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سياسة
على الغالف

هكذا فاوض نصرالله وعباس إبراهيم
خرج الجنود الرهائن لدى «جبهة النصرة» إلى الحرية .عادوا إلى عائالتهم ومؤسساتهم ،بجهود بذلها السيد حسن نصرالله
واللواء عباس ابراهيمّ .لبت دمشق طلباتهما ،وكذلك الدوحة التي ظهرت أمس مرجعية سياسية «شرعية» لـ «تنظيم
القاعدة في بالد الشام»
حسن عليق
استعدنا أبـنــاء نــا مــن أي ــدي قاطعي
ال ـ ـ ـ ــرؤوس .ه ـ ــذا ه ــو أص ـ ــل م ــا ج ــرى
أم ـ ــس .ال ـب ــاق ــي هـ ــوامـ ــش ،رغـ ــم أن ـهــا
تتسع أحيانًا لتكشف أننا ال نعيش
في وطن بمقاييس واضحة لتحديد
االع ـ ـ ـ ــداء واملـ ـخ ــاط ــر .ف ــي إس ــرائـ ـي ــل،
عـ ّ
ـدونــا ال ــوج ــودي ،ال ُيــذكــر الجنود
املأسورون إال بعبارة «األبناء الذين
تجب إعــادتـهــم إلــى ال ــدي ــار» .أمــا في
لـ ـبـ ـن ــان ،فـ ـك ــان ي ـ ــوم أم ـ ــس م ـنــاس ـبــة
ل ـ ـي ـ ـصـ ـ ّـب ك ـ ـث ـ ـيـ ــرون غـ ـضـ ـبـ ـه ــم ع ـلــى
ّ
محملني إياهم مسؤولية
الضحايا،
إضاعة هيبة الــدولــة .تناسى بعض

ّ
تحررت المقاومة من عبء
ورقة الرهائن في أي مواجهة
مستقبلية
استعداده
أبدى نصرالله
ّ
للتدخل حتى لو اصر الخاطفون
على مطلب تعجيزي من سوريا
اللبنانيني أمــس أن الجنود ورجــال
االمــن في لبنان هم ضحايا ،قبل أن
ُيخطفوا أو ُيستشهدوا أو ُيجرحوا.
ُ
َّ
ض ـح ــاي ــا ل ـن ـظ ــام ي ـق ـبــل ب ـ ــأن ت ـح ـتــل
أرضـ ـ ـ ــه ،ويـ ــرفـ ــض ت ـح ـس ــن مـعـيـشــة
موظفي الدولة والعسكريني ،ويأبى
ّ
تتكرم به عليه
تسليح جيشه إال بما
ُ َ
أميركا وأعوانها .وعندما يخطفون،
ال يثق أحد منهم بأن خلفه دولة ،بكل
مــا للكلمة مــن معنى ،ستدافع عنه،
وتطالب به ،وتبذل كل ما في وسعها
إلع ــادت ــه ســاملــا إل ــى عــائـلـتــه وعـمـلــه.
ُ
ض ـحــايــا ل ـن ـظــام يـقـبــل ب ــأن تـسـتـغــل
مـشــاعــر الــرهــائــن ،املـهــدديــن بالذبح
مـنــذ  16ش ـه ـرًا ،عـلــى شــاشــة وسيلة
إعــامـيــة لبنانية ،ارتـضــت أن تكون
أداة لتلميع صورة قاطعي الرؤوس،
ك ــرم ــى مل ـص ـل ـحــة دول ـ ـ ــة قـ ـط ــر ،ال ـتــي
قـ ــررت أم ــس أن ت ـضــرب عـصـفــوريــن
بـحـجــر واح ـ ــد :أن تـمـنــح ح ــزب الـلــه

ّ
قدمت سوريا مساعدة مجانية للبنان الذي تدعم غالبيته الحكومية الخاطفين (االناضول)

«هدية» في إطار سياستها الجديدة
لـتـخـفـيــف مـنـســوب ال ـتــوتــر املهيمن
ع ـل ــى عــاق ـت ـهــا ب ـع ــدد م ــن الــاع ـبــن
اإلق ـل ـي ـم ـي ــن؛ وأن ت ـع ـم ــل لـتـحـســن
ص ـ ــورة «ت ـن ـظ ـيــم الـ ـق ــاع ــدة ف ــي ب ــاد
الشام ـ جبهة النصرة» ،على أبــواب
مؤتمر فيينا السوري ،ونزع صورة
اإلرهابي ّ
الذباح عنه ،بواسطة «قناة
الجزيرة» وتلفزيون «املر» اللبناني،
الـلــذيــن كــانــا أم ــس نــاطـقــن رسميني
ّ
التكفيري.
باسم التنظيم

«الهوامش» اتسعت أمس لتعيد إلى
األذه ـ ــان صـ ــورة ال ـج ــرود اللبنانية
املـ ـحـ ـتـ ـل ــة ،حـ ـي ــث ي ـن ـت ـش ــر إره ــاب ـ ّـي ــو
تنظيم «القاعدة» و»داعش» ،من دون
ّ
أن تكلف السلطة السياسية نفسها
عـ ـن ــاء ع ـق ــد اج ـت ـم ــاع واح ـ ـ ــد ،لـبـحــث
كيفية تـحــريــرهــا ،ال درءًا للمخاطر
(ال ـ ــوج ـ ــودي ـ ــة ،ب ــدل ـي ــل مـ ــا ج ـ ــرى فــي
شرقي سوريا وغربي الـعــراق) التي
يـمـثـلـهــا قــاط ـعــو الـ ـ ــرؤوس وح ـســب،
ب ــل أي ـض ــا ل ــوق ــف إراقـ ـ ــة م ــا ب ـقــي من

وج ــه م ــاء ال ــدول ــة .أراد األمـيــركـيــون،
وحـلـفــاؤهــم فــي لـبـنــان ،اإلب ـقــاء على
«م ـس ـمــار اإلره ــاب ـي ــن ف ــي ال ـج ــرود»
فــي خــاصــرة املـقــاومــة ،قبل أن تبادر
األخـ ـي ــرة إلـ ــى ط ــرده ــم م ــن جـ ــزء من
األراضـ ـ ـ ـ ــي املـ ـحـ ـتـ ـل ــة ،وفـ ـ ــق ب ــرن ــام ــج
ل ـت ـح ــري ــر ك ــاف ــة ال ـ ـ ـحـ ـ ــدود .وب ـع ــدم ــا
استفحل الخطر ،تركت السلطة األمر
على عاتق املقاومة ،تمامًا كما تركت
م ـلــف الـعـسـكــريــن امل ـخ ـطــوفــن على
عاتق املدير العام لألمن العام اللواء

عباس إبــراهـيــم .انطلق إبراهيم في
مسعاه إلطــاق الرهائن ،واستعادة
مــا بقي مــن «ص ــورة دول ــة» مـهــدورة
في جرود عرسال التي منعت السلطة
الـ ـجـ ـي ــش م ـ ــن تـ ـح ــري ــره ــا .اصـ ـط ــدم
أحيانًا كثيرة بتدخل قوى سياسية
لبنانية في امللف ،ومحاوالتها فتح
خطوط تواصل مع الخاطفني لم ّ
تؤد
ســوى إلــى تقوية موقف الجماعتني
اإلرهابيتني .لكنه استمر في عمله،
إلــى أن ّ
توصل قبل أشهر إلــى اتفاق

كرم الضيافة عند «النصرة» ...برعاية «أم تي في» و«الجزيرة»
زينب حاوي

العسكري المحرر زياد عمر في ساحة بلدة اللبوة
بعدإطالقه (رامح حمية)

خ ــرج الـعـسـكــريــون املـخـتـطـفــون الـ ـ 16
ال ــى ال ـح ــري ــة ب ـعــد ع ــام و 8أش ـه ــر من
اإلذالل واإلن ـت ـظ ــار ودم ـ ــوع األه ــال ــي،
والــدمــاء الـتــي ســالــت مــن  4عسكريني
قتلوا بــدم ب ــارد ،وكــان مسرح موتهم
ع ـلــى الـ ـش ــاش ــات .خـ ــرج ال ـ ّع ـس ـكــريــون
بــأثـمــان بــاهـظــة ،ورب ـمــا مــذلــة لـلــدولــة
اللبنانية .لكن العيون بقيت شاخصة،
كـمــا فــي كــل م ــرة إل ــى اإل ّعـ ــام ،املحلي
وال ـف ـضــائــي .فـبـعــدمــا جــنــدت نفسها،
طيلة األيــام املاضية ،لنشر معلومات
وتفاصيل عن صفقة التبادل ،ولو كان
أغلبها مغلوطًا ،لــم تستطع القنوات
اللبنانية هــذه املــرة أن تكون حاضرة
على مساحة بلدها في جرود عرسال
ّ
التي باتت تحتلها جبهة «النصرة»
وتنشر راياتها السود عليها .اكتفت
ه ــذه الــوســائــل ب ــإع ــادة ال ـبــث عــن mtv
و«الجزيرة» مع تغطية مكثفة من خيم

أهالي العسكريني في ريــاض الصلح.
م ـش ــاه ــد ال ـ ــراي ـ ــات ال ـ ـسـ ــود وع ـن ــاصــر
«ال ـن ـص ــرة» امل ـس ـل ـحــن ،رأي ـن ــاه ــا على
شــاشــة  ،mtvالـقـنــاة املحلية الوحيدة
ال ـت ــي أخـ ــذت ال ـح ــق ال ـح ـصــري ف ــي أن
ت ـكــون ح ــاض ــرة ه ـن ــاك ،وال ـن ـقــل الـحـ ّـي
ملجريات الصفقة لحظة بلحظة .علمًا
أن ــه س ـبــق ل ـق ـنــاة «املـ ـ ـ ّـر» أن أخـ ــذت ما
سمته «سكوب» ،في  20تموز املاضي،
عندما ذهــب مراسلها حسني خريس
الـ ــى ج ـ ــرود ال ـق ـل ـم ــون ،م ــواك ـب ــا زيـ ــارة
أه ــال ــي الـعـسـكــريــن لــذوي ـهــم .يــومـهــا،
جلس أبو مالك التلي أمير «النصرة»
فــي القلمون ،مموهًا ،وأعـطــى مقابلة
لخريس تـ ّ
ـوعــد فيها وه ــدد ،وزاد من
م ـن ـســوب ش ـ ــروط ال ـت ـف ــاوض إلخـ ــراج
ُ
املخطوفني .تــرك له الهواء من دون أن
يتخذ املراسل الشاب معه أي مساحة
نقدية مهنية .واألم ــر نفسه تـكــرر في
التغطية الـحـصــريــة ل ـ  mtvأم ــس .بــدا
خريس أسيرًا آخر لدى «النصرة» ،ال

تعاطى مراسل
تلفزيون المر مع
هذا «النصرة الى
درجة اإلنحياز

يستطيع التحرك وال الـكــام اإل بــإذن
وإشـ ــارة مــن املـقــاتـلــن ه ـنــاك .تعاطى
مــع هــذا الفصيل اإلرهــابــي الــى درجــة
اإلنحياز ،وأصـ ّـر على إجــراء مقابالت
مــع الـجـنــود اللبنانيني األس ــرى وهم
مستلبو اإلرادة ،فما كان منهم سوى
كيل املديح والشكر للجبهة و«حسن
معاملتها» .خريس أســره مشهد ّأراد
تـظـهـيــره ع ـلــى ال ـش ــاش ــة :ه ـك ــذا ،لــفـتــه

األعـ ــام ال ـســود الـتــابـعــة لـ ـ «الـنـصــرة»
م ــن ال ـخ ـل ــف ،وراحـ ـ ــت كــام ـيــرتــه تنقل
ص ـي ـحــات الـتـكـبـيــر لـلـمـقــاتـلــن .رأي ـنــا
ّ
«ك ـ ــرم» ال ـض ـيــافــة ع ـنــدمــا وزع ه ــؤالء
ال ـح ـل ــوى والـ ـعـ ـص ــائ ــر ،وع ـ ـمـ ــدوا ال ــى
مداعبة أوالد طليقة البغدادي سجى
الــدل ـي ـمــي أمـ ــام ال ـك ــام ـي ــرات .وسمعنا
ع ـل ــى لـ ـس ــان أح ـ ــد ش ـي ــوخ ـه ــم «ل ـس ـنــا
ج ـمــاعــة إره ــاب ـي ــة ،ب ــل ن ـحــن أص ـحــاب
رسائل سماوية» .يكفي هذا التصريح
لتبيان هــدف الجبهة االرهــابـيــة التي
أرادت م ــن خـ ــال ك ــل هـ ــذه املـشـهــديــة
استدراج االعالم اللبناني الى تبييض
صفحتها وتظهير نفسها بوصفها
جهة «معتدلة» مختلفة عن «داعــش»
ت ـ ـفـ ــاوض اآلخ ـ ـ ـ ــر ،وتـ ـع ــام ــل أسـ ــراهـ ــا
بطريقة انسانية.
خ ـط ــوة  mtvالقـ ــت ال ـع ــدي ــد م ــن ردود
ال ـف ـعــل امل ـ ـنـ ــددة ،ب ـخــاصــة ل ـج ـهــة أداء
خريس املوجود على أرض «النصرة»،
والـ ـ ـ ــذي تـ ـص ــرف ع ـل ــى ه ـ ــذا األس ـ ــاس

األربعاء  2كانون األول  2015العدد 2755

سياسة

3

انتحاري وخاطف وقاتل وناقلو متفجرات

م ــع ال ـخ ــاط ـف ــن ع ـل ــى إتـ ـم ــام صـفـقــة
للتبادل .في اللحظات األخيرةّ ،
أصر
ّ
إهابيو «النصرة» على عــدم شمول
االتـفــاق جثة الشهيد محمد حمية.
ثم اختفى الوسيط القطري ،ألسباب
ال ت ــزال حتى الـيــوم مجهولة .بقيت
أب ـ ــواب ال ـت ـف ــاوض م ــوص ــدة ،إل ــى أن
َ
زار إبراهيم األمــن العام لحزب الله
السيد حسن نصرالله يوم  8تشرين
ُ
االول امل ــاض ــي .ح ـي ـنــذاك ،ط ــرح ملف
ال ـع ـس ـكــريــن ال ــره ــائ ــن ع ـل ــى ط ــاول ــة
ال ـ ـن ـ ـقـ ــاش .بـ ـع ــض وس ـ ــائ ـ ــل اإلع ـ ـ ــام
ك ــان ــت قـ ــد ن ـس ـب ــت إلـ ـ ــى «الـ ـنـ ـص ــرة»
ش ـ ــرط ـ ــا ُيـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ّـد تـ ـعـ ـجـ ـي ــزي ــا إلط ـ ـ ــاق
الـعـسـكــريــن ،ق ــرار تنفيذه محصور
ب ـيــد ال ــدول ــة ال ـس ــوري ــة .ف ـقــال الـسـيــد
لـ ـل ــواء« :إذا ط ـل ـبــت «الـ ـنـ ـص ــرة» هــذا
االق ـت ــراح رسـمـيــا ،أخـبــرنــي ألرى ما
يـمـكــن ف ـع ـلــه» .أراد نـصــرالـلــه تقديم
أي مساعدة ،ولــو كانت غير ممكنة
نظريًا ،إلقفال ملف الرهائن ،فأخبره
إبراهيم بأن أي تواصل مع أمير قطر
يـمـكـنــه أن يـمـنــح امل ـف ــاوض ــات دفـعــا
إي ـجــاب ـيــا .وع ــد الـسـيــد خ ـي ـرًا ،وبـعــد
أربـعــة أي ــام ،أبلغ إبراهيم بأنه بعث
برسالة إلى أمير قطر تميم بن حمد،
وأن األجــواء إيجابية .عاد التواصل
بني املدير العام لألمن العام اللبناني
ومــديــر االسـتـخـبــارات القطري غانم
ال ـك ـب ـي ـس ــي ،بـ ـش ــأن م ـل ــف ال ــره ــائ ــن.
الوسيط القطري إلى
وسريعًا ،عــاد
ّ
لبنان .ومع كل تدخل لنصرالله لدى
أمير قطر ،كانت شــروط اإلرهابيني
تنخفض .وعندما طالبوا بــاإلفــراج
عن ّموقوفات في السجون السورية،
تـ ـ ــدخـ ـ ــل ن ـ ـصـ ــرال ـ ـلـ ــه لـ ـ ـ ــدى ال ــرئـ ـي ــس
السوري بشار األسد الذي وافق على
تلبية الطلب اللبناني ،تمامًا كما في
مـفــاوضــات تحرير مخطوفي أعــزاز
وراهـ ـب ــات م ـع ـلــوال .اسـتـمــر إبــراهـيــم
في التفاوض ،بني السلطة اللبنانية
وقطر ،يواكبه نصرالله كلما اقتضت
ال ـحــاجــة .ي ــوم االح ــد امل ــاض ــي ،كانت
املفاوضات قد وصلت إلى مرحلتها
النهائية ،فأضافت «النصرة» مطلبًا
ج ـ ــديـ ـ ـدًا :تـ ـس ــوي ــة املـ ـل ــف ال ـق ـض ــائ ــي
لـلـش ـيــخ م ـص ـط ـفــى ال ـح ـج ـي ــري (أب ــو
طاقية) .رفض إبراهيم ذلك ،وأصدر
أوامره لعناصر األمن العام بمغادرة
عــرســال ،مــع قــافـلــة امل ـســاعــدات التي
كانت متجهة إلى الجرود .هنا أيضًا
ّ
تــدخــل نصرالله .اتصل بأمير قطر،
ال ـ ــذي أوع ـ ــز إلـ ــى «ج ـب ـهــة ال ـن ـصــرة»
ب ــالـ ـتـ ـخـ ـل ــي عـ ـ ــن امل ـ ـط ـ ـلـ ــب ال ـ ـجـ ــديـ ّــد،
وبـ ــإت ـ ـمـ ــام ص ـف ـق ــة الـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــادل ،ف ـن ــف ــذ
ّ
إرهابيو «القاعدة» الطلب األميري،

ّ
وتمت صفقة التبادل أمس.
في حسابات الربح والخسارة ،يمكن
تسجيل اآلتي:
ّ
تمكن اللواء عباس إبراهيم ،برعاية
الـسـيــد حـســن نـصــرالـلــه ،مــن تحرير
الرهائن ،في مقابل ثمن يمكن القول
إن ــه ب ـخــس (ب ـعــدمــا ت ـعـ ّـمــدت الــدولــة
إظـ ـه ــار ع ـج ــزه ــا ع ــن ال ـض ـغ ــط عـلــى
اإلرهــاب ـيــن كـمــا يـجــب ،ب ــات إلــزامـيــا
تـ ـح ــري ــر إرهـ ــاب ـ ـيـ ــن ك ـث ـم ــن إلط ـ ــاق
الرهائن) .وبــدا واضحًا أن نصرالله
وإبــراه ـيــم هـمــا الــوح ـيــدان ال ـق ــادران
على إدارة ملف شائك من هذا النوع،
ُ
فــي ظــل غياب تــام ملــن تطلق عليهم،
زورًا ،صفة «رجل دولة».
ّ
تمكنت «جبهة النصرة» من إطالق
 29شـخـصــا ( 13مــوقــوفــا و 4أطـفــال
م ـ ــن لـ ـبـ ـن ــان ،و 12ش ـخ ـص ــا بـيـنـهــم
أط ـف ــال م ــن س ــوري ــا) .ل ـكــن مطالبها
األخـ ـ ـ ــرى ال تـ ـع ــدو ك ــون ـه ــا «ف ــرق ـع ــة
إع ــام ـي ــة» .فــال ـطــريــق م ـف ـتــوحــة بني
ع ـ ــرس ـ ــال وال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــرود ،حـ ـي ــث ت ــوج ــد
مخيمات للنازحني لم تنقطع عنها
يومًا إم ــدادات الـغــذاء والــوقــود التي
يستفيد منها اإلرهابيون.
تـ ـ ـح ـ ـ ّـررت املـ ـق ــاوم ــة مـ ــن ع ـ ــبء ورقـ ــة
الرهائن في أيدي إرهابيي النصرة،
ف ـ ــي أي مـ ــواج ـ ـهـ ــة م ـس ـت ـق ـب ـل ـي ــة فــي
الجرود.
«ب ـ ــاع» أم ـيــر ق ـطــر «ورقـ ـ ــة» الــرهــائــن
لحزب الله ،لتوثيق الصلة املفتوحة
بني الطرفني منذ مــدة ،وكسب أعداء
«تـنـظـيــم ال ـق ــاع ــدة ف ــي ب ــاد ال ـش ــام ـ
جبهة الـنـصــرة» عـنــوانــا سياسيًا ال
لبس فيه لهذا التنظيم ،بمقدورهم
طـ ــرق ب ــاب ــه ك ـل ـمــا أرادوا ال ـت ــواص ــل
م ــع «الـ ـق ــاع ــدة» أو ال ـت ـف ــاوض معها
أو ال ـض ـغ ــط ع ـل ـي ـه ــا .ب ـم ـع ـنــى آخـ ــر،
صــار تميم بــن حمد ،رسميًا ،املمثل
الـ ـسـ ـي ــاس ــي «الـ ـ ـش ـ ــرع ـ ــي» ل ــ»ج ـب ـه ــة
النصرة».
ّ
قدمت الدولة السورية ،مرة جديدة،
مـســاعــدة مـجــانـيــة لـلـبـنــان ،مــن دون
أن تلقى ّ
أي شـكــر مــن السلطة التي
تــدعــم غالبيتها الحكومية خاطفي
العسكريني وقاطعي رؤوسهم.
رغ ـ ـ ــم م ـش ـه ــد ال ـ ـ ـسـ ـ ــراي ال ـح ـك ــوم ــي،
وب ــاس ـت ـث ـن ــاء م ــوق ــع ال ـ ـلـ ــواء ع ـ َبــاس
إبراهيم وشبكة عالقاته ،لم يبق من
ّ
ال ــدول ــة الـلـبـنــانـيــة «ول ــو ظ ــل» يمكن
التعويل عليه في أزمــة من مستوى
أزمــة الرهائن .باختصار ،في لبنان
دول ـ ـ ــة ل ـي ــس أله ـل ـه ــا ن ـص ـي ــب مـنـهــا
إال امل ــراس ــم والـشـكـلـيــات ،فــي مقابل
مواطنني صالحني :حسن نصرالله
وعباس إبراهيم.

ورب ـمــا أك ـثــر .ع ــاب عليه كـثـيــرون هــذا
األداء ،وخصوصًا زمالءه اإلعالميني.
ّ
لكن ،ينسى كثيرون أن هذا األداء كان
نفسه عند مختلف مراسلي املحطات
اللبنانية في قضية مخطوفي أعــزاز،
حـ ــن ح ـ ّـج ــت ال ـت ـل ـف ــزي ــون ــات امل ـحـل ـيــة
ال ــى ه ــذه ال ـب ـلــدة ال ـس ــوري ــة وصـنـعــت
م ــن ال ـخ ــاط ــف «اب ـ ــو اب ــراهـ ـي ــم» نـجـمــا
ت ـ ـل ـ ـفـ ــزيـ ــون ـ ـيـ ــا وش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــة مـ ـس ــامل ــة
ومضيافة.
الضجة اإلعالمية في لبنان بني نشوة
 mtvبــالـنـقــل ال ـح ـصــري ،واإلسـتـفــاقــة
عـ ـل ــى ال ـت ـن ـظ ـي ــر ألخـ ــاق ـ ـيـ ــات امل ـه ـن ــة،
لـ ــم ي ـل ـح ـظ ـهــا الـ ـفـ ـض ــاء ال ـ ـعـ ــربـ ــي ،مــع
تـفـ ّـرد «ال ـجــزيــرة» بنقل حـ ّـي ملجريات
عملية الـتـبــادل مــع مــديــر مكتبها في
ب ـيــروت م ــازن إبــراه ـيــم .ص ــال األخـيــر
وجـ ــال ب ـحــريــة ب ــن م ــواك ــب املـقــاتـلــن
وال ـص ـل ـيــب األحـ ـم ــر .ل ــم ي ـكــن يـحـتــاج
الــى إخ ــراج تلفزيوني مــن «الـنـصــرة»
الـتــي ك ــان عـنــاصــرهــا يـجــولــون أيضًا

ب ـكــام ـيــرات ـهــم املـ ـتـ ـط ــورة .كـ ــان نــاطـقــا
رسميًا بإسمهم .شدد في كل رسائله
عـ ـل ــى أن «ال ـ ـن ـ ـصـ ــرة» ت ـ ـنـ ــدرج ضـمــن
الفصائل السورية املعارضة .وبذلك،
نفى أوتوماتيكيًا صفة اإلرهاب عنها.
ال ـق ـن ــاة ال ـق ـط ــري ــة كـ ــان ت ـح ـت ـفــي أم ــس
ب ـن ـج ــاح وس ــاط ــة ب ــاده ــا ف ــي صـفـقــة
ال ـت ـبــادل .كــانــت ال ــراي ــات ال ـســود تزين
شاشتهاّ .
أصر املراسل ،ومعه املذيعة
ف ــي االس ـت ــودي ــو ع ـلــى ن ـفــي أي تهمة
ع ــن امل ـجــرمــن ال ــذي ــن ك ــان ــوا يـقـبـعــون
في السجون اللبنانية ،بل اعتبروهم
«أسرى» عند الدولة اللبنانية .لم يكن
ج ــدي ـدًا ع ـلــى «الـ ـج ــزي ــرة» ه ــذا األداء،
واملــواكـبــة للجماعات اإلرهــاب ـيــة ،فقد
خبرته عام  2013بعيد إطالق راهبات
معلوال .وقتها أجرت مقابالت معهن،
فشكرن جــادهــن ،ودافـعــت القناة عن
إحـتـجــازهــن الـقـســري بتبنيها رواي ــة
ال ـخ ــاط ـف ــن ب ــأن ـه ــم أنـ ـق ــذن ال ــراه ـب ــات
«خشية مقتلهن بنيران النظام»!.

هل يسمع َاللبنانيون مجددًا
أسماء المبادلين؟
هل تكون الثانية
ثابتة مع سجى الدليمي ،فال
تدرج ضمن تبادل ثالث بعد
راهبات معلوال وصفقة
تبادل العسكريين؟ ال شيء
مضمونًا ،ال معها وال مع
االرهابيين اآلخرين
آمال خليل
ع ـ ـ ــدد م ـ ــن االره ـ ــابـ ـ ـي ـ ــن ال ـ ــذي ـ ــن ب ــادل ــت
ب ـه ــم الـ ــدولـ ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة أمـ ــس أس ــراه ــا
ل ــدى «ج ـب ـهــة ال ـن ـص ــرة» االره ــاب ـي ــة ،من
أصحاب السوابق الذين خبروا التوقيف
وال ـت ـح ـق ـيــق وامل ـح ــاك ـم ــة أمـ ـ ــام املـجـلــس
ّ
العدلي واملحكمة العسكرية ،لكن سنني
اإلحتجاز ووزر املحاكمة وإخالء سبيل
بـعـضـهــم أو ان ـت ـهــاء مـحـكــومـيــة آخــريــن،
لــم تحفزهم عـلــى الـتــوبــة .أعـ ــادوا الـكـ ّـرة
إره ــاب ــا ،إم ــا عـقـيــدة أو انـتـقــامــا أم ألنها
مهنة لم يجدوا سواها.
عند إتمام الصفقة ،قالت سجى الدليمي
لوسائل اإلعالم إنها لن تبقى في عرسال،
ب ــل س ـت ـع ــود م ــع أط ـف ــال ـه ــا األرب ـ ـعـ ــة إل ــى
ب ـيــروت فــي انـتـظــار اإلف ـ ــراج عــن زوجـهــا
الفلسطيني كمال خلف وتسوية أوراق
أطـ ـف ــالـ ـه ــا واس ـ ـت ـ ـصـ ــدار ج ـ ـ ـ ـ ــوازات سـفــر
لإلنتقال إلــى تــركـيــا .ليس معلومًا ملــاذا
ً
اخـتــارت الدليمي هــذه الخريطة وصــوال
إلى تركيا ،حاضنة «النصرة» و«داعش»،
وما إذا كانت تقول الحقيقة في األساس.
وك ـي ــل ال ــدف ــاع عـنـهــا وعـ ــن زوج ـه ــا حنا
جعجع تقدم منذ أسبوعني بطلب إخالء
سـبـيــل خـلــف ويـنـتـظــر أن تـبــت املحكمة
العسكرية فيه بعد إتمام األوراق الالزمة.
حتى ليل أم ــس ،لــم يكن جعجع قــد علم
شيئًا عــن الــوضــع الجديد ملوكلته ،لكنه
فــي لقائهما األخ ـيــر ي ــوم الـجـمـعــة قبيل
نقلها إل ــى األم ــن ال ـع ــام ،لــم يـتـطــرقــا إلــى
مرحلة ما بعد الحرية ،إال أنه يجزم بأنها
تريد اإلبتعاد عن كل املشاكل من العراق
ً
إل ــى س ــوري ــا ول ـب ـن ــان ،ن ــاق ــا عـنـهــا أنـهــا
ترفض الجو املتطرف .فهي «كانت مزينة
شعر تعيش حياة بسيطة ومنفتحة قبل
أن تتشدد بعد زواجها بأحد قادة جيش
الراشدين الذي قتل في األنبار عام .»2010
لـ ـك ــن مـ ـ ـ ــاذا عـ ــن امل ـ ـ ـ ــرأة األخ ـ ـ ـ ــرى ج ـمــانــة
حميد؟ األم لثالثة أوالد وصاحبة محل
للنحاسيات في عرسال ،التي قــادت عن
وعــي وعلم مسبق سيارة مفخخة بمئة

كيلوغرام من املتفجرات ،من بلدتها قبل
أن يــوق ـف ـهــا ح ــاج ــز ال ـج ـيــش ف ــي الـلـبــوة
ب ـنــاء عـلــى اع ـت ــراف ــات نـعـيــم ع ـب ــاس .قيل
إن الـسـيــدة ال ـســافــرة قبلت باملهمة ثــأرًا
لشقيقها الذي قتل في سوريا في معارك
ضد حزب الله .فهل كان احتجاز  22شهرًا
درسًا لها؟.
ُ
مــاذا عن بقية من أفــرج عنهم أمــس ،وما
الذي يمنعهم من استئناف أعمالهم ،أقله
لرد «الجميل» لـ «النصرة» التي اختارتهم
من بني العشرات؟ بني عرسال وجرودها،
تــوزع هــؤالء الذين ربما سنسمع مجددًا
بأسمائهم ،إما انتحاريني أو قياديني أو
ناقلي انتحاريني ...فكل شيء وارد نظرًا
إلى السجل الحافل لكل منهم .استعراض
مـخـتـصــر ع ــن ب ـع ـض ـهــم ،ق ــد يـفـســر مل ــاذا
اختارتهم «النصرة».
ابــن طرابلس إيهاب الحالق ،الشيخ ذو
القامة الطويلة والــرأس األشيب ال يزال
ملف محاكمته مع صهره السوري عبيد
الله زعيتر ،مفتوحًا بتهمة انتمائه إلى
«ال ـن ـص ــرة» ون ـشــاطــه ف ــي صـفــوفـهــا في
الـقـلـمــون ،كــأحــد م ـســاعــدي أم ـيــرهــا أبــو
مالك التلي .أفاد أمام املحكمة العسكرية
ب ــأن ــه ان ـت ـق ــل م ــن ال ـس ــوي ــد ال ـت ــي يـحـمــل
جنسيتها إلــى سوريا عن طريق تركيا

ما الذي يمنع
المفرج عنهم من رد
«الجميل» لـ «النصرة»؟

ل ـي ـقــدم مـ ــواد اإلغ ــاث ــة .ف ــي ع ــرس ــال كــان
الشيخ مصطفى الحجيري (أبو طاقية)
يتسلم منه امل ــواد .وكخدمة «إنسانية»
أيـ ـض ــا ،ط ـل ــب م ـن ــه أبـ ــو خ ــال ــد ال ـس ــوري
(م ــن امل ـســؤولــن عــن تـفـخـيــخ ال ـس ـيــارات
وتـجـهـيــز اإلن ـتـحــاريــن نـحــو لـبـنــان) أن
يصطحب شخصًا سعوديًا من الحمرا
إلى عرسال .الحالق ّ
زوج ابنته لزعيتر،
أو «أبو معن» ،املسؤول اإلعالمي للتلي
ال ــذي ك ــان يـعــرف ب ـ «مــراســل الـقـلـمــون».
واالث ـن ــان بــاملـشــاركــة فــي تــأمــن خــدمــات
لوجيستية لـ ـ «ال ـن ـصــرة» بــن القلمون
ون ـ ـقـ ــل ان ـ ـت ـ ـحـ ــاريـ ــن وال س ـي ـم ــا م ـن ـهــم
ان ـت ـحــاري ال ـس ـيــارة املـفـخـخــة فــي النبي
عثمان.
م ــن س ـجــن زح ـل ــة إلـ ــى عـ ــرسـ ــال ،مـســافــة

اع ـت ــاده ــا ح ـســن ال ـح ـج ـيــري ،الـلـبـنــانــي
ال ـث ــان ــي ع ـلــى الئ ـح ــة الـ ـتـ ـب ــادل ،وال ـ ــرأس
امل ـ ــدب ـ ــر ل ـع ـم ـل ـي ــة خـ ـط ــف األسـ ـت ــونـ ـي ــن
وثــاثــة مــراسـلــن تــابـعــن لهيئة اإلذاع ــة
ال ـبــري ـطــان ـيــة ،وامل ـ ـ ــدان بـقـتــل امل ــؤه ــل في
فــرع املعلومات راشــد صبري« .الفدائي»
( 32عــامــا) ش ــارك فــي مـقــاومــة اإلحـتــال
األميركي في العراق .لم ُيعرف عنه التزام
ديني ،لكنه انقلب إلى متشدد بعد إقامته
ف ــي مـبـنــى اإلســام ـيــن ف ــي روم ـي ــة .وقــد
وض ــع خبرته فــي خــدمــة «ال ـن ـصــرة» بني
فليطا وعرسال.
الـعـسـكــريــون املـ ـح ــررون أم ــس هــم الــذيــن
تسببوا في توقيف الشيخ السوري محمد
يحيى ،وه ــم أنفسهم أن ـقــذوه مــن سجن
رومية بعد توقيف لم يكمل عامًا واحدًا.
أوقفته استخبارات الجيش عند حاجز
وادي حميد مرتديًا حــزامــا ناسفًا فيما
كــان برفقة عضو هيئة علماء املسلمني
الـشـيــخ ح ـســام ال ـغــالــي وثــاثــة ســوريــن
آخرين محملني باألسلحة ،بينما كانوا
في طريقهم للقاء قياديي «النصرة» في
جــرود عرسال «لطلب تعهد منهم بعدم
قتل العسكريني» كما أفاد الغالي حينها،
والذي أطلق فورًاُ .
مـ ــن بـ ــن الـ ــذيـ ــن أط ـ ـل ـ ـقـ ــوا أمـ ـ ــس أيـ ـض ــا،
مجموعة مــن مــوقــوفــي «فـتــح اإلس ــام»،
اخ ـت ــارت ـه ــم ال ـن ـص ــرة م ــن ب ــن ال ـع ـشــرات
الذين ال يــزالــون يحاكمون أمــام املجلس
الـعــدلــي .الـســوري محمد رح ــال املعروف
بـ «أبــو محمد اإلدلبي» لم ُيسق الجمعة
امل ـ ــاض ـ ــي إل ـ ــى ج ـل ـس ــة م ـح ــاك ـم ـت ــه أم ـ ــام
املجلس الـعــدلــي .قبل ليلة ،ســاقــه األمــن
العام إلى املديرية تمهيدًا إلتمام التبادل.
ك ــان املـجـلــس عـلــى وش ــك إصـ ــدار الحكم
بحقه بعد ثماني سنوات من التوقيف.
زمـيــاه فــي معركة نهر ال ـبــارد ،الـســوري
مـحـ ّـمــد عـلــي نـجــم واب ــن مخيم الـيــرمــوك
محمد أحمد ياسني الذي دخل إلى لبنان
ُبهوية سورية مــزورة باسم باسم دياب،
أطلقا أمــس أيـضــا .وبــن املـبــادلــن أيضًا
الـســوري عبد املجيد غضبان ال ــذي كان
مكلفًا مراقبة مقر الرئيس نبيه بري في
عني التينة بايعاز من شقيقه القيادي في
«النصرة» ،والسوري عبد اللطيف اسعد
امل ـح ـكــوم بــالـسـجــن ث ــاث س ـنــوات بجرم
االن ـخ ــراط فــي عـصــابــة مسلحة والـقـيــام
بأعمال ارهابية.
أم ــا عــن كيفية تـســويــة ملفهم قــانــونـيــا،
فـُ ــذكـ ــرت م ـ ـصـ ــادر ق ـض ــائ ـي ــة أن جـمـيــع
املـ ـب ــادل ــن ،امل ــوق ــوف ُمـعـظـمـهــم لـصــالــح
املحكمة الـعـسـكــريــة ،أخ ـلــي سبيلهم من
قبل املجلس العدلي واملحكمة العسكرية
قبل أن ُيتركوا أحرارًا.

