع ـض ــاء «ال ـحــزب
الــوطـنــي» املـحـلــول وأبنائهم وأقــاربـهــم،
مــن محترفي االنـتـخــابــات ،عـلــى شاكلة
تــرشــح معتز ال ـشــاذلــي ،نـجــل البرملاني
األش ـهــر ،وك ـمــال الـشــاذلــي زعـيــم أغلبية
مـجـلــس ال ـش ـعــب وأب ـ ــرز رجـ ــال الــرئـيــس
املخلوع حسني مبارك عن دائرة الباجور

تقرر دمج اللجان
االنتخابية في شمال
سيناء لدواع أمنية

بــاملـنــوفـيــة ،ف ــي مــواج ـهــة مــرشــح لـحــزب
«املـصــريــن األح ــرار» ،املــدعــوم مــاديــا من
رج ــل األع ـم ــال ،نـجـيــب س ــاوي ــرس ،الــذي
تـصــدر قــائـمــة األح ــزاب فــي عــدد املقاعد
الـ ـت ــي ح ـص ــل ع ـل ـي ـهــا خ ـ ــال ان ـت ـخــابــات
املرحلة األولى.
إل ــى جــانــب ذل ــك ،يـتـنــافــس أح ــد ق ـيــادات
«ال ـ ـح ـ ــزب الـ ــوط ـ ـنـ ــي» األس ـ ـب ـ ــق ،مـحـمــد
ش ـع ـب ــان ،الـ ـ ــذي ي ـع ـت ـبــر خ ـل ـي ـفــة رئ ـيــس
مجلس ال ـنــواب األس ـبــق ،فتحي ســرور،
ف ــي دائ ـ ــرة ال ـس ـيــدة زي ـن ــب ف ــي ال ـقــاهــرة،
أمــام كل من رجل األعمال ،وائــل شاهني،
والقيادي في حركة «تمرد» املدعومة من
الدولة ومن رجال األعمال ،رامي صالح.
ومن أبــرز األمثلة على شراسة املنافسة
فــي تلك االنتخابات دائ ــرة مدينة نصر

التي تشهد منافسة بني الدكتور سمير
غطاس رئيس منتدى «الـشــرق األوســط
لـ ـل ــدراس ــات االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة» ،والـ ـل ــواء
حمدي بخيت الخبير العسكري ،واللواء
أح ـمــد ال ـفــولــي م ـســاعــد وزيـ ــر الــداخـلـيــة
األس ـ ـ ـبـ ـ ــق ،والـ ـ ـ ـل ـ ـ ــواء م ـح ـم ــد ال ـغ ـب ــاش ــي
ال ـخ ـب ـي ــر ال ـع ـس ـك ــري واالسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي،
والـلــواء طه سيد طه نائب رئيس هيئة
القضاء العسكري السابق ،واللواء تامر
الـ ـشـ ـه ــاوى .وت ــوق ــع عـ ــدد م ــن ال ـخ ـب ــراء
زيــادة اإلقـبــال الجماهيري على املرحلة
الثانية من االنتخابات .ووفقًا للباحث
في العلوم السياسية ،عمار علي حسن،
فـ ــإن ن ـس ـبــة امل ـش ــارك ــة ف ــي هـ ــذه املــرح ـلــة
يفترض أن تــزيــد بنسب ملموسة على
ت ـل ــك ف ــي امل ــرح ـل ــة األولـ ـ ـ ــى ،وذلـ ـ ــك ل ـعــدة
أس ـب ــاب ،م ــن بـيـنـهــا الـتـكـثـيــف الــدعــائــي
الــذي قــام به األحــزاب واملرشحون خالل
األي ـ ــام امل ــاض ـي ــة ،وأن ـف ـق ــوا عـلـيــه الـكـثـيــر
مــن األم ـ ــوال .كــذلــك إن الـكـتـلــة السكانية
ملحافظات املرحلة الثانية تمثل أكثر من
 %51ممن يحق لهم التصويت في مصر
(أي  27مليونًا و 503آالف و 913ناخبًا).
أم ــا الـسـبــب األب ــرز لــزيــادة امل ـشــاركــة في
االنـتـخــابــات ،وفـقــا للباحث نفسه ،فهو
وجـ ـ ـ ــود املـ ـح ــافـ ـظ ــات األك ـ ـثـ ــر ت ـصــوي ـتــا
مـ ــن واق ـ ـ ــع إح ـ ـ ـصـ ـ ــاءات الـ ـتـ ـص ــوي ــت فــي
االنتخابات التالية لـ«ثورة  25يناير».

استراحة
2150 sudoku

كلمات متقاطعة 2 1 5 0

أفقيا
 -1مدينة ساحلية ليبية وموقع عسكري في الحرب العاملية الثانية – جزيرة كويتية – -2
ّ
عطري ُيعرف بالحبق – عاصمة آسيوية –  -3أعلى قمة جبلية بتركيا كناية عن بركان
نبات
نائم تغطيه الثلوج استقرت سفينة نوح على قمته – أرض واسعة فيها نبت كثير –  -4نوع
ّ
موسيقى شعبية منتشرة في العالم – وقــت باألجنبية –  -5دق وفـ ّـت وسحق – قبر تحت
ُ
األرض –  -6جزيرة إيطالية في املتوسط نفي إليها نابليون عام  – 1814حرف أبجدي أو
مدينة سودانية على بحر الغزال –  -7رقادي وغفوتي – عائلة رئيس وزراء بريطاني سابق
ّ
أحل املسألة أو العقدة – شحم –  -9لطخه ّ
ووسخه – خيال ليلي –  -10مدينة أميركية
– -8
عاصمة والية كاليفورنيا

عموديًا

شروط اللعبة

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

 -1مدينة لبنانية – من الحبوب –  -2عاصمة عربية – ضمير متصل –  -3أرض واسعة – مدينة
ُ
في روسيا على األورال –  -4مادة سوداء تطلى بها السفن وقيل هو الزفت – فيل عظيم – حيوان
منزلي –  -5دولــة أفريقية –  -6إسم موصول – فصل الطفل عن الرضاع –  -7نعم باألجنبية –
خاصتك باألجنبية – عاصمة دولــة عظمى –  -8ثاني أكبر مدينة في جزيرة قبرص ومن ّ
أهم
املناطق السياحية في اإلتحاد األوروبــي – كسر الخبز باألصابع ِك َسرًا صغيرة –  -9نسبة الى
مواطن من بلد آسيوي – ظرف مكان –  -10كتاب شهير ألفالطون يبحث فيه عن العدالة وعن
أفضل نظام سياسي لحكم املجتمع

أفقيا

مشاهير 2150

حلول الشبكة السابقة

1

 -1عني شمس – حوت –  -2هجم – عريف –  -3هر – الهب –  -4أدور – كر – ّ
أح –  -5ملا – اد – اس
–  -6نون – ينتش –  -7فر – عدن – كعك –  -8صاح – الم –  -9انكوراج – أن –  -10فريد األطرش

عموديًا
 -1عم – الصفصاف –  -2هدم – رانر –  -3نهروان – حكي –  -4شج – وع – ود –  -5ممل – اندورا
– ّ -6
أكد – ال –  -7عهر – لجأ –  -8حرب – إنكا –  -9وي – إستعمار –  -10تفاح – شك – نش

حل الشبكة 2149

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

كاتب وباحث موسوعي لبناني ( .)2006 -1946ملع منذ دراسته الجامعية في
العمل السياسي وساند القضية الفلسطينية .من مؤلفاته «املعجم التاريخي
للدول»
 = 3+4+1+5+7+6العبرات ■  = 9+10+11إقتراب األجل ■  = 2+8من الخضر

حل الشبكة الماضية :كلود فرانسوا
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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►
انا لله وانا اليه راجعون
بمزيد مــن الــرضــا والتسليم بقضاء
ال ـلــه وقـ ــدره نـنـعــي الـيـكــم وف ــاة فقيد
الـعـلــم وامل ـعــرفــة ال ـنــائــب ال ـســابــق في
مجلس األمة الكويتي

إلعالناتكم
في صفحة
ّ
المبوب
والوفيات

03/662991

من أي
منطقة في
لبنان ،يوميًا
من 7:30
صباحًا لغاية
ً
 10:30ليال

الدكتور ناصر صرخوه
تقبل الـتـعــازي فــي مـنــزل عمه السيد
مـ ـحـ ـم ــد صـ ـف ــي ال ـ ــدي ـ ــن ال ـ ـكـ ــائـ ــن فــي
منطقة الرويس ،مبنى مسجد االمام
الحسن الطابق الثالث ،ايام االربعاء
والخميس في  18و  19تشرين الثاني
من الساعة الخامسة والنصف وحتى
السابعة مساء.
كما وستقام ذكــرى مــرور ثالثة ايــام
ع ـل ــى وف ــات ــه نـ ـه ــار ال ـج ـم ـعــة ال ــواق ــع
ف ــي  2015-11-20ف ــي ت ـم ــام الـســاعــة
الثالثة بعد الظهر في حسينية بلدة
ديرقانون النهر .
لـلـفـقـيــد الــرح ـم ــة ول ـك ــم عـظـيــم االج ــر
والثواب .
اآلسفون :آل صرخوه ،آل صفي الدين،
وعموم اهالي بلدة ديرقانون النهر.

زوجة الفقيد :تريز بطرس مسعود
ول ـ ـ ــداه :غ ـس ــان زوجـ ـت ــه كــات ـيــا خــالــد
وعائلته
ص ـ ـفـ ــوان زوج ـ ـتـ ــه م ــارلـ ـي ــز ش ـم ـعــون
وعائلته
شقيقه أسعد حاماتي وعائلته
م ـن ــى أرمـ ـل ــة ش ـق ـي ـقــه املـ ــرحـ ــوم نـبـيــه
حاماتي وأوالدها
ع ــائ ـل ــة ش ـق ـي ـق ـتــه امل ــرح ــوم ــة مـيـنــرفــا
أرملة املرحوم إميل بولس
وع ـمــوم عــائــات :حــامــاتــي ،مسعود،
بـ ـي ــروت ــي ،خ ــال ــد ،ش ـم ـع ــون ،ب ــول ــس،
شــربــه ،شـلـهــوب ،درزي ،أب ــي صعب،
مهوس ،صعب ،بو عكر وأنسباؤهم
ف ــي ال ــوط ــن وامل ـه ـج ــر ي ـن ـعــون إلـيـكــم
بـمــزيــد م ــن ال ـح ــزن واألسـ ــى فقيدهم
املأسوف عليه املرحوم
صبحي نقوال حاماتي
(سامي)
تقبل ال ـتـعــازي ال ـيــوم األرب ـع ــاء وغ ـدًا
الخميس  18و 19الجاري في صالون
كنيسة القديس جــاورجـيــوس للروم
األرثــوذكــس ،الرميل ،قــرب مستشفى
الـ ـ ــروم اب ـ ـتـ ـ ً
ـداء م ــن ال ـس ــاع ــة ال ـحــاديــة
ع ـشــرة ق ـبــل ال ـظ ـهــر ل ـغــايــة ال ـســادســة
ً
مساء.

ّ
ّ
إنا لله وإنا إليه راجعون
ب ـم ــزي ــد م ــن األسـ ـ ــى والـ ـل ــوع ــة نـنـعــى
إليكم ّ
املربية املرحومة
نهى عبد األمير شامي
زوجــة األسـتــاذ ابراهيم محمد جواد
بزي
أوالدها :املخرج محمد ،واملهندستان
زينب ورشا.
شقيقاها :الحاجان خليل وماجد.
ت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي فـ ــي مـ ـن ــزل وال ــده ــا
امل ــرح ــوم الـ ـح ــاج ع ـبــد األمـ ـي ــر أح ـمــد
شامي ،بنت جبيل ،الساحة القديمة.
ي ـ ـقـ ــام م ـج ـل ــس ف ــاتـ ـح ــة عـ ــن روحـ ـه ــا
الـطــاهــرة ،السبت املــوافــق  21تشرين
الـثــانــي الـســاعــة الـثــالـثــة ع ـص ـرًا ،كما
ت ـ ـصـ ــادف نـ ـه ــار األح ـ ـ ــد امل ـ ــواف ـ ــق 22
تـشــريــن الـثــانــي ذك ــرى م ــرور أسـبــوع
على وفاتها .وبهذه املناسبة ،ستتلى
آي ــات مــن الــذكــر الـحـكـيــم عــن روحـهــا
الـطــاهــرة فــي مجمع املــرحــوم الـحــاج
موسى عباس لـلــرجــال ،وفــي النادي
الحسيني للنساء الـســاعــة العاشرة
صباحًا.
الــراضــون بقضاء الـلــه :أس ــرة الهيئة
الـتـعـلـيـمـيــة ف ــي مـنـطـقــة ب ـنــت جـبـيــل،
آل شامي ،بــزي وداغــر وعموم أهالي
بنت جبيل.