ُ
ُ
جرح آل حمية فتح مجددًا
رامح حمية
لم تجف دموع شمال حمية على ابنها
الجندي محمد معروف حمية .منذ
اختطافه في  2آب  ،2014إبان «غزوة
عرسال» ،ومن ثم استشهاده ،لم تهدأ
سريرتها .ال ّ
ّ
وتشم رائحة
تنفك تبكيه
ثيابه .رفعت ّصور ابنها البكر في كل
زوايا املنزل ،علها ّ
تعوضها عن شاهدة
َ
قبره التي لم تحظ بها ،بعدما باءت
محاوالت ّرد جثمانه بالفشل ،لرفض
َوالده معروف حمية الخضوع البتزاز
َ
ُ
القتلة .أمس فتح جرح شمال مجددًا
بعودة جثمان ابنها برغم انها فرحت
لعودة رفاقه الى أحضان أهاليهم .إلى
جانبها ،جلست والدتا الشهيدين علي
البزال وعباس مدلج (لم يسترد جثمان
عباس املوجود مع مسلحي «داعش»)،

تحاول كل منهن مواساة األخرى.
معروف حمية ،والد الشهيد ،عاد
الستقبال املعزين في منزله ،فيما كان
يتابع االستعدادات الستقبال الجثمان
خالل يومني بعد انهاء فحوص الحمض
النووي في املستشفى العسكري في
بيروت .وهو أعرب لـ «األخبار» عن
فرحته لعودة العسكريني إلى عائالتهم
وأهليهم .وأكد أن ظهور مصطفى
الحجيري (أبو طاقية) في عرسال
محاولة «مكشوفة ويائسة منه لتبييض
صورته أمام العالم ،والظهور في مظهر
من يسعى جاهدًا لتحرير األسرى».
وطالب الدولة اللبنانية بعدم املساهمة في
تسهيل أمور «أبو طاقية» ،مشددًا على
أن «ثأرنا عند أبو طاقية نفسه ولو بعد
مئة عام ألنه املسؤول األول واألخير عن
إعدام ابننا».
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سياسة

أوروبا:
النموذج االسرائيلي؟

تقرير
[]2

عامر محسن
في ّرده على منتقديه الكثر بعد مواقف إشكالية أطلقها بشأن الالجئني ومأساتهم في
األشهر املاضية ،قال سالفوي جيجك ان اليسار األوروبي يحتاج الى تحطيم مجموعة
من «التابوهات» حتى يتمكن من التعامل بواقعية مع أزمة الالجئني في اوروبا ،خاصة
في ضــوء هجمات بــاريــس .هــذه «املـحـ ّـرمــات» تـتــراوح بني أن يتخلى اليسار عن فكرته
«الرومانسية» بفتح األبواب أمام كل من يحتاج الى اللجوء ،وأن ال يتورع عن نقد اإلسالم
خوفًا من االتهام بـ»االسالموفوبيا» ،وأن يقبل «حقيقة أن أغلب الالجئني يأتون من ثقافة
ال تتوافق مع املفاهيم األوروبية الغربية عن حقوق االنسان» ويتصرف وفقًا لذلك...
ولكن في العمق ،فإن ّ
أهم ما أراد الفيلسوف السلوفيني قوله هو أن املثقفني األوروبيني ال
يجب أن يخجلوا من الدفاع عن الحضارة األوروبية (من الالجئني وغيرهم) وأن ال ينظروا
الى قيمها كأداة تاريخية لإلستعمار واالمبريالية ،أو كخطاب مهيمن فرض نفسه على
مجتمعات العالم مع انتشار الرأسمالية وتوسعها .يكتب جيجك بأنه ،على عكس النبوءة
الشهيرة لفرانسيس فوكوياما ،غزت الرأسمالية الكوكب من دون أن تغزوه الليبرالية
بشكل مصاحب ،بل أن الرأسمالية لم تعد «اوروبـيــة ـ ـ مركزية» وليست
الديمقراطية
ٍ
في حاجة الى االيديولوجيا األوروبية لبقائها واستمرارها :أنجح الالعبني في السباق
الرأسمالي اليوم وأكثرهم اندماجًا في السوق الدولية هي بلدان ذات «قيم آسيوية» ،يلفت
جيجك ،ليست ديمقراطية أو ليبرالية ،وقد تكون هي مستقبل الكوكب املعولم ،وليس
«االمبريالية الغربية» ونظامها االيديولوجي.
ّ
جزر ثقافية متنافرة ،اذًا ،بحسب جيجك ،و»التراث التحرري األوروبي»
العالم مكون من ٍ
ٌّ
ّ
ّ
ـ ـ كما يسميه ـ ـ هو خاص بالقارة ولن ينتشر ويهيمن بل يتعرض الى مخاطر شتى،
من العوملة الرأسمالية التي تضغط على دولة الرعاية ّ
وتغير االقتصادات األوروبية ،الى
ّ
يتسربون من املحيط املباشر وحروبه ،حاملني معهم ثقافتهم
الالجئني املسلمني الذين
«املـعــاديــة للتنوير» و»مـخــاطــرهــم األمـنـيــة»ّ .
وألن جيجك يــرى «املـسـلـمــن» والـحـضــارة
اطار يشبه ذاك الذي اعتمدته األحزاب اليمينية املتطرفة ،في
األوروبية «املهددة» ضمن ٍ
بداية هجومها على املهاجرين ،فقد خرج باقتراحات عملية تشبه تلك التي كان تطالب
ُ
بها هــذه األح ــزاب في التسعينيات ،والتي كانت تستفظع من قبل الجمهور واملثقفني
ّ
ُ
آنذاك (كأن تفرض حزمة من «القواعد اإلجبارية» التي تمثل «القيم األوروبية» ،كاحترام
التنوع الديني وحقوق املــرأة ،للجم النزعات «املعادية للحريات» في ثقافات املهاجرين)،
وأخرى ال تختلف عن السياسات املتبعة اليوم من قبل الحكومات والـ «ناتو» ،مع املطالبة
بتشديدها ،كتقنني دخول الالجئني ومنعهم من التسلل الى القارة ـ ـ عبر الجيوش ان لزم
األمر ـ ـ و»التدخل االنساني» (عسكريًا) في الدول املجاورة للتحكم بمصيرها ومنعها
من التحول الى مصدر ازعاج ألوروبا ومجتمعاتها.
فكرة «التنوير في دولة (أو قارة) واحدة» التي يطرحها جيجك تختزل التناقض الرئيسي
في تعامل النخب األوروبية مع مسألة املهاجرين :تريد أن تستفيد من موقعها في النظام
الرأسمالي (وهو الذي يؤمن لها دخلها املتفوق ورفاهها التاريخي) وأن تحمي نفسها
منهّ ،تدعي الدفاع عن قيم انسانوية تحررية ،ولكن من أجل مواطنيها فحسب .الالجئون،
ً
أصــا ،لم يأتوا الــى اوروبــا بالتسلل أو بالغزو ،بل ضمن سياسات أوروبـيــة محسوبة
عمرها عقود ،تهدف الى صيانة مستوى التنافسية واالنتاجية في مجتمعات القارة ـ ـ
باملقاييس العاملية ـ ـ واالستفادة من العمالة الرخيصة والكفاءات املهاجرة بسبب فوارق
الدخل في العالم.
ه ــذا قــد يـكــون مــن ع ــوارض ال ـقــوى االم ـبــراطــوريــة حــن تـنـحــدر ،ولـكــن الـنـظــرة املـعــاديــة
للمهاجرين تتناقض ،ألسـبــاب عملية ،مــع أسـبــاب الــرفــاه األوروب ــي وم ـصــادره .قامت
املــؤرخــة البريطانية مــاري بيرد ،وهــي اشتهرت شعبيًا عبر برامجها التلفزيونية عن
ّ
براغماتي أساسًا في
منطق
الحقبة الرومانية ،بالدفاع عن املهاجرين في بريطانيا من
ٍ
بعد من أبـعــاده (هــي تحاجج في كتابها األخير عن رومــا بــأن من أهــم اسباب النجاح
ٍ
االمبراطوري كان اعتماد هوية «رومانية» تتوسع باستمرار ،وتضم الحلفاء واألتباع
واملهزومني بال عقد ،وتجعل اغريقًا وسوريني وافارقة مواطنني «رومانيني») ،فجاءها
ٌ
قاس من الجمهور ،وإهانات وتهديدات.
هجوم ٍ
جيجك يريد شيئًا يشبه النموذج االســرائـيـلــي ،حيث التنوير والديمقراطية والتحرر
ٌ
ٌ
وأسالك شائكة تفصل هذه ّ
القارة عن العالم
حقوق للمواطنني (ذوي الثقافة األوروبية)،
الذي يحيط بها وعن مآسيه ـ ـ وان كانت سببًا رئيسيًا لها .أن تحافظ أوروبا على الرفاه
الــذي يؤمنه اندماجها في السوق الدولية ،ولكن من دون ّ
تحمل تبعات الحروب والفقر
ّ
والتهجير الذي يمثل الوجه اآلخر للرفاه األوروبي وامتيازات املواطنني هناك.
قد تبدو هذه املعادلة منطقية بالنسبة الى جيجك ،بل و»اخالقية» (طاملا أنها تحافظ على
قيم الديمقراطية والتسامح داخل اوروبا) ،ولكن املشكلة هي :ملاذا سيقبل مئات ماليني
الجائعني املحيطني بأوروبا الثرية بشروط اللعبة هذه ،طاملا انها ليست في صالحهم؟
ّ
يستنكف «الخاسرون» ،قليلو الحظ في هذه املعادلة ،والذين يتزايدون كل سنة،
وملــاذا ّ
عــن التسلل الــى اوروب ــا بــأي سبيل مـتــاح ،أو خــرق قوانينها أو قرصنة سفنها؟ وهل
تستطيع اوروبــا ،بجيوشها الهزيلة اليوم وبناها الليبرالية ،أن تضبط هذا الطوفان؟ ان
ً
خطة جيجك الحتواء الهجرة والالجئني وحراسة معابر القارة تحتاج اصال ،في غياب
أنظم ٍة «متعاونة» في الدول املجاورة تقوم هي بقمع املهاجرين وضبطهم ،الى ما يشبه
الفاشية العسكرية لتطبيقها ـ ـ فأين تصير قيم الديمقراطية والتحرر حينذاك؟

أزمة الالثقة بين مسيحيي

يغامر الحريري بكل رصيده المسيحي في تحديه المكونات المسيحية لفريقه (هيثم الموسوي)

خلقت التسوية بين الرئيس
سعد الحريري ورئيس تيار
المردة سليمان فرنجية أزمة
بين الحريري ومسيحيي 14
آذار .أزمة الالثقة ستكون
عنوان المرحلة المقبلة،
مهما كانت نتيجة التسوية
هيام القصيفي
«رئ ـيــس تـيــار امل ــردة الـنــائــب سليمان
ف ــرن ـج ـي ــة رئ ـي ـس ــا ق ـب ــل ن ـه ــاي ــة ال ـع ــام
ال ـجــاري» .يـكــاد يـجــزم تـيــار املستقبل
ب ــذل ــك« .س ـل ـي ـمــان فــرن ـج ـيــة ل ــن يـكــون
رئيسًا» ،يؤكد ،بقوة ،معارضوه الذين
أصبحوا مزيجًا من قوى  8و 14آذار.
وبـ ـغ ــض ال ـن ـظ ــر ع ـ ّـم ــن س ـي ـك ــون عـلــى
ح ــق ،وق ـبــل أن تـتـضــح مـعــالــم رئــاســة

ال ـج ـم ـهــوريــة وع ـ ّـم ــا إذا ك ــان فــرنـجـيــة
س ـ ـي ـ ـكـ ــون ال ـ ــرئ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـخ ـ ــام ـ ــس ف ــي
ج ـم ـه ــوري ــة ال ـط ــائ ــف ل ـي ـن ـهــي ش ـغ ــورًا
رئاسيًا دام أكثر من سنة وستة أشهر،
ثمة نقاش ،في مكان آخر ،عن األضرار
الـتــي وقـعــت فــي صـفــوف  8و 14آذار.
تــرش ـيــح فــرن ـج ـيــة ل ــم ي ـخ ـلــط األوراق
ب ــن ال ـطــرفــن ،ب ــل ض ــرب ال ـعــاقــة بني
ّ
املكونات األساسية في كال املعسكرين،
وهو أمر لن يكون من السهل معالجة
ذيوله ،سواء انتخب زعيم املردة أو لم
ينتخب.
فــأن يكون فرنجية مرشحًا للرئاسة،
أو أن يــأتــي رئ ـي ـســا ،بـفـعــل «ان ـق ــاب»
م ــن ق ــوى  8آذار عـلــى فــريــق  14آذار،
بـسـيـنــاريــو يـ ّشـبــه  7أيـ ــار ،ك ــان يمكن
أن ي ـك ــون أخ ـ ــف وط ـ ــأة ع ـلــى قـ ــوى 14
آذار ،مـ ــن أن يـ ـك ــون ال ــرئـ ـي ــس سـعــد
ال ـح ــري ــري ع ـ ــراب ال ـت ــرش ـي ــح ،بصمت
و»تـ ـقـ ـي ــة» م ـط ـل ـق ـتــن .م ــا ح ـص ــل وم ــا
يحصل من ردود فعل على ما قــام به
ّ
يتعدى التسليم بسيناريو
الحريري

بورتريه

غطاس خوري:

بنــك انـرتكونتيننتــال لبنــان ش.م.ل.

رف بنــك انرتكونتيننتــال لبنــان ش.م.ل ، .يف ســياق اصــداره لســندات الديــن
يتـ ّ
املرؤوسة ،بأن يعلن أن كتيّب اصدار سندات الدين املرؤوسة ()Offering Circular
ســيكون متوفــرا ً لــدى وكيــل االصــدار بنــك انرتكونتيننتــال لبنــان لالســتثامر
ش.م.ل .ويف جميــع فــروع بنــك انرتكونتيننتــال لبنــان ش.م.ل ،حيــث ميكــن
االطــالع عليــه واســتالم نســخة منــه وذلــك منــذ تاريــخ  4كانــون األول 2015
خــالل ســاعات دوام العمــل العــادي ،كــام يعلــن املــرف أنــه ميكــن ،ملــن
يرغــب  ،االكتتــاب بهــذه الســندات إبتــدا ًء مــن يــوم  4كانــون األول 2015
ولغايــة  5كانــون األول  2015خــالل ســاعات دوام العمــل العــادي.

رئ ــاس ــي وب ـت ـســويــة إقـلـيـمـيــة ودول ـيــة
تنهي الـشـغــور الــرئــاســي .سياسيون
وإع ــامـ ـي ــون م ـم ــن روج ـ ـ ــوا وس ـ ّـوق ــوا
ل ـف ـك ــرة  14آذار ول ــزع ــام ــة ال ـح ــري ــري
ّ
لـ ــ»ث ــورة األرز» ،ووزع ـ ـ ــوا االت ـهــامــات
يمينًا ويـســارًا لكل من انتقد أو خرج
ع ــن عـ ـب ــاءة ال ــزع ــام ــة ال ـح ــري ــري ــة ،هــم
اليوم أولــى ضحايا انقالب الحريري
الثاني بعد زيارته سوريا ونومه في
ضيافة الرئيس السوري بشار األسد.
وكــل التبريرات التي تعطى الـيــوم ،ال
يمكن أن تقنع هؤالء ،ممن انتموا إلى
فريق  14آذار منذ عام  ،2005بما يقوم
ب ــه ال ـح ــري ــري بــال ـت ـكــافــل وال ـت ـضــامــن
مــع الرئيس نبيه بــري والنائب وليد
جنبالط .لكن املشكلة أن أحدًا من تيار
املستقبل الذي يدافع عن فكرة ترشيح
الحريري لفرنجية ،ال يبدو معنيًا بكل
مــا يـقــال ويكتب وتـتــداولــه صالونات
 14آذار امل ـق ـف ـل ــة وال ـع ـل ـن ـي ــة .ي ـغــامــر
ال ـحــريــري بـكــل رص ـيــده املـسـيـحــي في
ذهابه إلى تحدي املكونات املسيحية

كاسحة األلغام
الحريرية
ليا القزي
مـ ـن ــذ ت ـس ـع ـي ـن ـي ــات الـ ـ ـق ـ ــرن املـ ــاضـ ــي،
ف ــي «زمـ ـ ــن» رف ـي ــق ال ـح ــري ــري ونـجـلــه
غطاس
بـعــده ،تمكن الـنــائــب الـســابــق
ّ
خــوري من تكريس نفسه «ديــك امللف
املسيحي» فــي تيار املستقبل« .وفـ ً
ـاء
ّ
لخط الرئيس الشهيد» ،اعتاد نقيب
األطـ ـب ــاء ال ـســابــق أن ُي ـقــدمــه حـلـفــاؤه

«أضـ ـحـ ـي ــة عـ ـل ــى مـ ــذبـ ــح ال ـت ـس ــوي ــات
السياسية» ،مكتفيًا بمنصب «كبير
مستشاري سعد الحريري» ووسيطه
مع األطراف املسيحية.
ي ـع ــود اس ـم ــه الـ ــى ال ــواج ـه ــة ع ـنــد كل
مـشــروع تـســويــة .هــو صــاحــب نظرية
«االنـ ـفـ ـت ــاح ع ـلــى م ـي ـشــال عـ ـ ــون» .زار
الــرابـيــة الـتــي يجمعه بجنرالها حب
الــزراعــة وحـبــك تفاصيل الـلـقــاء الــذي

ُعقد في روما بني الرجلني في كانون
ال ـث ــان ــي م ــن الـ ـع ــام املـ ــاضـ ــي ،ق ـب ــل أن
تـفـشــل ال ـت ـســويــة .م ـنــذ ن ـحــو ثـمــانـيــة
أش ـ ـهـ ــر ،ب ـ ــدأ خـ ـ ـ ــوري ،ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مــع
الـنــائــب ولـيــد جنبالط والــوزيــر نهاد
املشنوق ،العمل على اقناع الحريري
بدعم ترشيح النائب سليمان فرنجية
لرئاسة الجمهورية .قبل شهرين ،زار
بـنـشـعــي وطـ ــرح ال ـف ـكــرة ع ـلــى رئـيــس
تـ ـي ــار املـ ـ ـ ــردة ال ـ ــذي ي ـج ـم ـعــه بـ ــه ح ـ ّـب
الصيد.
ليس ابن بلدة كفرنيس الشوفية زاهدًا
باملناصب ،وهــو لــم يخف طموحاته
بحسب ما نقل في «ويكيليكس» عن
السفير األميركي السابق لدى لبنان
جيفري فيلتمان الــذي قــال إن خوري
ُ
«يـســوق طموحاته الرئاسية ،كباقي
السياسيني املــوارنــة» .وتنقل مصادر
متابعة الجتماعات باريس اللبنانية
أنـ ــه انـ ـت ــزع وع ـ ـدًا بـ ــأن ُ
«يـ ـع ــن وزيـ ــرا
فــي الـحـكــومــة ال ـجــديــدة» إذا نضجت
«طبخة ترشيح فرنجية».
ت ـع ــرف االخ ـت ـص ــاص ــي ف ــي ال ـجــراحــة
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المشهد السياسي

 14آذار والحريري
في الفريق الذي ينتمي إليه ،من أجل
تسوية لم يحصد منها حتى اآلن إال
معارضة قوى  14آذار لها .وهو يغامر
بكل الشخصيات املستقلة التي وقفت
إل ــى جــان ـبــه ف ــي ع ــز الـتـضـيـيــق عـلـيــه،
وبــالـحـلـفــاء الــذيــن وق ـفــوا مـعــه بـعــد 7
أيار ،وأولهم القوات اللبنانية .مشكلة
الحريري اليوم هي أن ال ثقة مسيحية
به بعد لقاء باريس ،ليس بسبب قيامه
بتسوية يــرى أنها مفيدة ويعتبر أن
املسيحيني أخطأوا بعدم االتفاق على
رئيس للجمهورية خــال سنة وستة
أش ـه ــر ،ب ــل ألنـ ــه ،خــافــا لـفــرنـجـيــة ،لم
يطلع أحـدًا من حلفائه على ما يرسم
من تسوية مع بري وجنبالط.
بتسويته هــذه يضع الحريري نفسه
في مكانة العداء للمسيحيني (بعدما
ً
اس ـت ـع ــدى ط ــوي ــا مـسـيـحـيــي ال ـت ـيــار
الوطني الحر) ،أو األكثرية املسيحية
ال ـت ــي ت ــرف ــض أن ي ـق ــرر ال ـح ــري ــري مــا
ي ـ ــراه م ـنــاس ـبــا ل ـع ــودت ــه إلـ ــى ال ـســرايــا
الحكومية على حسابها ورغمًا عنها،
وب ــاس ـت ـخ ــدام مـ ــلء ال ـ ـفـ ــراغ ال ــرئ ــاس ــي
وسيلة لعودته إلى بيروت .وللتذكير،
ف ــإن ــه يـ ــوم كـ ــان ال ـع ـم ــاد م ـي ـشــال عــون
وال ــدك ـت ــور سـمـيــر جـعـجــع والــرئ ـيــس
أم ـ ــن الـ ـجـ ـم ـ ّـي ــل ف ـ ــي الـ ـسـ ـج ــن أو فــي
بـ ــاريـ ــس ،ك ـ ــان ال ـب ـط ــري ــرك م ـ ــار نـصــر
الـ ـل ــه بـ ـط ــرس ص ـف ـيــر ي ـت ـح ــدث بــاســم
املسيحيني .وحني زاره الرئيس رفيق
الحريري ،في  6آذار  ،1998قال له عبر
مــذكــرة رسـمـيــة إن «املسيحيني عامة
واملوارنة خاصة ال يقبلون بعد اليوم
بــالــوضــع الــراهــن ال ــذي يـغـ ّـيــب دورهــم
ودور مرجعياتهم» .الكالم نفسه يمكن
أن يقال اليوم للحريري االبن ،ولو عن
غير لسان بكركي التي تتردد أنباء عن
موافقتها على ترشيح فرنجية.
ال ـق ـص ــة ال ـ ـيـ ــوم ل ـي ـس ــت اخـ ـتـ ـي ــار اس ــم
امل ــرش ــح س ـل ـي ـمــان فــرن ـج ـيــة فـحـســب،
بــالـنـسـبــة إل ــى ق ــوى  14آذار ،ب ــل هي
أي ـ ـضـ ــا م ـ ــا ي ـم ـك ــن أن ي ـخ ـل ـق ــه خ ـي ــار
الـحــريــري السير مــن دون حلفائه في
تـســويــة ،ولــو كــانــت إقليمية ودولـيــة،
م ــن ت ــداع ـي ــات ع ـلــى م ـس ـتــوى الـعــاقــة
والـ ـش ــراك ــة ب ــن ال ـح ــري ــري ب ـمــا يمثل
واملسيحيني .فمن صــاغ تسوية على
ه ــذا ال ـن ـح ــو ،ال يـمـكـنــه أن ي ـتــوقــع أن
ت ـكــون  14آذار بـعــد ل ـقــاء بــاريــس هي
نفسها كما كانت قبله .وهــذا الفريق
لـيــس مـسـتـعـدًا ف ــي ك ــل م ــرة أن يلملم
آثــار الخيبات املتتالية على جمهوره
وعلى وسطه السياسي.
ف ـ ــي املـ ـقـ ـل ــب اآلخـ ـ ـ ـ ــر ،ال ي ـم ـك ــن أي ـض ــا

العامة الــى الحريري األب وجنبالط،
ف ــي ث ـمــان ـي ـن ـيــات الـ ـق ــرن امل ــاض ــي ،في
مـسـتـشـفــى ال ـجــام ـعــة األم ـي ــرك ـي ــة فــي
ّ
بـ ـي ــروت ح ـي ــث ك ـ ــان ي ـع ـم ــل .ت ــوط ــدت
ّ
عالقته بالرئيس الــراحــل ال ــذي كلفه
أولى ّ
مهماته ،وهي فتح قناة تواصل
مع العماد عون عندما كان في منفاه
الباريسي ،بالتعاون مع رجل األعمال
عـمــاد ال ـحــاج .انـتـخــب نقيبًا لالطباء
ع ـ ــام  ،1998ول ـ ــم تـ ـح ــل االت ـ ـهـ ــامـ ــات
وال ــدع ــوى ال ـت ــي رف ـع ــت ض ــده ف ــي ما
يتعلق بكلفة تشييد «بيت الطبيب»
دون انتخابه نائبًا عــن بـيــروت على
الالئحة الحريرية عام .2000
ف ــي ع ـ ــام  ،2001ت ــأس ــس «لـ ـق ــاء قــرنــة
شـهــوان» املـعــارض للوجود الـســوري،
بــرعــايــة ال ـب ـطــريــرك امل ــارون ــي الـســابــق
نصرالله صفير ،فكان خوري« ،صهر»
سوريا (متزوج رئيسة قسم االنعاش
ف ــي الـجــامـعــة األم ـيــرك ـيــة سـمــر جـبــور
مــن صافيتا) ،مــن أب ــرز وج ــوه «اللقاء
ال ـت ـشــاوري» ،الـتـجـ ّـمــع املسيحي الــذي
ت ــرأس ــه ن ــائ ــب ب ـش ــري الـ ــراحـ ــل ق ـبــان

نـفــي ال ـتــداع ـيــات ال ـتــي أحــدث ـهــا خـيــار
فــرن ـج ـيــة وت ـق ــدم ــه ع ـلــى ال ـع ــاق ــة بــن
ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـحــر واملـ ـ ــردة ،مهما
كــابــر ال ـطــرفــان فــي نـفــي أي تــداعـيــات
ل ـه ــا ،وخ ـص ــوص ــا ف ــي ال ـش ـم ــال .وهــو
ّ
سيرتد أيضًا عليهما مهما كانت
أمر
نتيجة هذه التسوية.
لكن بقدر ما هي األضــرار التي وقعت
حتى اليوم كبيرة ،يمكن الكالم أيضًا
عن األضرار الواقعة حتمًا إذا لم تنجز
التسوية.
ك ــام السفير الـسـعــودي عـلــي عــواض
الـ ـعـ ـسـ ـي ــري الـ ـ ـ ــذي ع ـ ـ ــاد إل ـ ـ ــى ل ـب ـن ــان،
أث ـنــاء زي ــارة مستشار املــرشــد األعـلــى
للجمهورية اإلسالمية اإليرانية علي
أك ـب ــر واليـ ـت ــي ،بـ ــأن ال ــري ــاض «ت ــدعــم
أي مـ ــرشـ ــح يـ ـجـ ـم ــع عـ ـلـ ـي ــه األش ـ ـقـ ــاء
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــون ع ـم ــوم ــا وامل ـس ـي ـح ـي ــون
خصوصًا» ،أثــار االرتـيــاح في الفريق
املسيحي املعارض لتسوية الحريري،

األضرار التي ستقع
إذا لم تنجز التسوية
بقدر األضرار التي
وقعت حتى اليوم
وأث ـب ــت بـحـســب م ـص ــادر ه ــذا الـفــريــق
صـحــة مــا كــانــت تـقــولــه مـنــذ أي ــام بــأن
السعودية لن توافق على التسوية من
دون رض ــى حلفائها املـسـيـحـيــن ،أي
القوات اللبنانية.
لكن تحول فريق القوات والتيار فريق
م ـمــان ـعــة ل ـل ـت ـســويــة ،ي ـط ــرح أمــامـهـمــا
تحديًا أكبر من مرحلة ما قبل االتفاق
ب ــن ال ـح ــري ــري وفــرن ـج ـيــة .ألن عــرقـلــة
وص ــول فرنجية شــيء واالنـتـقــال إلى
مــرحـلــة إن ـجــاز االسـتـحـقــاق الــرئــاســي
شــيء آخ ــر .واالكـتـفــاء املسيحي بمنع
وص ـ ــول فــرن ـج ـيــة ال ي ـع ـنــي ال ـتــوصــل
إلـ ــى ح ــل ألزمـ ـ ــة ال ــرئ ــاس ــة .وال ـت ـبــريــر
الذي يعطيه الحريري بأنه يهدف من
تسوية فرنجية إلى إنجاز االستحقاق
الـ ـ ــذي لـ ــم يـ ـق ــدر ع ـل ـي ــه امل ـس ـي ـح ـي ــون،
سيكون حينها فــي محله .وأي فشل
للتسوية من دون تقديم عون وجعجع
ب ــدائ ــل ،سـيـعـيــد األمـ ـ ــور إلـ ــى الـنـقـطــة
الصفر مجددًا.

عيسى ال ـخــوري ع ــام  ،2002بهندسة
مباشرة من الحريري وجنبالط ،بهدف
م ـح ــاص ــرة «الـ ـق ــرن ــة» ،وت ــأم ــن غ ـطــاء
مـسـيـحــي ل ـل ــوج ــود الـ ـس ــوري .اجـتـمــع
«اللقاء» حول مأدبتي غداء ،األولى في
منزل خوري في كفرنيس ،والثانية في
مـنــزل الـنــائــب الـســابــق نــاظــم الـخــوري
فــي عمشيت ،لكن ّ
تنصله مــن «الــوفــاء
ّ
ل ـســوريــا» ب ــدأ ع ــام  ،2004حــن سلمه
ال ـح ــري ــري مـهـمــة أخ ـ ــرى ،ه ــي «الـعـمــل

«صهر» الدولة
السورية وصديق
المحافظين الجدد في
الواليات المتحدة

إيران وراء نصرالله
والسعودية تثير لغطًا بين حلفائها
أث ــار تصريح السفير الـسـعــودي علي ع ــواض العسيري
ّ
أمس حول موقف السعودية من امللف الرئاسي لغطًا وبلبلة
في أوساط قوى  14آذار والنائب وليد جنبالط ،وتفسيرات
متناقضة ملعنى قوله إن السعودية «مع أي مرشح يجمع
عليه األشقاء اللبنانيون عمومًا ،واملسيحيون خصوصًا،
ألن رئاسة الجمهورية هي املوقع املسيحي األول في الدولة».
وفي مقابل موقف العسيري «الجدلي» ،علمت «األخبار» أن
مستشار املرشد األعلى للثورة اإلسالمية في إيران ،علي
أكبر واليـتــي ،أكــد أن موقف بــاده من انتخابات الرئاسة
«يعبر عنه السيد حسن نصرالله» ،في ّ
في لبنان ّ
رد غير
مباشر على ما تردد من سعي دولي لدى طهران للضغط
على حزب الله من أجل السير في تسوية ترشيح النائب
ّ
سليمان فرنجية .وأكــدت مصادر لــ«األخـبــار» أن واليتي
سمع من األمــن العام لحزب الله ،الــذي التقاه ليل أول من
أمس ،أن «موقف الحزب ال يزال هو نفسه» بتأييد رئيس
تكتل التغيير واالصـ ــاح الـعـمــاد مـيـشــال ع ــون مرشحًا
لرئاسة الجمهورية .وأوضحت أن «االيرانيني واعون ألهمية
وحدة املوقف الداخلي لدى حلفائهم ،بما ّ
يحصن حزب الله
أمام الضغوط التي ّ
يتعرض لها من جهات مختلفة».
موقف العسيري نزل «بردًا وسالمًا» على القوات اللبنانية،
الـتــي يـسـ ّـوق رئيسها سمير جعجع منذ يــوم السبت أن
«موقفًا سعوديًا سيظهر خالل أيام ،مغايرًا ملا يشاع عن
رض ــى س ـعــودي عـلــى خـطــوة (الــرئ ـيــس س ـعــد) الـحــريــري
بـتــرشـيــح فــرن ـج ـيــة» .واع ـت ـبــر جـعـجــع تـصــريــح الـحــريــري
انتصارًا له ،فيما هرع جنبالط وشخصيات في قوى 14
آذار إلى االتصال بالعسيري لالستفسار منه عن فحوى
موقفه ،لـيـ ّ
ـرد األخـيــر بــأن «هــذا هــو املــوقــف السعودي ولم
يتغير» .ورفضت مصادر قواتية معنية ،في اتصال مع
«األخبار» ،التعليق على «كل ما يرتبط بملف ّالرئاسة حتى
الساعة .نحن مستمرون بالصمت» ،بينما علقت مصادر
في  14آذار على كالم العسيري بالقول إن «موقف السفير
ّ
السعودي يؤكد اهتمام السعوديني بالدور املسيحي في
لبنان .وإصــرارهــم على أن يكون هناك إجماع مسيحي،
يعني أن املكونات املسيحية األساسية ال تدعم مرشحًا
ّ
ليس
معينًا ،وال تعتبر الـسـعــوديــة نفسها معنية ،وه ــذا ّ
موقفًا عــاديــا مــن مـصــدر ،بــل موقف السفير الــذي يمثل
اململكة في لبنان» .وشددت على أن «اإلجماع املسيحي هو
املهم ،بمعزل عن رأي الــدول اإلقليمية والكبرى ،ومن هنا
إعالن النيات بني التيار الوطني الحر والقوات
أهمية ورقة
ً
مشيرة إلى أن «أحد األساقفة الفاعلني ّ
يكرر في
اللبنانية»،
األيــام املاضية أنه لوال ورقة إعالن النيات لقضى ترشيح
فرنجية على عون وجعجع».
في املقابل ،قالت مصادر وزارية إن «تيار املستقبل حريص
على ًعدم املواجهة وإثارة أي إشكال مع الدكتور جعجع»،
مؤكدة أنه «ال تغيير في املوقف السعودي ،وما صدر عن
السفير هو موقف دبلوماسي ال يمكن أن يصدر بغير هذه

ّ
عـلــى خ ــط املـصــالـحــة بينه وب ــن قرنة
ش ـهــوان عـلــى قــاعــدة الــرفــض املشترك
للتمديد الميل لحود».
«ضـ ـ ـ ّـحـ ـ ــى» ب ـ ــه ال ـ ـحـ ــريـ ــري االب ـ ـ ـ ــن فــي
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـن ـي ــاب ـي ــة عـ ـ ــام ،2005
ح ــن ط ـلــب م ـنــه االن ـس ـح ــاب ملصلحة
النائبة صوالنج الجميل .رضي «على
مضض» ،اال أنه انتفض على محاوالت
االل ـت ـفــاف عـلـيــه فــي انـتـخــابــات ،2009
عندما علم بأسماء الئحة  14آذار عبر
وسائل االعالم ،بعدما كان من املقررين
ف ــي ه ــذا ال ـف ــري ــق« .ح ـ ــارب» املـسـتـقـبــل
بسالحه عبر توزيع كراتني اعاشة «عن
روح الشهيد رفيق الـحــريــري» ،واتهم
ح ــزب ــي ال ـك ـتــائــب والـ ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة
بأنهما «ال ّ
يؤمنان التمثيل املسيحي
ف ــي ال ـش ــوف» .بــرغــم ذل ــك« ،ب ـقــي وفـيــا
ّ
آلل الـحــريــري ألنــه لــم يتخل يــومــا عن
أصــدقــائــه .ورب ـمــا لــذلــك ال ي ــزال سعد
الحريري يثق به ويحترمه» ،على ما
يقول عــارفــوه ،اضــافــة الــى أنــه «يجرؤ
على الـحــديــث فــي األم ــور الـتــي يرتاب
منها اآلخرون .وهو دفع ثمن قناعاته

مكان معني».
في
ٍ
ّ
أثرت انتخابات  2009سلبًا في عالقته
ب ـج ـن ـبــاط« ،ب ـعــدمــا جـمـعـهـمــا رئـيــس
ج ـم ـع ـيــة الـ ــدفـ ــاع ع ــن امل ـس ـي ـح ـيــن فــي
الشرق توفيق بعقليني» .األخير فتح
أب ــواب ال ــوالي ــات املـتـحــدة أم ــام خــوري
بـعــد اغ ـت ـيــال ال ـحــريــري ،مـســاع ـدًا ايــاه
ع ـل ــى ن ـس ــج عـ ــاقـ ــات مـ ــع امل ـحــاف ـظــن
الجدد وبخاصة مساعد وزيــر الدفاع
األم ـيــركــي ال ـســابــق «وامل ـه ـنــدس األول
لحرب الـعــراق» بــول وولفويتز .حاول
أن ي ـ ـ ـ ــؤدي دور صـ ـل ــة ال ـ ــوص ـ ــل بــن
املستقبل ومــرا ّكــز الـقــرار فــي الــواليــات
امل ـت ـحــدة «اال أنـ ــه ل ــم يـسـتـطــع إطــاحــة
مستشارة الحريري آمال مدللي».
بـعــد «م ـغ ــام ــرة» ال ـحــريــري ـ ـ ـ عـ ــون ،لم
ّ
ي ـي ــأس غ ـط ــاس خ ـ ــوري .ي ـج ـ ّـرب حــظــه
في مغامرة جديدة ،ترمي إلى إيصال
أحد «أعــداء» سعد الحريري إلى قصر
بعبدا .ليس صانعًا للرؤساء بالتأكيد،
لكنه «كاسحة ألـغــام» متخصصة في
إزالـ ــة ال ـعــوائــق الـسـيــاسـيــة عــن الـطــرق
التي تفصل الحريري عن خصومه.

اللغة ،وإن تضمن كلمة فيها بعض املبالغة حول (إجماع)
اللبنانيني ،ألنه ال إمكانية ألن ُيجمع اللبنانيون» .وعن سبب
املوقف السعودي ،لم يستبعد املصدر أن يكون «استيعابيًا
للسياق الـســائــد داخ ــل  14آذار ،ريثما يتم الــوصــول إلى
تفاهمات ومواقف مشتركة».
وكــان جعجع قد استقبل في معراب أمس وزيــر الداخلية
ّ
والبلديات نهاد املشنوق الذي أكد «وجــود اتفاق سياسي
حول كل العناوين االستراتيجية .نظرتنا للبنان وقراءتنا
للوضع الـخــارجــي تتطابق فــي الـعــديــد مــن الـنـقــاط ،ولكن
بطبيعة الـحـ ّـال مستحيل أن يكون هناك اتـفــاق ،»%100
ّ
مؤكدًا أن «لكل فريق وجهة نظره ،ولكن هذا ال يعني أننا
أمام مواجهة أو خالف ،بل نحن في مناقشة مفتوحة ال بد
أن تؤدي إلى مكان ما ملصلحة البلد ومسيرة  14آذار ،وهي
ّ
ليست الهزة األولى في العالقات» .وأك َد أن ترشيح فرنجية
«لم ُيعلن رسميًا بعد» ،وأنه «حني ُيعلن الترشيح رسميًا
تجري مناقشته».
ووص ـفــت امل ـصــادر الـقــواتـيــة الـلـقــاء بــأنــه «ل ـقــاء مصارحة
كامل وواضح بكل األبعاد ،وتحليل كامل لوضع الرئاسة
والوضع السوري والدولي».
من جهتها ،رأت مصادر في التيار الوطني الحر أن «املوقف
السعودي ال ّ
يغير شيئًا بالنسبة إلينا .وإذا كــان يحمل
تغييرًا ما ،فإن تأثيراته ستكون لدى فريق  14آذار ،وليس
في فريقنا ،ألن طرح التسوية جاء من الحريري ،سواء كان
بموافقة سعودية أو ال» ،فيما أكدت مصادر ّوزارية في 8
آذار أن «موقف العسيري دبلوماسي ،وهو بكل األحوال ال
يعني فريقنا ،ألننا لم نسمع حتى اآلن املواقف الرسمية
من الفريق اآلخر».
وك ــان وزي ــر الـخــارجـيــة ج ـبــران بــاسـيــل قــد أص ــدر بيانًا
أمــس وصــف فيه «املــواقــف واألخـبــار املنسوبة» إليه بأنها
«من نسج الخيال الفتنوي وال ّ
تمت الى الحقيقة بصلة».
ولفت في البيان إشارته إلى ّأن ّ
التيار الوطني ّ
الحر «يريد
ً
للبنان رئيسًا ّ
قويًا بتمثيله أوال للمسيحيني واللبنانيني
ً
على قواعد الشراكة املتماثلة» ،و«قانونًا انتخابيًا عــادال
على قــاعــدة الـشــراكــة املتناصفة» ،وأنــه «لــن يألو جهدًا أو
ما أجمع من اللبنانيني ،وعلى
يحسب وقتًا للحفاظ على ّ
رأسهم حلفاؤه الذين لم يتخل عنهم م ـ ّـرة» ،وهــو ما رأت
فيه مصادر تأكيدًا على أن التيار «غير مضغوط بالوقت
وحريص على عدم التخلي عن ًحلفائه».
الى ذلك ،علمت «األخبار» أن خلوة جمعت املعاون السياسي
لألمني العام لحزب الله الحاج حسني الخليل ومدير مكتب
الرئيس سعد الحريري نادر الحريري والوزير علي حسن
خليل ،قبل جلسة الحوار في عني التينة بني حزب الله وتيار
املستقبل ،أول من أمسّ .
وتم وضع عناوين عامة للنقاش
ّ
حول امللف الرئاسي في الجلسة على ضوء املستجدات،
ّ
والتأكيد على عدم وجود أي مواقف أو التزامات تجاه امللف،
مع تكرار موقف حزب الله بالتزام ترشيح العماد عون.

هل انتزع خوري وعدًا بالتوزير؟ (أرشيف)
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مجتمع وإقتصاد
تحقيق لم ّ
الكرام .استقبلته عائلته استقبال
مرور
أمس
من
أول
زوجته،
بقتل
المتهم
منذر،
محمد
سبيل
إخالء
يمر
ّ
زخات الرصاص المبتهج ،على بعد أمتار من عائلة الضحية ،ما ّ
تسبب بسقوط جريحين ّمن اقارب
االبطال ،وسط
الزوجة المغدورة ،كما لم يخل األمر من تساؤالت عن سبب قرار إخالء السبيل ،بكفالة مالية ،في ظل تناقض
الفت في مضبطة االتهام

إخالء سبيل قاتل رقية منذر :تناقضات في مضبطة
راجانا حمية
ه ــل ت ــذك ــرون ال ــرج ــل الـ ــذي ان ـت ـظــر أن
تلفظ زوج ـتــه أنـفــاسـهــا األخ ـيــرة قبل
أن يطلب املساعدة لها؟ هــل تذكرون
الــزوجــة الـشــابــة الـتــي قتلها زوجـهــا،
ـوم أطفالها؟
وهــي راكعة أم ّــام غرفة نـ ُ
هــل تــذكــرون أنـهــا عندما قتلت كانت
تحمل جنينًا في بطنها؟ ملن ال يذكر
وجــه الـشــابــة العشرينية الـتــي قتلها
زوجها بدم بارد ،فهي ّ
رقية منذر التي
ّ ٍ
مرة أخرى ،أمس ،عندما خرج
«قتلت
زوج ـهــا مـحـ ّـمــد م ـنــذر ،املـتـهــم بالقتل
ّ
املتعمد في القرار الظني الصادر في
ح ــزي ــران م ــن ال ـع ــام امل ــاض ــي ،بـكـفــالــة
مالية قدرها  20مليون ليرة لبنانية».
ه ــذا م ــا يـقــولــه وال ــد الـضـحـ ّـيــة أسـعــد
م ـنــذر ل ــ«األخ ـب ــار» .األب ال ــذي أنهكه
خروج «القاتل ورصاص اإلبتهاج به،
أكثر من موت ابنتي».
أمــس ،خــرج «ال ــزوج» خــروج األبـطــال.
ً
ّ
مر من أمام منزل عائلة رقية ،محموال
على أكتاف أبناء «العائلة الكبيرة»،
التي تنتمي لها الضحية أيضًا ،وسط
«ع ــاصـ ـف ــة» مـ ــن ال ـ ــرص ـ ــاص امل ـب ـت ـهــج
ب ـخ ــروج ــه ،م ــا ت ـسـ ّـبــب بــإصــابــة وائ ــل
م ـن ــذر ،قــريــب رق ـ ّـي ــة ،وجـ ّـدت ـهــا ايـضــا.
ّ
محمد ،هي
هذه العائلة ،التي حملت
نفسها التي ضغطت حتى آخر لحظة

ال يوجد في نص
القرار الظني ما يشير إلى أن
رقية منذر قتلت نفسها
ع ـل ــى والـ ـ ــد ال ـض ـح ـي ــة ،أسـ ـع ــد م ـن ــذر،
م ــن أج ـ ــل إسـ ـق ــاط ال ـ ــدع ـ ــوى ،لـلـمـلـمــة
«الجرصة»ّ ،
مروجة لفرضية ّأن ّ
رقية
ّ
انتحرت .وملا لم تفلح ،رسمت حدودًا
مــع ال ــوال ــد املـفـجــوع بــابـنـتــه ،وتــركـتــه
وحده أمام القضاء.
ـات م ــن ق ــرار الهيئة
ال ـ ّي ــوم بـعــد س ــاع ـ ٍ
اإلت ـهــام ـيــة ف ــي ج ـبــل ل ـب ـنــان الـقــاضــي
ب ــإخ ــاء سـبـيــل امل ـ ّـدع ــى عـلـيــه محمد
ضامنة»،
حسن منذر بـ«كفالة مالية
ّ
ّ
مضطرًا «ألخذ الحق
يرى الوالد نفسه
بـيــدنــا» ،مـشـيـرًا إل ــى أن «وائ ــل مـنــذر،
بطلق نــاري فــي يــده ،يرفض
املـصــاب
ٍ
تـقــديــم ّش ـك ــوى» ،م ــردف ــا «يـمـكــن ب ـ ّـدو
ياخد حقو بإيدو» .أما ّ
جدة رقية ،فقد
أدلت «بشهادتها في املخفر ،وأشارت
فيها إلــى أنـهــا رأت خمسة أشخاص
ّ
يصوبونها
يطلقون ال ـنــار ،وكــأنـهــم
عـلــى أح ــد ،ولـكـنـهــا لــم تـعــرفـهــم لــذلــك

ّ
سجلت الشكوى ضد مجهولني».
ّ
عــائـلــة رقــيــة تـســرد مــاحـظــات كثيرة
ع ـلــى قـ ــرار الـهـيـئــة اإلت ـهــام ـيــة ،اول ـهــا
انــه «املـلـتـبــس» ،وثانيها «اإلستثناء
ّ
قضية منذر ،مقارنة
الــذي حصل في
ب ـق ـض ــاي ــا مـ ــدانـ ــن آخـ ــريـ ــن ب ــال ـق ـت ــل،
ويـمـكــن إي ــراد محمد الـنـحـيـلــي ،زوج
الـقـتـيـلــة م ـن ــال ال ـع ــاص ــي ،ك ـن ـمــوذج»،
يقول محامي العائلة ،سمير عبدالله.
ً
في ال ـ ــ«أوال» ،يستغرب عبدالله كيف
حملت الهيئة في قرارها «النقيضني»،
ّ
إذ مــن جهة «ص ــدرت مضبطة إتـهــام
بحق محمد حسن منذر سندًا للمادة
ّ
 547عقوبات (التي ّ
تنص على أن من
قـتــل إنـســانــا قـصـدًا عــوقــب بــاألشـغــال
سنة) ،وأصدرت
الشاقة من  15إلى ّ 20
مذكرة إلقاء قبض بحقه وسوقه إلى
مـحـكـمــة ال ـج ـنــايــات وال ـظ ــن ب ــه أيـضــا
سندًا للمادة  72أسلحة» ،فيما ّقررت
من جهة أخــرى «إخــاء سبيله مقابل
كفالة مالية ضامنة بقيمة  20مليون
ل ـي ــرة لـبـنــانـيــة (…) م ــع إي ـ ــداع املـلــف
النيابة العامة إلحالته إلى مرجعه».
وهو ما يرد في مضبطة اإلتهام التي
حصلت «األخبار» على نسخة منها.
ّ
إذًا ،وبما أن الهيئة االتهامية «ثبتت
التهمة التي خــرج بها الـقــرار الظني،
ك ــان بــاإلم ـكــان إب ـق ــاؤه مــوقــوفــا طاملا
أنها ّ
حولته إلــى محكمة الجنايات»،
يـ ـق ــول عـ ـب ــدالـ ـل ــه ،ال ـ ـ ــذي ي ـش ـغ ــل بــالــه
هاجس ذو شقنيّ ،أولهما «أنــه يمكن
للقاتل أن يتوارى عن األنظار وتجري
محاكمته غيابيًا ،وهــذا ما ال ينفع»،
ّ
وثانيهما أنه «يستطيع التخلف عن
حضور املحاكمات بأعذار قانونية أو
طبية ،وعندما تمتد املحاكمات إلى
ما نهاية ،تصبح املحاكمة بال قيمة،
فمن سيذكر عندها لم كان يحاكم؟»،
يقول عبدالله.
ب ـع ـي ـدًا ع ــن ال ـ ــرأي ال ـقــانــونــي ،ث ـمــة ما
يجب سرده هنا عن حاالت قتل أزواج
كبير حالة
لزوجاتهم تشبه إلــى حـ ٍـد ّ
ّ
محمد
منذر القانونية .ولنأخذ ملف
ال ـن ـح ـي ـلــي ال ـ ــذي ق ـت ــل زوج ـ ـتـ ــه م ـنــال
العاصي .هــذا الــرجــل ال يــزال موقوفًا
حتى هذه اللحظة ،كونه يحاكم أمام
مـحـكـمــة ال ـج ـنــايــات ف ــي ب ـي ــروت .كــان
يمكن للهيئة اإلتهامية التي درســت
ّ
ملفه وأحالته إلــى محكمة الجنايات
بتهمة القتل أن تخلي سبيله مقابل
ـدل م ــادي ،ولكنها لــم تـفـعــل .تركته
بـ ٍ
«عـ ـب ــرة ل ـغ ـي ــره» ،ع ـلــى حـ ـ ّـد قـ ــول أحــد
الناشطني املتابعني للملف .فما الذي
يعنيه هذا اإلستثناء؟
ّ
يتحدث البعض ،من عائلة الضحية
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وبعض الناشطني املتابعني للقضية،
عـ ــن حـ ـص ــول ضـ ـغ ــوط ع ـل ــى ال ـه ـي ـئــة
دف ـع ـت ـهــا إلـ ــى هـ ــذا األمـ ـ ــر .وي ـم ـكــن أن
يكون ذلــك صحيحًا ،إذا ما استندنا
إلـ ــى مـضـبـطــة اإلتـ ـه ـ ُـام ال ـت ــي س ــردت
«ش ـ ـ ـهـ ـ ــادات ال ـ ـ ـ ــزوج املـ ـ ـ ـ ــدان وشـ ـه ــود
الـعـيــان والـجـيــران وشقيقة املـغــدورة
رق ـ ـيـ ــة» ،والـ ـت ــي ك ــان ــت ف ــي مـجـمـلـهــا
ّ
ت ـ ــرك ـ ــز عـ ـل ــى «فـ ــرض ـ ـيـ ــة اإلن ـ ـت ـ ـحـ ــار».
ً
فمثال ،فــي شـهــادة زينة مـنــذر ،تقول
األخـ ـي ــرة «أنـ ـه ــا ش ــاه ــدت شـقـيـقـتـهــا
مريانة وأعلمتها أن شقيقتها رقية
قتلت نـفـسـهــا» ،وهــو مــا تنفيه زينة
ّ
تصرح بهذا مطلقًا».
ووالدها« ،إذ لم
وبالنسبة إلى الشهود ،كانت غالبية
«اإلق ـت ـب ــاس ــات» ،ت ـشـ ّـدد عـلــى «سـمــاع
ً
الزوج بعد حادثة القول يصرخ قائال:
زوج ـت ــي قـتـلــت ن ـف ـس ـهــا» .وف ــي ســرد
الحادثة ،تسرد الهيئة الــروايــة «كما

حــدثــت عـلــى لـســان الـ ــزوج» ،بــإفــادات
متضاربة ،فـتــارة يـقــول «دخـلــت عند
ً
ال ـح ــادي ــة ع ـش ــرة ل ـي ــا وق ــد أح ـضــرت
ط ـ ـعـ ــام الـ ـعـ ـش ــاء وأعـ ـطـ ـي ــت زوجـ ـت ــي
املـسـ ّـدس كــي تضعه فــي خــزانــة غرفة
ً
ال ـن ــوم واسـتـلـقـيــت قـلـيــا ث ــم سمعت
طلقًا ناريًا فاستفقت مذعورًا ورأيت
رقية ّ
ممددة في املطبخ والدماء تسيل
منها (…) ال أع ــرف إن كــانــت تعرف
ّ
تلقيم امل ـس ـ ّـدس ولـكـنـهــا تــرانــي أفــكــه
ّ
عـنــدمــا أن ــظ ـف ــه» .وتـ ــارة أخ ــرى يـقــول
املتهم« :دخلت رقية الصالون وأخذت
امل ـس ــدس ال أع ــرف إل ــى أي ــن ،ودخـلــت
ل ـت ـع ـ ّـد طـ ـع ــام الـ ـعـ ـش ــاء ،وب ـي ـن ـم ــا أن ــا
مستلق سمعت فقعة فدخلت مذعورًا
ووجـ ـ ــدت زوج ـت ــي مـ ـ ـم ـ ــددة .»...وثـمــة
رواي ــة ثــالـثــة وراب ـعــة اي ـضــا ،تــوردهــا
ال ـه ـي ـئ ــة ع ـل ــى لـ ـس ــان املـ ــدعـ ــى ع ـل ـيــه،
إض ــاف ــة إلـ ــى إف ـ ـ ــادات ل ـش ـهــود ع ـيــان،

وت ـق ــري ــر ال ـط ـب ـيــب ال ـش ــرع ــي واألدل ـ ــة
الجنائية.
بـ ـع ــض تـ ـل ــك املـ ـعـ ـطـ ـي ــات يـ ـ ــرد ل ـل ـمــرة
األول ــى ،اذ لــم تكن مــوجــودة فــي نص
الـقــرار الظني ،ال ــذي كــانــت «األخـبــار»
ق ــد ح ـص ـلــت ع ـل ـيــه ،وه ـ ــذه املـعـطـيــات
امل ـس ـت ـجــدة هــدف ـهــا اب ـق ــاء فــرض ـ ّيــة أن
«رقـيــة قتلت نفسها» ،وهــو مــا ملحت
إليه الهيئة .وهــذه األخ ـيــرة ،أصــدرت
مضبطة ّإتهام باألكثرية بعدما ّ
تبي
ّ
«أن ّ
املدعى عليه قام بإطالق النار على
ّ
زوج ـتــه ق ـ ّص ـدًا مــن م ـســدســه الـحــربــي
غ ـي ــر املـ ــرخـ ــص ( ،»)...إال أن رئ ـيــس
الهيئة القاضي عفيف الحكيم خالف
القرار ،ووضع مالحظة لفت فيها إلى
ّ
أن املسألة املثارة تضعنا أما السؤال
«ه ـ ــل أق ـ ـ ــدم املـ ـ ّـدعـ ــى ع ـل ـي ــه ع ـل ــى قـتــل
زوجته وفقًا للقرائن املشار إليها؟ أم
هي من أقدمت على إطالق النار على

تقرير

أعمال البناء في مرجعيون وبنت جبيل شبه متوقفة
داني األمين
قـبــل أك ـثــر مــن  10أش ـهــر ،أص ــدر وزيــر
املالية علي حسن خليل قــرارا يقضي
بتعليق أعمال التحديد والتحرير في
الـقــرى والـبـلــدات الجنوبية الخاضعة
ل ـل ـم ـســح اإلل ـ ــزام ـ ــي ،ب ـع ــد االع ـ ـتـ ــداءات
الكبيرة على االمالك العامة والخاصة
واملخالفات الفاضحة لقانون التحديد
والتحرير التي أثبتتها التحقيقات.
نتيجة هــذا ال ـقــرار ،جــرى تعليق منح
االفــادات العقارية ألصحاب األراضــي،
االمــر الــذي عرقل الكثير من معامالت
الـ ـبـ ـن ــاء فـ ــي عـ ـ ــدد مـ ــن هـ ـ ــذه الـ ـبـ ـل ــدات
الجنوبية.

ت ــأخ ــر أحـ ـم ــد أربـ ـع ــة أش ـه ــرع ــن ال ـب ــدء
ب ــأعـ ـم ــال ب ـ ـنـ ــاء مـ ـن ــزل ــه ،ب ـس ـب ــب ع ــدم
امـكــانـيــة حـصــولــه عـلــى رخ ـصــة بـنــاء.
ي ـ ـقـ ــول أح ـ ـمـ ــد إنـ ـ ــه ت ـ ـقـ ـ ّـدم ب ـط ـل ــب ال ــى
الـقــائـمـقــام وامل ـحــافــظ لـلـحـصــول على
االفادة العقارية من القاضي العقاري،
التي تسمح له بالحصول على رخصة
ب ـن ــاء م ــن الـتـنـظـيــم امل ــدن ــي ،إال ان ــه لم
ي ـت ـم ـكــن مـ ــن الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى االف ـ ـ ــادة
املرجوة .تجدر االشارة في هذا الصدد
الى ان منح هذه اإلفادات من صالحية
القاضي العقاري الذي يسمح باعطاء
اف ــادات عقارية مؤقته بناء على طلب
استرحام يقدمه صاحب املصلحة الى
وزارة املالية.

وي ـش ـي ــر احـ ـم ــد ف ــي ه ـ ــذا الـ ـص ــدد ال ــى
ان الـكـثـيــر م ــن امل ــواط ـن ــن اسـتـطــاعــوا
ال ـح ـصــول عـلــى اف ــادات ـه ــم بـعــد تقديم
ط ـل ــب االس ـ ـتـ ــرحـ ــام «لـ ـك ــن امل ــوافـ ـق ــة ال
تحصل دائـمــا» ،الفتا الــى انــه لجأ الى
اح ــد ال ـس ـمــاســرة الـ ــذي وعـ ــده بـتــأمــن
االف ــادة لــه مقابل  300دوالر اميركي،
علما ان رسم الحصول على االفــادة ال
يزيد على  10آالف ليرة لبنانية ،وفق
ما يؤكد احد املحامني.
يقول أحد رؤساء بلديات بنت جبيل
أن «عشرات طلبات الترخيص بالبناء
بــاتــت ت ـقــدم ال ــى ال ـب ـلــديــة» ،ب ـعــد ق ــرار
وزارة الداخلية الــذي سمح للبلديات
ب ـم ـنــح رخـ ــص ال ـب ـن ــاء ض ـمــن مـســاحــة

السماسرة يعرضون
الحصول عل افادة
مقابل  300دوالر

ال تــزيــد عـلــى  150مـتــرا مــربـعــا ،إال أن
معظم هــذه الـطـلـبــات مـتــوقـفــة ،بسبب
ع ــدم ق ــدرة أصـحــابـهــا عـلــى الـحـصــول
ع ـل ــى االف ـ ـ ـ ــادات ال ـع ـق ــاري ــة ،وبــال ـتــالــي

«فــان قــرار وزارة الداخلية ال يستفيد
منه أبـنــاء الـقــرى والـبـلــدات الجنوبية
الخاضعة للمسح العقاري االلزامي».
ّ
الــافــت أن ع ــددًا كـبـيـرًا مــن مخالفات
ًّ
ال ـب ـنــاء بـ ــدأت تـظـهــر أخـ ـي ــرا ،وتـعــرض
أصـحــابـهــا لـلـعـقــوبــات ،حـتــى إن أحــد
املــواط ـنــن اض ـطــر لــدفــع غ ــرام ــة مالية
بـمـلـيــونــي ل ـيــرة بـعــدمــا لـجــأ ال ــى بـنــاء
خيمة قــرمـيــد مـنــذ عــدة أشـهــر وبــدون
ترخيص« ،فــي الــوقــت الــذي جــرى فيه
غــض الـنـظــر عــن بـنــاء سـتــة م ـنــازل في
إحدى قرى قضاء مرجعيون» ،بحسب
أحد رؤســاء بلديات املنطقة ،الذي اكد
أن «مخالفات البناء ،باتت أمرًا ال ّ
مفر
منه ،لعدم الـقــدرة على الحصول على
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االتهام

فاتن الحاج

ن ـف ـس ـهــا ل ـت ــرت ــاح م ــن م ـظ ــال ــم نـتـيـجــة
ارتباطها باملدعى عليه؟» .ولم يكتف
حكيم بهذا السؤال ،بل ختم مالحظته
ـرد طــويــل بــالـقــول «( )...وفقًا
بـعــد س ـ ٍ
ملــا ورد فــي تـقــريــر مـكـتــب املـخـتـبــرات
الـجـنــائـيــة (…) يـعـنــي أن رقـيــة منذر
ّ
املسدس مرتني
هي من قامت بتلقيم
ّ
(…) وحـيــث أن ــه عـلــى ض ــوء مــا تـقــدم
ّ
يتبي أن املــدعــى عليه هــو مــن قام
ال
بإطالق النار على زوجته بل هي من
أطلقت النار على نفسها (…)».
ه ــذا األمـ ــر وض ــع املـتــابـعــن للقضية
أمام سؤال رئيس :هل ّ
ثمة من مارس
ضغطًا على القضاء «ففعل ما يرضي
الـطــرفــن ،أرض ــى عائلة رقـيــة وعائلة
املدعى عليه» .اذا كــان ذلــك صحيحًا،
ّ
ف ـهــو يـعـنــي أن ال ـق ـض ــاء ص ــار يشبه
عائلة منذر نفسها التي تحاول مللمة
«الجرصة».