بسم الله الرحمن الرحيم
ي ــا أي ـت ـهــا ال ـن ـفــس املـطـمـئـنــة ارج ـعــي
إلى ربك راضية مرضية فادخلي في
ع ـب ــادي وادخ ـل ــي جـنـتــي .ص ــدق الـلــه
العظيم
الفاتحة
انتقل إلى رحمته تعالى املرحوم
الشهيد غازي حسن ذياب بيضون
زوجته :نوال يوسف بيضون
أبناؤه :محمد وعلي وحسن ولني
أش ـ ـقـ ــاؤه :ن ـب ـيــه ،ذيـ ـ ــاب ،ع ـل ــي ،نــزيــه،
خليل ،عماد
أصـهــرتــه :األس ـتــاذ عـصــام مصطفى،
األس ـت ــاذ ح ـســان مـصـطـفــى والـعـمـيــد
الدكتور نبيل بيضون
استشهد يوم الخميس في  12تشرين
ال ـث ــان ــي  2015املـ ــوافـ ــق ل ـ ـ  30م ـحــرم
1437هـ.
تقبل الـتـعــازي كــل أي ــام األس ـبــوع في
م ـنــزل شـقـيـقــه ع ـمــاد ب ـي ـضــون ،صف
الهوا ـ ـ بنت جبيل
وفي بيروت بعد ظهر يوم الخميس
 2015/11/19م ــن ال ـس ــاع ــة الـثــالـثــة
حتى السادسة في الجمعية العلمية
التخصصية ،الــرمـلــة الـبـيـضــاء قــرب
شركة خطيب وعلمي
وذكـ ــرى األس ـب ــوع ي ــوم األح ــد الــواقــع
فـيــه  2015/11/22فــي تـمــام الساعة
الـ ـع ــاش ــرة صـ ـب ــاح ــا ،م ـج ـ ّـم ــع ال ـح ــاج
موسى عباس ،بنت جبيل
للفقيد الشهيد الــرحـمــة ولـكــم األجــر
والثواب
الراضون بقضاء الله :آل بيضون وآل
مصطفى وعموم أهالي بنت جبيل
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نختصر المسافات
ومندوبونا
في خدمتكم
للمتابعة
وتحصيل
الفاتورة

إعالنات
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مطلوب
مطلوب مندوب مبيعات
ذو عالقات عامة لتسويق
منتوجات زراعية يف اسواق
الفاكهة – الخربة رضورية
ارسال السرية الذاتية اىل:
info@gaia-agro.com

إعالن
ّ
ت ـع ـلــن كـ ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان ان م ـه ـلــة ت ـقــديــم
العروض العائد لشراء ستة مستوعبات
مجهزة بخاليا على التوتر املتوسط 24
ك.ف .فــي مـحـطــات الـتـحــويــل الــرئـيـسـيــة،
م ـ ـ ــوض ـ ـ ــوع اسـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــدراج ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــروض رقـ ــم
ث4د 11135/ت ــاري ــخ  2015/10/13قد
مــددت لغاية يــوم الجمعة 2015/12/11
عند نهاية الدوام 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
الــديــوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 )1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /270 000/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 2015/11/13
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 2144
إعالن عن محكمة زغرتا
الناظرة باالحوال الشخصية
بامللف رقــم  352ورود  ،2015/9/7تقدم
امل ـس ـت ــدع ــي ب ـط ــرس ان ـط ــون ـي ــوس ع ـبــود
م ــن م ــزي ــارة بــاس ـتــدعــاء يـطـلــب بموجبه
ثبوت وفــاة وحصر ارث ناجيا جبرائيل
ال ـخ ــوري ،زوج ــة يــوســف مـخــائـيــل عبود
وح ـص ــر ارثـ ـه ــا ب ــول ــده ــا ال ــوح ـي ــد خليل
يوسف عبود وزوجها يوسف عبود ،ثم
وفاة يوسف مخايل عبود وانحصار ارثه
بخليل يوسف عبود دون سواه.
فمن لــديــه اع ـتــراض ،عليه التقدم بــه الى
قلم هذه املحكمة خالل مهلة عشرين يومًا

من تاريخ النشر.

رئيس القلم
جبور نمنوم

إعالن
صــادر عــن الغرفة االبتدائية الثانية في
الشمال
بالدعوى رقم 2015/838
مــوجــه الــى املستدعى ضــدهـمــا :ياسمني
سـ ـمـ ـع ــان ابـ ـ ــي م ـ ـ ـ ــارون وحـ ـسـ ـن ــا الـ ـي ــاس
سـ ـمـ ـع ــان اب ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ــارون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م ـ ــن ب ـن ـش ـعــي
ومجهولي محل االقامة حاليًا ،تدعوكما
هـ ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة الس ـ ـ ـتـ ـ ــام االس ـ ـتـ ــدعـ ــاء
وم ـ ــرب ـ ــوط ـ ــات ـ ــه املـ ـ ـ ــرفـ ـ ـ ــوع ضـ ــدك ـ ـمـ ــا م ــن
امل ـس ـت ــدع ـي ــة ج ـ ــان ـ ــدارك م ـل ـه ــب االب ـ ــرص
بوكالة املحامي نبيل طراف ،بدعوى ازالة
الـشـيــوع املـقــامــة على الـعـقــاريــن رقــم 544
و 682من منطقة بنشعي العقارية وذلك
خالل مهلة عشرين يومًا من تاريخ نشر
هذا االعالن واتخاذ مقام لكما يقع ضمن
نطاق هــذه املحكمة وابــداء مالحظاتكما
الخطية على الدعوى خالل مهلة خمسة
عشر يومًا من تاريخ التبليغ ،واال يعتبر
كل تبليغ لكما لصقًا على باب املحكمة،
صحيحًا ،باستثناء الحكم النهائي.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
تصحيح خطأ
صادر عن دائرة تنفيذ دوما
باملعاملة التنفيذية رقم 2015/47
لقد سقط سهوًا ذكــر عـنــوان املنفذ عليه
رونلد فــؤاد نقوال انه من راشــا وذلــك في
اعالن البيع املحدد بتاريخ 2015/12/12
باملعاملة رقم  2015/47املقامة من املنفذ
ريـ ـ ــاض امل ــزرع ــان ــي وال ـص ـح ـي ــح ه ــو مــن
كفرحلده.
فإقتضى التصحيح.
رئيس القلم
وفاء ضاهر

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ املصلحة املالية االقليمية في محافظة جبل
لبنان ـ ـ دائرة التحصيل ـ ـ املكلفني الــواردة أسماؤهم في الجدول املرفق للحضور الى
مركز الدائرة الكائن في بعبدا ـ ـ شارع سوق بعبدا ـ ـ مبنى الحلو ـ ـ الطابق االول لتبلغ
البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا االعالم،
ً
واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها
اعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذا االعالم على املوقع اإللكتروني.
اسم املكلف

رقم
املكلف

رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة
الثانية

تاريخ اللصق

ش.م.م.C.R.G

1136370

RT000060591LB

2015/08/31

2015/09/18

ورثة طالل
انطون فهد

2020354

RT000060934LB

2015/08/31

شركة السي
للتجارة
والصناعة
ش.م.م.

8137

RT000061048LB

2015/09/01

جوزفني روزت
جليل بوسيك

64734

RT000061140LB

2015/09/01

جورج
طانيوس ابو
خليل

77556

RT000061192LB

2015/09/01

2015/09/22
2015/09/18

2015/10/05
2015/09/21

تبدأ مدة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
رئيس املصلحة املالية االقليمية في محافظة جبل لبنان
جورج املعراوي
التكليف 2108

خرج ولم يعد
غادرت العاملة اإلثيوبية
RAHEL ABEBE MERGIYA
م ـ ــن م ـ ـنـ ــزل م ـ ـخـ ــدوم ـ ـهـ ــا ،ال ـ ــرج ـ ــاء م ـمــن
يـعــرف عـنـهــا شـيـئــا االت ـص ــال عـلــى الــرقــم
03/682059

إعالم تبليغ
تــدعــو وزارة املالية – مديرية املالية العامة – املصلحة املالية اإلقليمية فــي محافظة جبل لبنان– دائــرة
التحصيل – املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول املرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بعبدا– شارع
سوق بعبدا – مبنى الحلو – الطابق األول لتبلغ البريد املذكور تجاه إسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا
ً
من تاريخ نشر هذا االعــام ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار
إليها أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا االعالم على موقع االلكتروني.
		
رقم املكلف رقم البريد املضمون تــاريــخ الــزيــارة تاريخ اللصق
اسم املكلف
الثانية

كاليري حاج

85452

RT000061204LB

2015/4/8

2015/18/9

MY BAKERY SAL

1939553

RT000061217LB

2015/3/8

2015/18/9

شركة تي ام ام للتجارة واملقاوالت ش م م 1984856

RT000061226LB

2015/4/8

2015/18/9

جوزيف طانيوس ابراهيم

122152

RT000061241LB

2015/5/8

2015/21/9

كريستني خيرالله ماضي

140276

RT000061250LB

2015/4/8

2015/18/9

ش ــرك ــة ع ـط ــاال ـل ــه ت ـك ـن ـي ـكــال ســرفـيـســز 2128340
(ع.ت.س ).ش م م

RT000061335LB

2015/5/8

2015/18/9

2168211

RT000061354LB

2015/4/8

2015/21/9

RT000061371LB

2015/4/8

2015/18/9

2015/4/8

2015/18/9
2015/19/9

انطوان مخايل بوشديد

19334

RT000060206LB

2015/4/8

2015/18/9

ترايدبورت ش م ل

2077760

RT000060350LB

2015/3/8

2015/18/9

شركة بلداز

قيصر ونيس حاتم

185052

RT000060473LB

2015/3/8

2015/18/9

كوليست فاشون ش م م

2207503

مدرسة االليزية  -الحازمية

188420

RT000060476LB

2015/3/8

2015/18/9

فدرال تكنولوجيز لبنان ش م ل

2243557

RT000061382LB

سيمون بشارة فاخوري

249303

RT000060501LB

2015/30/7

2015/18/9

سلفي انطون تادي  /باسيلي

258789

RT000060507LB

2015/4/8

2015/18/9

زكيا حسني غانم

2261042

RT000061389LB

2015/3/8

شركة الخدمات الطباعية املتخصصة 104364
ش.م.م

RT000060520LB

2015/3/8

2015/22/9

شركة أبكو ش.م.ل

2382258

RT000061409LB

2015/3/8

2015/18/9

نام ش.م.م.

2391881

RT000061414LB

2015/4/8

2015/18/9

كول باور

156653

RT000060524LB

2015/4/8

2015/18/9

شركة ج.ا.س ش.م.م

7455

RT000061468LB

2015/4/8

2015/18/9

جهاد ذوقان صادق

299921

RT000060542LB

2015/3/8

2015/19/9

فريد اسحق عقيقي

254661

RT000061770LB

2015/31/7

2015/18/9

مدرسة سيدة الرسل الثانوية

188788

RT000060646LB

2015/31/7

2015/22/9

ايلي ميالد وهيبه

283502

RT000061778LB

2015/4/8

2015/19/9

الياس جوزف بازرجي

228529

RT000060716LB

2015/3/8

2015/18/9

شركة ميكاتريد انجنيرينغ ش.م.م

488651

RT000060773LB

2015/4/8

2015/18/9

الـلـبـنــانـيــة ل ـفــرم وتــوض ـيــب وتصنيع 221710
الكرتون

RT000061838LB

2015/5/8

2015/18/9

RT000060900LB

2015/3/8

2015/18/9

ناجي بهجات جابر

121095

RT000060920LB

2015/3/8

2015/18/9

شركة استديو الفن ش.م.م

7498

RT000060924LB

2015/4/8

2015/18/9

شركة جي تي مار ش.م.م

7716

RT000060928LB

2015/3/8

2015/18/9

كلود البير تحومي

32434

RT000060939LB

2015/4/8

2015/18/9

نورتيم ش.م.ل

50936

RT000060942LB

2015/5/8

2015/18/9

شركة بروفال

60149

RT000060944LB

2015/4/8

2015/18/9

نايت الين

89124

RT000060954LB

2015/4/8

2015/18/9

انطوان فدعوس وباخوس فدعوس

126530

RT000060957LB

2015/3/8

2015/18/9

منصور شبل ابي عون

130439

RT000060959LB

2015/4/8

2015/18/9

جورج يوسف بويز

134915

RT000060961LB

2015/3/8

2015/18/9

ايلي حليم الخراط

21533

RT000060978LB

2015/31/7

2015/18/9

ايلي سعيد غسطني ابي ناصيف

28380

RT000060981LB

2015/31/7

2015/18/9

ورثة نقوال جرجي صباغه

30268

RT000060984LB

2015/3/8

2015/18/9

حميد وديع رحال

31882

RT000060986LB

2015/31/7

2015/18/9

شركة حجيلي

67941

RT000060996LB

2015/4/8

2015/21/9

حسن سعدون الحاج حسن

88347

RT000061010LB

2015/5/8

2015/18/9

شـ ــركـ ــة ودي ـ ـ ـ ــع قـ ـس ــاطـ ـل ــي ل ـل ـص ـنــاعــة 108858
والتجارة ش.م.ل

RT000061024LB

2015/5/8

2015/18/9

سورابروم للتوزيع ش.م.م

189815

RT000061849LB

2015/4/8

2015/18/9

نسيم جواد البيطار

1420621

RT000062190LB

2015/4/8

2015/22/9

جويس سمير دعيبس الخوري

570441

RT000062231LB

2015/5/8

2015/18/9

عيد الياس عازار

1064491

RT000062260LB

2015/5/8

2015/18/9

سامي ايلي حويس

1079129

RT000062262LB

2015/31/7

2015/18/9

دوللي جوزف الرامي السلفاني

1114297

RT000062267LB

2015/31/7

2015/18/9

مؤسسة ناجي عكره التجارية ش.م.م

1312538

RT000062329LB

2015/5/8

2015/18/9

رامي مصطفى النيحاوي

1632462

RT000062339LB

2015/31/7

2015/18/9

شركة بستاني اخوان ش.م.م.

1907419

RT000062348LB

2015/31/7

2015/18/9

شركة ر ج م ب R G M B

1969647

RT000062352LB

2015/4/8

2015/18/9

شركة ريد دوت ش.م.م.

1983650

RT000062357LB

2015/31/7

2015/18/9

غولدن سباين ش.م.ل.

2009638

RT000062368LB

2015/4/8

2015/18/9

ندى نقوال دندن

955184

RT000062390LB

2015/4/8

2015/18/9

تاتيانا رنت اي كار ش.م.م

1128225

RT000062400LB

2015/3/8

2015/21/9

نادين فايز الخليل

1241236

RT000062407LB

2015/4/8

2015/18/9

كرايزي مالتي ميديا ش.م.م

1506748

RT000062421LB

2015/4/8

2015/21/9

لبيب طانيوس ناضر

576946

RT000062469LB

2015/3/8

2015/18/9

شركة غولينك ش.م.م

588770

RT000062470LB

2015/3/8

2015/18/9

ليمو لتاجير السيارات ش.م.م

671830

RT000062484LB

2015/3/8

2015/18/9

رومني ترايدنغ كومباني ش.م.م

757872

RT000062487LB

2015/3/8

2015/18/9

الشركة الجديدة ميكس اف.ام .ش.م.ل 109151

RT000061025LB

2015/3/8

2015/18/9

محمصة شهباز ش.م.م

762045

RT000062488LB

2015/4/8

2015/18/9

ي ــونـ ـيـ ـف ــرسـ ـي ــل ك ــومـ ـب ــان ــي نـ ــاشـ ــرون 144415
وموزعون ش.م.م

RT000061035LB

2015/4/8

2015/21/9

نينا يوسف الخوري االشقر

1055047

RT000062503LB

2015/5/8

2015/18/9

الياس حنا عبد االحد

1179880

RT000062515LB

2015/3/8

2015/18/9

إيلي بشاره كرم

1277697

RT000062522LB

2015/3/8

2015/18/9

شربل رزق رزق

1374578

RT000062527LB

2015/5/8

2015/18/9

البوق لخدمات الشحن ش.م.م

1375281

RT000062528LB

2015/3/8

2015/18/9

ميشال سليم الصباغ

1396054

RT000062628LB

2015/3/8

2015/18/9

مقهى ومطعم بولفارديو ش.م.م

1515718

RT000062638LB

2015/3/8

2015/18/9

1598588

RT000062641LB

2015/4/8

2015/18/9

2015/4/8

2015/21/9
2015/18/9
2015/21/9

الشركة االلكتروميكانيكية للتجارة و 1306449
املقاوالت(اتكو) ش.م.ل

يوسف شكر الله يونس

112205

RT000061041LB

2015/5/8

2015/18/9

شركة امالك ش.م.ل

8740

RT000061056LB

2015/3/8

2015/21/9

شركة البحيرة ش.م.ل

9468

RT000061066LB

2015/3/8

2015/18/9

جبرا موسان واوالده ش.م.م

10900

RT000061079LB

2015/5/8

2015/18/9

RT000061083LB

2015/4/8

2015/18/9

روالن موريس ابو جوده

29217

RT000061114LB

2015/3/8

2015/18/9

ناشيونال غالس & املنيوم ش.م.م

جورج بولس نوفل

66626

RT000061146LB

2015/4/8

2015/18/9

اولتيما لصاحبها جوزف كيفورك قرة 70438
خانيان

RT000061159LB

2015/3/8

2015/18/9

1966203 DEVELOPMENT-MARKETINGDISTRIBUTION & more S.A.L

RT000062657LB

شربل جورج نخله

2006180

RT000062660LB

2015/4/8

جورج اميل خوري

71468

RT000061163LB

2015/4/8

2015/18/9

شركة س.ب.كوول وشركاه

2053407

RT000062665LB

2015/3/8

شركة جنحو وسالم التجارية

76315

RT000061186LB

2015/3/8

2015/18/9

ش ــرك ــة ال ـع ــاء لــاس ـت ـث ـمــار الـسـيــاحــي 81133
ش.م.م crazy moon

RT000061198LB

2015/4/8

2015/21/9

املؤسسةالعامةلترتيب منطقةالضاح 219638
يةالجنوبيةملدينةبيروت»اليسار»

تبدأ مدة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
رئيس املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة جبل لبنان
جورج املعراوي
التكليف 2115
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رياضة

تصفيات يورو 2016

الكرة اللبنانية

صغار في السن وكبار في األسماء بانتظار الـ «يورو»
فرصة كبيرة لنجوم ناشئين لجذب األضواء
ووس ــائ ــل اإلع ـ ــام ن ـحــوهــم ف ــي «يـ ــورو
 »2016المرتقبة نظرًا لموهبتهم وصغر
سنهم ،األمر الذي يرشحهم ليكونوا نجوم
المستقبل
هادي أحمد
وص ـ ـلـ ــت تـ ـصـ ـفـ ـي ــات ك ـ ـ ــأس اوروب ـ ـ ـ ــا
 2016إل ــى نـهــايـتـهــا ،لـتـعــرف اسـمــاء
امل ـن ـت ـخ ـبــات الـ ـ ـ  24ال ـت ــي سـتـخــوض
ال ـ ـن ـ ـهـ ــائ ـ ـيـ ــات ف ـ ــي ف ـ ــرنـ ـ ـس ـ ــا .ل ـح ـظــة
ان ـط ــاق ال ـب ـطــولــة ،س ـت ـجــذب أس ـمــاء
النجوم الرنانة القنوات التلفزيونية
والـصـحــف الــريــاضـيــة وغـيــرهــا ،لكن
أث ـ ـنـ ــاء الـ ـبـ ـط ــول ــة وعـ ـن ــد ان ـت ـه ــائ ـه ــا،
ستكون املــواهــب الشابة على موعد
مــع خـطــوة جــديــدة نـحــو النجومية،
فالعاملية ،إذا ما نجحوا باالستفادة
م ــن م ـهــارات ـهــم ،وطـبـعــا م ــن فرصهم
القليلة التي ستمنح لهم على حساب
غ ـيــرهــم .وال ش ــك ف ــي أن التصفيات
وم ـ ـبـ ــاريـ ــات ال ـ ـب ـ ـطـ ــوالت األوروبـ ـ ـي ـ ــة
الوطنية تشي بأسماء مرتقبة أكثر
من غيرها.
بداية ،مع صاحب الضيافة ،منتخب
فرنسا الذي استدعى مدربه ديدييه
ديشامب ،مهاجم مانشستر يونايتد
أن ـط ــونــي م ــارس ـي ــال ال ــى الـتـشـكـيـلــة.
األخ ـ ـيـ ــر لـ ــم ي ـخ ـي ــب ب ـع ــد آم ـ ـ ــال أح ــد
مــن الـجـمــاهـيــر أو إدارة «الـشـيــاطــن

أوديغارد ُ
سيفتقد بين النجوم
الشبان بعد فشل النرويج في التأهل
الى الحدث القاري

ال ـح ـم ــر» بـ ــأدائـ ــه امل ـم ـي ــز ،م ـث ـب ـتــا أن ــه
ي ـس ـت ـحــق امل ـب ـل ــغ ال ـك ـب ـيــر الـ ـ ــذي دف ــع
فـيــه .مــارسـيــال ،وبـســرعــة فائقة بات
نجمًا في الــدوري اإلنكليزي ،مرغمًا
ال ـج ـم ـيــع ،ال ـص ــدي ــق وال ـخ ـص ــم ،رغــم
صغر سنه ( 19عامًا) على احترامه.
الع ــب ســريــع وذك ــي فــي الـتـحــرك ،مع
الكرة ومن دونها ،فضال عن صناعة
األه ــداف والـتـسـ ًـديــد بــدقــة فــي شباك
الخصوم ،إضافة الى اللعب كمساند
لـلـمــدافـعــن .وال شــك فــي أن أك ـثــر ما
ي ـمـ ّـيــز ه ــذا ال ــاع ــب ،ه ــو ال ـث ـقــة الـتــي
يتمتع بـهــا ،مــا يجعله الــرجــل الــذي
من املمكن أن يحمل فرنسا الى جانب
امل ــوه ــوب اآلخ ـ ــر بـ ــول ب ــوغ ـب ــا ،نحو
املراحل املتقدمة جدًا في البطولة.
في البطولة ،تقف كرواتيا كحصان
أســود ،مع أسماء المعة أبرزها نجم
ريــال مدريد لوكا مودريتش والعب
برشلونة الشاب أالن هاليلوفيتش.
لم تتوقف الكرة الكرواتية يومًا عن

اإلسباني ستيفان سافيتش .كما أن
مقدونيا لعبت أمــام لبنان بتشكيلة
م ـك ـت ـم ـلــة ح ـي ــث ك ـ ــان خ ـل ـي ـفــة ال ـن ـجــم
غوران بانديف ،وصاحب «الهاتريك»
ف ــي م ــرم ــى م ــون ـت ـي ـن ـغ ــرو ،أل ـك ـس ـنــدر
تـ ــرايـ ــوف ـ ـس ـ ـكـ ــي ،م ـ ـهـ ــاجـ ــم ب ــالـ ـي ــرم ــو
اإليـ ـط ــال ــي ،ف ــي ال ـق ــائ ـم ــة األس ــاس ـي ــة
للقاء.
إال أنه رغم كل ذلك ،ورغم غياب اسمني

أســاس ـيــن ع ــن منتخبنا وه ـمــا علي
حـمــام والـكــابــن رضــا عنتر ،وتبديل
رادول ــوفـ ـيـ ـت ــش م ــن تـشـكـيـلـتــه حـيــث
أعطى الفرصة ألحمد جلول وأحمد
مـغــربــي للعب أســاسـيــن ،الــى إبقائه
ي ــوس ــف مـحـمــد ع ـلــى م ـقــاعــد ال ـب ــدالء
ح ـي ــث ش ـ ــارك م ـك ــان ــه ن ـ ــور م ـن ـصــور،
بفوز
تمكن «رجال األرز» من الخروج
ٍ
ّ
يسجل لهم ،وذلــك بفضل الشخصية

وليد اسماعيل في صراع على الكرة مع المقدوني ايفان تريشكوفسكي

القوية التي ظهرت عليهم في الفترة
األخيرة حتى عند فشلهم في الخروج
ف ــائ ــزي ــن أحـ ـي ــان ــا ،وهـ ــو أمـ ــر يـحـســب
للمدرب الجديد الــذي أعــاد الثقة الى
الع ـب ـيــه ســري ـعــا ب ـعــد مــرح ـلــة صعبة
عــاشــوهــا فــي ظــل الـتـخـ ّـبــط بالنتائج
السلبية.
والدليل على قوة شخصية منتخبنا
ح ــالـ ـي ــا ه ـ ــو فـ ــرضـ ــه حـ ـ ـض ـ ــوره ع ـلــى
أصـحــاب األرض ،محدثًا اإلرب ــاك في
صفوفهم أكثر من مــرة ،ولــوال رعونة
ف ــاي ــز ش ـم ـس ــن ال ـ ـ ــذي أض ـ ـ ــاع فــرصــة
سهلة للتسجيل ،لخرج لبنان فائزًا
بنتيجة مغايرة.
رادولوفيتش قال بعد اللقاء إن توقيت
املـ ـ ـب ـ ــاراة ك ـ ــان جـ ـيـ ـدًا ،ب ــاع ـت ـب ــار أن ـهــا
الدولية األخيرة هذه السنة .وأضاف:
«أردت من خاللها أن يحتك العبونا
بأسلوب مختلف عماده االنقضاض
ً
والسرعة واللمسة الواحدة» ،مسجال
ارتـيــاحــه للنتيجة وإص ــرار عناصره
على فرض إرادتهم« ،لكن ورشة العمل
طويلة ،واملهم التجانس واالستيعاب
ّ
وإرادة العمل وحب الفوز ألنها تولد
حيوية وحماسة دائمني».
(األخبار)

بسرعة فائقة بات أنطوني مارسيال نجمًا في الدوري اإلنكليزي (فرانك فيف ــ أ ف ب)

ـوم ك ــروي ــن عـلــى مـســارح
تـقــديــم ن ـج ـ ٍ
ك ــرة ال ـق ــدم ف ــي ال ـع ــال ــم .وإذا م ــا كــان
مــودري ـتــش هــو الـنـجــم ال ـحــالــي ،فــإن
هــالـيـلــوفـيـتــش ه ــو ن ـجــم املـسـتـقـبــل.
«م ــودريـ ـت ــش الـ ـج ــدي ــد» أو «مـيـســي
ك ـ ـ ــرواتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا» ،ورغ ـ ـ ـ ـ ــم أن ـ ـ ـ ــه ال ي ـح ـبــذ
الـلـقــب األخ ـي ــر ،إال أن ــه يـشـبــه النجم
االرجنتيني ،وخصوصًا مــن ناحية
امتالكه لـقــدم يـســرى تجيد املــرواغــة
ب ـس ـهــولــة وب ـس ــرع ــة أمـ ـ ــام امل ــداف ـع ــن
وال ـخ ـصــوم .كـمــا يشبهه مــن ناحية

قصر القامة ،وما يجعله يختلف عن
البقية هو قدرته على اللعب في أكثر
مــن مركز ولــو فــي املـبــاراة ذاتـهــا .هو
أكـبــر مــن عـمــره ( 19عــامــا) ،وه ــذا ما
يمكن الـقــول فيه حينما تــراه يلعب،
إذ انــه يبني مــن ملسته وأدائ ــه أنــه ذو
خ ـبــرة ك ـب ـيــرة ل ـل ـغــايــة ،وم ــن املـتــوقــع
أن يخطو خطوة أخــرى في مسيرته
ن ـح ــو ال ـع ــامل ـي ــة ،وخ ـص ــوص ــا ف ــي الـ ـ
«يورو» املقبل حيث يتوقع ان يجري
استدعاؤه الى التشكيلة الكرواتية.

ولنجوم ناشئني أيضًا فرصة إثبات
ٍ
وجــودهــم أكبر على الساحة العاملية
أب ــرزه ـه ــم م ـهــاجــم مـنـتـخــب إسـبــانـيــا
ألفارو موراتا ( 23عامًا) ،وخصوصًا
مع اقتراب املدرب فيسنتي دل بوسكي
مــن اإلع ـت ـمــاد عـلـيــه أســاس ـيــا ،ال على
مهاجم تشلسي دييغو كوستا بسبب
تــراجــع مـسـتــواه فــي الـفـتــرة األخ ـيــرة،
مقابل ارتفاع مستوى األول .وإذا ما
ك ــان م ــورات ــا ال ي ــرى نـفـســه إال العـبــا
إضــافـيــا فــي تشكيلة املـنـتـخــب ،وهــو
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إياب امللحق:

كولومبيا  -األرجنتني 1-0
لوكاس بيليا (.)20

الدنمارك – السويد  2-1( 2-2ذهابًا)
يوسف بولسن ( )81ويانيك فيستيرغارد
( )90للدنمارك ،وزالت ــان إبراهيموفيتش
( 19و )76للسويد.
* تأهلت السويد إلى النهائيات
سلوفينيا  -أوكرانيا  2-0( 1-1ذهابًا)
بوسيان سيزار ( )11لسلوفينيا ،وأندريه
يارمولينكو ( )90ألوكرانيا.
* تأهلت أوكرانيا إلى النهائيات

مباريات دولية ودية
إنكلترا – فرنسا 0-2
ديل آلي ( )39وواين روني (.)48
إيطاليا  -رومانيا 2-2
كــاوديــو ماركيزيو ( 55مــن ركـلــة جــزاء)
وم ــان ــول ــو غ ــاب ـي ــادي ـن ــي ( )65إلي ـط ــال ـي ــا،
وبــوغــدان ستانكو ( )8وفـلــوريــن أنــدونــي
( )88لرومانيا.