رخــص الـبـنــاء»ُ ،مضيفا »:يـجــب حسم
ه ــذه املـشـكـلــة ،تـمــامــا كـمــا يـجــب حسم
الدعاوى والنزاعات القضائية املتعلقة
بمخالفات املسح العقاري واالعتداءات
على امللكيات العامة والخاصة».
ُيذكر ان الكثير من الدعاوى القضائية
امل ــرف ــوع ــة ب ـحــق امل ـع ـتــديــن وامل ـخــات ـيــر
ال ــذي ــن ث ـبــت أن ـهــم اع ـت ــدوا ع ـلــى مـئــات
ُ
الــدونـمــات مــن األراض ــي لــم تـبــت بعد،
االمر الذي اثار استياء عدد من سكان
قــرى وبـلــدات بنت جبيل ومرجعيون،
الــذيــن لـجــأوا الــى «التشهير» بأسماء
امل ـع ـتــديــن إم ــا ع ـبــر ب ـيــانــات مـجـهــولــة
املـ ـص ــدر وإم ـ ــا ع ـبــر م ــواق ــع ال ـتــواصــل
االجتماعي.

أخبار

ظاهرة كفرنبرخ :مشكلة
مياه جوفية أم سطحية؟
يستمر هبوط الصخور
الضخمة من جبل
كفرنبرخ لليوم الثالث.
أمس ،عاينت أجهزة
الدولة الموقع ،فيما
ينتظر األهالي تقرير
اللجنة الجيولوجية التي
سترسلها الهيئة العليا
لإلغاثة اليوم لمعرفة
األسباب والحلول
ً
بقلق ،يترقب أهالي كفرنبرخ حال
جذريًا لالنهيار املستمر في «جبل
الهابطة» .ينتظرون ،كما يقول ابن
ال ـب ـلــدة سـعـيــد م ــرس ــل ،اسـتـكـشــافــا
جـ ــديـ ــا وسـ ــري ـ ـعـ ــا لـ ـب ــاط ــن األرض
إلعطائنا الجواب اليقني حول هذه
الـظــاهــرة الغريبة ،بحسب تعبيره
«ال ـق ـص ــة ب ـت ـخ ـ ّـوف ك ـت ـيــر وال ـن ــاس
ضــايـعــة وم ــش عــارفــة إذا بـتـفــل أو
ّ
بتضل» .يلفت مرسل إلى أن الهيئة
العليا لإلغاثة سترسل غدًا (اليوم)
لجنة جيولوجية لتكشف ميدانيًا
عـلــى املــوقــع ،بـعــد اجـتـمــاع سيعقد
عند الـعــاشــرة صباحًا ،بــن رئيس
ال ـب ـل ــدي ــة ب ـه ـيــج ال ــدلـ ـغ ــان ورئ ـي ــس
الهيئة ال ـلــواء محمد خـيــر .يتمنى
أن ت ـق ــوم ال ـف ــرق ال ـف ـن ـيــة ه ــذه امل ــرة
ب ـس ـبــر غـ ــور األرض وأال يـقـتـصــر
الكشف على الترجيحات مــن دون
تقديم الحلول كما حصل في املرة
املــاضـيــة ،عندما زحـلــت الـتــربــة في
م ـكــان ال يـبـعــد ع ــن امل ـك ــان الـحــالــي
أكثر مــن  50مترًا «يومهاّ ،
رجحوا
أن يكون أحد األسباب وجود نبعة

مياه تضغط على طبقات األرض،
ّ ّ
إال أن الجهات املعنية لــم تقم بأي
خ ـطــوة مـيــدانـيــة بــاتـجــاه املعالجة
وملنع تكرار مثل هذه الحوادث».
أمــس ،حضر إلــى كفرنبرخ ملعاينة
املكان املدير العام لــوزارة األشغال
العامة والنقل بالتكليف املهندس
ط ــان ـي ــوس ب ــول ــس ،م ـح ــاف ــظ جـبــل
لبنان فؤاد فليفل ،قائمقام الشوف
مــارلــن قـهــوجــي ،قــائــد ســريــة بيت
الدين املقدم حنا اللحام وممثلون
عن التنظيم املدني.
بــولــس ي ـقــول لـ ـ «األخـ ـب ــار» إن ــه زار
ك ـف ــرن ـب ــرخ م ــرت ــن ه ــذي ــن ال ـيــومــن
والـتـقــط ص ــورًا لــان ـه ـيــارات ،و«قــد
باتت املنطقة تحت مجهر الوزارة».
ب ـح ـس ــب ب ـ ــول ـ ــس ،ال ـ ــوض ـ ــع دق ـي ــق
واألرض بدت «مشبعة» باملياه قبل
س ـقــوط األمـ ـط ــار ،م ــا يــرجــح بــرأيــه
ف ــرض ـي ــة أن يـ ـك ــون أح ـ ــد األسـ ـب ــاب
ت ـح ــوي ــل م ـ ـجـ ــاري امل ـ ـيـ ــاه امل ـب ـتــذلــة
وامل ـي ــاه ال ـعــاديــة لـلـبـلــدة وال ـب ـلــدات
املجاورة إلى هناك «البلديات كلها
شفت بعيني
دايرة مياهها لهونيكّ ،
رغوة مجارير» .وأوضح أنه ما من
حــل س ــوى تنفيذ م ـشــروع تحويل
مجاري املياه «ألنــو األرض شو ما
كانت قاسية ستتأثر إذا كانت املي
فلتانة» .ال يتردد في القول إن مثل
هــذا املـشــروع مكلف وليست هناك

شبكة المياه
العادية ال تمر في
مكان االنهيارات

اع ـت ـمــادات مــالـيــة لـتـنـفـيــذه« ،علمًا
بأنه ليس من مسؤولية الوزارة بل
يقع على عاتق البلديات».
ف ـ ــي ك ـ ــل األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال ،يـ ــؤكـ ــد ب ــول ــس
ّ
أن ال ـك ـشــف ك ــان أول ـي ــا وسـتـبــاشــر
الـ ـ ــوزارة إعـ ــداد دراسـ ــة جيوتقنية
شاملة وستبني جــدار دعــم جديد،
ل ـك ــون الـ ـج ــدار ال ـق ــدي ــم ال ـ ــذي بنته
م ـنــذ  3سـ ـن ــوات خ ـفــف ال ـك ـث ـيــر من
وطء املشكلة وســاهــم فــي الحد من
األضرار .مع ذلك ،لم يستبعد املدير
الـعــام فــرضـيــة أن يـكــون هـنــاك نبع
متجمع في األرض.
ّ ّ
إال أن رئيس البلدية ينفي أن تكون
شبكة املياه العادية تمر من هناك
ً
أصـ ـ ـ ــا ،وه ـ ــي ش ـب ـك ــة ،ك ـم ــا ي ـق ــول،
حــديـثــة بـتـمــديــدات بالستيكية لم
يمض على إنشائها أكثر من سنة،
الفتًا إلــى أن مـشــروع تنفيذ شبكة
الـ ـص ــرف ال ـص ـحــي ف ــي امل ـن ـط ـقــة لم
ي ـت ـح ـقــق ب ـع ــد« ،وم ـ ــا زل ـن ــا نـعـتـمــد
ّ
الـ ـج ــور ال ـص ـح ـي ــة» .ي ـش ـيــر إلـ ــى أن
«األرض هناك لم تجف يومًا وهي
مبتلة دائمًا بس ما يحصل فظيع
والـ ـحـ ـك ــي مـ ــش مـ ـت ــل ال ـ ـشـ ــوفـ ــة ،إذ
نشهد على تفتت صـخــور ضخمة
وكـ ــأن ه ـن ــاك ت ـفــاعــل كـيـمـيــائــي في
قـلـبـهــا ،واالن ـه ـي ــار مــاشــي وم ــا عم
بيوقف والناس متخوفني كتير».
لـ ــم ي ـع ــاي ــن ال ـخ ـب ـي ــر ال ـج ـيــوت ـق ـنــي
مـ ـحـ ـم ــود ح ـ ـيـ ــدر ال ـ ـظـ ــاهـ ــرة ب ـع ــد،
لـ ـكـ ـن ــه يـ ـ ـن ـ ــوي ذلـ ـ ّـ ــك خـ ـ ـ ــال ه ــذي ــن
الـيــومــن .يـقــول إن ــه ال يستطيع أن
يعطي تفسي ّرًا نهائيًا ملــا يحصل
وخصوصًا أنــه لــم يشهد مثله من
ّ ّ
قبل ،إال أنه يمكن أن يفعل ذلك بعد
معاينة املـكــان ويستطيع أن يقدم
الـحـلــول .فــي امل ـبــدأ ،ينتج االنهيار
ب ـصــورة اســاس ـيــة ،بـحـســب حـيــدر،
من ارتفاع منسوب املياه الجوفية
ما يسبب ضعفًا في التربة.

تقرير

محكمة التمييز :قانون االيجارات نافذ؟
هديل فرفور
مـنــذ نـحــو  5أش ـهــر ،أص ــدر رئيس
الغرفة األولى في محكمة التمييز
ّ
ال ـ ـقـ ــاضـ ــي خ ـ ــط ـ ــار حـ ــدثـ ــي ق ـ ـ ــرارا
استند فيه الى املادة ُ 50من قانون
االي ـجــارات الجديد «املـطـ ّـبــق عمال
بـمــادتــه األول ــى عـلــى جميع عقود
إيـجــار الـعـقــارات املبنية املعقودة
قبل .»1992-7-23
يأتي هــذا الـقــرار ،ضمن «سلسلة»
مــن ال ـقــرارات القضائية الـصــادرة،
في املحاكم البدائية واالستئناف،
تستند الى احكام قانون االيجارات
الجديد .هذه القرارات ّ
تعدت الـ400
حكم ،وفــق نقابة مالكي العقارات
واألبنية املؤجرة التي رأت في قرار
الـقــاضــي حــدثــي «حـسـمــا واضـحــا
بنفاذ القانون وتطبيقه» ،بحسب
ما ورد في بيانها الصادر ،أمس.
فعليا ،تنص امل ــادة  50مــن قانون
االيـ ـج ــارات ال ـح ــال ــي ،ال ـتــي اسـتـنــد
ال ـي ـهــا ال ـ ـقـ ــرار ،ع ـلــى رفـ ــض تمييز
ال ـح ـك ــم االس ـت ـئ ـن ــاف ــي اذا ل ــم يـكــن
ه ـنــاك ت ـعــارض بـيـنــه وب ــن الحكم
االبـتــدائــي ،بمعنى رفــض التمييز
ً
ش ـك ــا« ،وبــال ـتــالــي ال ـق ــرار يـتـطـ ّـرق
الــى ام ــور فرعية طــاولــت دع ــوى ال
تــزال عالقة امــام قاضي االيجارات
البدائي ّ
وميز نقطة معينة من هذه
الدعوى» ،وفق ما يقول رئيس لجنة
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امل ـحــامــن املـكـلـفــة الـطـعــن وتـعــديــل
قانون اإليجارات الجديد املحامي
أديب زخور ،الفتا الى أن القرار «ال
عالقة له باساس الدعوى وبالتالي
بمضمون القانون ،فامللف لم ّيصل
كــامــا ال ــى املـحـكـمــة» .يـ ّـركــز زخ ــور
ع ـلــى «ش ـك ـل ـيــة» املـ ـ ــادة ،ل ـي ـ ّ
ـرد على
مــا ي ـحــاول املــال ـكــون تـصــويــره من
«استقرار في االجتهاد حــول نفاذ
القانون».
يقول رئيس ّ
تجمع املالكني باتريك
ّ
رزق الله أن محكمة التمييز «أكدت
ّ
مـ ــا كـ ـ ــان م ـ ـ ــؤك ـ ـ ــدا» ،الفـ ـت ــا الـ ـ ــى ان
ُ
«القضاء قال كلمته ،وهو ما ترجم
عبر الكثير من القرارات القضائية
الـ ـت ــي صـ ـ ــدرت سـ ـ ــواء م ــن م ـحــاكــم
ال ـ ـبـ ــدايـ ــة او االسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف وح ـتــى
محكمة التمييز»ُ ،
ويشير محامي
ن ـق ــاب ــة م ــال ـك ــي األبـ ـنـ ـي ــة امل ــؤج ــرة
ش ــرب ــل شـ ــرفـ ــان فـ ــي ه ـ ــذا ال ـص ــدد
الــى عشرات األحـكــام الـصــادرة من
محكمة التمييز نفسها ،التي تلت
قـ ــرار ال ـقــاضــي ح ــدث ــي ،واسـتـنــدت
الى احكام القانون الجديد.
«اعـ ـت ــزاز» املــال ـكــن ب ـقــرار املحكمة
ال ـت ـم ـي ـي ــزي ــة ي ـ ـعـ ــود ال ـ ــى ان ه ــذه
امل ـ ـح ـ ـك ـ ـمـ ــة «هـ ـ ـ ـ ــي اعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى مـ ــرجـ ــع
ق ـض ــائ ــي» ،ع ـلــى ح ــد تـعـبـيــر رزق
الله ،فيما يلفت شرفان الى ان هذا
القرار من شأنه أن يؤكد «استقرار
االجتهاد في مسألة نفاذ القانون»،

ُم ـض ـي ـفــا« :الـ ـخ ــاف حـ ــول مـســألــة
نفاذ القانون باتت خلفنا».
ّ
يـ ـ ـع ـ ــل ـ ــق عـ ـ ـض ـ ــو م ـ ـج ـ ـلـ ــس نـ ـق ــاب ــة
امل ـح ــام ــن فـ ـ ــادي ب ــرك ــات ف ــي ه ــذا
الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدد بـ ـ ــال ـ ـ ـقـ ـ ــول« :ف ـ ـ ـ ــي امل ـ ـبـ ــدأ
ال ـق ــان ــون س ـ ــاري امل ـف ـع ــول ،اال انــه
م ـف ــرغ امل ـض ـم ــون ،ف ـك ـيــف يمكننا
تطبيق قــانــون فـ ــارغ؟» ،الفـتــا الــى
ان محاوالت تنفيذه ستصل حتما
الى «حائط مسدود» ،الفتا الى أن
«وزارة الـعــدل لــن تسمح بمواكبة
تنفيذ الـقــانــون ،استنادا ملــا اقرته
هيئة االستشارات في الــوزارة عن
ان ال ـقــانــون ال يـمـكــن تـطـبـيـقـ ّـه في
صـيـغـتــه ال ـح ــال ـيــة» .يـشـيــر زخ ــور
ال ــى ض ــرورة التمييز بــن دع ــاوى
االسترداد واالسقاط وبني دعاوى
ب ـ ـ ــدالت االي ـ ـجـ ــار الـ ـت ــي يـسـتـحـيــل
بـتـهــا ف ــي ظ ــل االش ـكــال ـيــة الـُقــائـمــة
ح ــول ال ـبــديــل عــن الـلـجـنــة املـبـطـلــة
الـ ـص ــاحـ ـي ــات« ،والـ ــدل ـ ـيـ ــل أن ـ ــه لــم
يصدر اي حكم حتى اللحظة يبت
ّ
دعوى تتعلق ببدالت االيجار».
«هـ ــذه ه ــي ال ـع ــدال ــة ال ـتــي يــريــدون
تـطـبـيـقـهــا؟» ،ي ـســأل عـضــو الهيئة
ال ـتــأس ـي ـس ـيــة ل ـل ـج ـنــة الـ ــدفـ ــاع عــن
ح ـقــوق املـسـتــأجــريــن ان ـط ــوان كــرم
م ـت ـه ـم ــا ال ـ ـق ـ ـضـ ــاء ب ـ ـ ـ «االن ـ ـح ـ ـيـ ــاز
ل ـل ـم ــال ـك ــن» ،الفـ ـت ــا الـ ـ ــى خ ـط ــوات
تصعيدية سيقوم بها املستأجرين
في األيام القادمة.

صالح الدنف :ملف يوسف لم يكتمل بعد

أوضح املفتش العام املالي في لبنان ،صالح
ال ــدن ــف ،أن ــه ال يـمـكــن ال ـق ــول ب ــأن التفتيش
املركزي ّ
تحرك في ملف هيئة أوجيرو بعد
ّ
صمت طــويــل ومــريــب ،ألسـبــاب ع ــدة؛ أولها
أن امللفات املالية املتعلقة باملدير العام لهيئة
أوجيرو عبد املنعم يوسف (الصورة) والتي
ي ـج ــري الـتـحـقـيــق ب ـشــأن ـهــا لـ ــدى الـتـفـتـيــش
املــالــي لــم تكتمل بعد بسبب رفــض يوسف
تـسـلـيــم امل ـس ـت ـنــدات ال ـعــائــدة لـهــا مـنــذ أكـثــر
من سنة .رفــض يوسف تسليم املستندات
يــأتــي رغ ــم أن الـتـفـتـيــش امل ــال ــي طـلــب م ــرارًا
وتكرارًا املستندات ،من دون أن يلبى طلبه،
ما اضطره إلى الطلب من وزيــر االتصاالت
اإليعاز ليوسف تسليم املستندات ،إال أن هذا
األخير استمر بالتلكؤ
وامل ـم ــاط ـل ــة وأوعـ ـ ــز إلــى
امل ــوظـ ـف ــن فـ ــي ال ـه ـي ـئــة
االمـتـنــاع عــن تقديم أي
مستند للمفتشني إال
بــإذنــه ،وه ــو ك ــان دائـمــا
يـ ــرفـ ــض اس ـت ـق ـب ــال ـه ــم
ويـتـهـ ّـرب منهم بحجج
مختلفة.
كــذلــك ،تـجــدر اإلشـ ــارة إل ــى أن الـتــأخـيــر في
إصدار القرارات النهائية بشأن هذه امللفات
سببه أيضًا أن بعض املستندات التي طلبها
التفتيش من وزارة االتصاالت لم تصل إليه
بعد ،علمًا بأنه مع اكتمال امللف باملستندات
املطلوبة ،فإن إصدار القرار املالئم من هيئة
التفتيش يستوجب انعقاد هيئة التفتيش
التي لم تنعقد منذ أكثر من  11شهرًا بسبب
عدم توجيه أي دعوة النعقادها.
 1893مصابًا باإليدز في لبنان

أعـ ـل ــن م ــدي ــر ال ـب ــرن ــام ــج ال ــوط ـن ــي ملـكــافـحــة
ال ـس ـيــدا الــدك ـتــور مصطفى الـنـقـيــب ،أمــس،
خالل مؤتمر بمناسبة اليوم العاملي لإليدز،
تحت شعار «عالج اإليدز للجميع» ،أن عدد
اإلصابات الجديدة بلغ حتى تشرين الثاني
امل ـن ـصــرم  113إص ــاب ــة ،أم ــا ال ـع ــدد الـكــامــل
لـلـمـصــابــن ف ــي لـبـنــان فـهــو  1893مصابًا
حـتــى تــاري ـخــه؛ مــن بينهم  %63،7حاملو
ال ـف ـي ــروس و 19،5%م ـص ــاب ــون بــال ـس ـيــدا.
وسـ ّـجــل البرنامج أن  %85،8منهم هــم من
الرجال و %14،2من النساء ،كما أن %31،8
م ــن ه ــؤالء ت ـت ــراوح أع ـمــارهــم ب ــن  15و29
سنة ،و %38،1تتراوح أعمارهم بني  30و49
سنة .كذلك فإن  %81،4من هــؤالء أصيبوا
بــالــداء نتيجة عالقاتهم الجنسية%34،5 ،
هــم مـثـلـيــون و %15هــم مـتـعــددو الـعــاقــات
الجنسية.
وأك ــد ممثل وزي ــر الـصـحــة الـعــامــة الــدكـتــور
بهيج عــربـيــد «أن ـنــا اآلن عـلــى أهـبــة مواكبة
تطور عاملي جديد في العالج أوصت به كل
املراجع العاملية من حيث البدء بالعالج عند
اكتشاف اإلصابة بالفيروس وعــدم انتظار
تطور العدوى الى درجــة معينة أو االعتماد
ع ـلــى م ـق ـيــاس م ـعــن م ــن ح ـيــث ق ــوة جـهــاز
املناعة لدى املصاب أو عدد الفيروسات في
ال ــدم» .وأع ـلــن أن «ه ــذا التغيير الـنــوعــي في
إعطاء العالج نابع من الفكرة األساسية التي
تجمع بني تناول العالج الثالثي مع استعمال
أس ــالـ ـي ــب ال ــوق ــاي ــة ف ــي الـ ـح ــد م ــن اح ـت ـمــال
ن ـق ــل ال ـ ـعـ ــدوى م ــن املـ ـص ــاب إل ـ ــى شــركــائــه
غ ـيــر امل ـص ــاب ــن .وب ـح ـســب ت ـقــديــر الـعـلـمــاء
واالخ ـت ـصــاص ـيــن ف ــي م ـج ــال اإليـ ـ ــدز ،فــإن
طريقة الـعــاج هــذه ســوف تــؤدي فــي نهاية
املطاف إلى السيطرة على الوباء تقديريًا في
عام .»2030

8

األربعاء  2كانون األول  2015العدد 2755

مال وأسواق

لبنان ...االزدهار
في الحضيض
أن يشهد االزدهار في لبنان
تراجعًا قد ال يكون خبرًا
مفاجئًا في ظل األوضاع التي
تمر بها املنطقة وانعكاساتها
على البلد .لكن أن تكون الحرية
الشخصية التي لطاملا تغنى
بها اللبنانيون في أدنى املراتب
العاملية فهذا ما يثير املخاوف،
خصوصًا إذا قارناها مع اململكة
العربية والسعودية وايران التي
يتلهى اللبنانيون باإلضاءة على
واقع الحريات فيهما كنوع من
التفضيل بني محور وآخر.
فبموجب التصنيف السنوي
ملؤشر االزدهار لدول العالم
الذي ينشره مركز األبحاث
اللندني Legatum Institute
والذي يشمل  142دولة من حول
العالم ،والذي يتم احتسابه من
خالل استخدام أكثر من  89من
البيانات التي تضم معلومات عن
املؤشرات العامة كحجم الناتج
املحلي اإلجمالي وعدد العاملني
بداوم كامل وأرقام أخرى مهمة
مثل عدد خوادم اإلنترنت اآلمنة
أو إلى أية درجة يشعر السكان
بالراحة في حياتهم اليومية،
حيث ُت ّ
قسم هذه العوامل الى
عدد من املؤشرات الثانوية وهي:
االقتصاد ،مستوى وفرص
األعمال ،الحوكمة ،التعليم،
الصحة ،األمن ،الحرية الشخصية،
رأس املال االجتماعي .ووفقًا لهذا
املؤشر فإن اإلزدهار في لبنان
يحتاج الى االزدهار.
في عامي  2010و 2011ومن
اصل  110دول شملها التقرير
احتل لبنان املرتبة  84و 82على
التوالي في مؤشر االزدهار .مع
ارتفاع الدول املعنية بالتصنيف
ّ
الى  142دولة حل لبنان في عام
 2012في املرتبة  ،85فيما ترنح
بني املرتبتني  98و 101خالل
األعوام الثالثة املاضية ،محتفظًا
باملرتبة  98عامي  2013و،2015
ومتبوئًا املركز  101عام .2014
نظرة سريعة إلى املؤشرات
الثانوية ّ
تبي لنا املأساة التي
يعيشها لبنان .أسوأ األرقام التي
سجلها لبنان كانت على مستوى
رأس املال االجتماعي حيث حل
لبنان في املرتبة  123عامليًا،
وفي مؤشر الحرية الشخصية
الذي كان األدنى للبنان مقارنة
ّ
بجميع املؤشرات حل في املرتبة
 .124الحرية الشخصية منحت
السعودية املرتبة  110عامليًا
وإيران املرتبة  .131السجل
االشرف للبنان كان في مجال
الصحة مع حلوله في املرتبة 59
عامليًا ،يليها االقتصاد (املركز
 ،)71وفرص العمل (املركز ،)86
التعليم (املركز  ،)89األمن (املركز
 )99والحوكمة (املركز .)109
(األخبار)

نفط

ّأدى شراء الشركة البريطانية للغاز BRITISH
 GASحصة كبيرة في حقل أفروديت القبرصي،
واكتشاف حقل «زهر» (أكبر حقل غاز في العالم)
في مصر أخيرًا ،قرب نطاق قبرص البحري ،الى
عودة اهتمام الشركات العالمية بمنطقة حوض
البحر األبيض المتوسط .هذه التطورات تضع لبنان

أمام فرصة جدية قد ترفع من أسعار بلوكاته،
وتعيده إلى دائرة االهتمام مجددًا .ولكن ،رغم
هذه االكتشافات ،واالثباتات على اختزانه كميات
ضخمة من النفط ،ال ُ يزال لبنان غائبا عن الساحة
االقليمية ،في حين يفترض أن يكون معنيًا
بكل ما يحصل من حوله .السؤال المكرر :ماذا

غاز لبنان ...إسرائيل لن تنتظر
إيفون صعيبي
ف ــي وق ــت تـتـســابــق الـ ــدول االقليمية
على الـبــدء فــي عمليات التنقيب عن
الـنـفــط ،ورغ ــم ال ــدراس ــات الـتــي تؤكد
وجود كميات واعدة من النفط والغاز
ضمن الحدود اللبنانية ،لم يتم حتى
اآلن البناء على هــذه الــداتــا ،ووضــع
م ـن ـه ـج ـي ــة واضـ ـ ـح ـ ــة الس ـت ـث ـم ــاره ــا.
فيما يعمل الـعــدو االسرائيلي بحرًا
وب ـرًا الخـتـصــار املــراحــل واسـتـخــراج
ّ
يضيع فرصة
مــوارده البترولية ،وال
الغتصاب الثروات اللبنانية.
تبلغ مساحة االقـتـطــاع االسرائيلي
مــن البحر اللبناني  860كلم مربعًا
تـغـطــي م ـكــامــن واعـ ـ ــدة م ــن ال ـب ـتــرول
وال ـ ـغـ ــاز .وب ـح ـســب ب ـعــض ال ـخ ـب ــراء،
اعـ ـتـ ـم ــد ال ـل ـب ـن ــان ـي ــون لـ ـ ــدى تــرس ـيــم
الحدود البحرية طريقة ال ـ «جــي بي
أس» ،ف ـي ـمــا اع ـت ـم ــد اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــون
ألخ ـ ـ ــذ اإلحـ ـ ــداث ـ ـ ـيـ ـ ــات عـ ـل ــى األق ـ ـمـ ــار
االص ـط ـنــاع ـيــة .ول ــو حـصـلــت عملية
ال ـتــرس ـيــم بــال ـطــري ـقــة الــدق ـي ـقــة الـتــي
اعـتـمــدهــا لـبـنــان ولـيــس بحسب تلك
ال ـت ــي اع ـت ـمــدت ـهــا اس ــرائـ ـي ــل ،لـكــانــت
ال ـب ـل ــوك ــات  8و 9و 10كــام ـلــة ضمن
الـ ـ ـح ـ ــدود ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،وملـ ـ ــا تـمـكـنــت
اسرائيل بالتالي مــن اغتصاب جزء
كبير منها.
هــذا الخطأ ،بحسب خـبــراء نفطيني،
يتحمل مسؤوليته الجانب اللبناني
عندما وافــق قبل أع ــوام على طريقة
ت ــرس ـي ــم ال ـ ـحـ ــدود ال ـب ـح ــري ــة .وب ــرغ ــم
م ـ ـح ـ ــاول ـ ــة ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــات الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة
تصحيح هــذا الخطأ وتقديم وثائق
اسرائيل رفضت
لألمم املتحدة ،اال ان ّ
متذرعة بــاالتـفــاق املــوقــع مــع قبرص
لترسيم ال ـحــدود .وبحسب الخبراء
أن ـف ـس ـه ــم ،مـ ــن الـ ـ ـض ـ ــروري اإلس ـ ـ ــراع
فــي اتـخــاذ كــل الـتــدابـيــر الــازمــة ملنع
اســرائـيــل مــن ســرقــة الـبـتــرول والـغــاز
م ــن املـنـطـقــة االق ـت ـصــاديــة الـخــالـصــة
العائدة للبنان ،والقيام باالجراءات
القانونية لبت االتفاقية مع قبرص،
إما بإبرامها أو بإلغائها ،والحرص
بــال ـتــالــي ع ـلــى ع ــدم ت ـعــريــض حـقــول

ال ـن ـف ــط الـ ـع ــائ ــدة ل ـل ـب ـنــان ال ـ ــى خـطــر
السرقة من الجانب االسرائيلي .كما
ينبغي على الحكومة اتخاذ التدابير
واالج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـ ــازمـ ـ ــة السـ ـتـ ـع ــادة
الحدود البحرية الجنوبية املعلنة.