روسيا  -كرواتيا 3-1
فـيــدور سمولوف ( )14لروسيا ،ونيكوال
كالينيتش ( )57ومارسيلو بروزوفيتش
( )60وماريو ماندزوكيتش ( )82لكرواتيا.
لوكسمبور – البرتغال 2-0
أندري أندري ( )31ولويس ناني (.)88
النمسا  -سويسرا 2-1
بولونيا  -تشيكيا 1-3
سلوفاكيا  -ايسلندا 1-3
أذربيجان  -مولدافيا 1-2
تركيا  -اليونان .0-0

مــا يضفي تواضعًا على شخصيته،
إال أن دل بوسكي يعده النجم املفضل
بــال ـن ـس ـبــة الـ ـي ــه ف ــي ال ــوق ــت ال ـح ــال ــي.
وف ــي ب ـطــولــة بـحـجــم «يـ ــورو ،»2016
وهي ثاني أهم بطولة عاملية في كرة
القدم ،ليس من السهل أن يقود العب
شـ ــاب مـنـتـخــب ت ـ ـ ِّـوج ف ــي الـنـسـخـتــن
األخيرتني ،ويسعى نحو الثالثة.
وال يمكن املــرور على أسماء النجوم
الشبان في أهم منتخبات أوروبا من
دون أن تـقـ ّـدم أملــانـيــا نتاجًا مرتقبًا،
وجــول ـيــان دراك ـس ـلــر ( 22ع ــام ــا) هو
اح ــده ــا وم ــن أك ـثــر األس ـم ــاء املنتظر
أن تـقـ ّـدم الكثير إذا مــا اعـطــاه مــدرب
«امل ــانـ ـش ــاف ــت» ي ــواك ـي ــم لـ ــوف فــرصــة
اللعب وســط ازدح ــام أسـمــاء زمالئه
ال ـن ـج ــوم .وع ـن ــد ك ــل س ــوق ان ـت ـقــاالت
يبرز اسمه ويتصدر العناوين على
ن ـح ــو م ـف ــاج ــئ ،وم ـه ـم ــا ت ـك ــن وج ـهــة
النجم الصاعد بعد بطولة أوروب ــا،
فــا شــك فــي ان ــه مــن الــاعـبــن الــذيــن
يصح فيهم القول انه سيكون مكسبًا
للفريق ال العكس.
هـ ــذه األسـ ـم ــاء س ـت ـقــف ف ــي الـبـطــولــة
واألن ـظــار متجهة نحوها لكي تقدم
مـ ــا ي ـج ـع ـل ـهــا الـ ـنـ ـج ــوم ال ـ ـجـ ــدد عـلــى
الـ ـس ــاح ــة الـ ـع ــاملـ ـي ــة .وح ـ ــده املــوه ـبــة
الناشئة النرويجي مارتن أوديغارد
سـ ُـي ـف ـت ـقــد ب ــن ه ـ ـ ــؤالء ،ب ـع ــدم ــا فـشــل
منتخب ب ــاده بــالـتــأهــل ال ــى الـحــدث
القاري.

متابعة

أزمة بعض الجمهور تنفجر في وجه النجمة
وقع ما كان كثيرون
ّ
يتخوفون منه ،وأصبح
ملعب صيدا البلدي مغلقًا
في وجه فريقي النجمة
واألنصار ،واتخذ اتحاد اللعبة
القرار ّ
المر بمنع جمهور
النجمة من دخول المالعب
لثالث مباريات ستقام على
ملعب برج حمود

عبد القادر سعد
أن ت ـصــل األمـ ـ ــور إلـ ــى مــرح ـلــة يتصل
فيها رئيس مجلس النواب نبيه بري
بالنائبة بهية الـحــريــري مـسـتـ ً
ـاء ّ
مما
شهدته مـبــاراة النجمة واألن ـصــار من
هتافات وش ـعــارات ،وأن تصل األمــور
إلى حد أن يصبح امللف في يد القضاء،
إضــافــة إلــى اتـخــاذ اتـحــاد اللعبة قــرارًا
بـمـنــع ح ـض ــور ج ـم ـهــور الـنـجـمــة بعد
ش ـه ــر ع ـل ــى انـ ـط ــاق ب ـط ــول ــة الـ ـ ــدوري
الـلـبـنــانــي ل ـكــرة ال ـق ــدم ،ف ـهــذا يعني أن
املسألة أخــذت أبعادًا تخطت الرياضة
لتصل إلى السياسة في ما يتعلق بما
تشهده مباريات النجمة مــن هتافات
سياسية وطائفية .تفاعل في اليومني
املــاضـيــن مــا شـهــدتــه م ـب ــاراة النجمة
واألنصار من هتافات مشينة من قبل
ج ـم ـهــوري ال ـفــري ـقــن تـخـطــت املـعـقــول
وأدت إلى حالة من االحتقان في مدينة
ص ـي ــدا ب ـعــد ال ـه ـت ــاف ــات ال ـت ــي أطـلـقـهــا
جمهور النجمة بحق املدينة وأهلها
والنائبة بهية الحريري .وما زاد األمور
ســوءًا تــداول مقاطع فيديو ألشخاص
يشتمون ويـتـفــاخــرون بـمــا يفعلونه.

وجـ ــرى اس ـت ـغــال األمـ ــر سـيــاسـيــا من
قبل بعض األطــراف التي صبت الزيت
عـلــى ال ـنــار ،مــا دع ــا الــرئـيــس ب ــري إلــى
ّ
االت ـص ــال بــالـنــائــب ال ـحــريــري أك ــد فيه
ً
رفضه لهذه الشعارات جملة وتفصيال،
وأن اإلساءة إلى صيدا هي إساءة إليه
شخصيًا وللجنوب.
ّ
اتـ ـص ــال بـ ــري احـ ـت ــوى األزم ـ ــة ونــفــس
االحـ ـتـ ـق ــان ل ـي ــاق ـي ــه ت ـ ـحـ ـ ّـرك ق ـضــائــي
عبر دخــول النائب الـعــام االستئنافي
فــي صـيــدا رئـيــف رم ـضــان عـلــى الخط
وتوليه امللف واستدعاء كل من األمني
العام للنادي سعد الدين عيتاني وأمني
الصندوق سامي الــوزان واألمني العام
املساعد أحمد قبرصلي (املستقيل من
ستة أشـهــر) ورئـيــس مكتب الجمهور
محمد الربعة (أبو هاني) وأمني السر
املستقيل بهيج قبيسي لالستماع إلى
إفادتهم حول املسؤولني عن الهتافات
والظاهرين فــي الفيديوهات .وسيتم
تذكيرهم بما تعهدوا بــه بعد مـبــاراة
ال ـن ـج ـمــة وال ـع ـه ــد ف ــي ذهـ ـ ــاب امل ــوس ــم
املــاضــي بـضـبــط الـجـمـهــور .عـلـمــا بــأن
عيتاني موجود خارج لبنان ،وبالتالي
سيحضر إلــى قصر الـعــدل فــي صيدا

الوزان ومحامي النادي محمد عراجي
عند الساعة العاشرة صباحًا.
وت ـبــدو امل ــراج ــع الـقـضــائـيــة ذاه ـبــة في
امللف إلــى النهاية ،حيث وضعت اليد
ع ـل ــى ت ـس ـج ـي ــات ك ــامـ ـي ــرات امل ــراق ـب ــة
املوجودة قرب امللعب لتفريغ محتواها
وتحديد املسؤولني.
ول ـ ــم ت ـت ــوق ــف األمـ ـ ــور ع ـن ــد ال ـس ـيــاســة
فعلى صعيد بلدية صيدا
والـقـضــاءُ ،
ص ـ ــدر قـ ـ ـ ــرار وأب ـ ـل ـ ــغ ل ــاتـ ـح ــاد ب ـع ــدم
استضافة مباريات النجمة ومباريات
األنصار على ملعب صيدا حتى إشعار
آخ ــر كـمــا أف ــاد رئ ـيــس الـبـلــديــة محمد
السعودي «األخ ـبــار» في اتصال معه.
وعـ ــزا ال ـس ـعــودي الـسـبــب إل ــى وص ــول
األمور إلى مرحلة ال تحتمل خصوصًا
مــا حصل خــارج امللعب مــن تظاهرات
وشتم لصيدا وأهلها ورموزها.
هـ ــذا ال ـ ـقـ ــرار دفـ ــع اتـ ـح ــاد ال ـل ـع ـبــة إل ــى
الـتـحــرك ،فــأصــدر ق ــرارًا بمنع حضور
جـ ـمـ ـه ــور ال ـن ـج ـم ــة ل ـ ـثـ ــاث مـ ـب ــاري ــات
ونـقـلـهــا إل ــى مـلـعــب ب ــرج ح ـم ــود .لكن
إدارة الـنـجـمــة طـلـبــت م ــن االت ـح ــاد أن
ً
يكون امللعب هو بحمدون بدال من برج
حمود بانتظار رد االتحاد.

السلة اللبنانية

الكرة األوروبية

تهديد بوجود قنبلة يلغي مباراة ألمانيا وهولندا

الجمهور األلماني يخلي الملعب (أ ف ب)

كرة المضرب

لبنان بشخصيته يهزم المقدوني في ملعبه ( 1ـ )0
صحيح أنها كانت مباراة ودية ،لكنها
تحمل أهـمـيــة كـبـيــرة عـلــى اعـتـبــار أن
منتخب لبنان واجــه أمــس في ملعب
«فيليب الثاني» في سكوبيي منتخبًا
أوروبيًا وفاز عليه  ،0-1بالهدف الذي
سـجـلــه امل ــداف ــع امل ـتــألــق أخ ـي ـرًا ج ــوان
العمري في الدقيقة  47بكرة رأسية.
نقاط إيجابية عدة الفتة كان باإلمكان
استخالصها من هذا الفوز ،كونه جاء
ع ـلــى ح ـســاب مـنـتـخـ ٍـب يـشـهــد ورش ــة
عمل كبيرة فــي الفترة األخـيــرة عقب
مشاركته في تصفيات «يورو »2016
فــي املـجـمــوعــة الـثــالـثــة الصعبة التي
ضمت منتخبات قوية مثل إسبانيا
وسلوفاكيا وأوكرانيا .وهذا املنتخب
وضــع منتخبنا أمــام اختبار حقيقي
لـ ـق ــدرات ــه كـ ــون الع ـب ـي ــه ف ــي ج ـهــوزيــة
تامة ُ
بحكم نشاط البطوالت الوطنية
حاليًا في أوروبا.
واملنتخب عينه كان قد ّ
دمر منتخب
بــاد امل ــدرب مـيــودراغ رادولوفيتش،
مونتينغرو ،قبل أيام فائزًا عليه 1-4
ع ـلــى امل ـل ـعــب ن ـف ـســه ،رغ ــم أن األخ ـيــر
لـعــب مكتمل الـصـفــوف بـقـيــادة نجم
إن ـ ـتـ ــر مـ ـي ــان ــو اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي س ـت ـي ـفــان
يوفيتيتش ،ومدافع أتلتيكو مدريد

أعـلـنــت الـشــرطــة األملــان ـيــة أن امل ـبــاراة
ال ــدول ـي ــة ال ــودي ــة ف ــي ك ــرة ال ـق ــدم بني
منتخبي أملانيا وهولندا التي كانت
ُمـ ـق ــررة أم ـ ــس الـ ـث ــاث ــاء ف ــي هــانــوفــر
ألغيت بسبب تهديد بوجود «قنبلة».
وأخـلــى املشجعون امللعب حسب ما
شــاهــد مــراســل وكــالــة ف ــران ــس .وكــان
مـ ــن امل ـ ـقـ ــرر أن ت ـح ـض ــر امل ـس ـت ـش ــارة
األملــان ـيــة أنـجـيــا مـيــركــل امل ـب ــاراة مع
عــدد مــن الـ ــوزراء فــي حكومتها .وقد
ح ـ ــاص ـ ــرت ال ـ ـشـ ــرطـ ــة األملـ ــان ـ ـيـ ــة أح ــد
األمــاكــن خ ــارج امللعب بعد االشتباه
بشيء مــا قبل أن ترفع حالة اإلن ــذار.
وكـ ـ ــان مـ ـ ــدرب م ـن ـت ـخــب أمل ــان ـي ــا بـطــل
ال ـع ــال ــم ي ــواك ـي ــم ل ـ ــوف ،ق ــد اع ـت ـبــر أن
املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة ت ـش ـك ــل «رسـ ـ ــالـ ـ ــة واضـ ـح ــة

وش ـع ــارًا لـلـحــريــة وت ـظــاهــرة ملــواســاة
أصدقائنا الفرنسيني ،ليس فقط في
فرنسا ،بل في جميع أنحاء العالم».
ُ
كـمــا ألـغـيــت امل ـب ــاراة الــدول ـيــة الــوديــة
التي كانت مـقــررة أمــس بــن بلجيكا
وإسـبــانـيــا فــي بــروك ـســل ،بـحـســب ما
أع ـلــن االت ـح ــاد الـبـلـجـيـكــي .وج ــاء في
بيان أصــدره مركز األزم ــات الوطنية
الـتــابــع ل ــوزارة الــداخـلـيــة البلجيكية:
«ات ـ ـص ـ ـلـ ــت ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ال ـب ـل ـج ـي ـك ـي ــة
ب ــاالتـ ـح ــاد ال ـب ـل ـج ـي ـكــي لـ ـك ــرة ال ـق ــدم
ونـصـحـتــه بـعــدم إقــامــة امل ـب ــاراة ،ذلــك
ألن الـ ـتـ ـه ــدي ــدات ت ـت ـع ـلــق ب ــاألم ــاك ــن
ّ
املكتظة باألشخاص» .وعلى صعيد
كأس أوروبا  ،2016أكد وزير الرياضة
الـفــرنـســي بــاتــريــك كــانــر أن ــه ال إلـغــاء

لكأس أوروب ــا  2016فــي فرنسا ،بعد
زي ــارت ــه م ـل ـعــب «سـ ـت ــاد دو ف ــران ــس»
املـسـتـهــدف الـجـمـعــة امل ــاض ــي بثالثة
اعـ ـت ــداءات أس ـفــرت ع ــن س ـقــوط قتيل
وعدة جرحى.
وق ـ ـ ــال ال ـ ــوزي ـ ــر أم ـ ـ ــام ص ـح ــاف ـي ــن فــي
املـلـعــب ال ــواق ــع ش ـمــال ال ـعــاص ـمــة« :ال
يمكن لإلرهاب أن يوقف الرياضة بأي
حــال .ستقام كــأس أوروبــا في ظروف
أمنية مشددة ،وسيتم تعزيزها في ما
يتصل بــاألحــداث التي نشهدها .لكن
إلـغــاء هــذا املـهــرجــان الشعبي الكبير
غير مطروح على اإلطالق».
من جهته أيضًا ،أكد االتحاد األوروبي
ل ـك ــرة ال ـق ــدم أن ال ـب ـطــولــة س ـت ـقــام في
م ــوع ــده ــا .وذكـ ــر «ي ــوي ـف ــا» ف ــي ب ـيــان:

اتحاد السلة يجتمع بعد انتظار ويحدد موعدًا جديدًا للبطولة
«قرعة نهائيات بطولة أوروبــا 2016
ُ
ستسحب كما هو محدد لها يــوم 12
كــانــون األول فــي بــاريــس ،ونهائيات
ُ
البطولة ستقام في فرنسا بني العاشر
من حزيران والعاشر من تموز .»2016
ف ــي م ـ ـ ــوازاة ذل ـ ــك ،سـتـبـقــى م ـبــاريــات
دوري ال ــدرجـ ـت ــن األول ـ ـ ــى وال ـثــان ـيــة
ال ـفــرن ـســي ل ـك ــرة الـ ـق ــدم ف ــي مــوعــدهــا
نـهــايــة األس ـب ــوع ال ـحــالــي ،بحسب ما
ذكر سكرتير الدولة لشؤون الرياضة
تييري برايار لوكالة «فرانس برس».
وكــانــت جميع املـســابـقــات الرياضية
ّ
ف ـ ــي الـ ـع ــاصـ ـم ــة ب ـ ــاري ـ ــس ق ـ ــد ُع ــل ـق ــت
األس ـب ــوع املــاضــي مــن قـبــل الـحـكــومــة
الفرنسية إثــر االع ـت ــداءات اإلرهــابـيــة
التي ضربت العاصمة.

اخيرًا اجتمع االتحاد اللبناني لكرة
السلة ،لكن هذه املرة ليس للخروج
بالبرنامج الكامل لبطولة لبنان كما
كان منتظرًا ووسط مطالبات االندية
ب ــه ،ب ــل لتغيير مــوعــد ال ـب ـطــولــة ،اذ
بعدما كان قد اعلن انطالقها في 15
تعميم
كانون االول املقبل ،اشار في
ٍ
امــس الــى تحديد مــوعــدهــا الجديد
في  20من الشهر عينه.
اللجنة االدارية لالتحاد قررت ايضًا
اقامة مسابقة كأس لبنان ابتداء من
 28الـحــالــي حـتــى  12الـشـهــر املقبل
ب ـم ـشــاركــة سـبـعــة ف ــرق م ــن ال ــدرج ــة
األول ـ ــى وسـبـعــة ف ــرق م ــن ال ــدرج ــات
الـبــاقـيــة ،علمًا ان ه ــذه النسخة من
ال ـ ـكـ ــأس ت ــرت ـب ــط ب ــامل ــوس ــم امل ــاض ــي
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الذي انتهى! ومع اقامة كأس لبنان
س ـي ـكــون ب ـم ـق ــدور االتـ ـح ــاد تنظيم
ال ـ ـكـ ــأس الـ ـس ــوب ــر بـ ــن ب ـط ــل ل ـب ـنــان
ال ــري ــاض ــي بـ ـي ــروت ،وب ـط ــل ال ـك ــأس،
عـ ـل ــى ان ت ـ ـكـ ــون ت ـس ـم ـي ـت ـهــا ب ــاس ــم
الــرئ ـيــس ال ـســابــق لـلـجـنــة االومل ـب ـيــة
اللبنانية ورئيس اتحاد كرة السلة
ســاب ـقــا ال ــراح ــل انـ ـط ــوان شــارتـيـيــه،
وهي ستتزامن مع الذكرى السنوية
االول ــى لرحيله فــي  19كــانــون االول
املقبل.
كـ ــذلـ ــك ،جـ ـ ــرت املـ ــوافـ ـقـ ــة ع ـل ــى طـلــب
«م ــؤس ـس ــة ه ـن ــري ش ـل ـه ــوب» اقــامــة
دورة ودية في كرة السلة تضم فرقًا
مــن نـ ــوادي ال ــدرج ــة االولـ ــى لـلــرجــال
اع ـ ـت ـ ـبـ ــارًا مـ ــن  28الـ ـح ــال ــي حـ ـت ــى 5

كانون االول املقبل على ملعب بلدية
الشياح.
وكـ ـ ـ ــان الف ـ ـتـ ــا غ ـ ـيـ ــاب نـ ــائـ ــب رئ ـي ــس

االت ـحــاد ن ــادر بسمة (ال ـص ــورة) عن
الجلسة ،وهــو لــدى ســؤالــه عــن هذا
االمــر فــي برنامج تلفزيوني ،اجــاب
بأنه لم ُي َ
دع «اذ يبدو انهم يوجهون
الدعوة الينا فقط عندما يحتاجون
ال ــى ال ـت ـصــويــت ع ـلــى ام ــر مـ ــا» .ولــم
يخف بسمة أن هناك مشاكل كثيرة
ِ
داخـ ـ ــل ال ـل ـج ـنــة االداري ـ ـ ـ ــة ل ــات ـح ــاد،
واكـ ـثـ ــرهـ ــا ش ـخ ـص ـيــة «واعـ ـت ـ ـقـ ــد ان
غيابنا عــن الجلسة االتـحــاديــة فيه
موقف ايضًا بــأن الكثير مــن االمــور
ليست على ما يرام» ،آسفًا ملا يحصل
في االتحاد ،وخصوصًا على صعيد
سعي كل طرف الى حماية مصالحه
دون النظر او االخــذ بعني االعتبار
املصلحة العامة.

نيشيكوري ّ
يعوض خسارته
األولى بالفوز على برديتش
ّ
عوض الياباني كي نيشيكوري ،املصنف
ثامنًا ،خسارته األولى بتحقيقه الفوز على
التشيكي توماس برديتش السادس 5-7
و 6-3و ،3-6في لندن ،في الجولة الثانية من
منافسات املجموعة األولى لبطولة املاسترز
لالعبني الثمانية األوائل في كرة املضرب.
وكان نيشيكوري قد خسر في مباراته
االولى أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش
املصنف أول  6-1و 6-1في االفتتاح ،فيما
مني برديتش بهزيمته الثانية بعد األولى
أمام السويسري روجيه فيديرر الثالث،
وخرج بالتالي نظريًا من املنافسة على
بطاقتي الدور نصف النهائي.
واحتاج نيشيكوري إلى ساعتني و23
دقيقة لتحقيق الفوز الرابع على برديتش
في  5مباريات جمعت بينهما حتى اآلن،
علمًا بأنها األولى بينهما منذ عام 2012
في دورة طوكيو ،حيث كان الفوز حليف
الياباني ،وهو ثأر وقتها لخسارته الوحيدة
أمام التشيكي في دورة مونتي كارلو
الفرنسية في العام ذاته.
والتقى الالعبان للمرة األولى عام 2009
في دورة بريسباين األوسترالية ،وكان
الفوز من نصيب نيشيكوري على غرار
املباراة الثانية في دورة بازل السويسرية
عام .2011
وتضم املجموعة الثانية البريطاني اندي
موراي الثاني ،والسويسري ستانيالس
فافرينكا الرابع ،واالسبانيني رافايل نادال
الخامس ،ودافيد فيرير السابع.

أصداء عالمية

إجراءات أمنية مشددة في
سانتياغو برنابيو»
سيخضع ملعب «سانتياغو برنابيو» إلج ــراءات
أمنية مشددة خالل استضافته موقعة «كالسيكو»
الــدوري اإلسباني يوم السبت املقبل بني الغريمني
ري ـ ــال م ــدري ــد وب ــرش ـل ــون ــة ،وذل ـ ــك ب ـعــد الـهـجـمــات
اإلرهابية التي طاولت العاصمة الفرنسية باريس
يــوم الجمعة املاضي ،وبينها تفجيرات استهدفت
ملعب «سـتــاد دو فــرانــس» ،ال ــذي كــان يستضيف
وقتها املباراة الدولية الودية بني فرنسا وأملانيا.
ووف ـ ـقـ ــا ل ـص ـح ـي ـفــة «م ـ ـ ــارك ـ ـ ــا» ،فـ ـ ــإن الـ ـع ــدي ــد مــن
اإلجـتـمــاعــات فــي ه ــذا ال ـشــأن قــد ُع ـقــدت مـنــذ يــوم
اإلثنني وحضرها مسؤولون عن األمن في الناديني.
وس ـت ـبــدأ اإلج ـ ـ ــراءات ح ــول املـلـعــب ف ــي الـلـيـلــة الـتــي
تسبق املـبــاراة ومــن بينها استخدام كــاب للبحث
عــن إمكانية وج ــود متفجرات والتفتيش الدقيق
للمتفرجني.

ّ
«المعمر األولمبي»
رحيل
أفـ ــاد اإلت ـح ــاد ال ــدول ــي ألل ـع ــاب ال ـق ــوى ف ــي موقعه
الرسمي على شبكة «اإلنترنت» أن الصيني جوو
جي املشارك األوملبي األكبر سنًا في العالم ،فارق
الحياة عن عمر  103أعوام.
وك ــان ج ــي ق ــد داف ــع ع ــن ألـ ــوان ال ـصــن ف ــي دورة
األلعاب األوملبية في برلني عام  1936في مسابقة
رمي القرص من دون أن يبلغ الدور النهائي.
وقـ ــال اإلتـ ـح ــاد ال ــدول ــي ألل ـع ــاب ال ـق ــوى ف ــي ب ـيــان:
«اإلتحاد الدولي حزين جدًا لوفاة السيد غوو».
وولــد غوو في مدينة داليان الساحلية في كانون
الثاني عام  ،1912وقد نجح عام  1936في تحطيم
الرقم القياسي الوطني في رمي القرص مسجال
 41,07م ما جعله يتأهل إلى األلعاب األوملبية في
برلني في العام ذاته.
ي ــذك ــر أن غـ ــوو ح ـمــل ال ـش ـع ـلــة األومل ـب ـي ــة ملـســافــة
قصيرة قبل انـطــاق دورة األل ـعــاب األوملـبـيــة في
الصني عام .2008
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ثقافة وناس

ثقافة وناس
zoom

موسيقى

ّ
اإلعالم اللبناني على خطى انتحاريي البرج

رلى عازر ...شجن آت من فلسطين
ّ
بدعوة من «نادي لكل الناس» ،تحل ابنة الناصرة
على بيروت لتقدم الليلة أمسية على خشبة «المركز الثقافي
الروسي» .حفلة تتخللها مواويل وأغنيات من التراث
الفلسطيني بمشاركة كل من زياد ّ
سحاب ،ريان الهبر ،طراد
ٍ
طراد ،سلمان بعلبكي ،فؤاد عفرا ،وجان مدني
عبد الرحمن جاسم
بدعوة من «نــادي لكل الناس» ،تأتي
ال ـف ـنــان ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ال ـش ــاب ــة رل ــى
م ـيــاد ع ــازر (ال ـنــاصــرة ـ ـ  )1991إلــى
لبنان لتقدم الليلة حفلة «من فلسطني
ٌ
سالم إلى بيروت» على خشبة «املركز
الثقافي الروسي» .رلى التي املتحدرة
مــن عــائـلــةٍ فنية (وال ــده ــا هــو الفنان
مـ ـي ــاد عـ ـ ـ ـ ــازر) ،تـ ـخ ــوض ت ـجــرب ـت ـهــا
األولى في الغناء خارج حدود الوطن
األم ،لـكـنـهــا لـيـســت زي ــارت ـه ــا األول ــى
ً
إلــى لبنان .جــاءت قبال مرتني للعمل
مشاريعها الفنية املقبلة .يمكن
على ّ
القول بأنها مشاريع ستكون متميزة
من خالل تعاونها مع املنتج وعازف
الـبــاص اللبناني جــان مــدنــي (يمكن
م ـشــاهــدة نـتـيـجــة تـعــاونـهـمــا ّ
األول ــي
مـعــا م ــن خ ــال م ـ ــوال /أغـنـيــة «جـيــت
ال ـ ـ ـ ــدار» ع ـل ــى ص ـف ـح ــة ال ـف ـن ــان ــة عـلــى
فايسبوك ويوتيوب) ،وزياد ّ
سحاب،
وريـ ــان ال ـه ـبــر ،وع ـصــام ال ـحــاج علي.
ت ــؤدي ع ــازر فــي الـحـفـلــة أغـنـيــات ٌمن
التراث الفلسطيني «بعضها معروف
ج ـدًا ،واألخ ــرى ربما سيستمع إليها
الجمهور للمرة األولى ألنها ستكون
من تراث مدينة الناصرة تحديدًا».
أعـطــى ت ــراث العائلة الفني رلــى حبًا
ج ــارف ــا ل ـل ـغ ـنــاء ف ـ ـ «ج ــدت ــي صــوتـهــا
ّ
ج ـم ـي ــل ،ل ـك ـن ـهــا لـ ــم تـ ـغ ــن فـ ــي ال ـع ـلــن
أب ـدًا ،ذلــك أن حياة الفن فــي فلسطني
ـدود مـعـيـنــة ،فــإمــا على
مــرتـبـطــة ب ـح ـ ٍ
االنـ ـ ـس ـ ــان الـ ـ ـن ـ ــزول وامل ـ ـش ـ ــارك ـ ــة فــي
األنشطة املحلية واألع ــراس تحديدًا،
وإمــا التوقف عــن الغناء ،وهــذا ربما