لبنان ال يزال سباقا
ي ـ ــؤك ـ ــد املـ ـ ــديـ ـ ــر الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ل ـش ــرك ــة
 Petroservزي ـ ـ ــاد عـ ـب ــس أنـ ـ ــه «رغـ ــم
ال ـت ــأخ ـي ــر ف ــي اق ـ ـ ــرار امل ــرس ــوم ــن ،ال
ي ــزال لـبـنــان ســابـقــا لـكــل دول حــوض
املـ ـت ــوس ــط عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد االبـ ـ ـح ـ ــاث.
التأخير أعطانا وقتًا اضافيًا للتعمق
ف ــي ال ـ ــدراس ـ ــات ،ول ـب ـن ــان ان ـت ـهــى من
املـســح ال ـبــري ،وي ــدرك أن لــديــه أجــود
أن ـ ـ ــواع الـ ـغ ــاز وب ـك ـم ـي ــات ك ـب ـي ــرة فــي
البحر .ما حصل في مصر ،إلى جانب
تـطــورات قـبــرص ،يؤكد وقــوع لبنان
ضمن منطقة غنية بالنفط والـغــاز،
م ــا أدى إل ـ ــى رف ـ ــع أسـ ـع ــار ب ـلــوكــاتــه
ال ـب ـحـ ّ
ـريــة ،وأع ـ ــاد اه ـت ـمــام ال ـشــركــات
بـ ـع ــدم ــا أبـ ـع ــده ــا ت ــأخـ ـي ــر امل ــراسـ ـي ــم
والـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــروف االم ـ ـن ـ ـيـ ــة وال ـس ـي ــاس ـي ــة
غ ـيــر امل ـس ـت ـقــرة» .وأوض ـ ــح أن ال ــدول
املحيطة بالحوض «تـقــوم بتحسني
قوانينها الضرائبية واملالية ناهيك
عــن أم ــوره ــا الـلــوجـسـتـيــة ،مــا يجعل
الشركات أكثر اهتمامًا باالستثمار
لــديـهــا نـظـرًا ال ــى ظــروفـهــا املـسـتـقــرة.
وإذا أراد ل ـب ـنــان اس ـت ـع ــادة اهـتـمــام
الـشــركــات سيكون عليه االستعجال
في إصــدار املراسيم .فهذا هو الوقت
املناسب ملتابعة االعمال التحضيرية
واالسـ ـتـ ـف ــادة م ــن ال ـ ـثـ ــروات املــرتـقـبــة
لدينا بشكل صحيح».
ودعا عبس الى اقرار املرسومني «في
أسـ ــرع وق ــت مـمـكــن ،وال ـب ــدء بــاعـطــاء
التراخيص للشركات ال سيما في ظل
امكانية مساهمة شركات عاملية في
عمليات التنقيب واإلنتاج من حقلي
«كـ ــاريـ ــش» و»تـ ــانـ ــن» ال ـقــري ـبــن من
البلوكات  8و 9فــي املـيــاه اللبنانية،
ما يزيد من امكانية سرقة اسرائيل
ل ـل ـغ ــاز ال ـل ـب ـن ــان ــي مـ ــن خ ـ ــال ال ـح ـفــر
أفـقـيــا تـحــت مـيــاه امل ـتــوســط .تضاف
الـ ــى ذلـ ــك املـ ـف ــاوض ــات ال ـج ــاري ــة بني

يجب اعادة ترسيم
الحدود البحرية الجنوبية
وتقسيم البلوكات
 8و 9الى قسمين
وتلزيمها بالتراضي

إسرائيل وبعض الشركات االوروبية
لنقل ال ـغــاز اإلســرائـيـلــي والقبرصي
واملصري الــى اوروب ــا .لــذا ان لم نبدأ
في استخراج مواردنا في أسرع وقت،
فـسـتـكــون م ـعــرضــة ل ـخ ـطــريــن :االول
السرقة والثاني هو خسارة قيمتها،
اذ سنخسر زبوننا االساسي أوروبا.
ويـ ـكـ ـم ــن ال ـ ـحـ ــل االم ـ ـث ـ ــل ف ـ ــي اع ـ ـ ــادة
ترسيم الحدود البحرية في املنطقة
ال ـج ـن ــوب ـي ــة ،ع ـن ــده ــا ي ـم ـكــن تـقـسـيــم
الـب ـلــوكــات 8و 9ال ــى قـسـمــن وتـلــزيــم
ال ـق ـســم ال ـج ـنــوبــي مـنـهــا بــالـتــراضــي

مكامن الحقول النفطية في الحوض المشرقي للبحر المتوسط

إستثمار

 ...Atelier Du Mielطريق النحل يتحول استثمــ
رضا صوايا
«اب ـحــث عــن الـعـمــل ال ــذي تـحـبــه ،ولــن
املقولة
تعمل فــي حياتك أبـ ـدًا»! هــذه ّ
ال ـش ـه ـيــرة ،لـكــونـفــوشـيــوس ،تلخص
قصة ثالثة شبان لبنانيني ،قادمني
من عالم الهندسة ،قــرروا أن ّ
يحولوا
ش ـغ ـف ـهــم بــال ـط ـب ـي ـعــة ال ـ ــى إس ـت ـث ـمــار
مربح وقصة نجاح.
لــم يـكــن امل ــال وال ـن ـجــاح هــدفـهـ ّـم بقدر
م ـ ــا ك ـ ــان ـ ــوا يـ ـبـ ـحـ ـث ــون ع ـ ــن ل ـ ـ ـ ــذة فــي
إسـ ـتـ ـكـ ـش ــاف ال ـط ـب ـي ـع ــة والـ ـت ــواص ــل
معها عن قرب .بدل أن يكونوا مجرد
ّ
متلقني لسحرها وجمالها ،أرادوا أن
يغوصوا في أعماقها ،ويكونوا جزءًا
ّ
من عطاءاتها حتى وجــدوا ضالتهم
في النحل وإنتاج العسل.
ع ـلــى خ ــاف ال ـعــديــد م ــن امل ـت ــاج ــر ،ال
يـبـيــع  Atelier Du Mielف ــي منطقة
األشرفية منتجًا فقط .السحر في هذا

املتجر أنــه ،إضــافــة الــى تقديمه أكثر
من  30صنفًا من العسل ،يبيع زبائنه
ق ـصــة ن ـجــاح بـ ــدأت م ــن ال ـص ـفــر ،ولــو
ُحـسـبــت منطقيًا العـتـبــرهــا كـثـيــرون
شبه مستحيلة.
لم يملك مؤسسو املتجر ،مارك أنطوان
بو ناصيف ورالف بو ناصيف وربيع
طرابلسي ،أي خبرة في عالم النحل
والـ ـعـ ـس ــل .ل ـك ـن ـهــم ،ت ـم ــام ــا كــالـنـحـلــة
املتنقلة مــن زه ــرة ال ــى زه ــرة ،لحقوا
بشغفهم ولــم يهابوا املخاطرة حتى
وصـلــوا الــى مــا ّوصـلــوا إلـيــه .إنـعــدام
الخبرة كان محفزًا لهم .أرادوا التغلب
عـلــى جهلهم وأن يتقنوا صنعتهم.
ك ـش ـف ــت ل ـه ــم أب ـح ــاث ـه ــم أن ال ـن ـظ ــري
يختلف عن العملي ،وأن تربية النحل
فــي لـبـنــان تفتقر فــي معظم األحـيــان
الـ ــى اإلحـ ـت ــرافـ ـي ــة ،وال ت ـع ــدو كــونـهــا
هـ ــوايـ ــة ل ـل ـع ــدي ــد مـ ــن م ــرب ــي ال ـن ـح ــل.
ول ـص ـق ــل م ـه ــارات ـه ــم واإلبـ ـتـ ـع ــاد عــن

مع بداية ،2015
وبأقل من سنة
ونصف سنة ،بدأ المتجر
ّ
يدر على مؤسسيه
أرباحًا بشكل الفت

العادات الخاطئة املتبعة من كثيرين
مــن املـ ّ
ـربــن فــي لـبـنــان ،ســافــر الشبان
ال ـث ــاث ــة الـ ــى فــرن ـســا ح ـيــث خـضـعــوا
ل ـ ـ ـ ــدورة تـ ــدريـ ــب م ـك ـث ـف ــة س ــاع ــدت ـه ــم
عـلــى إت ـقــان تــربـيــة الـنـحــل وف ــق أرقــى

املعايير .مــا يميز إنـتــاج Atelier Du
ُ
 Mielأن ــه يــرتـكــز عـلــى عملية تـعــرف
ب ــاإلرتـ ـح ــال امل ــوس ـم ــي ،وتـ ـق ــوم عـلــى
ن ـقــل خــايــا ال ـن ـحــل ع ـلــى مـ ــدار ال ـعــام
لتتبع األزه ــار املتفتحة بما يضمن
أن يـكــون العسل طبيعيًا  ،%100من
دون الحاجة الى إطعام النحل السكر
كما يفعل العديد من املربني .وطبيعة
لبنان تسعفهم في هذا املجال ،نظرًا
ال ـ ــى أن تـ ـن ــوع املـ ــواسـ ــم ي ـس ــاع ــد فــي
العثور على األزهــار على مدار العام.
يدير الشباب حوالي  1000خلية نحل
على امتداد لبنان .كانوا في االساس
ي ــدي ــرون  200خ ـل ـيــة ف ـق ــط ،وع ـنــدمــا
الحـظــوا أن البيع سيتخطى اإلنتاج
مــع بــدايــة  ،2015قــامــوا بتبني نحل
من نحالني ،واتفقوا معهم على مسار
معني على النحالت أن تسلكه ،وباتوا
ينتجون اليوم ما بني  15الى  20طنًا
من العسل.
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سيكون مصير مياه لبنان االقليمية المتاخمة
للبحر الفلسطيني والتي باتت موضع نزاع حدودي
مع الكيان الصهيوني؟ وفي حال تحالفت مصر
وقبرص واسرائيل بغية تصدير الغاز الى أوروبا،
هل يكون لبنان خارج الخريطة االقليمية لتصدير
منتجاته النفطية؟

بما يضمن حق لبنان بالحفاظ على
ثرواته ويحد من امكانية اقتناصها
من الجانب االسرائيلي».
وب ـح ـس ــب ادارة م ـع ـل ــوم ــات ال ـطــاقــة
(Energy Information Administration
 ،(EIAفــان الـحــوض املـشــرقــي املمتد
م ــن س ــوري ــا مـ ــرورًا بـلـبـنــان وقـبــرص
واس ـ ـ ــرائـ ـ ـ ـي ـ ـ ــل ،وصـ ـ ـ ـ ــوال الـ ـ ـ ــى مـ ـص ــر،
ي ـح ـت ــوي ع ـل ــى  122ت ــري ـل ـي ــون ق ــدم
م ـك ـعــب م ــن املـ ـ ــواد ال ـن ـف ـط ـيــة.وقــد تم
مؤخرًا اكتشاف حوالي  30تريليون
قـ ـ ـ ــدم مـ ـكـ ـع ــب فـ ـ ــي مـ ـ ـص ـ ــر ،فـ ـيـ ـم ــا لــم

ضـمــن م ــرك ــزه الـطـلـيـعــي ف ــي م ـجــال ال ـح ـلــول املـتـقــدمــة
والحديثة للصيرفة بالتجزئة ،قدم بنك بيبلوس حساب
 The Makersالخاص بالشباب في جامعات لبنانية
عــدة .تـنــدرج هــذه الخطوة فــي إطــار دعــم بنك بيبلوس
املستمر إلى الشباب اللبناني ،فحساب The Makers
مـصـمــم خـصـيـصــا لـلـشـبــاب م ــن س ــن ال ـ ــ 18إل ــى سن
ال ــ ،24ملساعدتهم في أن يصبحوا عناصر فاعلة في

ُيكتشف في قبرص حتى اآلن سوى 5
تريليونات.من هنا يتوقع الخبراء ان
تحتوي املياه اللبنانية على أكثرية
املـكــامــن النفطية املتبقية ،واملــوزعــة
بطريقة عشوائية.

وتـشـغــل بــو دي ــاب حــالـيــا مـنـصــب الــرئ ـيــس التنفيذي
للعمليات ملجموعة املوراد.

أسواق بيروت
تحتفل بعيد الميالد

السرقة مستحيلة؟
م ــن ج ـه ـتــه ،ي ــؤك ــد ال ـخ ـب ـيــر الـنـفـطــي
رودي بــارودي «ان سرقة النفط على
عمق  2400متر أمر صعب جدا ،ومن
املستحيل ان تــوافــق شــركــات عاملية
بحجم نوبل وايني وتوتال وغيرها
على اغـتـصــاب مـخــزون دول ــة أخــرى.
كـمــا أن لـيــس مــن مصلحة اســرائـيــل
افـ ـتـ ـع ــال املـ ـش ــاك ــل ف ـ ــي ه ـ ــذا ال ــوق ــت
ت ـحــدي ـدًا ،اذ ان ه ــدف ه ــذه الـشــركــات
االسـتـفــادة مــن الـثــروة النفطية ،كما
ً
أنـ ــه ل ـي ــس س ـه ــا ال ـت ـن ـق ـيــب بـطــريـقــة
افقية ملساحة تتخطى كيلومترين».
وأضـ ـ ـ ــاف« :ل ــدي ـن ــا قـ ـط ــاع واع ـ ـ ــد ،اذا
ُ
اســتـثـمــر بـطــريـقــة سليمة بـعـيـدًا عن
املـنــاكـفــات الـسـيــاسـيــة والـسـمـســرات،
سيغير وجه لبنان .لذا علينا التحرك
والبت في املوضوع سريعًا ألن لبنان
فــي صلب خــارطــة الـحــوض املشرقي
ويملك امكانيات كبيرة .أما بالنسبة
الى ترسيم الحدود واملنطقة املتنازع
عليها ،فال يمكن حلها اال بعد اقرار
املـ ــرسـ ــومـ ــن الـ ـع ــالـ ـق ــن فـ ــي مـجـلــس
ال ــوزراء ،ومــن ثم التفاوض مع االمم
املتحدة والواليات املتحدة ،بما انها
ال ــوس ـي ــط االب ـ ـ ــرز لـتـصـحـيــح عـمـلـيــة
ترسيم الحدود مع اسرائيل».
وق ــد شــارفــت امل ـفــاوضــات بــن لبنان
وق ـ ـ ـبـ ـ ــرص ل ـ ــوض ـ ــع ن ـ ـ ـمـ ـ ــوذج ات ـ ـفـ ــاق
 unitizationللغاز بــن البلدين على
االنتهاء .وهذا من شأنه ان يؤدي الى
تحديد ش ــروط االحتياطي املشترك
والـ ـ ـع ـ ــائ ـ ــدات امل ـح ـت ـم ـل ــة بـ ــن ل ـب ـنــان
وقبرص التي تشكل مركزا مهما في
منطقة شرق البحر األبيض املتوسط
بفضل موقعها الـجـغــرافــي ،وكونها
ع ـضــوا فــي االت ـح ــاد االوروب ـ ــي .فهل
تستفيق الحكومة قبل فــوات االوان
أم أن لبنان ،وكــالـعــادة ،سيصل الى
الحفل متأخرا؟

ـارًا مربحًا
ي ـقــدم املـتـجــر أك ـثــر مــن  30صـنـفــا من
الـ ـعـ ـس ــل ،ت ـخ ـت ـلــف ب ــاخـ ـت ّــاف ال ــزه ــر
واألشـ ـج ــار .وف ـي ـمــا ي ـصــنــع أك ـثــر من
ُ
 15صنفًا فــي لـبـنــان ،ت ـس ـتــورد بقية
االصناف من فرنسا وإسبانيا وكندا
وأس ـتــرال ـيــا ،وت ـكــون مـسـتـخــرجــة من
أشـ ـج ــار وزه ـ ـ ــور غ ـي ــر مـ ــوجـ ــودة فــي
لبنان أو مــوجــودة بكميات قليلة ال
تكفي لإلنتاج والتصنيع.
بـ ـ ـ ــدأت قـ ـص ــة املـ ـتـ ـج ــر فـ ــي آب 2013
ب ــاسـ ـتـ ـثـ ـم ــار مـ ـب ــاش ــر م ـ ــن الـ ـشـ ـب ــاب
ب ـق ـي ـمــة  50ألـ ــف دوالر ،وقـ ـ ــرض مــن
ك ـف ــاالت بـقـيـمــة  80أل ــف دوالر .بعد
م ـ ــرور خ ـم ـســة أشـ ـه ــر ،أظ ـه ــر املـتـجــر
إمكانيات هائلة ونتائج إيجابية ما
دفــع باملؤسسني الــى ضــخ  100ألف
دوالر إضافية بالتعاون بينهم وبني
«كفاالت» لتطوير األعمال.
ومـ ــع ب ــداي ــة  ،2015وب ــأق ــل م ــن سنة
ون ـصــف س ـنــة ،ب ــدأ املـتـجــر يـ ـ ّ
ـدر على

 The Makersمن بنك بيبلوس
إلى الجامعات اللبنانية

مــؤس ـس ـيــه أرب ــاح ــا ب ـش ـكــل الف ـ ــت ،ما
شجعهم على إستثمار  70ألف دوالر
إضافية ،ولكن هذه املرة من األربــاح،
لتفعيل الناحية التسويقية وتطوير
ال ـع ـم ــل م ــن ح ـي ــث ال ـب ـي ــع بــاس ـت ـقــدام
موظفني جدد ورفع اإلنتاج...
وعلى رغم التنوع الذي يقدمه املتجر
وال ـطــري ـقــة اإلح ـتــراف ـيــة واملـكـلـفــة في
تربية النحل ،إال أن أسعاره تنافسية
ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر وت ــأخ ــذ ف ــي اإلع ـت ـب ــار
الــواق ــع املـعـيـشــي فــي لـبـنــان وال ـقــدرة
الشرائية للمواطنني بما يجعل من
عسل  Atelier Du Mielوجهة ملحبي
ال ـع ـســل ع ـلــى إخـ ـت ــاف إمـكــانـيــاتـهــم
املـ ـ ــاديـ ـ ــة .ويـ ـتـ ـب ــع الـ ـشـ ـب ــاب أسـ ـل ــوب
التفاعل مع الزبائن من خالل رحالت
ينظمونها لــزيــارة قـفــران الـنـحــل ،أو
م ــن خ ــال م ـنــح ال ـ ـ ــزوار ل ــذة ال ـت ــذوق
والـتـمـتــع بــأصـنــاف الـعـســل املـتـعــددة
التي يقدمونها.

مجتمع الغد .يتمتع هذا الحساب بمزايا عدة منها :عدم
وجود أي رسوم على الحساب أو البطاقات ،اضافة الى
االستفادة من مكافآت عدة ومن «أكرم برنامج» ،وهو
برنامج مكافآت حاملي البطاقات األكثر كرمًا في لبنان،
ً
فضال عن حسومات خاصة وعروض استثنائية على
حصص تدريبية وورش عمل.

تنطلق احتفاالت األعياد في أسواق بيروت مع إضاءة
شجرة ميالد تقدمها شركة «باتشي» للسنة الثالثة
على التوالي ،وذلك عند السادسة من مساء يوم السبت
فــي الخامس مــن كــانــون األول .ويلي إض ــاءة الشجرة
ً
ّ
جمعية «تمنى».
توزيع هدايا لخمسني طفال من
تبدأ االحتفاالت باستعراض ميالدي ضمن معرض
«أف ـ ـكـ ــارآرت» الـ ــذي تـنـظـمــه جـمـعـيــة ب ـي ــروت لتشجيع

القطاع الخاص في لبنان
والمشهد السياسي

نظمت جمعية تـجــار بـيــروت بالتعاون مــع بنك لبنان
واملهجر لقاء حواريًا مع سيغريد كاغ ّ
املنسق الخاص
لــأمــم املـتـحــدة فــي لـبـنــان ح ــول «املـشـهــد الـسـيــاســي -
االجتماعي في لبنان ودور القطاع الخاص» .يأتي هذا
اللقاء من ضمن مجموعة املحاضرات التي ُعقدت على
مــدار عــام  2015فــي مركز محاضرات جمعية ّ
تجار
بـيــروت برعاية بنك لبنان واملـهـجــر ،والـتــي تـهــدف الى
إلقاء الضوء على األبعاد االقتصادية املحلية.

الفنانني والحرفيني اللبنانيني من خالل إتاحة الفرصة
أمامهم لعرض أعمالهم ومنتجاتهم بدءًا من هدايا عيد
ً
املـيــاد املميزة وص ــوال الــى الديكور وتصميم األزي ــاء.
ُيفتتح املعرض عند الساعة الخامسة في سوق الطويلة
وسوق أياس ويستمر لغاية  13كانون األول.

أكبر شاشة OLED
في العالم من LG

تكريم بنك الموارد في المؤتمر
المصرفي العربي

على هامش النسخة العشرين مــن املؤتمر املصرفي
ّ
العربي السنوي الــذي نظمه اتحاد املـصــارف العربية،
وبحضور شخصيات سياسية واقتصادية ومصرفية
إل ــى جــانــب  100مــن رؤس ــاء العمليات التنفيذية في
مـصــارف ومــؤسـســات عربية عــديــدةُ ،منحت رئيسة
العمليات التنفيذية في بنك املوراد ش.م.ل نهلة خداج بو
دياب ،لقب إحدى «السيدات العربيات األكثر تأثيرًا في
القطاعات االقتصادية واملصرفية العربية لعام .»2015
تــزخــر نهلة بــو دي ــاب بأكثر مــن  32عــامــا مــن الخبرة
القيادية واإلداريـ ــة فــي كــل مــن كـنــدا ولـبـنــان .وفــي هذا
املجال ،قادت بو دياب عمليات إعادة هيكلة داخل عدد
كبير من املؤسسات على رأسها البنك املركزي الكندي.

اخـتــارت شــركــة إل جــي إلكترونيكس مـطــار إنشيون
الدولي في كوريا الجنوبية للكشف عن أكبر شاشتي
ع ــرض  OLEDف ــي ال ـعــالــم .واس ـت ـخــدمــت الـشــاشـتــن
كـلــوحـتــن إعــانـيـتــن ضـخـمـتــن زي ـنــت بـهـمــا الـصــالــة
الــرئـيـسـيــة لـلـمـطــار .وسـتـتـيــح الـشــاشـتــان املنحنيتان
ُ
العديد من الفوائد للمطار ،ذلك انها ستستخدم بطريقة
تبرز إمكانيات تقنية  .OLEDكما أنه وبفضل خاصية
اإلضاءة الذاتية في كل بيكسيل في شاشات ،OLED
لن يكون هناك أي حاجة إلضاءة  LEDالخلفية الثقيلة،
ما يضفي املزيد من املــرونــة في استخدام الشاشتني
ـدر من
بـحـيــث يـمـكــن تعليقهما م ــن الـسـقــف بــأقــل قـ ـ ٍ
الدعامات.
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الحدث

ُ
«حضن الوطن» وجهة ألف مسلح ...وشمال حماه وجهة الباقين

ُ
ّ
تسوية حي الوعر تنجز
يخرج مسلحو ّ
حي الوعر الحمصي مع
بداية األسبوع المقبل نحو ريف حماه
الشمالي على دفعتين ،ضمن جدول زمني
ألف من
أقصاه 60
يومًا .فيما يبقى نحو ٍ
ّ
مسلحي الحي لتسوية أوضاعهم ،وفق
ُ
ما أنجز من بنود االتفاق النهائي
مرح ماشي
استعاد أهالي ّ
حي الوعر حماستهم
ت ـجــاه ع ــودة الـحـيــاة الطبيعية إلــى
الحي الحمصي املشتعل ،إبان إعالن
اختتام جوالت الحوار بني الحكومة
السورية والفصائل املسلحة املقاتلة
ف ــي الـ ـح ــي ،وإنـ ـج ــاز ت ـفــاهــم يقضي
باتفاق نهائي على خروج املسلحني،
اعتبارًا من يوم السبت القادم ،نحو
إح ـ ــدى قـ ــرى ريـ ــف ح ـم ــاه ال ـش ـمــالــي،
املطلة على سهل الغاب .معاناة نحو
 75أل ــف مــدنــي مـمــن ب ـقــوا فــي الحي

التخوف موجود بالنسبة
إلى ّ
القيمين على االتفاق بعد
تعثره سابقًا

ضمن جــدول زمني أقـ ّـره املجتمعون
بني  60 - 45يومًا ،هي الفترة الالزمة
ل ـت ـســويــة أوض ـ ـ ــاع م ــن ي ــرغ ـب ــون فــي
ّ
ويقدر عدد الراغبني
تسليم أنفسهم.
في العودة إلى «حضن الوطن» بما
يـ ـق ــارب  1000م ـس ـلــح .ف ـي ـمــا تـخــرج
الدفعة الثانية واألخـيــرة مــن الحي،
مع نهاية املرحلة الثالثة من مراحل
تـنـفـيــذ االت ـف ــاق ال ـتــي تـعـقــب مرحلة
تسوية أوضاع العائدين إلى سلطة
الحكومة السورية .ويتضمن االتفاق
ضـمــان خ ــروج الــراغـبــن مــن عائالت
املـسـلـحــن ،لـكـ ُـن بـشـكــل منفصل عن
املـسـلـحــن ،إذ قـ ِّـســم ال ـخــارجــون إلــى
مجموعتني بني مسلحني ومدنيني.
وي ــأت ــي االت ـ ـفـ ــاق األخـ ـي ــر ب ـع ــد فـشــل
محاولتني سابقتني ،خالل هذا العام.
الـ ـتـ ـخ ــوف م ـ ــوج ـ ــود ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ــى
ال ـقـ ّـيـمــن ع ـلــى االتـ ـف ــاق ،ب ـعــد تـعـثــره
سابقًا ،على الرغم من نضج بنوده،
غير أن محافظ حمص طالل البرازي
ّ
أكد في حديث لـ«األخبار» أن «إنجاز
أي مرحلة من مراحل االتفاق الثالث

أمر مفيد ،إذ يمكن معاودة املحاولة
ضمن مراحل متقدمة الحقًا» .ويضع
الهامش الزمني بالحسبان ،مع أمله
ف ــي «نـ ـج ــاح تـطـبـيــق ب ـن ــود االت ـف ــاق
ســريـعــا خ ــال أق ـصــر ف ـتــرة ممكنة».
وي ـنـ ّـص االت ـف ــاق عـلــى دخ ــول قــوافــل
املـ ـس ــاع ــدات اإلن ـس ــان ـي ــة إل ـ ــى ال ـحــي
الـ ـحـ ـمـ ـص ــي ،ال ـ ـتـ ــي ت ـت ـض ـم ــن م ـ ــواد
إغــاث ـيــة غــذائ ـيــة وص ـح ـيــة م ــن األم ــم
املتحدة والجمعيات األهـلـيــة« ،لكن
بكميات محدودة» ،بحسب البرازي.
ويضيف« :بعد  15يومًا مــن خــروج
ّ
الحي يتمكن الناس من
املسلحني من
طبيعيًا».
منه
والخروج
الدخول إليه
ّ
ويـنـفــي وج ــود أي تــرابــط بــن ملفي
مسلحي قدسيا والوعر ،أو الزبداني،
ُّ
مشيرًا إلــى أن البنود السابقة اتفق
عـلـيـهــا ،م ــع اخ ـت ــاف بـسـيــط يتعلق
بــوج ـهــة املـسـلـحــن إل ــى ري ــف حـمــاه
ً
الشمالي ،بدال من طرح وجهة ضمن
ريف ُحمص الشمالي سابقًا.
وقــد أخــرجــت أع ــداد مــن املدنيني من
الــوعــر ال ـجــديــد ،ج ـنــوب ال ـحــي ،على

ّ
مر السنوات الفائتة ،من خالل لجان
املـ ـص ــالـ ـح ــة ،ف ـي ـم ــا ي ـح ـت ـضــن ال ـحــي
امل ـش ـت ـعــل أع ـ ـ ــدادًا م ــن الـ ـن ــازح ــن ،إذ
يتضمن  16مركزًا إليــواء للنازحني،
يـ ـ ـت ـ ــوزع ف ـي ـه ــا  3400ش ـ ـخـ ــص ،أي
م ــا ي ــزي ــد ع ـلــى  600عــائ ـل ــة ،بحسب
إحـ ـ ـص ـ ــائـ ـ ـي ـ ــات رسـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة .وي ـ ـشـ ــرف
ع ـل ــى خ ــدم ــة الـ ـن ــازح ــن ورعــاي ـت ـهــم
ال ـهــال األح ـمــر ال ـســوري والجمعية
الخيرية اإلسالمية (عون) .وبحسب
إح ـص ــائ ـي ــات م ــدي ــري ــة ال ـت ــرب ـي ــة فــي
م ـح ــاف ـظ ــة ح ـم ــص ل ـل ـع ــام ال ــدراس ــي
الـ ـف ــائ ــت ،ف ـ ــإن ع ـ ــدد ال ـ ـطـ ــاب ال ــذي ــن
درس ـ ـ ـ ـ ــوا مـ ـنـ ــاهـ ــج وزارة ال ـت ــرب ـي ــة
السورية في الوعر وحده بلغ ،6500
موزعني على  14مدرسة حلقة أولى
وثــانـيــة وثــانــويــة مختلطة .ويتركز
مـعـظــم املــدن ـيــن ف ــي ال ــوع ــر ال ـقــديــم،
الــواقــع فــي القسم الشرقي مــن الحي
الحمصي.
ّ
ّ
الحي
ُيذكر أن نهر العاصي يفصل
من الجهة الشرقية والجنوبية ،عن
سائر أحياء مدينة حمص.

معاناة  75ألف مدني أصبحت على مشارف االنتهاء (أ ف ب)

املـ ــذكـ ــور ،وفـ ــق إح ـ ـصـ ــاءات رسـمـيــة،
أص ـب ـح ــت ع ـل ــى مـ ـش ــارف االنـ ـتـ ـه ــاء،
ل ـت ـن ـت ـهــي م ـع ـهــا م ــرح ـل ــة دامـ ـي ــة مــن
تاريخ «عاصمة الـثــورة» ،كما يحلو
«ل ـل ـم ـع ــارض ــة األول ـ ـ ـ ــى» تـسـمـيـتـهــا.
وم ــع ت ـحــديــد ال ـس ـبــت م ــوع ـدًا لــوقــف
ّ
إط ــاق ال ـنــار بشكل نـهــائــي ،وتسلم
اإلح ـ ـصـ ــائ ـ ـيـ ــات املـ ـتـ ـضـ ـمـ ـن ــة أع ـ ـ ــداد
الـ ـخ ــارج ــن م ــن امل ـس ـل ـحــن بــات ـجــاه
الـ ـشـ ـم ــال الـ ـ ـس ـ ــوري ،مـ ــن املـ ــرجـ ــح أن
تشمل الدفعة األولــى للخارجني من
الحي  300مسلح ،من بني ما يقارب
 2000يقاتلون داخــل الوعر .أصوات
االش ـت ـب ــاك ــات امل ـس ـم ــوع ــة م ــن ال ـحــي
الذي يبعد عن مركز محافظة حمص
 4كيلومترات غربًا ،خــال االجتماع
املنعقد ،لــم تــؤثــر فــي املجتمعني ،إذ
ّ
إن بنود االتفاق منجزة منذ ما يزيد
ع ـلــى  5أش ـه ــر ،وب ـ ــدأت بــالـتـعـثــر مع
سقوط مدينة إدلب .دفعتان فقط من
املسلحني ستخرجان باتجاه واحد

«الدعم» الروسي
يصل إلى
الشيخ مقصود
أيهم مرعي
تـتـصــاعــد وت ـي ــرة االشـتـبــاكــات
بني «قوات سوريا الديمقراطية»
وذراعـ ـه ــا الــرئـيـسـيــة «وحـ ــدات
ح ـ ـمـ ــايـ ــة ال ـ ـش ـ ـعـ ــب» ال ـ ـكـ ــرديـ ــة
وم ـس ـل ـحــي «ج ـب ـه ــة ال ـن ـص ــرة»
و«أح ــرار الـشــام» و«ل ــواء أحــرار
سـ ــوريـ ــة» ف ــي قـ ــرى كـشـتـعــار
واملــالـكـيــة وتـنــب وش ــوارغ ــة في
ريفي أعــزاز وعفرين في ريف
ح ـلــب ال ـش ـمــالــي .االش ـت ـبــاكــات
دف ـعــت «ال ــوح ــدات» إل ــى إع ــان
ال ـن ـف ـي ــر ال ـ ـعـ ــام فـ ــي «م ـقــاط ـعــة
ع ـف ــري ــن» ،ف ــي وقـ ــت ات ـه ــم فيه
مـصــدر ك ــردي «تركيا بتقديم
الـ ـ ــدعـ ـ ــم ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــري وامل ـ ــال ـ ــي
للنصرة وأخــوات ـهــا ،واتـخــاذهــا
كـ ــأدوات ب ـهــدف تنفيذ حلمها
باملنطقة العازلة على الحدود».
وأكــد أنهم «يملكون اإلمكانات
الكافية لصد الهجمات ،وأنهم
سيعملون على تطهير الريف
امل ـم ـتــد ب ــن ع ـفــريــن وكــوبــانــي
(ع ــن ال ـع ــرب) مــن املـجـمــوعــات
اإلرهـ ـ ــاب ـ ـ ـيـ ـ ــة» .يـ ــأتـ ــي ذل ـ ــك فــي
وق ــت اسـتـهــدفــت فـيــه الـطــائــرات
ال ــروسـ ـي ــة مـ ــواقـ ــع «الـ ـنـ ـص ــرة»
و«أح ـ ـ ــرار الـ ـش ــام» ف ــي املـنـطـقــة
بأكثر من عشر غارات .الغارات
امتدت لتشمل للمرة األولى حي
الشيخ مقصود في ميدنة حلب
الـ ـ ــذي ي ـش ـهــد اش ـت ـب ــاك ــات بــن
«الوحدات» و«النصرة» و«أحرار
سورية» على خلفية اشتباكات
ال ــري ــف ال ـش ـمــالــي ،فــاسـتـهــدف
الطيران الروسي بخمس غارات
م ــواق ــع املـسـلـحــن ع ـلــى طــريــق
الكاستيلو ومحيط الحي.

تقرير

نتنياهو :نعمل في سوريا لمنع تسليح حزب الله
يحيى دبوق
في إقرار نادر ،هو األول من نوعه ،أكد
رئيس الحكومة اإلسرائيلية ،بنيامني
ّ
ّ
نتنياهو ،أن الجيش اإلسرائيلي يشن
غارات وينشط في األراضي السورية،
ملنع حزب الله من التزود بالسالح من
األراضي السورية وعبرها.
إق ــرار نتنياهو ورد فــي كلمة ألقاها
أم ــس فــي مــؤتـمــر الـجـلـيــل فــي مدينة
عـكــا بـشـمــال فـلـسـطــن املـحـتـلــة ،جــاء
ف ـي ـهــا« :ن ـح ــن نـعـمــل ف ــي س ــوري ــا من
حني إلــى آخــر ملنع تحولها (سوريا)
إلــى جبهة إره ــاب أخ ــرى ضــدنــا ،ألن
إيـ ـ ــران تـ ـح ــاول أنـ ـش ــاء ج ـب ـهــة ضــدنــا
فــي الـجــوالن ،كذلك نعمل أيضًا على
منع نقل أنواع فتاكة من األسلحة من
ســوريــا إل ــى لـبـنــان ،وسـنــواصــل فعل
ذلك».