مــا جعل وال ــدي يـقــرر اعـتــزال الغناء،
لكنني أ ًشـجـعــه كـثـيـرًا ل ـل ـعــودة ،فأنا
أرى ملـعــة فــي عينيه حــن يشاهدني
ّ
أغ ــن ــي» .وكــانــت بـعــض الـفـيــديــوهــات
على يــوتـيــوب تظهر الفنانة الشابة
ّ
تغني مع والدها الذي ال يزال يتمتع
بصوت شجي عذب.
ٍ
تغني عازر على املسارح منذ نعومة
أظ ــاف ــره ــا .ه ــي ت ـع ــرف الـخـشـبــة منذ
عمر التاسعة تقريبًا« :بداياتي كانت
ّ
مع والــدي .اهتم كثيرًا بجعلي أتعلم
الغناء الصحيح ،كما التربية الفنية
الصحيحة ،ولوال ذلك الجهد الكبير،
ملا كنت هنا» .غنت رلى ضمن العديد
مــن الـفــرق الفلسطينية املحلية مثل
«حــق للفن املـلـتــزم» ،و«بـيــت الـعــود».
ت ـقــول« :كـنــت فعليًا أش ـتــرك فــي أكثر
من  3أو  4فرق معًا .بالتأكيد ،لم ّيكن
ذل ــك ي ـت ـعــارض م ــع تـلــك ال ـف ــرق ألنـهــا
ك ّــانــت متنوعة .أهمية هــذه التجربة
أنـ ـه ــا س ــاع ــدت ـن ــي ف ــي ال ـت ـخ ـلــص مــن
ً
خوف الصعود إلى املسرح ،فضال عن
الخشبة».
تعليمي الغناء ثابتة على
ّ
مـ ـ ــاذا ع ــن ال ـش ـخ ـص ـيــات ّال ـت ــي أثـ ــرت
بها فنيًا؟ تحدثنا رلى أنها تتلمذت
ع ـلــي ي ــد ف ـنــانــن فـلـسـطـيـنـيــن كـبــار
أم ـثــال أس ـتــاذهــا ّ
األول ّ خـضــر شــامــة
(من الناصرة) الــذي غنت معه الحقًا
فــي فرقة «حــق للفن املـلـتــزم» ،وكذلك
س ــام ــي خ ـش ـب ــون (م ـ ــن م ـن ـط ـقــة كـفــر
ّ
كـنــا) ال ــذي علمها ملــدة ثــاث سنوات
ف ــي «أك ــادي ـم ـي ــة ال ـق ــدس لـلـمــوسـيـقــى
والـ ــرقـ ــص» .ت ـق ــول ع ـن ــه« :هـ ــو ع ــازف
كـ ـم ــان وع ـ ـ ـ ــواد ويـ ـغـ ـن ــي أي ـ ـضـ ــا .لـقــد
ساعدني كثيرًا فــي بناء شخصيتي

زينب حاوي
بـعــد الـكـشــف عــن الـشـبـكــة اإلرهــابـيــة
َ
لتفجيري برج البراجنة
التي خططت
ّ
ونفذتهما ،وانـكـشــاف أمــاكــن وجــود
هذه الشبكة وانطالقها من األشرفية
ومـ ــن ت ـخ ــوم م ـخ ـيــم بـ ــرج ال ـبــراج ـنــة،
تــوج ـهــت ال ـك ــام ـي ــرات أول م ــن أمــس
َ
الى شقتي األشرفية وبرج البراجنة
ف ــي م ـحــاولــة اس ـت ـطــاع ال ـس ـكــان عن
قاطنيهما اإلرهابيني ،وكذلك تحديد
مـســار املخطط التفجيري ال ــذي كان
يـنــوي فــي الــدرجــة األول ــى استهداف
مستشفى «الرسول األعظم» القريب
مــن شـقــة ال ـب ــرج .تـنـ ّـوعــت التغطيات
اإلع ــامـ ـي ــة ل ـه ــات ــن ال ـش ـق ـت ــن ،ن ـظ ـرًا
إلــى حيثية كــل منهما ،ديموغرافيًا
وسـيــاسـيــا .شـقــة الـبــرج تـقــع بالقرب
مــن مخيم الـبــرج الفلسطيني ،الــذي

الـفـنـيــة وال ـغ ـنــائ ـيــة ،ك ــان يـقـســو علي
أح ـيــانــا ك ــي يـشـتــد عـ ــودي الـغـنــائــي،
ولكن ذلك أفادني في الوصول إلى أنا
عليه ال ـيــوم» .وال تنسى ع ــازر تأثير
كـمـيــل شـ ـج ــراوي (عـ ــزف م ــع الـسـيــدة
فـ ـي ــروز ف ــي ال ـس ــاب ــق وف ـ ــي أكـ ـث ــر مــن
مناسبة) وهو من الناصرة.
ال تملك عــازر ألبومها الخاص حتى
اللحظة ،وهــذا ربما من األمــور التي
دفعتها إلى زيــارة لبنان الــذي كانت
تحلم في زيارته« :كنت أحلم بزيارة
لبنان ،فهو ٌ
ميزات خاصة،
بلد يمتلك
ٍ
ون ـجــومــا ت ــأث ــرت بـهــم وتــرب ـيــت على
سـ ـم ــاع أغ ـن ـيــات ـهــم ك ـف ـي ــروز وودي ـ ــع
ال ـص ــاف ــي» .تـعـمــل عـ ــازر حــال ـيــا على
ثـ ــاث أغ ـن ـي ــات س ـت ـح ــاول إن ـتــاج ـهــا
على شكل «أغنيات منفردة» ()single
ـذي
ول ــن ت ـكــون ج ــزءًا م ــن ألـبــومـهــا ال ـ َّ
ستصدره الحـقــا مــن لبنان ،ذلــك أنــه
حـتــى الـلـحـظــة ال شــركــات إن ـتــاج في
فـلـسـطــن« ،ل ــذل ــك ف ـك ــرت ف ــي الـبـحــث
ع ــن ش ــرك ــة إنـ ـت ــاج ت ـتــولــى أغـنـيــاتــي
ً
خارج فلسطني ،فأنا لدي مثال أغنية
رائ ـ ـعـ ــة ول ـ ــم أج ـ ــد مـ ــن ي ـس ـج ـل ـهــا لــي
هناك .وللمفارقة اتصل بي األستاذ
ك ـ ــارم م ـطــر (وه ـ ــو ف ـن ــان فلسطيني
معروف) وأخبرني أنــه خــال سفري
إلــى لبنان هــذه امل ــرة ،قــد قــرر افتتاح
شركة انتاج هناك» .تتعاون عازر في
األغنيات مع ريــان الهبر الــذي يكتب
وي ـل ـحــن أغ ـن ـيــة واح ـ ـ ــدة ،وهـ ــو ال ــذي

فــي شباط (فـبــرايــر) املــاضــي ،نشرنا
ً
مـ ـق ــاال (األخ ـ ـبـ ــار  )2014/2/14عــن
فارتان ملكونيان (مولود في لبنان
بسنة غير م ـحـ ّـددة مــن خمسينيات
ال ـق ــرن امل ــاض ــي) ،ق ــائ ــد األورك ـس ـت ــرا
األرم ـ ـ ـنـ ـ ــي األص ـ ـ ـ ـ ــل ،بـ ـع ــدم ــا ع ـل ـم ـنــا
باملغامرة التي ّ
قرر القيام بها برفقة
ابنته فيرونيكا فــي ذلــك الشهر .في
م ـئ ــوي ــة مـ ـج ــازر ال ـع ـث ـمــان ـيــن بـحــق
األرمـ ــن ،أعـلــن ملكونيان عــزمــه على
ال ـس ـي ــر ع ـل ــى خ ـط ــى أجـ ـ ـ ــداده ال ــذي ــن
مشوا نحو  1000كيلومتر من مدينة
«فـ ـ ـ ــان» ال ـت ــاري ـخ ـي ــة إل ـ ــى م ـخ ـي ـمــات
اللجوء في لبنان.
هكذا ،كان يفترض أن يصل الثنائي
إل ـ ــى ل ـب ـن ــان فـ ــي أح ـ ــد أي ـ ـ ــام ن ـي ـســان
(أبــريــل) املــاضــي ،لكن على األرج ــح،
ف ــرض ــت الـ ـ ـظ ـ ــروف إل ـ ـغـ ــاء امل ـغ ــام ــرة
املـحـفــوفــة بــاملـخــاطــر نتيجة الـحــرب
ّ
الـ ـس ــوري ــة ،إذ ي ـحــتــم املـ ـس ــار مـ ــرورًا
بعني العاصفة ،من عني العرب (رغم
ت ـح ــري ــر األك ـ ـ ـ ــراد ل ـه ــا مـ ــن «داع ـ ــش»
آنذاك) إلى
حلب وحماه وغيرهماً .
قـبــل ق ــرنّ ،
وج ــه العثمانيون رســالــة
شديدة الدموية لألرمن.
اليوم يـ ّ
ـرد عليها ملكونيان برسالة
نبيلة مــن خــال أمسية يحيي فيها
ذكـ ـ ــرى أب ـ ــري ـ ــاء ،هـ ــم أج ـ ـ ـ ــداده ال ــذي ــن
أبيدوا في أرضهم.

جـ ــان م ــدن ــي ،ال ـ ــذي أع ـج ــب بـصــوتــي
كـ ـثـ ـيـ ـرًا» .أمـ ــا األغ ـن ـي ـت ــان ال ـبــاق ـي ـتــان
ف ـي ـتــولــى زيـ ـ ــاد س ـ ّـح ــاب تـلـحـيـنـهـمــا
وك ـتــاب ـت ـه ـمــا (لـ ــم ي ـت ــم االت ـ ـفـ ــاق عـلــى
اسميهما بعد) ،فيما يتولى عصام
ال ـحــاج عـلــي تـلـحــن وكـتــابــة «بحبك
سفر» (باللهجة اللبنانية) ،وسيتم
التسجيل في استديو «جــان مدني»
الذي سيتولى اإلشراف على األعمال
ومتابعتها.
وبعد مطالعةٍ لبعض الفيديوهات/
ال ـص ــوت ـي ــات امل ـن ـت ـش ــرة ع ــن ال ـف ـنــانــة
الـنـصــراويــة ال ـشــابــة ،يـمـكــن مالحظة
أن صــوتـهــا يـمـتــاز بــالـقــوة والـشـجــن،
وتجيد غناء املواويل واألغاني التي
تـحـتــاج إل ــى الـجـهــد ،كـمــا ي ـبــدو أنها
بشكل جيد على األداء ،فهي
مــدربــة
ٍ

تتعاون في كتابة وتلحين أغنيات
مع ريان الهبر وزياد سحاب وجان
مدني وعصام الحاج علي
ك ــان فــاتـحــة معرفتها بـلـبـنــان« :لقد
تــواصـلـنــا ّأول األم ــر عـبــر فايسبوك،
وس ـ ــرع ـ ــان مـ ــا أص ـب ـح ـن ــا ص ــدي ـق ــن،
أغنيات بصوتي كي
وبت أرسل إليه
ٍ
يـسـمـعـهــا وي ـع ـطــي رأيـ ــه ب ـهــاً .وحــن
أتيت إلــى هناّ ،
تعرفت مصادفة إلى

يجمع البرنامج بيتهوفن وآرام
ختشاتوريان باألخوين رحباني
هـ ــذا ال ـع ـم ــل أنـ ـج ــزه ب ـي ـت ـهــوفــن ع ــام
 ،1808ويـصـ ّـور فيه ح ــاالت مختلفة
في الطبيعة ويمتد استثنائيًا على
 5ح ــرك ــات (ال ـق ــاع ــدة آن ـ ــذاك كــانــت 4

توجهت الكاميرات أول من أمس
ّ َ
الى شقتي األشرفية وبرج البراجنة
«ال ـجــديــد» ،س ــارت «امل ـن ــار» فــي تيار
مختلف عبر تغطيتها لشقة البرج.
كان تركيز التقرير اإلخباري (إعــداد
نعمة نعيم) على الــوحــدة بــن أبناء
املـ ـخـ ـي ــم وسـ ـ ـك ـ ــان ض ــاحـ ـي ــة بـ ـي ــروت
ّ
ال ـج ـنــوب ـيــة ،وال ـتــأك ـيــد ع ـلــى أن هــذه

 ...والفرنسي مشغول بأخالقيات المهنة
تستطيع بسهولة أن تصيب الجواب/
القرار أثناء غنائها من دون صعوبةٍ
خوفها
تذكر .يضاف إلى كل ذلك عدم
ً
م ــن أداء املـ ـق ــام ــات األكـ ـث ــر ص ـعــوبــة
التي لربما تخشاها الفنانات األكثر
مــراســا ألنها قــد تجرح الحنجرة ،أو
تسبب إنهاكًا لها.
وبــالـعــودة إلــى أمسية الليلة ،يرافق
رل ــى ع ــازر عـلــى امل ـســرح ك ـ ٍـل مــن زيــاد
سـ ّـحــاب (ع ــود) ،ريــان الهبر (بيانو)،
طراد طراد (ناي وكالرينيت) ،سلمان
ب ـع ـل ـب ـك ــي (إي ـ ـ ـقـ ـ ــاعـ ـ ــات) ،فـ ـ ـ ــؤاد ع ـف ــرا
(درامز) ،وجان مدني (باص).
«مــن فلسطني سـ ٌ
ـام إلــى ب ـيــروت»20:30 :
مـســاء ال ـيــوم ـ ـ ـ «املــركــز الـثـقــافــي الــروســي»
(بيروت) ـ لالستعالم03/888763 :