وحـ ــول لـقــائــه ف ــي ب ــاري ــس بــالــرئـيــس
الـ ـ ــروسـ ـ ــي ،ف ــاديـ ـمـ ـي ــر بـ ــوتـ ــن ،عـلــى
هــامــش ق ـمــة املـ ـن ــاخ ،أشـ ــار نتنياهو
ّ
إلى أن إسرائيل وروسيا تعمالن معًا
ملنع تحويل ســوريــا إلــى جبهة ضدّ
إسرائيل.
وق ــال« :بـعــد لـقــائــي أم ــس (بــالــرئـيــس
بـ ـ ــوتـ ـ ــن) أسـ ـتـ ـطـ ـي ــع أن أقـ ـ ـ ـ ــول إنـ ـن ــا
س ـ ـنـ ــواصـ ــل الـ ـعـ ـم ــل عـ ـل ــى مـ ـن ــع ن ـقــل
ال ـ ـسـ ــاح الـ ـفـ ـت ــاك إلـ ـ ــى لـ ـبـ ـن ــان .نـحــن
نـ ـعـ ـم ــل مل ـ ـنـ ــع عـ ـ ـب ـ ــور هـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـس ـ ــاح،
وسنستمر فــي فـعــل ذل ــك» .وأض ــاف:
«م ــن امل ـه ــم جـ ـدًا أن ـن ــا سـنـمـنــع وق ــوع
اصطدامات بني الجيش اإلسرائيلي
وال ـج ـيــش ال ــروس ــي ،وه ــذا التنسيق
يتسم بأهمية مــن أج ــل تحقيق هــذا
الغرض ،ويجري في أجــواء وديــة من
خ ــال ال ـعــاقــات امل ـبــاشــرة والـقــريـبــة
القائمة اليوم بني روسيا وإسرائيل،

ترسانة حزب الله
من الصواريخ ارتفعت
 50.000صاروخ

واألح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداث األخ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــرة (إس ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاط
ال ـســوخــوي) تظهر أهـمـيــة الـتــواصــل
والتنسيق في ما بيننا».
بدوره ،تطرق وزير األمن اإلسرائيلي،
م ــوشـ ـي ــه يـ ـعـ ـل ــون ،إلـ ـ ــى ال ـت ـف ــاه ـم ــات
القائمة مع الجانب الــروســي ،مشيرًا
ّ
إل ــى أن «روسـ ـي ــا تـ ــدرك أن إســرائ ـيــل

قــد تنفذ ضــربــات جــويــة فــي ســوريــا،
وموسكو ملتزمة السماح إلسرائيل
ب ــاتـ ـخ ــاذ أي إج ـ ـ ـ ـ ــراءات ض ـ ــروري ـ ــة».
وأض ـ ـ ـ ــاف أنـ ـ ــه «وفـ ـ ـق ـ ــا ل ـل ـت ـف ــاه ـم ــات،
فإننا نتصرف وفقًا ملصالحنا ،وهم
يتصرفون وفقًا ملصالحهم ،وال أحد
من الجانبني يزعج اآلخر».
وح ــول ال ـل ـقــاء ال ــذي أعـلـنــه نتنياهو
أول من أمس بني ضباط إسرائيليني
ونظرائهم ال ــروس لتعزيز التنسيق
بني الجانبني ،أشارت القناة العاشرة
ال ـع ـبــريــة أم ــس إل ــى أن ن ــائ ــب رئـيــس
أركـ ـ ــان ال ـج ـيــش اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،يــائـيــر
غ ــوالن ،الـتـقــى الـنــائــب األول لرئيس
أرك ـ ـ ــان ال ـ ـقـ ــوات امل ـس ـل ـحــة ال ــروس ـي ــة،
ن ـ ـي ـ ـكـ ــوالي بـ ــوغـ ــدانـ ــوف ـ ـس ـ ـكـ ــي أمـ ــس
ل ـل ـم ــرة ال ـث ــال ـث ــة م ـن ــذ ب ـ ــدء الـتـنـسـيــق
بــن الجانبني حــول ســوريــا ،وناقشا
إس ـقــاط تــركـيــا لـطــائــرة «الـســوخــوي»

الــروس ـيــة ،إضــافــة إل ــى نـقــاش خــاص
حول نشر الجيش الروسي منظومة
الــدفــاع ال ـجــوي املـتـطــورة «اس »400
بالقرب من الالذقية في سوريا.
يشار إلى أن التقديرات االستخبارية
اإلسرائيلية املسربة لإلعالم العبري،
ّ
أشــارت إلى أن ترسانة حزب الله من
الـ ـص ــواري ــخ ع ـلــى مـخـتـلــف أنــواع ـهــا
ومدياتها ،ارتفعت  50.000صــاروخ.
وك ــان مـصــدر اسـتـخـبــاري إسرائيلي
رف ـي ــع ق ــد أش ـ ــار مل ــوق ــع «ت ــاي ـم ــز أوف
ّ
إس ــرائـ ـي ــل» ( ،)2015\11\12إلـ ــى أن
التقديرات االستخبارية باتت تشير
إل ــى أن تــرســانــة صــواريــخ ح ــزب الله
ق ــد ارت ـف ـع ــت م ــن  100.000صـ ــاروخ
إلــى أكثر من  150.000صــاروخ ،ومن
بينها صواريخ بعيدة املدى ودقيقة
ومدمرة ،قــادرة على إصابة إسرائيل
من شمالها إلى جنوبها.
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تقرير
الواليات المتحدة و"الحلف األطلسي" يدعمان حق تركيا في الدفاع عن أجوائها وأراضيها (أ ف ب)

لعب الرئيس األميركي باراك أوباما
على أوتار عدة ،أمس ،أثناء وجوده
ف ــي ب ــاري ــس وخـ ــال ل ـقــائــه الــرئـيــس
ال ـتــركــي رج ــب ط ـيــب أردوغ ـ ـ ــان على
هامش قمة املناخ .وفي ظل التوترات
الـ ـح ــاصـ ـل ــة ب ـ ــن روسـ ـ ـي ـ ــا وت ــركـ ـي ــا،
دع ـ ــا أوبـ ــامـ ــا ال ـب ـل ــدي ــن إل ـ ــى ت ـج ــاوز
خالفهما الــدبـلــومــاســي الـنــاجــم عن
إس ـ ـقـ ــاط الـ ـطـ ـي ــران الـ ـت ــرك ــي م ـقــات ـلــة
روسية األسـبــوع املــاضــي ،والتركيز
على "ال ـعــدو املـشـتــرك" ،وهــو تنظيم
"داعش" .لكن أوباما استغل املناسبة
أيـ ـض ــا ،إلمـ ـ ــرار رس ــائ ــل إلـ ــى روس ـيــا
م ــن خ ــال إث ــارت ــه قـضـيــة ضــربــاتـهــا
الـ ـج ــوي ــة فـ ــي سـ ــوريـ ــا ،م ـن ـط ـل ـقــا مــن
ال ـت ــدخ ــل ال ــروس ــي ف ــي أف ـغــان ـس ـتــان
فــي ثمانينيات ال ـقــرن املــاضــي .فقد
ع ـ ّـول فــي ه ــذا امل ـجــال عـلــى تـغـ ّـيــر في
استراتيجية موسكو في بالد الشام،
خالل أشهر ،ذلك أن "إسقاط تنظيم
داعش لطائرة الركاب الروسية فوق
س ـي ـن ــاء املـ ـص ــري ــة ،ال ـش ـه ــر امل ــاض ــي،
وإس ـ ـق ـ ــاط ت ــركـ ـي ــا مل ـق ــات ـل ــة روسـ ـي ــة
األس ـب ــوع امل ــاض ــي ،ي ـغـ ّـيــر حـســابــات
(الرئيس الروسي فالديمير) بوتني
تدريجًا".
ّ
أوباما وزع األدوار بينه وبني وزير
دفــاعــه آشـتــون كــارتــر الــذي أعلن من
واشنطن أنه "مستعد لتوسيع" دور
قوات العمليات الخاصة التي تقاتل
تنظيم "داع ــش" فــي ســوريــا .وخــال
ج ـل ـس ــة اسـ ـتـ ـم ــاع فـ ــي ال ـك ــون ـغ ــرس،
أشــار كارتر إلى أن "قــوات العمليات
الخاصة األميركية لديها مجموعة
فريدة من القدرات التي تمكنها من
ال ـق ـي ــام ب ـم ـه ـمــات مـ ـتـ ـع ــددة" .وأع ـلــن
أن وزارت ــه تنشر ق ــوات "خــاصــة" في
العراق للمساعدة في قتال "داعش".
وأض ــاف كــارتــر أن تركيا واح ــدة من
الدول التي تحتاج إلى بذل املزيد من
الجهد في محاربة "داعــش" ،بما في
ذل ــك تـشــديــد الــرقــابــة عـلــى حــدودهــا
مـ ــع س ـ ــوري ـ ــا .وق ـ ـ ـ ــال" :يـ ـج ــب عـلـيـنــا
ج ـم ـي ـعــا أن ن ـف ـعــل املـ ــزيـ ــد .ي ـج ــب أن
تبذل تركيا املزيد من الجهد للرقابة
على حدودها التي ال تكون محكمة
في كثير من األحيان" ،مشيرًا إلى أن
السعودية ودول الخليج "مشغولة
يكتف وزير
بالصراع في اليمن" .ولم
ِ
الدفاع األميركي بذلك ،لكنه أضاف
أن بالده "تريد من تركيا تعاونًا في
الجو واألرض ضد داعش".
وفـ ـ ــي ب ـ ــاري ـ ــس ،أشـ ـ ـ ــار أوب ـ ــام ـ ــا إل ــى
أنـ ـ ــه ال يـ ـت ــوق ــع تـ ـغـ ـيـ ـرًا س ــريـ ـع ــا فــي
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ن ـظ ـيــره ال ــروس ــي في
سـ ــوريـ ــا ،ل ـك ـنــه أعـ ـ ــرب ع ــن اع ـت ـق ــاده
بــأن موسكو قــد تصطف ،فــي نهاية
املـطــاف ،إلــى جانب "التحالف" الــذي
تقوده الواليات املتحدة ضد تنظيم
"داعش" ،وذلك بعد أن تحسب تكلفة
إبقاء الرئيس الـســوري بشار األسد
فــي السلطة .وفــي م ـنــاورة سياسية

ّ
األفغانية
حذر نظيره الروسي من «مستنقع سوري» يحاكي التجربة

أوباما :بوتين سيعود
إلينا خالل أشهر

ّ
المخيبة
باراك أوباما التجربة السوفياتية
استحضر ّ
في أفغانستان ،ليحذر نظيره الروسي من "مستنقع" سوري مشابه،
توقع أن يدفع موسكو إلى تغيير االتجاه خالل أشهر واالنضمام إلى
التحالف الغربي الذي تقوده واشنطن
واض ـح ــة ،ق ــال ف ــي مــؤتـمــر صحافي
خ ــال قـمــة امل ـنــاخ" :أعـتـقــد أن السيد
بـ ــوتـ ــن يـ ـ ـ ــدرك أنـ ـ ــه ف ـ ــي ضـ ـ ــوء ك ــون
أفغانستان ال تزال حاضرة في ذهنه،
فـ ــإن الـ ـخ ــوض ف ــي مـسـتـنـقــع ص ــراع
أهـ ـل ــي غ ـي ــر ح ــاس ــم ل ـي ــس الـنـتـيـجــة
ّ
الـتــي يتطلع إل ـي ـهــا" ،مـشـيـرًا إل ــى أن
"م ــن امل ـم ـكــن ،خ ــال األش ـه ــر املـقـبـلــة،
أن نــرى تغيرًا في حسابات الــروس،
واعترافهم بأن الوقت قد حان إلنهاء
الحرب األهلية في سوريا" .وأضاف:
"ف ــي نـهــايــة امل ـطــاف س ـتــدرك روسـيــا
أن التهديد الــذي يمثله داعــش على
روس ـ ـيـ ــا وش ـع ـب ـه ــا هـ ــو األهـ ـ ـ ــم ،وأن
عليهم الـتـحــالــف مـعـنــا نـحــن الــذيــن
نقاتل داعش".
لكن الرئيس األميركي رأى أن "األمر
ً
لن يكون سهال .فقد ُسفك الكثير من
الــدمــاء" ،وقــال إن "روسـيــا استثمرت
س ـن ــوات ف ــي إب ـق ــاء ن ـظــام األسـ ــد في
ال ـس ـل ـطــة" .وفـيـمــا أق ــر بــاالخـتــافــات
ال ـك ـب ـي ــرة ب ـش ــأن مـسـتـقـبــل الــرئ ـيــس
الـ ـس ــوري ،إال أن ــه اع ـت ـبــر أن روس ـيــا
ستوافق في النهاية على رحيله.
ك ــذل ــك ،ت ـط ـ ّـرق أوب ــام ــا إل ــى الـجـهــود
الــدبـلــومــاسـيــة ف ــي فـيـيـنــا ،ورأى أن
الـخـطــوة الـتــالـيــة الـتــي يـجــب أن تتم
ه ـ ــي إشـ ـ ـ ـ ــراك ج ـ ـمـ ــاعـ ــات املـ ـع ــارض ــة
املعتدلة "التي بصراحة ال تجمعنا
أشياء مشتركة مع بعضها ،ولكنها
تمثل فصائل كبيرة داخل سوريا".
م ــن ن ــاح ـي ــة أخ ـ ـ ــرى ،ن ــاق ــش أوب ــام ــا
خــال لقائه أردوغ ــان كيف يمكن أن
تعمل تركيا وروسـيــا معًا لتخفيف
ّ
حـ ـ ّـدة ال ـتــوتــر بـيـنـهـمــا وإيـ ـج ــاد حــل
دب ـل ــوم ــاس ــي ل ـل ـق ـض ـيــة .وقـ ـ ــال" :كـمــا
أشرت للرئيس أردوغان ،لدينا كلنا
عــدو مشترك وهــو داع ــش ،وأري ــد أن
أؤك ــد أنـنــا نــركــز عـلــى ه ــذا التهديد،

ك ـمــا أريـ ــد أن أؤكـ ــد أن ـن ــا ن ــرك ــز على
الحاجة إلى إيجاد حل سياسي في
س ــوري ــا" .وش ــدد عـلــى أن "ال ــوالي ــات
املتحدة والحلف األطلسي يدعمان
حــق تــركـيــا فــي الــدفــاع عــن أجــوائـهــا
وأراضيها" ،مضيفًا" :نحن ملتزمون
أمن تركيا وسيادتها".
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،ص ـ ــرح أردوغ ـ ـ ـ ـ ــان بــأنــه
حــريــص ع ـلــى ط ــي صـفـحــة ال ـخــاف
م ــع روسـ ـي ــا ،وقـ ـ ــال" :ن ـح ــن راغ ـب ــون
عـلــى الـ ــدوام فــي اسـتـخــدام الخطاب
الدبلوماسي ،ونريد تجنب التوتر".
بـ ــدوره ،أك ــد رئـيــس ال ـ ــوزراء الـتــركــي

أحـ ـ ـم ـ ــد داوود أوغ ـ ـ ـلـ ـ ــو أن بـ ـ ــاده
سـتــواصــل جـهــودهــا لـطــرد مسلحي
تنظيم "داع ــش" مــن املنطقة الواقعة
عـلــى الـجــانــب ال ـس ــوري مــن الـحــدود
بــن البلدين .وك ـ ّـرر الــدعــوة لروسيا
إلـ ــى ف ـت ــح قـ ـن ــوات اتـ ـص ــال عـسـكــري
بــن البلدين ملنع أحــداث كتلك التي
صــاح ـبــت إس ـق ــاط ال ـط ـي ــران الـتــركــي
طــائــرة حربية روسـيــة على الحدود
مع سوريا ،األسبوع املاضي.
ل ـ ـكـ ــن املـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدث ب ـ ــاس ـ ــم الـ ـك ــرمـ ـل ــن
ديميتري بيسكوفّ ،
رد على تصريح
أوغلو بالتأكيد أن "قنوات االتصال

العسكرية بني روسيا وتركيا كانت
موجودة ،إال أن تركيا لم تخطط من
ال ـبــدايــة ،عـلــى مــا ي ـبــدو ،لـلـجــوء إلــى
ت ـلــك ال ـق ـن ــوات امل ــوج ــودة ف ــي لحظة
إسقاط القاذفة الروسية".
ّ
بـ ـيـ ـسـ ـك ــوف لـ ـ ـف ـ ــت ،كـ ـ ــذلـ ـ ــك ،إلـ ـ ـ ــى أن
مـ ــن الـ ـس ــاب ــق ألوان ـ ـ ـ ــه الـ ـح ــدي ــث عــن
ق ـ ــرب إقـ ــامـ ــة ت ـح ــال ــف م ـش ـت ــرك ضــد
اإلرهابيني في سوريا .وقال تعليقًا
على اللقاءات الثنائية التي أجراها
بــوتــن ،عـلــى هــامــش قـمــة امل ـنــاخ في
ب ــاري ــس" :أعـتـقــد أن الـحــديــث عــن أن
ي ــوم ال ـب ــارح ــة قـ ّـرب ـنــا بـشـكــل م ــا من
إنشاء تحالف موحد سابق ألوانــه".
وأض ــاف" :ي ــزداد اآلن إدراك ضــرورة
تكثيف تـبــادل املعلومات ،ولكن في
مــا يخص العمل الــواقـعــي املشترك،
فــربـمــا ال ـظ ــروف لــم تـنـضــج بـعــد من
وجهة نظر شركائنا".
وف ـ ـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوازاة ال ـ ـت ـ ـص ـ ــري ـ ـح ـ ــات
الدبلوماسية الصادرة عن الكرملني،
أفـ ـ ـ ــاد م ـ ـ ـصـ ـ ــدران ف ـ ــي شـ ــركـ ــة الـ ـغ ــاز
الــروس ـيــة الـعـمــاقــة "غ ــازب ــروم" بــأن
روسيا قد ّ
تجمد العمل في مشروع
خط أنابيب الغاز "تركيش ستريم"
لعدة سنوات ،ردًا على إسقاط أنقرة

أكد كارتر أنه «مستعد لتوسيع»
دور قوات العمليات الخاصة التي
تقاتل «داعش» في سوريا

إيران مستعدة لوساطة بين تركيا وروسيا
أعلن رئيس مجلس الشورى اإليراني علي الريجاني ،أمس ،استعداد إيران للتوسط
ُ
بني روسيا وتركيا ،إذا طلب منها ذلك ،معربًا عن أسفه لألزمة التي طرأت على
العالقات بني البلدين.
وخالل مؤتمر صحافي ،اعتبر الريجاني أن "هذه األزمة في العالقات
بني البلدين ال تخدم الحرب على اإلرهاب وال تعد نهجًا منطقيًا".
وفي ما يتعلق بالتزام إيران الصمت حيال استخدام روسيا الخيار
العسكري لتحقيق أهدافها ،قال" :نعتبر نهج روسيا في التصدي
لإلرهاب أنه صائب ،ونرى أن على بعض دول املنطقة تصحيح
نهجها على صعيد مكافحة اإلرهاب" .وأشار إلى أن "النهج الذي
تتبعه روسيا في محاربة داعش وباقي املجموعات اإلرهابية لو كان
يتبع من قبل الغربيني ملا كانت مشكلة اإلرهاب قائمة في املنطقة
اليوم ،ومن هنا فإننا نعتبر هذا السلوك صحيحًا ونسعى إلى
مساندته ،ولهذا السبب ندعم إجراءات روسيا في الشؤون السياسية والعمالنية".
من جهة أخرى ،لفت الريجاني إلى أن استئناف العالقات بني طهران وواشنطن "رهن
بتصحيح أميركا سلوكها" ،وقال إنه لو غيرت أميركا سلوكها وعداءها إليران فإن
ّ
ستغير نهجها تجاه واشنطن.
طهران
(األخبار)

الـطــائــرة الـحــربـيــة الــروس ـيــةَ .وفيما
أوض ــح املـ ـص ــدران أن ــه ل ــم ُي ـتــخــذ أي
ق ـ ـ ـ ــرار داخ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـشـ ــركـ ــة ب ـخ ـص ــوص
ت ـع ــدي ــل ال ـ ـجـ ــدول ال ــزمـ ـن ــي مل ـش ــروع
"تركيش ستريم" ،لكنهما أشارا إلى
أن ال ـشــركــة تـنـتـظــر الـتـعـلـيـمــات من
بوتني.
إلى ذلــكّ ،
صدقت الحكومة األملانية
عـ ـ ـل ـ ــى تـ ـ ـف ـ ــوي ـ ــض ي ـ ـت ـ ـيـ ــح م ـ ـشـ ــاركـ ــة
ج ـي ـش ـهــا ف ــي ال ـح ـم ـلــة ع ـل ــى تـنـظـيــم
"داعش" ،وخصوصًا في سوريا ،في
مـهـمــة يـمـكــن أن تـحـشــد فـيـهــا 1200
عـسـكــري .وج ــاء فــي بـيــان للحكومة
أن "ما يصل إلى  1200جندي أملاني
سـيـســاعــدون االئـتــاف الــدولــي ضد
ت ـن ـظ ـيــم داعـ ـ ــش اإلرهـ ـ ــابـ ـ ــي" .وهـ ــذه
املـ ـس ــاع ــدة ال ـع ـس ـكــريــة ال ـت ــي قــدمــت
ً
بناء على طلب فرنسا ،إثر اعتداء ات
بـ ــاريـ ــس ،ت ـك ـم ــن فـ ــي ن ـش ــر ف ــرق ــاط ــة
وطــائــرات اسـتـطــاع وتـمــويــن لدعم
غـ ـ ـ ــارات "الـ ـتـ ـح ــال ــف الـ ـ ــدولـ ـ ــي" عـلــى
أهداف لـ"الجهاديني" في سوريا.
وقـ ــال امل ـت ـحــدث بــاســم ال ـح ـكــومــة إن
املـ ـعـ ـل ــوم ــات الـ ـت ــي ح ـص ـل ــت عـلـيـهــا
أملــانـيــا ،بفضل عمليات االستطالع
ال ـ ـتـ ــي نـ ـف ــذتـ ـه ــا ،س ـت ـت ـق ــاس ـم ـه ــا مــع
"التحالف" الحالي بقيادة أميركية،
بـ ـع ــد "ت ـ ـقـ ــويـ ــم وط ـ ـ ـنـ ـ ــي" ،م ـس ـت ـث ـن ـيــا
روسيا من تبادل املعلومات.
(األخبار ،رويترز،
أ ف ب ،األناضول)
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«األطلسي» يعزز وجوده شرق المتوسط

إجراءات أمنية إضافية في تركيا ...وتدريب قوات عربية لمكافحة «داعش»
في سياق ازدياد حدة
االستقطاب الدولي منذ
للطائرة الروسية
إسقاط تركيا
ّ
في سوريا وفي ظل نية دول
الغرب تغيير استراتيجيتها في
الحرب على تنظيم «الدولة
اإلسالمية» ،اتخذ «حلف شمال
األطلسي» سلسلة قرارات من
شأنها تعزيز وجوده شرق
المتوسط ،على ما يبدو
لمواجهة تعاظم نفوذ
موسكو في المنطقة
يعتزم حلف «شمال األطلسي» تعزيز
وج ــوده العسكري شــرق املتوسط في
ضــوء املستجدات العسكرية األخـيــرة
وال ـت ــوت ــر ال ـتــركــي ـ ـ ال ــروس ــي الـ ــذي لم
يخفت بـعــد .وأع ـلــن «األط ـل ـســي» ،يــوم
أم ـ ـ ــس ،س ـل ـس ـلــة قـ ـ ـ ـ ــرارات مـ ــن شــأن ـهــا
زيـ ــادة ن ـفــوذه الـعـسـكــري واألم ـن ــي في
املنطقة ،منها تعزيز الدفاعات الجوية
ف ــي تــرك ـيــا وت ــدري ــب ض ـب ــاط وج ـنــود
مــن ال ـعــراق واألردن وتــونــس ملحاربة
تنظيم «الدولة اإلسالمية» (داعش).
وتأتي هذه الـقــرارات في لحظةٍ دولية
ّ
م ـف ـص ـل ـي ــة ف ـ ــي ظـ ـ ـ ــل م ـ ــؤش ـ ــرات ع ـلــى
اس ـتــرات ـي ـج ـيــات أم ـيــرك ـيــة وأوروبـ ـي ــة
جــديــدة فــي ســوريــا وال ـعــراق فــي إطــار
ال ـحــرب عـلــى «داع ـ ــش» ،وأح ــادي ــث عن
تحالف عــربــي تــركــي أمـيــركــي تمهيدًا
لـ ـت ــدخ ــل بـ ـ ـ ـ ّـري ف ـ ــي هـ ــذيـ ــن الـ ـبـ ـل ــدي ــن،
ب ــواس ـط ــة آالف ال ـج ـن ــود األم ـيــرك ـيــن
والعرب .وأكد األمني العام «األطلسي»،
ي ـن ــس س ـت ــول ـت ـن ـب ــرغ ،يـ ـ ــوم أم ـ ـ ــس ،أن
الخطوات العسكرية واألمنية املرتقبة
ف ــي امل ـن ـط ـق ــة ،ت ــأت ــي ّ
ردًا ع ـل ــى تـعــزيــز
ال ـن ـفــوذ ال ــروس ــي ف ــي س ــوري ــا ،إذ قــال
إن نـشــر روس ـيــا مـنـظــومــات صــواريــخ

«إس ـ  »400في هــذا البلد يمثل أحد
أسـ ـب ــاب زي ـ ـ ــادة الـ ــوجـ ــود ال ـع ـس ـكــري
ل ـ ـ ـ «األطـ ـ ـلـ ـ ـس ـ ــي» ف ـ ــي ه ـ ـ ــذه امل ـن ـط ـق ــة.
وأض ــاف ،فــي مقابلة مــع شبكة «سي
أن أن» األميركية ،أن الحلف يواصل
ّ
التكيف مع روسيا «األكثر هجومية
وروس ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ن ـ ـ ـشـ ـ ــرت أسـ ـلـ ـح ــة
ح ــديـ ـث ــة ...وذل ـ ــك ي ـم ـثــل أحـ ــد أس ـبــاب
قيامنا برفع جاهزية قواتنا وزيــادة
الوجود العسكري في شرق الحلف».
وأوضح األمني العام أن روسيا تنشر
م ـن ـظــومــات حــدي ـثــة ل ـل ــدف ــاع ال ـجــوي
ع ـلــى ط ــول الـ ـح ــدود م ــع «األط ـل ـســي»
وإلــى جانب سوريا والـجــزء الشرقي
مــن البحر املـتــوســط ،معتبرًا أن هذه
الخطوات مماثلة ملا جــرى في القرم،
وق ــرب دول البلطيق وكالينينغراد
وحـتــى الـحــدود فــي أقـصــى الشمال».
وأكد أن الحلف «يتابع عن كثب هذه
الخطوات ويقيمها ( )...إن ذلــك جزء
من محيطنا الجديد في مجال األمن».
وفـ ـ ــي ق ـض ـي ــة ال ـ ـحـ ــرب عـ ـل ــى تـنـظـيــم
«الدولة اإلسالمية»ّ ،
شدد ستولتنبرغ
عـلــى أن الـحـلــف وأعـ ـض ــاءه يلعبون
دورًا مـحــوريــا فــي مكافحة التنظيم،
ح ـيــث إن «ال ـت ـحــالــف ال ــدول ــي» ال ــذي
ي ـح ــارب «داعـ ـ ــش» ي ـض ـ ّـم ك ــل أع ـضــاء
«األطـ ـلـ ـس ــي» .وأوض ـ ــح سـتــولـتـنـبــرغ
نية الحلف تقديم الدعم في مكافحة
«داعـ ـ ــش» م ــن خ ــال م ـســاعــدة ال ــدول
الشريكة للحلف على تطوير قدراتها
الــدفــاعـيــة الــذات ـيــة ،مــؤك ـدًا كــذلــك نية
ت ــدري ــب ض ـب ــاط م ــن ج ـي ــوش ال ـع ــراق
واألردن وت ــون ــس .وع ـلــى ال ــرغ ــم من
ذل ـ ــك ،دعـ ــا س ـتــول ـت ـن ـبــرغ إلـ ــى إي ـجــاد
إمـ ـك ــان ــات ل ـت ـخ ـف ـيــف ال ـت ــوت ــر ال ـقــائــم
عـلــى خلفية حــادثــة إس ـقــاط الـطــائــرة
الــروسـيــة والـقـيــام بــاتـصــاالت تسمح
بتجنب مثل هــذه ال ـحــوادث ،بما في
ذلك قنوات االتصال العسكري.

وزير الخارجية األميركي جون كيري ونظيره التركي مولود تشاويش أوغلو في بروكسل أمس (أ ف ب)

تدابير «االطلسي» للرد
على نشر موسكو منظومة
صواريخ «إس »400-في سوريا

تدابير أمنية لـ «طمأنة» تركيا
وقبيل اجـتـمــاع وزراء خــارجـيــة دول

الحلف الـ  ،28أكد ستولتنبرغ العمل
مــن أجــل مزيد مــن التدابير «لضمان
أمن تركيا» ،مؤكدًا في الوقت نفسه أن
هذه التدابير ال تتعلق بإسقاط سالح
الـجــو الـتــركــي للطائرة الــروسـيــة ،بل
ك ــان ــت مـ ــدرجـ ــة ع ـل ــى ج ـ ـ ــدول أع ـم ــال
الحلف قبل ذلك.

يوم من تأكيد أنقرة أن حدودها
وبعد ٍ
م ــع س ــوري ــا ه ــي ح ــدود «األط ـل ـســي»،
جار حاليًا
قال ستولتنبرغ إن البحث ٍ
على كيفية مواصلة تعزيز الدفاعات
ال ـج ــوي ــة ل ـتــرك ـيــا ،وك ـي ـف ـيــة مــواص ـلــة
مـتــابـعــة ال ـخ ـطــط الــدفــاع ـيــة الــراه ـنــة
من أجل تركيا .وكان الحلف قد نشر
بـطــاريــات صــواريــخ «بــاتــريــوت» عام
 2013فــي تركيا بـغــرض «إحـبــاط أي
ه ـج ـمــات م ــن اي ـ ـ ــران» ،إال أن بـطــاريــة
ّ
إسـ ـب ــانـ ـي ــة واح ـ ـ ـ ــدة م ـن ـه ــا ظـ ــلـ ــت فــي
تركيا ،بعدما سحبت كــل مــن أملانيا
وال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـح ــدة صــواري ـخ ـه ـمــا.