بعدما رأى «املجلس األعـلــى لإلعالم
ّ
املرئي واملسموع» في فرنسا أن األداء
اإلع ــام ــي فــي اع ـت ــداءات بــاريــس كــان
«مرضيًا» ،انطلق الجدل أخيرًا بسبب
تقريرين عرضتهما قناتا  Tf1وM6
نهار األحد املاضي ،وتضمنا مشاهد
قريبة من اعتداء مطعم «ال بيل إكيب»
في باريس.
املـ ـش ــاه ــد وصـ ـف ــت ب ــال ـق ــاس ـي ــة ألن ـهــا
عـكـســت دم ــوي ــة االعـ ـت ــداء ،والـفــوضــى
والهلع السائدين في مكان االعـتــداء،
مع تصوير أناس ِّ
(موهت وجوههم)
بــن امل ــوت وال ـح ـيــاة ،وآخــريــن ناجني
يطلبون املساعدة .املشهد الذي وصف
ناج
باألقسى على اإلطالق هو لشاب ٍ
من الهجوم يسأل اإلطفائي عن وضع
ـددة على األرض ،فــرد عليه
أخته املـمـ ّ
اإلطفائي بأنه ال أمل لها .هذا املشهد
ورد فــي التقرير األول الــذي بــث على

طرابلس تتذكر الصبوحة

فارتان ملكونيان يحيي ذكرى أجداده
الطفل الــذي نشأ في «عــش الطيور»
دار لـ ــأي ـ ـتـ ــام ّأس ـ ـس ـ ـتـ ــه ع ـ ـ ــام 1928
الدنماركية ماريا جاكوبسن (1882
  ،)1960هــاجــر إلــى بريطانيا إبــانالحرب األهلية وبات قائد أوركسترا
ومــؤل ـفــا مــوسـيـقـيــا .إل ــى جــاكــوبـســن
— أو ال ــ«م ــام ُــا» ك ـمــا ك ــان يـنــاديـهــا
«أطفالها» الكثر — املرأة التي شهدت
على املجازر وحاولت إنقاذ كثيرين
ّ
ّ
مرجعي،
ووثقت الحقائق في كتاب
ّ
يقدم ملكونيان هذه التحية ،فيقود
«أورك ـ ـس ـ ـتـ ــرا بـ ـي ــروت ال ـس ـم ـفــون ـيــة»
التي تجمع أعضاء من «األوركسترا
اللبنانية الفلهارمونية» وضيوفًا
أجانب.
األمـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــي يـ ـسـ ـتـ ـضـ ـيـ ـفـ ـه ــا
ّ
«كازينو لبنان» غـدًا تنظمها لجنة
«م ـ ـهـ ــرجـ ــانـ ــات ب ـع ـل ـب ــك ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة»،
فـ ــي نـ ـش ــاط مـ ــن خ ـ ـ ــارج الـ ــروزنـ ــامـ ــة
الـصـيـفـيــة ال ـس ـنــويــة ،بــال ـت ـعــاون مع
( AGCCCLاللجنة املركزية إلحياء
مئوية املـجــازر األرمنية فــي لبنان).
أمـ ــا الـ ـب ــرن ــام ــج ،ف ـي ـج ـمــع بـيـتـهــوفــن
( )1827 — 1770وآرام ختشاتوريان
( )1978 — 1903باألخوين رحباني،
بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إل ـ ـ ــى ع ـ ـمـ ـ ٍـل م ـ ــن ت ــوق ـي ــع
ملكونيان بـعـنــوان .Drake Passage
من عند املؤلف األملاني ،اختار القائد
ال ـس ـت ـي ـنــي ال ـس ـم ـفــون ـيــة ال ـس ــادس ــة،
لـ ـكـ ـن ــه يـ ـكـ ـتـ ـف ــي بـ ــال ـ ـحـ ــركـ ــة األولـ ـ ـ ــى
منها.

حــاول جاهدًا بعض اإلعــام ومواقع
ال ـ ـتـ ــواصـ ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ال ـت ـص ــوي ــر
ّ
بـ ـ ــأن االنـ ـتـ ـح ــاري ــن أتـ ـ ــوا م ــن ه ـن ــاك،
ّ
وأن املخيم بــات بــؤرة تحمي هــؤالء.
هــذا الكالم الــذي كــان يــراد منه إثــارة
الـفـتـنــة ب ــن أه ــل املـخـيــم والـضــاحـيــة
الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة ،سـ ـق ــط مـ ــع الـ ــوقـ ــت فــي
غياب أي جنسية فلسطينية ضمن
هـ ـ ـ ــؤالء االن ـ ـت ـ ـحـ ــاريـ ــن أو م ـش ــاري ــع
االنتحاريني .مع ذلكّ ،
أصرت مراسلة
«الجديد» نانسي السبع في تقريرها
ع ــن ش ـقــة ال ـب ــرج أول م ــن أم ــس على
إقـ ـح ــام الـجـنـسـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة في
امل ــوض ــوع ،ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن إعــانـهــا
فـ ـ ــي مـ ـسـ ـتـ ـه ــل ال ـ ـت ـ ـقـ ــريـ ــر أن ال ـش ـق ــة
استأجرها أشخاص من «الجنسية
السورية» .توجهت السبع الى الشقة
املخيم ،فسألت
واستصرحت سكان ُ
أح ــده ــم« :ك ــم شـخـصــا أل ـق ــي القبض

عليهم؟» وأعقبته بسؤال آخــر« :هل
هــم فلسطينيو الـجـنـسـيــة؟» .أصــرت
املــراسـلــة الشابة على لصق جنسية
ً
الفلسطيني في هذا التقرير بدال من
االكتفاء بالسؤال عن الجنسية دون
تحديدها مسبقًا.
وبـ ـ ـخ ـ ــاف ه ـ ــذا ال ـ ـفـ ــخ املـ ـقـ ـص ــود أو
غـيــر املـقـصــود ال ــذي مـشــى بــه تقرير

ال ـش ـق ــة ت ـق ــع خ ـ ـ ــارج نـ ـط ــاق امل ـخ ـي ــم،
وسكنها هؤالء اإلرهابيون «من دون
علم» أبناء املنطقة.
على ال ـ  ،mtvوتحديدًا في تقرير عن
ش ـقــة األش ــرف ـي ــةُ ،عـ ــرض ف ــي الـنـشــرة
املسائية أول من أمس ،حاول املراسل
نخلة عضيمي بــث املــزيــد مــن الرعب
ف ــي ق ـل ــوب امل ـش ــاه ــدي ــن ع ـنــدمــا خـتــم
ال ـت ـقــريــر بــاالس ـت ـنــاد إل ــى م ــا وصـفــه
بـ ــ«مـ ـعـ ـل ــوم ــات أمـ ـنـ ـي ــة» وردت إل ــى
ّ
م ـح ـط ـتــه ،ب ـ ــأن ه ـن ــاك «خ ــاي ــا نــائـمــة
تـقـطــن الـ ــى ج ــان ــب هـ ــذه ال ـش ـق ــة ،وأن
شعبة املعلومات تقوم بعمليات دهم
منذ  24ساعة» .وكان الالفت أيضًا في
التعاطي اإلعالمي مع شقة األشرفية،
اإلص ـ ـ ـ ـ ــرار عـ ـل ــى ربـ ـطـ ـه ــا ب ــ»ج ــام ـع ــة
ّ
ال ـقــديــس ي ــوس ــف» (أوف ـ ـ ــان) ب ـمــا أن
ط ــاب ـه ــا ك ـ ــان ي ـس ـت ـخ ــدم ــون األرض
التي تحوي املبنى مرأبًا لسياراتهم.

ف ــي ت ـقــريــر يـنــاقــض مـضـمــونــه ،نشر
م ــوق ــع «ال ـك ـت ــائ ــب» م ــا أوردتـ ـ ـ ــه ق ـنــاة
 lbciمن معلومات عن شقة األشرفية
م ــع ت ــأك ـي ــد امل ــراسـ ـل ــة ري ـم ــي دربـ ــاس
ّ
عـلــى أن مبنى «م ـخــول» (يـضــم شقة
اإلره ــابـ ـي ــن) م ــأه ــول م ــن جـنـسـيــات
أجنبية فقط .فــي الخبر نفسه ،أورد
ّ
املــوقــع ضمن «معلومات خاصة «أن
طــاب «اليسوعية» كــانــوا «يقطنون
في املبنى نفسه».
فـ ـيـ ـم ــا ت ـ ـنـ ـ ّـوعـ ــت ال ـت ـغ ـط ـي ــة امل ـح ـل ـي ــة
ب ــات ـج ــاه ــات مـخـتـلـفــة ،كـ ــان الف ـت ــا ما
عـنــونـتــه صحيفة «ال ـق ــدس» الـعــربــي
القطرية ،إذ خرجت علينا بمانشيت
ط ــائ ـف ــي ف ــاق ــع ـ ـ ـ ك ـم ــا جـ ـ ــرت الـ ـع ــادة
ـ ـ ـ ي ـ ـقـ ــول« :ل ـ ـب ـ ـنـ ــان :ان ـ ـت ـ ـحـ ـ ّ
ـاريـ ــا ب ــرج
البراجنة ّ
هربهما شيعي من «اللبوة»
واسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــأج ـ ـ ــرا ش ـ ـقـ ــة ف ـ ـ ــي األشـ ــرف ـ ـيـ ــة
املسيحية».

اعتداءات باريس
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َّ
حركات) .االسم املتوقع في البرنامج
ه ــو امل ــؤل ــف ال ـس ــوف ـي ــات ــي م ــن أص ـ ٍـل
أرم ـن ــي خ ـت ـشــاتــوريــان الـ ــذي اخ ـتــار
مـلـكــونـيــان مــن ري ـبــرتــواره املتتالية
األورك ـس ـتــرال ـيــة  Masqueradeالـتــي
ّ
ولـفـهــا صاحبها عــام  1944انطالقًا
م ـ ـ ــن مـ ــوس ـ ـي ـ ـقـ ــى مل ـ ـسـ ــرح ـ ـيـ ــة وضـ ــع
موسيقاها قبل ذلك ببضع سنوات.

أما من عند األخوين رحباني ،فاختار
ملكونيان «نحنا والقمر جيران» من
أقـ ــدم وأش ـه ــر أغ ـن ـي ــات فـ ـي ــروز ،وقــد
حـظـيــت ب ـتــوزيــع خــالــد أن ـج ــزه زي ــاد
الرحباني في األلبوم «إلــى عاصي»
( .)1995ه ــذه الـتـحـفــة ذات املــامــح
العاملية من كلمات وألحان األخوين
رحباني ،غير أن املايسترو األرمني
أعـ ّـدهــا لــأوركـسـتــرا ،مـحـ ّـيـدًا ّ
نصها
الشعري وواضعًا سحر نغماتها في
الواجهة.
م ـ ــن ه ـ ـ ــذه األع ـ ـ ـمـ ـ ــال يـ ـت ــأل ــف الـ ـج ــزء
األول ف ـ ــي ال ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج .أم ـ ــا الـ ـج ــزء
ً
ال ـ ـثـ ــانـ ــي ،ف ـي ـض ــم عـ ـم ــا واحـ ـ ـ ـ ـدًا مــن
تـ ــأل ـ ـيـ ــف م ـ ـل ـ ـكـ ــون ـ ـيـ ــان ،عـ ـ ـب ـ ــارة عــن
قصيدة سمفونية (شـكــل موسيقى
أوركـ ـسـ ـت ــرال ــي م ــرت ـب ــط بـ ـح ــادث ــة أو
بشخصية تاريخية أو أسطورية أو
غير ذلك) بعنوان .Drake Passage
ت ـج ــدر اإلش ـ ـ ـ ّـارة ه ـنــا إل ــى أن الـعـمــل
امل ـ ــذك ـ ــور ي ـن ــف ــذ غ ـ ـدًا ل ـل ـم ــرة األول ـ ــى
ف ــي ال ـع ــال ــم أمـ ــام ال ـج ـم ـهــور ،بـعــدمــا
ّ
سجله ملكونيان السنة املاضية مع
«األوركـسـتــرا امللكية الفلهارمونية»
(لندن).
أمسية فــارتــان ملكونيان 20:30 :مساء
الـغــد ـ ـ «كــازيـنــو لبنان» (جونية ـ ـ شمالي
بيروت).
لالستعالم01-999666 :
www.baalbeck.org.lb

يصادف األحد املقبل عيد االستقالل
والذكرى السنوية األولى لرحيل الفنانة
صباح .في هذه املناسبةّ ،
يكرم «مركز
الصفدي الثقافي» (طرابلس) الشحرورة
في سهرة تحمل إسم عنوان «الصبوحة
ّ
في الذكرى االولى تغني االستقالل» .يغني
في كل الحفلة وليد توفيق وروال سعد،
ّ
تتضمن شهادات ألقارب الصبوحة
كما
وعرضًا لفساتينها ومقتنياتها.

ّ
عساف بطل «أحمر»

ّ
السوري رشيد ّ
عساف مع
تعاقد النجم
شركة «سما الفن» على بطولة مسلسل
«أحمر» (تأليف علي وجيه واملمثل
يامن الحجلي ،إخراج جود سعيد)ّ .
يجسد
عساف ّفي العمل شخصية العميد حليم
الذي يحقق في مقتل صديقه القاضي في
جهاز الرقابة والتفتيش خالد (عباس
النوري)ّ ،
ويؤدي التحقيق في الجريمة إلى
الكثير من الخطوط« ،لجهة فتح
كشف ّ
بعض ملفات الفساد في سوريا» ،عبر
ّ
بشخصيات
مالحقة ارتباطات القتيل
فاسدة .ومن املفترض إستكمال قائمة
أبطال املسلسل ،تمهيدًا لتصويره
خالل الشهر املقبل .كما يستعد ّ
عساف
ً
لتصوير مشاهده بطال للمسلسل الشامي
«عطر الشام» (تأليف مروان قاووق ،إخراج
محمد زهير رجب ،وإنتاج شركة قبنض)
ويؤدي فيه دور أبو عامر كبير حارة
«القصب».