وبحسب ستولتنبرغ ،فإن بريطانيا
أيضًا مستعدة لنشر طائرات في إطار
التدابير الجديدة لـ «األطلسي» ،فيما
عرضت أملانيا والــدنـمــارك املساهمة
بسفن قيادة للقوات البحرية للحلف،
وال ـت ــي ي ـت ـمــركــز بـعـضـهــا ف ــي الـبـحــر
املتوسط.
وكــانــت الــواليــات املتحدة قــد نشرت،
مطلع الشهر الحالي ،طائرات مقاتلة
م ــن طـ ـ ــراز «إف  »15ج ـن ــوب تــرك ـيــا،
أكــد املـبـعــوث األمـيــركــي لــدى الحلف،
دوغــاس ليوت ،أنها «ستبقى طاملا
اسـتـلــزم األمـ ــر» .وتــوقــع األم ــن الـعــام

زعماء عرب يلتقون نتنياهو خلف كواليس «المناخ»
علي حيدر
كـشــف رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء اإلســرائ ـي ـلــي،
بـنـيــامــن نـتـنـيــاهــو ،عــن لـقــائــه بعدة
زع ـ ـ ـمـ ـ ــاء عـ ـ ـ ـ ــرب ،خ ـ ـلـ ــف الـ ـك ــوالـ ـي ــس
عـ ـل ــى ه ــام ــش قـ ـم ــة امل ـ ـنـ ــاخ ال ـع ــامل ــي
ف ــي ال ـع ــاص ـم ــة ال ـف ــرن ـس ـي ــة ب ــاري ــس.
ول ـف ــت إل ــى أن ـه ــم ه ــم ال ــذي ــن بـ ــادروا
بالتوجه إلـيــه والـتـحــدث مـعــه ،لكنه
رف ـ ــض ال ـك ـش ــف عـ ــن ه ــوي ــاتـ ـه ــم .مــع
ذل ـ ـ ــك ،يـ ـف ــرض الـ ـكـ ـش ــف ال ـ ـ ــذي بـ ــادر

أوضح نتنياهو أن الذين
التقوه ال تربطهم عالقات
سابقة بإسرائيل
إلـ ـي ــه ن ـت ـن ـي ــاه ــو خـ ـ ــال ح ــديـ ـث ــه مــع
ال ـص ـحــاف ـيــن تـ ـس ــاؤالت ع ــن أه ــداف ــه
والرسائل التي أراد إيصالها.
وي ـ ـبـ ــدو أنـ ـ ــه ي ـس ـع ــى ب ـت ـظ ـه ـيــر ه ــذا
الـلـقــاء ،وعـلــى لـســانــه شخصيًا ،إلــى
التشديد على صحة تقديراته التي
رددهـ ـ ـ ــا ح ـ ــول أن ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات ال ـت ــي
تـشـهــدهــا املـنـطـقــة الـعــربـيــة تـنـطــوي
عـ ـل ــى ف ـ ـ ــرص ح ـق ـي ـق ـي ــة إلسـ ــرائ ـ ـيـ ــل،
ف ــي دفـ ــع عـ ــدد م ــن ال ـ ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة،
وت ـح ــدي ـدًا الـخـلـيـجـيــة ،م ــن ال ــذي ــن ال
تربطهم عــاقــات رسمية بإسرائيل
إلــى االقـتــراب خطوات إضافية نحو

تـ ــل أب ـ ـيـ ــب ،وذلـ ـ ــك فـ ــي الـ ـط ــري ــق إل ــى
ً
الـتـنــاغــم وال ـت ـكــامــل بـيـنـهــم ،وص ــوال
إلــى إمـكــانـيــة الـتـحــالــف فــي مواجهة
«تهديدات مشتركة».
ن ـت ـن ـيــاهــو أراد الـ ـق ــول إن خ ـي ــارات ــه
السياسية على املـســار الفلسطيني
ل ـيــس ل ـهــا أث ـم ــان ع ــرب ـي ــة ،ب ــل يمكن
إسرائيل في ظل تشددها السياسي
واألم ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــي ،أن تـ ـكـ ـس ــب املـ ـ ــزيـ ـ ــد مــن
األص ـ ــدق ـ ــاء ال ـ ـعـ ــرب ،خ ــاص ــة ب ـعــدمــا
تراجعت مكانة القضية الفلسطينية
في حسابات هؤالء الزعماء .واملؤكد
أن هــذا الخطاب موجه تحديدًا ،في
جزء منه على األقــل ،نحو املعارضة
الـسـيــاسـيــة فــي ال ــداخ ــل اإلســرائـيـلــي
ال ـتــي ت ــروج أن س ـيــاســات نتنياهو
ت ـ ـحـ ــرم إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل فـ ــرصـ ــا إق ـل ـي ـم ـيــة
ً
ودول ـيــة ،فـضــا عــن األث ـمــان األمنية
الناتجة من العمليات التي ينفذها
الشبان الفلسطينيون.
فــي امل ـقــابــل ،ولـتـظـهـيــر ه ــذه األب ـعــاد
وتثبيتها كحقائق ،شــدد نتنياهو
ع ـلــى أن «ق ـ ــادة ع ــرب ــا اق ـت ــرب ــوا مني
وص ــافـ ـح ــون ــي أم ـ ـ ــام الـ ـع ــال ــم كـ ـل ــه».
وكـ ــي ي ـق ـلــص ه ــام ــش االحـ ـتـ ـم ــاالت،
أوضح أن هؤالء الزعماء ليسوا ممن
تربطهم عــاقــات بــإســرائـيــل ،بــل من
«اآلخرين» ،بل إن أحدهم «أعرب عن
تقديره لخطابي في األمم املتحدة»،
الفـ ـت ــا إلـ ـ ــى أن «شـ ـيـ ـئ ــا مـ ــا مـخـتـلـفــا
يحدث هنا».
وكــان نتنياهو قــد التقى أيـضــا ،في

كــوال ـيــس املــؤت ـمــر وخ ــال اسـتــراحــة
الـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــداء ،أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن ع ـ ـشـ ــرة زعـ ـم ــاء
أجانب .باإلضافة إلــى بــاراك أوباما
وفالديمير بوتني ،التقى مع رئيس
الـحـكــومــة الـهـنــديــة نـيــريـنــدا م ــودي،
وم ـ ـ ــع رئ ـ ـيـ ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة ال ـك ـن ــدي ــة
ال ـج ــدي ــد ج ــاس ــن تـ ـ ـ ــرودو ،ورئ ـي ــس
حكومة أوستراليا الجديد مالكولم
ت ـ ــورنـ ـ ـب ـ ــول .كـ ــذلـ ــك أجـ ـ ـ ــرى ل ـ ـقـ ــاء ات
قـ ـصـ ـي ــرة ف ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ــرواق م ـ ــع رئ ـي ـس ــة
الـحـكــومــة الـنــرويـجـيــة ،واملـسـتـشــارة

األمل ــانـ ـي ــة أن ـغ ـي ــا مـ ـي ــرك ــل ،ورئ ـي ــس
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ال ـ ـبـ ــري ـ ـطـ ــان ـ ـيـ ــة ديـ ـفـ ـي ــد
كاميرون.
وم ــن ب ــن ال ـل ـق ــاء ات ال ـق ـص ـيــرة الـتــي
ع ـق ــده ــا ن ـت ـن ـي ــاه ــو ،ك ـ ــان ال ـل ـق ــاء مــع
وزي ــرة خــارجـيــة االت ـحــاد األوروب ــي،
ف ــدري ـك ــا مــوغــري ـنــي ،وت ـح ــدث ــا لـعــدة
دق ــائ ــق .وطـلـبــت مــوغــريـنــي خــالـهــا
ت ـ ـل ـ ـقـ ــي ت ـ ــوضـ ـ ـيـ ـ ـح ـ ــات حـ ـ ـ ـ ــول قـ ـ ـ ــرار
ن ـت ـن ـي ــاه ــو ت ـع ـل ـي ــق االتـ ـ ـصـ ـ ــاالت مــع
االتـ ـ ـح ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ــي فـ ــي امل ــوض ــوع

نتنياهو التقى في كواليس المؤتمر أكثر من عشرة زعماء أجانب (أ ف ب)

ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ،ردًا ع ـل ــى ق ـ ــرار وس ــم
منتجات املستوطنات .وبعد اللقاء،
ق ـ ــال ـ ــت امل ـ ـت ـ ـحـ ــدثـ ــة ب ـ ــاس ـ ــم االتـ ـ ـح ـ ــاد
األوروب ــي إن العالقات مــع إسرائيل
والـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــن ج ـ ـ ـيـ ـ ــدة ،وه ـ ـكـ ــذا
سـتـكــون الح ـقــا .وأض ــاف ــت املـتـحــدثــة
أن االتـ ـح ــاد «س ـي ــواص ــل ال ـع ـمــل مــع
إسرائيل والفلسطينيني في مسألة
العملية السلمية من خالل الرباعية
الدولية».
لـكــن نـتـنـيــاهــو ق ــال إن ــه خ ــال الـلـقــاء
ال ـق ـص ـي ــر مـ ــع م ــوغ ــريـ ـن ــي لـ ــم يـغـيــر
ان ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــاده ل ـ ـ ـقـ ـ ــرار وسـ ـ ـ ــم م ـن ـت ـج ــات
املستوطنات ،وأضاف« :لدينا نقاش
مع االتحاد األوروبي ،وأنا ال أخفيه.
موغريني ليست معنية باملواجهة،
وه ـ ــم ي ـف ـه ـم ــون أن ـ ــه ت ــوج ــد مـشـكـلــة
جدية من وجهة نظرنا».
م ــع ذلـ ـ ــك ،ي ـ ــرى ن ـت ـن ـيــاهــو أن ـ ــه وف ــق
الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــورة امل ـ ـفـ ـ َّـص ـ ـلـ ــة فـ ـ ـ ــإن عـ ــاقـ ــات
إس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل م ـ ــع ال ـ ـ ـ ـ ــدول األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة
األس ــاسـ ـي ــة ج ـ ـيـ ــدة ،لـ ـك ــون األخـ ـي ــرة
ّ
تـ ـك ــن أه ـم ـي ــة ك ـب ـي ــرة إلس ــرائـ ـي ــل فــي
املجاالت التي تهمها .ويرى أيضًا أن
إسرائيل ليست معزولة ،بل العكس
هــو الـصـحـيــح ،ف ـ «مـكــانـتـهــا راسـخــة
والناس يسعون إلــى التقارب معها
ويـعــرفــون أن إســرائـيــل قــوة إقليمية
ودولية كبيرة ،ويمكنهم االستعانة
ب ـهــا ف ــي م ـحــاربــة اإلس ـ ــام املـتـطــرف
واإلرهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ،وك ـ ــذل ـ ــك ف ـ ــي مـ ـج ــاالت
االختراعات والسايبر واملياه».
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ّ
خالفات هادي وبحاح تتعمق...
و«جنيف  »2في منتصف الشهر؟
ل ـل ـح ـل ــف ،أن تـ ـق ــدم ال ـ ـ ــدول االعـ ـض ــاء
مــزيـدًا مــن التعهدات فــي هــذا االط ــار،
وأن يـتـخــذ الـحـلــف «قـ ـ ــرارات جــديــدة
ف ــي غـ ـض ــون أس ــاب ـي ــع ح ـ ــول تــداب ـيــر
لطمأنة تركيا» .وفي محاولة لفصل
التدابير الجديدة عن التوتر األخير
بــن مــوسـكــو وأن ـق ــرة ،صــاحـبــة ثاني
أكبر جيش في الحلف وبني موسكو،
أكد ستولتنبرغ أن قرار زيــادة الدعم
لتركيا «كان على جدول األعمال منذ
وقـ ــت ط ــوي ــل ،ق ـبــل أن ت ـس ـقــط تــركـيــا
الطائرة الروسية في سوريا».
م ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى ،بـ ــرر سـتــولـتـنـبــرغ
ان ـ ـت ـ ـهـ ــاك تـ ــرك ـ ـيـ ــا لـ ـلـ ـمـ ـج ــال ال ـ ـج ــوي
الـ ـي ــون ــان ــي بـ ـ ـ «ال ـ ــوض ـ ــع املـ ـعـ ـق ــد فــي
سوريا والعراق» ،مؤكدًا أنه «يختلف
عن حادث إسقاط الطائرة الروسية».

إبقاء  12ألف جندي في
أفغانستان
مـ ــن ج ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى ،ق ـ ــرر «االطـ ـلـ ـس ــي»
االس ـت ـم ــرار ف ــي ت ـقــديــم ال ــدع ــم املــالــي
واللوجستي لـقــوات الجيش واألمــن
في أفغانستان خالل العامني املقبلني.
وخ ــال مــؤتـمــر صـحــافــي ع ـقــده على
ه ــام ــش االج ـت ـم ــاع ــات ف ــي بــروك ـســل
أم ــس ،أعـلــن سـتــولـتـنـبــرغ ،أن البعثة
األطلسية الحالية في أفغانستان (12
أل ــف عنصر مــن دول الـحـلــف) والـتــي
تقدم املشورة في مجاالت التخطيط
والقيادة والتوجيه ،ستستمر العام
امل ـق ـب ــل مـ ــع إم ـك ــان ـي ــة إدخـ ـ ـ ــال بـعــض
امل ــراج ـع ــة وال ـت ـعــديــل «إذا ل ــزم األم ــر
ل ـض ـم ــان ال ـف ـع ــال ـي ــة» ،ورأى أن «م ــن
ال ـخ ـطــأ ت ـحــديــد مــوعــد الن ـت ـهــاء هــذه
البعثة وتحويلها إلى بعثة مدنية».
وحــول التعاون مع روسيا في امللف
األفـغــانــي ،أكــد امل ـســؤول األطـلـســي أن
الحلف لم يعد بحاجة إلى استخدام
ال ـط ــرق ال ــروس ـي ــة لـنـقــل املـ ـع ــدات إلــى
أفـ ـغ ــانـ ـسـ ـت ــان ،كـ ـم ــا ك ـ ـ ــان ي ـف ـع ــل فــي
السابق.
(األخبار ،أ ف ب األناضول)

كشف المتحدث
باسم حركة «أنصار الله» عن
إمكانية عقد مؤتمر «جنيف
 »2في منتصف الشهر الحالي
بعد تأجيله مرتين ،في
حال سارت االمور من دون
وقت عادت
عراقيل ،في ٍ
فيه الخالفات بين عبد ربه
منصور هادي وخالد بحاح
إلى الواجهة مجددًا ،على
خلفية قرارات هادي األخيرة
صنعاء ــ علي جاحز
ـت أبـ ـ ــدى ف ـي ــه ال ـج ـي ــش الـيـمـنــي
ف ــي وقـ ـ ـ ٍ
و«أن ـصــار الـلــه» تماسكًا فــي امل ـيــدان مع
ب ـ ــدء ج ـن ــي ثـ ـم ــار الـ ـصـ ـم ــود ال ـع ـس ـكــري
ٍّ
ف ــي امل ـح ــادث ــات ال ـتــي ق ــد ت ـقــود إل ــى حــل
سياسي ،يبدو الطرف اآلخر ،املتمثل في
الــرئـيــس ال ـفــار عـبــد رب ــه مـنـصــور هــادي
وحـكــومـتــه ،غير ق ــادر على ال ـخــروج من
م ـ ــأزق الـ ـص ــراع ــات داخـ ـل ــه ،ال ـت ــي تـ ــزداد
ح ـ ــدة ي ــوم ــا ب ـع ــد يـ ـ ــوم .آخ ـ ــر ال ـخ ــاف ــات
ال ـتــي خــرجــت إل ــى ال ــواج ـه ــة ب ــن ه ــادي
وحكومته ج ــاءت على خلفية الـقــرارات
الحكومية التي أصــدرهــا الرئيس الفار
أمــس ،وأعقبتها أنـبــاء عــن رفــض بحاح
لها.
في هذا الوقت ،كشف املتحدث الرسمي
باسم «أنصار الله» ،محمد عبد السالم،
أمـ ـ ـ ــس ،أن امل ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــات عـ ـل ــى ال ـ ـحـ ــدود
اليمنية السعودية «ستنتهي بمجرد أن
ينتهي العدوان السعودياألميركي على
اليمن» ،مؤكدًا أنه لم يعد هناك أي مبرر
الستمرار الـعــدوان على اليمنيني تحت
ّ
مسوغ قرار مجلس األمن،ألن كل الذرائع
ّ
س ـق ـط ــت وت ـ ـبـ ــن ل ـ ـلـ ــرأي ال ـ ـعـ ــام أن ه ــذه
ال ـح ــرب عـلــى الـيـمـنـيــن لـيـســت م ــن أجــل

قرار مجلس األمن  2216أو «الشرعية».
ورأى ع ـبــد الـ ـس ــام ،ف ــي ح ــدي ــث خــاص
إلــى قـنــاة «امل ـس ـيــرة» ،أن مــا يـجــري على
ال ـ ـح ـ ــدود ال ـي ـم ـن ـي ــة ي ــأت ــي «فـ ـ ــي س ـي ــاق
الـ ـخـ ـي ــارات االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـت ــي أعـلــن
عنها السيد عبد امللك الحوثي» ،مؤكدًا
ً
أن لـلـشـعــب الـيـمـنــي «ن ـف ـســا ط ــوي ــا في
مواجهة هذا العدوان ،سواء في الحدود
أو في تعز أو مأرب».
وفي شأن آخر ما وصلت إليه التحركات
السياسية في مسقط ،أفــاد عبد السالم
بـ ـ ــأن هـ ـن ــاك ل ـ ـق ـ ــاءات مـ ـب ــاش ــرة ع ـقــدهــا
ال ــوف ــد الـ ــذي ي ــرأس ــه «م ــع ب ـعــض ال ــدول
املـعـنـيــة بــال ـعــدوان فــي إح ــدى الـعــواصــم
الـخـلـيـجـيــة» ،واعـ ـ ـدًا ب ــأن «ت ـظ ـهــر قــريـبــا
نتائجها اإليـجــابـيــة فــي حــال تحققت».
وأض ـ ــاف« :ه ــذه ال ـل ـق ــاءات كــانــت مهمة،
وهـ ـ ــي دافـ ـ ـ ــع ح ـق ـي ـق ــي إلي ـ ـقـ ــاف الـ ـح ــرب
وللوصول إلى رؤية تسهم في أن يكون
هـ ـن ــاك حـ ـ ــوار س ـي ــاس ــي ن ــاج ــح وم ـث ـمــر،
وإزالــة مخاوف بعض الــدول املـجــاورة».
وفـ ـ ــي مـ ــا يـ ـخ ــص م ــؤتـ ـم ــر «جـ ـنـ ـي ــف »2
امل ــرتـ ـق ــب ،ق ـ ــال ع ـب ــد ال ـ ـسـ ــام« :ال ـ ـحـ ــوار
ال ــذي ك ــان م ـقــررًا عـقــده فــي ســويـســرا قد
ت ــم تــأجـيـلــه رب ـمــا إل ــى مـنـتـصــف الشهر
الجاري» ،موضحًا أن ذلك يعود إلى عدم
جاهزية املـســودة بسبب العراقيل التي
تـضـعـهــا أط ـ ــراف مـسـتـفـيــدة م ــن ال ـحــرب
وت ــؤخ ــر وص ـ ــول امل ـب ـع ــوث ال ــدول ــي إلــى
اليمن حيث سيلتقي أنصار الله مطلع
األس ـبــوع املـقـبــل» ،مـشـيـرًا إل ــى أن الــوفــد
ال ــذي سـيـمـثــل ال ـحــركــة فــي ســوي ـســرا لم
ُي َّ
حدد بعد بانتظار االتفاق على املسودة
ً
أوال .وت ــوق ــع ع ـبــد ال ـس ــام أن ي ـتــم هــذا
االتفاق خالل لقاء اسماعيل ولد الشيخ
األسبوع املقبل ،الفتًا إلى أن هناك «شبه
تــوافــق» عليها اآلن ،باعتبار أنها تضم
البدء بحوار بعد وقف إطالق نار شامل.
على صعيد آخر ،أثارت قرارات حكومية
أصدرها هادي تجاذبات ضمن «الصف
ً
الـ ــواحـ ــد» ،ح ـيــث أق ـ ـ ّـر ت ـع ــدي ــا ف ــي ق ــوام
الحكومة املستقيلة التي يرأسها خالد
ب ـحــاح ،األم ــر ال ــذي أدى إل ــى انقسامات

ضمن الفريق املؤيد للعدوان .ومــن ّ
مقر
إق ــام ـت ــه ف ــي ق ـصــر امل ـعــاش ـيــق ف ــي ع ــدن،
أصـ ــدر هـ ــادي قـ ــرارًا ب ــإج ــراء تـعــديــل في
ح ـك ــوم ــة بـ ـح ــاح ،ش ـم ــل خ ـم ــس حـقــائــب
هـ ــي الـ ـخ ــارجـ ـي ــة وال ــداخـ ـلـ ـي ــة واإلدارة
امل ـح ـل ـي ــة واإلع ـ ـ ـ ــام والـ ـخ ــدم ــة امل ــدن ـي ــة.
وأث ـ ـ ــارت االسـ ـم ــاء ال ـت ــي شـمـ ًلـهــا ال ـق ــرار
لـشـغــل ت ـلــك ال ـح ـقــائــب ض ـج ــة اخـتـلـطــت
فـيـهــا امل ــواق ــف املـسـتـنـكــرة بــاملـسـتـغــربــة،
ل ـكــون تـلــك األس ـم ــاء تـعـيــد ،بـنـظــر كثير
مــن م ــؤيــدي ال ـع ــدوان ال سـيـمــا الـيـســار،

ّ
عين هادي عبد
الملك المخالفي
ً
بدال من رياض ياسين
في وزارة الخارجية

السلطة إلــى «الـحــرس القديم» ،ال سيما
تـيــار «اإلخـ ــوان املـسـلـمــن» ،بينما يرى
كثيرون من «الحراك الجنوبي» أن عودة
تلك األس ـمــاء إلــى الــواجـهــة تعني عــودة
فــريــق ال ـن ـظــام ال ـســابــق ،مـسـتـنــديــن إلــى
ذلك بتعيني عبده الحذيفي مديرًا لألمن
الـسـيــاســي ،وه ــو أح ــد املـحـســوبــن على
«القاعدة» وحزب «اإلصالح».
وف ــي ال ــوق ــت الـ ــذي ُعـ ـ ّـد ف ـيــه الـ ـق ــرار آتـيــا
فــي سـيــاق مصالحة بــن ه ــادي وبحاح
ت ـتــرجــم م ـصــال ـحــة س ـع ــودي ــة إم ــارات ـي ــة،
بدليل قرار إقالة وزير الخارجية بالوكالة
رياض ياسني الذي كان بحاح واإلمارات
قد طلبا إقالته منذ أكثر من شهر ،نقلت
«رويترز» عن «مصدر حكومي رفيع» أن
«خالد بحاح يرفض التعديالت الوزارية
الـتــي أجــراهــا الــرئـيــس ه ــادي ال ـيــوم في
ح ـكــومــة بـ ـح ــاح» .وب ـح ـســب «رويـ ـت ــرز»،
قد يصدر بحاح بيانًا يعلن فيه رفضه
التعديالت الــوزاريــة التي نفذها هــادي،
ما يشير إلى بقاء الخالفات العميقة بني
الرجلني على حالها.
وكان القيادي الناصري املؤيد للعدوان،
عبد امللك املخالفي ،قد قام بــأداء اليمني
ً
الــدس ـتــوريــة وزي ـ ـرًا لـلـخــارجـيــة ب ــدال من
ياسني .وفيما يرى مراقبون أن مسارعته
قــد تـكــون لـقـطــع الـطــريــق عـلــى اعـتــراض
بـ ـ ـح ـ ــاح ،نـ ـف ــى ال ـ ـق ـ ـيـ ــادي ف ـ ــي «الـ ـ ـح ـ ــراك
الـجـنــوبــي» ،ص ــاح الـشـنـفــري ،أن يكون
ً
قبل أو علم أصال بتعيينه بمنصب وزير
الـنـقــل ،ضمن ق ــرارات التعديل ال ــوزاري.
وقـ ــال ال ـش ـن ـفــري ،وه ــو رئ ـي ــس املـجـلــس
األعـلــى لــ«الـحــراك الـجـنــوبــي»« :إنـنــا في
الجنوب قد حددنا هدفنا مسبقًا ،وهو
استعادة دولتنا ،ولم يكن في الحسبان
اللهاث خلف أي منصب في أي حكومة
تحت إطار االحتالل» ،على ّ
حد قوله.
إل ــى ذلـ ــك ،أص ـ ــدرت ال ــري ــاض ي ــوم أمــس
ق ــائ ـم ــة ب ــأسـ ـم ــاء  52ش ـخ ـص ـيــة يـمـنـيــة
م ــؤي ــدة ل ـل ـع ــدوان تـطـلــب مـنـهــم م ـغــادرة
األراض ـ ــي ال ـس ـعــوديــة خ ــال  48ســاعــة،
مــن بينهم ياسني مـكــاوي وأحـمــد عبيد
مبارك بن دغر وبشرى االرياني.

فلسطين
ما قل
ودل
أحالت الحكومة الكويتية ،مشروع
قانون على مجلس األمة ،طلبت
ٍ
فيه إجازة بسحب  20مليار دوالر
من اإلحتياط العام ،بهدف تعزيز
«الدفاع وشراء أسلحة للسنين
العشر المقبلة» .وتسعى
الحكومة من وراء المبلغ «إلى
تغطية إحتياجات وزارة الدفاع من

التسليح والمعدات العسكرية ،نظرًا
للوضع اإلقليمي ،وحفاظًا على
القوات المسلحة» .يذكر
جاهزية
ّ
أن الكويت وقعت في األشهر
الماضية إتفاقات لشراء أسلحة
ومعدات ،أبرزها شراء  24مروحية
«كراكال» ،بقيمة  2,5مليار ،و28
طائرة مقاتلة ،أخرى ،من طراز
«تايفون».
(األخبار)

شهيدان في الضفة ...وعودة «الشرعية» لفتح معبر رفح
ال ي ـهــم ال ـس ـل ـطــات امل ـص ــري ــة ح ـي ــاة م ـل ـيــونــي غـ ــزاوي
مـحــاصــريــن ف ــي مـســاحــة ص ـغ ـيــرة ،وال يعنيها فتح
معبر رفــح رئــة قـطــاع غــزة الــى الـعــالــم ،فهي لــم تفتحه
سوى  19يومًا منذ بداية العام .املصريون يتحججون
ب ــاألوض ــاع األم ـن ـيــة فــي س ـي ـنــاء ،لــذلــك دمـ ــروا األن ـفــاق
التجارية ،وأغــرقــوا منطقة رفــح بمياه البحر ،وتآمروا
مع السلطة الفلسطينية على حركة املقاومة االسالمية
«حماس» معلنني صراحة رفضهم فتح املعبر اال بعد
ع ــودة «ال ـشــرع ـيــة» ل ــإش ــراف عـلـيــه .اذ أع ـلــن الــرئـيــس
املصري ،عبد الفتاح السيسي ،أمس بعد لقائه الرئيس
الـفـلـسـطـيـنــي مـحـمــود ع ـبــاس ف ــي ب ــاري ــس أن «ع ــودة
السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة ،وتوليها اإلشراف
على املعابر ،سيكون له نتائج إيجابية على انتظام فتح
املعابر مع القطاع».
وبحسب البيان الرئاسي الــذي صــدر بعد االجتماع،
قال السيسي إن «تولي السلطة اإلشراف على املعابر،
سـيـيـســر مـعـيـشــة األشـ ـق ــاء الـفـلـسـطـيـنـيــن ف ــي غ ــزة،
ويسهم في توفير احتياجاتهم اليومية» .وقال البيان
إن «اإلج ــراءات (إغ ــراق الـحــدود مــع غــزة بمياه البحر)
التي تتخذها مصر من أجل تأمني حدودها الشرقية
(م ــع ق ـطــاع غ ــزة) ت ـجــري بتنسيق كــامــل مــع السلطة
الفلسطينية ،وال يمكن أن تهدف إلى اإلضرار باألشقاء
الفلسطينيني في غزة».
من جهتهاّ ،
حملت «حماس» بعد تصريحات السيسي

«أبــو م ــازن»« ،مسؤولية ما يتعرض له قطاع غــزة من
كــارثــة إنـســانـيــة» .وق ــال ســامــي أب ــو زه ــري ،املـتـحــدث
الــرسـمــي بــاســم ال ـحــركــة ،فــي بـيــان إن «الـتـصــريـحــات
املصرية بأن اإلجــراءات على الحدود بني مصر وغزة
ت ـتــم بــالـتـنـسـيــق ال ـك ــام ــل م ــع ال ـس ـل ـطــة ت ـح ـمــل عـبــاس
املـســؤولـيــة عـمــا تـتـعــرض لــه غ ــزة مــن كــارثــة إنسانية
بسبب إغالقها وإغراقها باملياه» .ودعا أبو زهري« ،أبو
م ــازن» إلــى «التكفير عــن خطيئته ،وعــدم التدخل في
خلق املعاناة والعذاب لسكان قطاع غزة».
ال ــى ذلـ ــك ،وب ـع ــد ي ــوم م ــن مـصــافـحــة رئ ـي ــس حـكــومــة
ال ـعــدو بـنـيــامــن نـتـنـيــاهــو ،عـبــاس فــي ب ــاري ــس ،أصــدر
مكتب نتنياهو توضيحًا قال فيه انه «صافح الرئيس
الفلسطيني محمود عباس ألول مرة منذ عام 2010
ب ـس ـبــب الـ ـب ــروت ــوك ــول وضـ ـ ـ ــرورة إظـ ـه ــار اس ـت ـع ــداده
الستئناف مفاوضات السالم» .وأضاف« :شاركت في
التقاط صورة جماعية .وهناك بروتوكول ،ومن املهم أن
يرى العالم أننا مستعدون دائمًا للمفاوضات .من جهة
أخرى ،نظرتي إلى أبو مازن ليست مبنية على أوهام».
وق ــال نـتـنـيــاهــو عـلــى خلفية الـنـقــاشــات ال ـتــي أجــراهــا
املـجـلــس ال ـ ــوزاري املـصـغــر ،االس ـب ــوع امل ــاض ــي ،والـتــي
تـنــاولــت سيناريوهات انـهـيــار السلطة ،إن «انهيارها
قــد يــأتــي ببديل أس ــوأ» ،وهــو مــا يـتـعــارض مــع موقف
عــدد مــن ال ــوزراء اليمينيني الــذيــن رأوا خــال الجلسة
أن «انهيار السلطة يخدم املصالح االسرائيلية ،ولذلك

يـجــب عــدم الـعـمــل عـلــى مـنــع ذل ــك» .وأض ــاف نتنياهو:
«أنا ال أتمنى انهيار السلطة ،وإسرائيل تحاول القيام
بخطوات تمنع تحقق سيناريو كهذا» .إال أنه امتنع عن
توضيح هــذه الخطوات التي أشــار إليها .وبالرغم من
اإلنجازات التي حققتها إسرائيل في ظل اتفاق أوسلو
ال ــذي أنـتــج السلطة ،وصــف نتنياهو السلطة الحالية
ً
بأنها تشكل بديال سيئًا ،وأن هناك احتمال حصول
بدائل أكثر ســوءًا في حــال انهيارها .ورغــم التنازالت
الجوهرية التي قدمتها السلطة ،على املستويات األمنية
والسياسية ،طالب نتنياهو بضرورة إحداث تغيير في
سلوك السلطة الفلسطينية.
وف ــي سـيــاق آخ ــر ،ادع ــى جـيــش االح ـتــال أن الشهيد
مأمون رائد الخطيب حاول تنفيذ عملية طعن بالقرب
من «غوش عتصيون» في الخليل .وقال إعالم العدو إن
الخطيب «شهر سكينًا وحاول مهاجمة أحد املارة عند
مفترق طــرق قــرب املستوطنة وإن جنديًا إسرائيليًا
أطلق عليه النار وقتله في املكان».
وف ــي وق ــت الحـ ــق ،قـتـلــت س ـل ـطــات االحـ ـت ــال الـشــابــة
الـجــامـعـيــة ال ـش ـه ـيــدة مـ ــرام ح ـســونــة (أسـ ـي ــرة ســابـقــة
سـجـنــت مل ــدة عــامــن ملـحــاولـتـهــا تـنـفـيــذ عـمـلـيــة طـعــن)
بــال ـقــرب م ــن مـسـتــوطـنــة ع ـي ـنــاف بــال ـقــرب م ــن مــديـنــة
طولكرم شمال الضفة .وقال الجيش اإلسرائيلي إنها
كانت «تنوي تنفيذ عملية طعن».
(األخبار)
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لجان االنتخابات من دون ناخبين ...وآخر سائح روسي يغادر البالد
القاهرة ــ رنا ممدوح
«ه ـ ـ ـ ــي ال ـ ــدن ـ ـي ـ ــا فـ ــاض ـ ـيـ ــة ك ـ ـ ـ ــده ل ـ ـيـ ــه»،
التصريح السابق لرئيس ديوان رئيس
ال ـج ـم ـهــوريــة ف ــي ع ـهــد حـسـنــي م ـبــارك،
زكريا عزمي ،معلقا على ضعف إقبال
الـنــاخـبــن فــي اللجنة الـتــي أدل ــى فيها
ب ـصــوتــه ف ــي ج ــول ــة اإلع ـ ـ ــادة لـلـمــرحـلــة
الـثــانـيــة لــانـتـخــابــات ال ـبــرملــان ـيــة ،يــوم
أم ـ ـ ــس .ال ـج ـم ـل ــة ك ــاشـ ـف ــة ،وت ـص ـل ــح أن
ت ـكــون ع ـنــوانــا لـلـيــوم االن ـت ـخــابــي كـلــه،
فقد ظهرت غالبية اللجان االنتخابية
بال ناخبني وصناديق االقـتــراع فارغة
مـ ــن أوراق الـ ـت ــرشـ ـي ــح ،ف ـي ـم ــا رصـ ــدت
ع ــدد مــن املـنـظـمــات الـحـقــوقـيــة املــراقـبــة
لــان ـت ـخــابــات خ ــروق ــا أب ــرزه ــا الــرشــى
املالية أمام اللجان وتوجيه الناخبني.
وتجرى جولة اإلعــادة في هذه املرحلة
ع ـلــى ال ـن ـظــام الـ ـف ــردي ف ـقــط ب ـعــد حسم
قــائ ـمــة «ف ــي ح ــب م ـص ــر» نـجــاحـهــا في
الجولة األولى ،كما تجرى هذه الجولة
األخـيــرة وفـقــا لتقسيم «اللجنة العليا
لــانـتـخــابــات» فــي  13محافظة أبــرزهــا
ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة والـ ـقـ ـلـ ـي ــوبـ ـي ــة وب ــورسـ ـعـ ـي ــد
واإلس ـمــاع ـي ـل ـيــة وال ـس ــوي ــس ودمـ ـي ــاط.
وق ـ ــال امل ـس ـت ـش ــار ع ـم ــرو مـ ـ ـ ــروان ،وه ــو
املتحدث باسم اللجنة ،إن اللجنة تلقت
« 31شـ ـك ــوى الـ ـي ــوم (أمـ ـ ــس)  ،تـتـعـلــق

معظمها بامتناع القضاة عن مساعدة
ذوي االحتياجات الخاصة واالستعالم
غير الصحيح عن اللجان» ،مشيرًا إلى
أن العمل انتظم فــي جميع الـلـجــان ما
عدا  17واحدة.
وأضــاف مــران« :اللجنة العليا ضبطت
 5حاالت مخالفات دعاية ،وحالة تقديم
رشوة ،وأخرى تكرار تصويت ،واتخذت
اإلجراءات القانونية» بحقها.
ويتنافس في هذه الجولة  426مرشحا
على  213مقعدا انتخابيا بعدما أعلن
فوز تسعة مرشحني في الجولة األولى
مــن املرحلة الثانية .وكشف م ــروان في
املؤتمر أن عدد الذين أدلــوا بأصواتهم
فــي ال ـيــوم ال ـثــانــي الن ـت ـخــابــات اإلع ــادة
للمرحلة الثانية في الـخــارج بلغ نحو
 13ألـ ــف ن ــاخ ــب .وجـ ـ ــرت االن ـت ـخ ــاب ــات
أمس تحت حماية مشددة من الشرطة
وال ـ ـج ـ ـيـ ــش خ ـ ــوف ـ ــا مـ ـ ــن أع ـ ـ ـمـ ـ ــال ع ـنــف
وتـفـجـيــر .أمــا فــي شـمــال سيناء (زيــاد
ســامــة) ،فشهد ال ـيــوم األول مــن جولة
اإلع ـ ــادة إق ـب ــاال م ـح ــدودا وضـعـيـفــا ،ما
اض ـطــر أق ــرب ــاء املــرشـحــن ومـنــدوبـيـهــم
إلى اللجوء لجلب املواطنني من بيوتهم
بواسطة سيارات تقلهم من البيوت إلى
ل ـجــان االن ـت ـخــابــات وال ـع ـك ــس .وجــالــت
سـيــارات تحمل مكبرات صــوت شــوارع
مدينتي العريش وبئر العبد ملناشدة

إن» ال ــذي كــان يقيم فيه الـقـضــاة خالل
الجولة األولى من االنتخابات ،ولدواع
أمـنـيــة ،نقلت إقــامــة الـقـضــاة مــن مدينة
الـعــريــش إل ــى بـئــر الـعـبــد الــواقـعــة غــرب
سـيـنــاء بنحو  80كـلــم ،وأحــاطــت قــوات
األمـ ــن م ـقــر إق ــام ــة ال ـق ـضــاة بــاملــدرعــات
وأغ ـل ـق ــت ج ـم ـيــع الـ ـط ــرق امل ــؤدي ــة إل ـيــه،
ك ـمــا أخ ـلــت عـ ــددا م ــن س ـكــان الـبـنــايــات
القريب من مقر إقامتهم في مبنى مركز
اإلعالم في بئر العبد .في قضية أخرى،
قــال «الـجـهــاز املــركــزي للتعبئة العامة
واإلحـ ـ ـص ـ ــاء» ،أم ـ ــس ،إن عـ ــدد ال ـس ـيــاح
الوافدين إلى مصر تراجع بنسبة %9.3
خــال الشهر املــاضــي ،وهــو االنخفاض
الـ ـ ـ ــذي تـ ـب ــع ان ـ ـف ـ ـجـ ــار ط ـ ــائ ـ ــرة الـ ــركـ ــاب
ال ــروس ـي ــة .ك ـمــا ق ــال ــت وزارة ال ـط ــوارئ
الروسية إن آخــر مجموعة من السياح
ال ـ ــروس غ ـ ــادرت م ـص ــر ،أول م ــن أم ــس،
فيما أنهت إخــراج كل أمتعة سياحها،
أمس .وأضاف «املكتب اإلعالمي لوزارة
ال ـط ــوارئ ال ــروس ـي ــة» ،إن «م ـصــر الـيــوم
خالية من السياح الروس».
إلــى ذلــك ،ومــع انتشار وقائع التعذيب
فــي أق ـســام الـشــرطــة وحـ ــاالت االخـتـفــاء
القسري ،قال وزير الداخلية ،مجدي عبد
الغفار ،إنــه مــا مــن تعذيب منهجي في
األقسام أو اختفاء قسري ،وإن الشرطة
«جهاز سمعته طيبة في مصر».