قناة  M6مساء األحــد ضمن برنامج
« 66دقـيـقــة» ،وك ــان مخصصًا وقتها
لـتـغـطـيــة خــاصــة العـ ـت ــداءات بــاريــس
الدموية .فريق عمل املحطة كان ّ
يعد
منذ أيام تقريرًا يظهر الحياة اليومية
لعمال اإلط ـفــاء ،لــذا كــان يرافقهم في
ك ــل مـ ـك ــان ،وك ـ ــان م ـع ـهــم ع ـلــى مـقــربــة
من الهجوم في مطعم «ال بيل إكيب»
ق ـبــل وص ـ ــول ال ـش ــرط ــة .هـ ـك ــذا ،سـ ّـجــل
ال ـف ــري ــق اإلعـ ــامـ ــي م ـش ــاه ــد م ـ ّ
ـروع ــة،
وش ـهــادات مفجعة على ال ـســواء .كما
ص ـ ـ ّـور ص ـعــوبــة ع ـمــل ج ـه ــاز اإلط ـف ــاء
فــي ظ ــروف طــارئــة كــالـتــي حــدثــت في
بــاريــس .هــذا التقرير ال ــذي بــث تحت
تنبيه «ال ينصح بمشاهدته ملــن هم
دون العشر سنوات» ،انقسمت حوله
آراء الناشطني على منصات التواصل
االجتماعي ،فمنهم من رأى أنه تضمن
«ش ـه ــادات اسـتـثـنــائـيــة» ،بينما ذهــب

آخ ـ ــرون إل ــى ان ـت ـقــاد ال ـص ــور امل ـ ّ
ـروع ــة
«غير املحتملة» التي تضمنها.
ع ـ ـلـ ــى  TF1أي ـ ـ ـضـ ـ ــا ،وضـ ـ ـم ـ ــن نـ ـش ــرة
الساعة  13:00يــوم األح ــد ،بــث تقرير
آخــر مشابه لتقرير  .M6نقل التقرير
مشاهد مــن املـكــان عينه برفقة رجــال
اإلطفاء ،قبل وصول األجهزة األمنية

و M6من مكان
تقريران لـ ً TF1
االعتداء أثارا جدال كبيرًا
إليه .هي املصادفة البحتة التي قادت
هاتني القناتني الى الوجود في بقعة
االعتداء وتوثيقهما اللحظات األولى.
ّ
لكن الـجــدل ارتـكــز غلى أن التقريرين
امل ــذك ــوري ــن ال يـ ـع ــودان ال ــى الـقـنــاتــن
الـ ـلـ ـت ــن ب ـث ـت ـه ـم ــا ،بـ ــل كـ ـ ــان ي ـف ـتــرض
عــرض ـه ـمــا ف ــي س ـي ــاق م ـخ ـت ـلــف عـلــى

قناتني مختلفتني .على سبيل املثال،
ت ـق ــري ــر  M6ص ـ ـ ـ ّـوره ف ــري ــق ع ـم ــل W9
العامل ضمن شبكتها ،وليس تابعًا
مباشرًا لها .أمــا تقرير  TF1فقد كان
فــريـقــه تــابـعــا لـقـنــاة  .TMCه ــذا البث
للتقريرين بــدا مخالفًا لــأصــول بما
أنهما بثا على قناتني مختلفتني.
وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة ال ـف ــرن ـس ـيــة دخ ـلــت
بـثـقـلـهــا عـلــى امل ــوض ــوع ،وع ـب ــرت عن
غضبها ملـضـمــون الـتـقــريــريــن اللذين
أدرجـ ـتـ ـهـ ـم ــا ضـ ـم ــن خـ ــانـ ــة «ال ـع ـن ــف
وإهانة كرامة الضحايا» وخصوصًا
تقرير  .M6وعابت على القناتني بث
ال ـت ـقــريــريــن ب ــاك ـرًا ق ـبــل م ـعــرفــة هــويــة
الـضـحــايــا .كــذلــك ،وجـهــت انتقاداتها
إلــى القناتني ألنهما خالفتا االتـفــاق
املسبق مع الــوزارة عن تصوير حياة
ّ
تصوران ما
رجال اإلطفاء ،فإذا بهما
حــدث على أرض الـجــريـمــة .لــم تكتف

ال ــوزارة بـهــذا الهجوم على القناتني،
بل ّلوحت باملالحقات القضائية.
م ــن جـهـتـهــا ،داف ـع ــت  M6ع ـلــى لـســان
مــديــر أخـبــارهــا فــانـســان ريـنـيـيــه ،عن
بــث الـتـقــريــر ،واض ـعــة تــوقـيـتــه ضمن
ّ
إطــار «املصادفة» ،بما أن الفريق كان
يتابع الحياة اليومية لعمال اإلطفاء.
وش ــدد أيـضــا عـلــى مــا سـمــاه «القيمة
ً ّ
الـخـبــريــة الـعــالـيــة» لـلـصــور ،قــائــا إن
القناة احترمت عنصرين هامني في
األخالقيات التي تحكم املهنة ،وهما
ع ــدم إعــاقــة سـيــر الـتـحـقـيــق ،واح ـتــرام
الكرامة اإلنسانية ،فـ«الوجوه ِّ
موهت
في التقريرّ ،
ونبهنا إلى وجود مشاهد
ق ــاس ـي ــة» .م ــن ج ـه ـتــه ،رأى «امل ـج ـلــس
األعـ ـل ــى ل ــإع ــام امل ــرئ ــي وامل ـس ـم ــوع»
ّ
أن تـقــريــر  M6لــم يـكــن معيبًا بعدما
وصلته شكاوى وأصداء عدة عليه.
زينب ...
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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة
ُ
َ
تويجات

صورة
وخبر

فـي إطـار مشـروع «أطفـال سـوريون يلتقون بالفن» ،شـاركت مجموعـة من األطفال السـوريين
فـي إسـطنبول أخيـرًا فـي رسـم جداريـة عرضهـا  15متـرًا مـن وحـي ثيمـة «الحـق فـي اللعـب».
المشـروع هـو ثمـرة تعـاون جهـات ّ
عـدة ،بينهـا «مركـز الفـن والتعليـم» و«مركـز الهلال األحمر»
فـي منطقـة سـلطان بيلـي( .عبـد الله كوسـكون ـــ األناضول)

ما َ
أعجب ُه الشاعر!
في الفرحُ ..
يؤمله ُ
قلبه،
ِ
وحني ُ
تقع التعاسة
ُ
يحلم ويقول« :لو.»...
ما َ
بني َ
ذاك وتلك
ّ
ليس إل الخواء
َ
ُ
والندم على ما ت َب َّدد.
ما يسيل من ّ
عيني ليس دموعًا.
ُ
ْ َّ
حسن محبتها.
إنها حياتي التي لم أ ِ
ٌ
صغير بيني وبني الربّ:
ٌ
ثمة فارق
ُ
أحدنا ُ
يحلم ْأن...
ُ
واآلخر ...ال يستطيع.
كلما َ
وقع بصري على وردة
ْ
ُ
ُ
ً
جمالها من َّ
عيني ...صالة مالحة.
َيسيل
ُ
ُ
ّ
الحرية،
السعادة ،مثلها مثل
ُ
ال يمكن بلوغها
ّ
نقيضها.
باقتراف
إل...
ِ
ِ
ٌ
ّ
ٌ
ُ
ِإذ الحياة عسيرة أحيانًا ،وغامضة في كل األحيان،
ال َي ُك ُّف ُ
إطالق وعوده:
املوت عن
ِ
أيها املتعبون،
ُ
تعالوا ّ
إلي ،وأنا أريحكم!
2015/2/20

ّ«معهد المعارف» في يوم الفلسفة:
أول معجم عربي متخصص

«إيموجي» أكثر إنباء
من الكلمات!
كلمة العام في «أكسفورد»
ليست كالكلماتّ .
للمرة األولى،
أعلنت املعاجم الشهيرة أخيرًا
ّ
أن كلمة  2015ليست كلمة بل
ُ
«إيموجي» تستخدم بكثرة في
الرسائل اإللكترونية ،وهي تلك
ّ
تصور وجهًا باكيًا من
التي
ّ
شدة الضحك (الصورة) .مدير
ّ«أكسفورد» كاسبر غراثول قال
إنه «يمكننا أن نرى معاناة
األحرف األبجدية التقليدية
ّ
التطور الهائل في
في مواكبة
عمليات التواصل الذي يشهده
القرن الحادي والعشرين.
وأضاف« :من غير املستغرب
استخدام الناس الـ«إيموجي»
ّ
لسد هذه الفجوات.
ّ
ّ
إنها مرنة ،وسريعة ،كما أنها
ّ
تعبر عن االنفعاالت واملشاعر
ّ
بدقة».
ّ
وقد بي بحث أجرته «سويفت
كي» ّأن الوجه الباكي من ّ
شدة
الضحك ُيستخدم بشكل كبير
عامليًا ،فيما ّ
سجل في بريطانيا
وحدها  20في املئة مقارنة بباقي
الـ «إيموجي».

ّ
ُزينة دكاش
تخرج القصص المنسية
من سينما «متروبوليس أمبير
صوفيل» (األشرفية ـ بيروت)،
ُ
تعلن املمثلة اللبنانية زينة
دكاش (الصورة) اليوم مشروعها
الجديد «قصص املنسيني خلف
القضبان» في سجن رومية
(تنظيم جمعية «كثارسيس»).
تروي دكاش تفاصيل حياة
ومعضالت نزالء املصحات
النفسية في لبنان .وسيعرض
خالل النشاط اليوم تسجيل
ملسرحيتها «من كل عقلي» التي
أخرجتها في  2013بالتعاون
مع سحر ّ
عساف ،وأنجزتاها مع
نزالء «مستشفى الفنار لألمراض
ّ
ّ
والعصبية».
العقلية والنفسية
وسيتبع العرض نقاش حول
العالج بالفن وال ّ
سيما املسرح،
ً
فضال عن مناقشة حاالت بعض
املشاركني في العمل ،قبل أن
يتم إطالق الـ  DVDالخاص
باملسرحية.
الليلة  20:00ـ سينما «متروبوليس
أمبير صوفيل» (األشرفية ـ بيروت).
لالستعالم01/332661 :

ّ
ً
احتفاء باليوم العاملي للفلسفة ،يوقع
«معهد املعارف الحكمية للدراسات
الدينية والفلسفية» في  24تشرين
الثاني (نوفمبر) الحالي اتفاقية علمية
مع «مركز إطالعات ومدارك إسالمي»
اإليراني في مقر «نقابة الصحافة»
في الروشة (بيروت) .تسعى هذه
االتفاقية إلى إطالق ّأول مكنز عربي
«مكنز املنطق
متخصص يحمل اسم ّ
والفلسفة اإلسالمية» .يوفر هذا املكنز
للمؤسسات البحثية واألكاديمية
ّ
متقدمًا ،واإلفادة
نظامًا علميًا توثيقيًا
من الوثائق العلمية ،كما يساعد
الباحث في معرفة موقع املوضوع
الذي يشتغل عليه ضمن النظام العام
للمنطق أو الفلسفة اإلسالمية ،وتحديد
العالقات التي يقيمها املوضوع ،إضافة
إلى تحديد أماكن وجود املعلومة ،ما
يسهل عليه العمل البحثي ،ويسمح
له بالتركيز على الجانب اإلبداعي
التحليلي .وسيسمح املكنز أيضًا
بتسهيل املنطق والفلسفة اإلسالمية،
ويجعلها متاحة حتى أمام الباحث

غير املتخصص ،عبر تقديم الخريطة
املعرفية الكاملة للمنطق والفلسفة
اإلسالمية.
ّ
وفي  26تشرين الثاني ،ينظم «معهد
املعارف الحكمية» الندوة اإلقليمية
ّ
املوسعة تحت عنوان «الفسلفة
اإلسالمية :الواقع واملآالت» ،يديرها
الدكتور عفيف عثمان .يحاضر في
الندوة رئيس قسم الفلسفة والكالم
اإلسالمي في «املعهد العالي للعلوم
والثقافة اإلسالمية» اإليراني ،الدكتور
علي رضا آل بويه ،ورئيس «الجمعية
الفلسفية املصرية» البروفسور
أحمد عبد الحليم عطية ،ومدير قسم
الدراسات في «معهد املعارف الحكمية»
الدكتور أحمد ماجد (الصورة).
إطالق «مكنز املنطق والفلسفة اإلسالمية»:
 24تشرين الثاني ـ الساعة العاشرة صباحًا ـ
ّ
مقر «نقابة الصحافة» (الروشة بيروت).
«الفسلفة اإلسالمية :الواقع واملآالت»26 :
تشرين الثاني ـ الساعة الثالثة عصرًا ـ فندق
«غولدن توليب» (بئر حسن ـ بيروت).

هكذا ردت «شارلي إيبدو»
على اعتداءات باريس
كشفت مجلة «شارلي إيبدو»
الفرنسية الساخرة أمس عن
غالف عددها ّ
األول بعد اعتداءات
«داعش» الدامية في باريس ً
يوم الجمعة املاضي ،مسجلة
موقفها مما حدث .يطغى على
غالف العدد الصادر اليوم (رقم
ّ
يصور
 )1217اللون األحمر ،وهو
شخصًا واقفًا ومصابًا بأربع
طلقات نارية ،فيما الكحول
التي يشربها تخرج من أماكن
إصابته .أما العنوان فهو:
«لديهم األسلحةّ .
تبًا ُلهم ،لدينا
الشامبانيا!» .وحاملا نشرت
الشبكة
صورة الغالف عبر ّ
العنكبوتية ،أخذت تتنقل بسرعة
بني مواقع التواصل االجتماعي.
وكانت يد اإلرهاب قد ضربت
باريس ّ
للمرة األولى هذا العام
في كانون الثاني (يناير) من باب
املجلة املذكورة ،إذ لقي  11من
فريق عملها حتفهم ّ
جراء هجوم
ّ
تعرض له ّ
مسلح ّ
مقرها في
العاصمة الفرنسية على خلفية
نشرها صورًا وصفت باملسيئة
للنبي.