الناخبني بالنزول من بيوتهم والتوجه
إلــى لجان االقـتــراع واإلدالء بأصواتهم
بـ ــدعـ ــوى أن ذل ـ ــك «م ـ ــن أج ـ ــل مـسـتـقـبــل
أوالدهم واستقرار مصر».
كذلك شهدت لجان االنتخابات انتشار

جولة اإلعادة في
هذه المرحلة على
النظام الفردي فقط

ق ـ ـ ـ ــوات األم ـ ـ ـ ــن أمـ ــام ـ ـهـ ــا ب ـ ـص ـ ــورة غ ـيــر
مسبوقة ،وأقامت القوات سواتر ترابية
على مداخل اللجان يقف بجوارها عدد
كبير مــن األم ــن ،إضــافــة إل ــى إغ ــاق كل
ال ـط ــرق وامل ـح ــات املـحـيـطــة ب ـهــا ومـنــع
س ـي ــر امل ــركـ ـب ــات واألف ـ ـ ـ ـ ــراد مـ ــن ال ـس ـيــر
بــال ـقــرب مـنـهــا ع ـلــى م ـســافــة  500مـتــر.
كما سجل للمرة األول ــى تفتيش األمــن
للناخبني شخصيا قبل دخــولـهــم إلى
الـلـجــان .وبـعــد تفجير فـنــدق «ســويــس

بمزيد من األسى واللوعة
تنعى الجبهة املوحدة لرأس بيروت
ن ــائ ــب ال ــرئـ ـي ــس والـ ـعـ ـض ــو امل ــؤس ــس
للجبهة املرحوم
عادل جميل نصار
وتتقدم من عائلته وأصدقائه ومحبيه
بأحر التعازي وأصدق املشاعر.

استراحة
2161 sudoku

كلمات متقاطعة 2 1 6 1

ول ــده ــا :ال ــدك ـت ــور م ـي ـشــال مـعـكــرون
وعائلته
ابنتها :ساميا زوجــة غسان طعمه
وعائلتها
شقيقاها :مـيـشــال نجيب معكرون
وعائلته
روكز نجيب معكرون وعائلته
ش ـق ـي ـقــات ـهــا :عــائ ـلــة امل ــرح ــوم ــة روز
معكرون
عائلة املرحومة فيوليت خوزامي
عائلة املرحومة سعاد فلفلي
أحـفــادهــا :الــدكـتــور ســامــي معكرون
وعائلته
الدكتورة لينا معكرون
الدكتور هشام غسان طعمه
كمال طعمه
وعـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــوم ع ـ ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ـ ــات :م ـ ـ ـع ـ ـ ـكـ ـ ــرون،
أرس ـ ــانـ ـ ـي ـ ــان ،ط ـ ـع ـ ـمـ ــه ،خـ ـ ــوزامـ ـ ــي،
فلفلي ،مسلم ،فــارغــاس ،مولينيرو،
ب ــوع ـس ــاف ،ش ـع ـيــا ،ك ـع ــدي ،ح ـجــار،
خـ ـ ـ ــوري وأن ـ ـس ـ ـبـ ــاؤهـ ــم فـ ــي ال ــوط ــن
وامل ـه ـج ــر ي ـن ـع ــون إل ـي ـك ــم فـقـيــدتـهــم
الغالية املرحومة
أوجيني نجيب معكرون
أرملة املرحوم سعيد معكرون
املـنـتـقـلــة إل ــى رح ـم ـتــه ت ـعــالــى نـهــار
الثالثاء أول كانون األول .2015
يحتفل بالصالة لــراحــة نفسها في
تـمــام الساعة الثانية مــن بعد ظهر
اليوم األربـعــاء  2كانون األول 2015
ف ــي كـنـيـســة س ـي ــدة ال ـح ـن ــان ل ـلــروم
امللكيني الكاثوليك ـ ـ عجلتون.
تقبل التعازي قبل الدفن في صالون
الكنيسة ابتداء من الساعة الحادية
عشرة قبل الظهر ،ويومي الخميس
والجمعة  3و 4الجاري في صالون
الـكـنـيـســة م ــن ال ـســاعــة الـثــانـيــة بعد
الظهر ولغاية الثامنة مساء.

أفقيا
 -1رئيس تركي – حــرف عطف –  -2عملة إيطالية قبل الوحدة اإلقتصادية األوروبـيــة – دولة
أوروبـيــة –  -3النقود الورقية أو املعدنية – ظمأ –  -4خاصتك باألجنبية – للتفسير – صفة
رمح حاد الرأس –  -5محب الذات – من الطيور –  -6آلة موسيقية غربية – قمر باألجنبية – -7
دويبات صغيرة من الحيوانات العديمة الفقار تعيش أحيانًا في جوف األرض أو في إمعاء
اإلنسان – قلب الثمرة –  -8فوالذ من الحديد – اسم شرط يجزم فعلني ُيستعمل لغير العاقل
ّ
ّ
شرقي مدغشقر من دول الكومنولث إستقلت
الهندي
–  -9من أسماء البحر – جزيرة في املحيط
ّ
املقطعات الشعرية يتألف كل منها من أربعة
عام  1968وأصبحت جمهورية عام -10 – 1992
أبيات من الشعر

عموديًا

 -1قصر رئاسة الجمهورية في مصر ُ
ويعرف أيضًا بقصر العروبة –  -2كتلة جبلية في بلغاريا
بسالسل رودوبا – مصيبة وحلول الشر –  -3قميص من زرد الحديد ُيلبس في القتال وقاية
ّ
الصفوية تشتهر بصناعة الـسـ ّـجــاد –  -4من
مــن ســاح الـعــدو – مدينة إيــرانـيــة مهد الــدولــة
الفاكهة اإلستوائية – طعم الحنظل –  -5إسم أطلق قديمًا على املناطق املمتدة بني الرين واأللب
واملتوسط والبيرينه واألطلسي – وشــى وثرثر –  -6جهاز اوتوماتيكي – عاصفة بحرية –
ضمير منفصل –  -7متشابهان – نوتة موسيقية – تتساقط من العيون –  -8دلك دلكًا شديدًا
أو هرس بالعامية – عسل –  -9أكبر املدن في تركيا – للنداء –  -10صحيفة أميركية مشهورة

شروط اللعبة

مشاهير 2161

حلول الشبكة السابقة

1

أفقيا
 -1أبو الهول –  -2الفاييت – فا –  -3ابا – ماردين –  -4حل – مات – قرأ –  -5قاسمه – ول – -6
دم – لو – برزخ –  -7فيلنوف –  -8متز – جب – زي –  -9رافينا – جمل –  -10بيت الدين

عموديًا
 -1األحمدي – رب –  -2بابل – ماي –  -3وفا – فتفت –  -4ا ا – ماليزيا –  -5ليماسول – لن – -6
هياتم – نجاد –  -7وتر – هبوب –  -8دق – رف – جن –  -9فيروز – زم –  -10خان الخليلي

حل الشبكة 2160

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.

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ع ــازف بيانو فرنسي سويسري (ُ )1962-1877يـعــد مــن أهــم املوسيقيني
الكالسيكيني شهرة فــي بــدايــات الـقــرن العشرين .عشق موسيقى فاغنر
وق ــرر خــوض تجربة قـيــادة األورك ـس ـتــرا  = 4+5+3+8+10ادخ ــار امل ــال ■
 = 11+7+6+1بحيرة مصرية ■  = 2+10+9صف من السيارات

حل الشبكة الماضية :قاسم سليماني

زوجة الفقيد منى فؤاد خوري
أوالده :كريم ،هبة ورجا
اشـ ـق ــاؤه :أم ــن زوج ـت ــه ري ـنــه ودي ــع
الزعمط وعائلتهما
املرحوم سهيل
وعموم عائالت :نصار ،خوري ،جابر،
س ـل ـم ــون ،ك ـن ـع ــان ،م ـن ـ ّـي ــر ،ك ــوران ــي،
ب ــو واك ـ ــد ،غ ـن ـمــا ،عــرمــونــي وع ـمــوم
عائالت عني كسور وانسباؤهم في
الوطن واملهجر ينعون إليكم بمزيد
مــن الـحــزن واألس ــى فقيدهم الغالي
املأسوف عليه املرحوم
عادل جميل نصار
امل ـن ـت ـقــل إلـ ــى رح ـم ـت ــه ت ـع ــال ــى أم ــس
الثالثاء الواقع فيه األول من كانون
األول  2015متممًا واجباته الدينية.
ي ـح ـت ـف ــل بـ ــال ـ ـصـ ــاة ل ـ ــراح ـ ــة ن ـف ـســه
الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر
اليوم األربـعــاء  2كانون األول 2015
ف ــي ك ـن ـي ـســة مـ ــار ب ـط ــرس وب ــول ــس،
الحمرا ،قرب البيكاديللي ثم يوارى
ال ـث ــرى ف ــي م ــداف ــن الـعــائـلــة ف ــي عني
كسور.
تقبل التعازي قبل الدفن في صالون
الكنيسة ابتداء من الساعة العاشرة
صباحًا ويومي الخميس والجمعة
 3و 4الـ ـج ــاري ف ــي ن ـ ــادي خــريـجــي
الـ ـج ــامـ ـع ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة اب ـ ـت ـ ــداء مــن
الـســاعــة الـحــاديــة عـشــرة قبل الظهر
لغاية الساعة السابعة مساء.

األربعاء  2كانون األول  2015العدد 2755

إعالنات
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◄ إعالنات رسمية ►
أشقاؤه:
دولة الرئيس العماد ميشال عون وزوجته ناديا الشامي وعائلتهما
سامية أبو عتمة أرملة املرحوم الياس عون وأوالدها وعائالتهم
شقيقاته:
أنطوانيت زوجة مارون سلوان وعائلتها (في املهجر)
رينه زوجة جوزف عون وعائلتها
جانيت عون
وعموم عائالت عــون ،الشامي ،أبــو عتمة ،سلوان وعموم عائالت حــارة حريك
وأنـسـبــاؤهــم فــي الــوطــن واملهجر ينعون إليكم بمزيد الـحــزن واألس ــى فقيدهم
الغالي املأسوف عليه املرحوم
روبير نعيم عون
املنتقل إلى رحمته تعالى أمس االثنني الواقع فيه  30تشرين الثاني  2015متممًا
واجباته الدينية.
يحتفل بالصالة لراحة نفسه الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم األربعاء  3كانون
األول  2015في كاتدرائية القيامة ـ ـ الرابية.
لكم من بعده طول البقاء.
تقبل التعازي اليوم األربعاء وغدًا الخميس  2و 3كانون األول  2015في صالون
ً
ابتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية
كاتدرائية القيامة ـ ـ الرابية
ً
مساء.
الساعة السادسة
الرجاء إبدال األكاليل بالتبرع للكنيسة
واعتبار هذه النشرة إشعارًا خاصًا
طوبى النقياء القلوب فإنهم يعاينون الله"
رقد على رجاء القيامة املجيدة يوم الثالثاء االول من كانون االول 2015
متممًا واجباته الـدينية املـأسوف عليه املرحوم
مجدل فيليب اسحق ليان
زوجته  :يوسفيه يوسف فارس
ابناه  :كميل وعائلته
فؤاد
ابنتاه  :روزانا زوجة الزميل نبيل بو منصف وعائلتهما
لينا زوجة الزميل نقوال ناصيف وعائلتهما
اشقاؤه  :نجيب وأوالده وعائالتهم
حبيب وعقيلته
حنا وأوالده وعائالتهم
شقيقته  :نجيبة ارملة ناصر موسى وأوالدها وعائالتهم
زوج شقيقته املرحومة نوف :مالك ديب وأوالده
وعمـوم عائالت ليان ،فــارس ،الـخــوري ،بومنصف ،ناصيف ،نعمه ،ملحم،
موسى ،ديب ومن ينتسب إليهم في الوطن واملهجر
ينعونه إليكم بمزيد االسى والرجاء املسيحي.
يحتفل بالصالة لراحة نفسه يوم االربعاء  2الجاري الساعة الثانية عشرة
ظهرًا في كاتدرائية مار جرجس املارونية الرعائية – صربا – جونيه ،ثم
ينقل جثمانه الــى مسقط رأســه – منجز – عكار حيث تقام صــاة البخور
لروحه في صالون كنيسة مار دانيال ،ثم يوارى في الثرى في مدافن العائلة.
لنفسه الراحة ولكم طول البقاء ـ ـ صلوا ألجله
تقبل التعازي قبل الدفن و يوم الخميس  3الجاري في صالون كاتدرائية
ً
مساء.
مار جرجس صربا من الساعة العاشرة قبل الظهر لغاية السادسة
الرجاء ابدال االكاليل بالتبرع للكنيسة

ذكرى
تصادف اليوم األربعاء  2كانون األول
 2015ذكرى مرور  6سنوات على وفاة
فقيدنا الغالي املرحوم
الحاج عبد اللطيف ابراهيم
(ابو محمد نصرالله)

إلعالناتكم في صفحة
ّ
المبوب والوفيات

03/662991

يـ ــرجـ ــى م ـ ــن ج ـم ـي ــع ال ـ ــذي ـ ــن ع ــرف ــوه
وأحبوه إهداءه ثواب الفاتحة
وذكره في صلواتهم وأدعيتهم.

اعالن
ت ـع ـلــن ش ــرك ــة ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان ال ـش ـمــالــي
امل ـغ ـف ـلــة ـ ـ ـ ـ ـ ال ـق ــادي ـش ــا ع ــن ت ـم ــدي ــد مـهـلــة
استدراج العروض العائد لشراء 10.000
ع ــداد تــريـفــازي الكتروميكانيك 15( ×3
ـ ـ ـ ـ ـ  60أمـ ـبـ ـي ــر) ،وذلـ ـ ــك وفـ ــق امل ــواص ـف ــات
الـفـنـيــة والـ ـش ــروط االداريـ ـ ــة امل ـح ــددة في
دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط الـ ـ ــذي ي ـم ـكــن ال ـح ـصــول
على نسخة عنه لقاء ثالثماية الف ليرة
لبنانية (تضاف  )TVAمن قسم الشراء
فــي املصلحة االداريـ ــة فــي مــركــز الشركة
في البحصاص ما بني الساعة  8صباحا
و 12ظهرا من كل يوم عمل.
ت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـع ـ ــروض ف ـ ــي ام ـ ــان ـ ــة ال ـ ـسـ ــر فــي
القاديشا ـ ـ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم الثالثاء
الواقع فيه  22كانون االول  2015الساعة
 12ظهرا ضمنًا.
مدير القاديشا باالنابة
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 2247
إعالن
ت ـع ـلــن وزارة امل ــال ـي ــة ان ـه ــا وض ـع ــت قيد
الـتـحـصـيــل جـ ــداول الـتـكـلـيــف االســاسـيــة
لـضــريـبــة االمـ ــاك املـبـنـيــة ،ال ـص ــادرة في
محافظة لبنان الشمالي (اقضية الكورة،
ال ـب ـتــرون ،ب ـشــري ،طــرابـلــس ،زغــرتــا) عن
ايــرادات عام  2012تكليف  ،2015وتدعو
جميع املكلفني لتسديد هــذه الضرائب،
م ــع االشـ ـ ـ ــارة الـ ــى ان امل ـك ـل ـفــن ال ــذي ــن ال
ي ـ ـسـ ــددون ال ـض ــري ـب ــة امل ـت ــوج ـب ــة عـلـيـهــم
ي ـت ـع ــرض ــون لـ ـغ ــرام ــة ب ـن ـس ـبــة م ـق ــداره ــا
 %1شهريًا (ويعتبر كسر الشهر شهرًا
ً
كــامــا) لغاية تــاريــخ الـتـســديــد ،وتسري
هذه الغرامة اعتبارًا من:
ـ ـ انـقـضــاء شـهــريــن مــن تــاريــخ نـشــر هــذا
االعــان في عدد الجريدة الرسمية الذي
سيصدر بتاريخ  2015/12/03للعقارات
التي ال تزيد إيــراداتـهــا عــن 20.000.000
ليرة لبنانية.
ـ ـ ـ ـ ـ اع ـ ـت ـ ـبـ ــارًا مـ ــن تـ ــاريـ ــخ انـ ـتـ ـه ــاء امل ـه ـلــة
األساسية للتصريح للعقارات التي تزيد
إيراداتها عن  20.000.000ليرة لبنانية.
ت ـب ــدأ م ـه ـلــة االع ـ ـتـ ــراض ع ـل ــى ال ـضــري ـبــة
امل ــذك ــورة امل ـح ــددة بـشـهــريــن اع ـت ـبــارًا من
اليوم التالي لتاريخ نشر هذا االعالن اي
في  04كانون االول  2015وتنتهي في 04
شباط  2016ضمنًا.
 28تشرين الثاني 2015
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 2271
إعالن
مــن أمــانــة السجل الـعـقــاري فــي بعلبك ـ ـ
الهرمل
طلب عبد الناصر عبد الغني الساحلي
مل ــورث ــة مــوكـلـيــه رق ـيــة مـصـطـفــى عــاصــي
شهادة قيد بحصتها بالقطعة رقم  2و3
تكميلي  71وبالقطعة  1تكميلي  75من
منطقة القاع وادي الخنزير العقارية.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في بعلبك
ـ ـ الهرمل
مايا شريف
إعالن
مــن أمــانــة السجل الـعـقــاري فــي بعلبك ـ ـ
الهرمل
طلب عبد الناصر عبد الغني الساحلي
ملــوكـلــه انـيــس مـيـشــال م ــراد سـنــد تمليك

بدل عن ضائع بالعقار رقم  1989الفاكهة.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في بعلبك
ـ ـ الهرمل
مايا شريف
إعالن دعوة
تدعو محكمة صيدا الشرعية الجعفرية
املدعى عليها ناديا محمد كريم املجهولة
م ـحــل االق ــام ــة ل ـل ـم ـثــول ام ــام ـه ــا بــدعــوى
اث ـب ــات ط ــاق امل ـقــدمــة م ــن امل ــدع ــي كــامــل
حـســن قـشــاقــش وذل ــك الـســاعــة الـعــاشــرة
ص ـبــاح ي ــوم الـسـبــت  2015/12/26وفــي
ح ــال الـتـخـلــف يعتبر قـلــم ه ــذه املحكمة
مكانًا صالحًا إلبالغك جميع األوراق بما
فيها الحكم القطعي.
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلبت نـتــالــن يــوســف صـبــاغ بوكالتها
عــن محمد بــن ابــراهـيــم بــن عبد الرحمن
املانع مالك القسم  /44/من العقار /387/
برمانا سند تمليك بدل عن ضائع باسم
املالك
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلــب سـمــر كميل شـمـعــون بــوكــالـتــه عن
سمارا انطوان شرفان مالكة القسم /6/
مــن الـعـقــار  /791/املطيلب سند تمليك
بدل عن ضائع باسم املوكلة
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب فادي جوزيف التنوري مالك العقار
 /7834/بسكنتا سـنــد تمليك ب ــدل عن
ضائع باسمه
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب الياس اسكندر اسكندر ابو حبيب
املــالــك فــي ال ـع ـقــار  /2565/روم ـيــة سند
تمليك بدل عن ضائع بحصته
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب جــورج موريس ميني بوكالته عن
الياس يوسف الخوري املالك في القسم
 /9/مــن الـعـقــار  /983/الـبــوشــريــة سند
تمليك بدل عن ضائع بحصة املوكل
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
جويس عقل
إعالن قضائي
صادر عن محكمة الدرجة األولى املدنية
في بيروت
الغرفة الخامسة العقارية
برئاسة القاضي بسام مولوي
وعـ ـض ــوي ــة ال ـق ــاض ـي ــن ش ـ ـ ــادي ال ـح ـجــل

وسمر البحيري
رقم األوراق 2013/179 :املفصولة بالقرار
2015/466
الجهة املستدعية :ياسني محمد جمال
ال ـج ـهــة امل ـس ـتــدعــى ض ــده ــا :غ ـس ــان عبد
ال ـح ـم ـيــد ش ـه ــاب ـ ـ ـ ـ ورث ـ ــة مـ ـع ــروف عـبــد
ال ـق ــادر ش ـهــاب ورثـ ــة أمـيـنــة عـبــد ال ـقــادر
شهاب ورثة نجله عبد القادر شهاب
الجهة املطلوب إبالغها ملجهولية محل
اإلقامة :سميه علي حاج أورفه لي وأميرة
علي حاج أورفه لي
األوراق املطلوب ابالغها :القرار الصادر
ب ـتــاريــخ  2015/11/5ف ــي ال ــدع ــوى رقــم
 20131/179تحت الرقم قــرار 2015/466
والذي قضى بموجبه:
ً
أوال :ازالة الشيوع بني الشركاء ،املستدعي
والـجـهــة املستدعى بوجهها فــي العقار
رقم  /640/رأس بيروت عن طريق طرحه
للبيع باملزاد العلني للعموم لصالحهم
امـ ــام دائـ ــرة الـتـنـفـيــذ املـخـتـصــة ،عـلــى ان
يعتمد اساسًا للطرح في املزايدة االولى
مـبـلــغ /2.727.990/د.أ .او م ــا يـعــادلــه
بالعملة الوطنية بتاريخ البيع وتوزيع
ن ــات ــج ال ـث ـمــن ع ـلــى ال ـش ــرك ــاء ك ــل بنسبة
ملكيته بحسب قيود الصحيفة العينية
ل ـل ـع ـقــار م ــوض ــوع الـ ــدعـ ــوى ،ب ـعــد ات ـمــام
معامالت االنتقال بالنسبة للورثة.
ثانيًا :شطب اشارة الدعوى عن صحيفة
العقار رقم  /640/رأس بيروت بالتزامن
ً
م ــع ان ـف ــاذ ال ـب ـنــد "أوال" م ــن ه ــذه الـفـقــرة
الحكمية.
ف ـي ـق ـت ـضــي ع ـل ـي ـك ــم الـ ـحـ ـض ــور الـ ـ ــى قـلــم
امل ـح ـك ـم ــة او ارس ـ ـ ـ ــال مـ ــن يـ ـن ــوب عـنـكــم
ً
ب ـمــوجــب س ـنــد قــانــونــي م ـصــدق اص ــوال
لـتـبـلــغ واسـ ـت ــام االوراق ال ـخــاصــة بكم
وذلك في مهلة ثالثني يومًا تلي عشرين
يومًا من تاريخ النشر االخير.
بيروت في  24تشرين الثاني 2015
رئيس القلم
بشرى البستاني
إعالن دعوى رقم  2015/670الغرفة االبتدائية
الثانية في لبنان الشمالي
الى املستدعى ضدهم سليم توما بطرس
مضفر ورشيدة توما بطرس مضفر من
ً
عرجس أصال ومجهولي االقامة
تــدعــوكــم ه ــذه املـحـكـمــة الس ـت ــام ص ــورة
ال ـح ـكــم الـ ـص ــادر ع ـن ـهــا ب ــرق ــم 2015/64
بــالــدعــوى امل ـقــامــة ضــدكـمــا م ــن جــرجــس
انـ ـط ــونـ ـي ــوس م ـض ـف ــر وك ـي ـل ــه امل ـح ــام ــي
ان ـ ـطـ ــوان م ـخ ـل ــوف والـ ـق ــاض ــي بــاع ـت ـبــار
الـ ـعـ ـق ــار رق ـ ــم  419مـ ــن م ـن ـط ـقــة عــرجــس
العقارية غير قابل للقسمة عينًا وبيعه
بــاملــزاد العلني بــواسـطــة دائ ــرة التنفيذ
املختصة وتــوزيــع الـثـمــن وال ــرس ــوم بني
الشركاء كل بنسبة حصته بامللكية وذلك
خ ــال ثــاثــن يــومــا مــن تــاريــخ نـشــر هــذا
االعالن.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب طوني الياس سماحه بوكالته عن
نــايـلــه ادم ــون جـبــر املــالـكــة فــي العقارين
 /1590/و /1591/بتغرين سندي تمليك
بدل عن ضائع بحصتي املالكة
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
جويس عقل

◄ مبوب ►
أو االتصال على الرقم :
01/759500
فاكس01/759597 :
من أي منطقة في لبنان،
من  7:30صباحًا لغاية
يوميًا ً
 10:30ليال
نختصر المسافات ومندوبونا
في خدمتكم للمتابعة
وتحصيل الفاتورة

بيعـــة لقطـــة

صيدا هاللية األتوسرتاد مقابل فيال الحريري شقتان مفرزتان يف
مبنى مستقل :شقة ط اول  4غرف  $154.000وشقة اريض 3
غرف واسعة لها حديقة جميلة كبرية جدا ً ومط ّوبة تتوسطها بركة
فيها نافورة ماء جاري مبوتور.
 5مواقف خاصة للسيارات .للجادين فقط $174.000
هاتف70/048796 :

خرج ولم يعد
غادر العمال البنغالدشيون
HAMAD YOUSUF
MOHAMMAD RAFIQ
HARUN MIAH SONA MIAH
MONIR MIAH SAFOR MIAH
SULAI MAN MIA GONY MIA
KABIR MIAH BIKCHAN
HAMAD RUBEL AKAND
MOHAMMAD JOBED ALI
من شركة مخدومهم ,الرجاء ممن يعرف عنهم
شيئًا االتصال على الرقم 70/71-666430
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◄ إعالنات رسمية ►

كهرباء لبنان
مؤسسة عامة
تبليغ قرارات استمالك
إن مؤسسة كهرباء لبنان تبلغ املالكني الــواردة اسماؤهم في الجدول أدنــاه مرسوم االستمالك رقــم 11938
تاريخ  2014/05/23القاضي باعتبار االشغال العائدة ملشروع إنشاء خط توتر عالي  66ك.ف .السلطانية -
مرجعيون من املنافع العامة وقرارات التخمني الصادرة عن لجنة االستمالك االبتدائية في النبطية سندًا
له كما تعلمهم بأنها قد أودعت التعويضات املقررة لهم بموجب قرار وضع اليد رقم  48تاريخ 2015/7/11
تنفيذًا لقرارات التخمني املذكورة أدناه لذلك يرجى أن يتقدموا الى املؤسسة مصطحبني باملستندات املطلوبة
				
لقبض التعويضات املقررة لهم .

47/2014

السلطانية

1403

سمير محمد
حمزة

2400

150,000

49/2014

السلطانية

1626

أحمد علي صالح

2400

3,530,000

51/2014

السلطانية

271

سالي محمد
صالح (رقبة)

2400

كامل املبلغ

لينا عادل بارودي
(استثمار)

1200

2,508,000

محمد محمود
صالح (استثمار)

1200

علي محمود
ياسني

173

كامل املبلغ

علي ابراهيم
ياسني

1026

600,000

محسن مصطفى
صالح

344

السلطانية

1584

ليليان حسن
هزيمي

2400

1582

زين حسني خواجة 2400

100,000

يوسف حسن زين
الدين

2400

487,500

2400

3,764,000
1,032,500

رقم قرار التخمني

املنطقة

رقم العقار

أسماء املالكني

الحصة سهم

قيمة التعويض
املقرر ل.ل.

14/2014

السلطانية

1319

محمد حسني
خواجة

2400

5,160,000

15/2014

السلطانية

427

علي كايد قدوح

2400

300,000

16/2014

السلطانية

1394

فيصل محمد
قدوح

2400

840,000

19/2014

السلطانية

325

سيندي محمد
صالح (رقبة)

2400

كامل املبلغ

54/2014

لينا عادل بارودي
(استثمار)

1200

2,320,000

55/2014

السلطانية

محمد محمود
صالح (استثمار)

1200

56/2014

السلطانية

259

20/2014

السلطانية

324

محمد حسن
صالح

1200

كامل املبلغ

60/2014

السلطانية

1798

وصال فخر الدين
فخر الدين

فايزه محمود
صالح

1200

1,312,000

61/2014

السلطانية

221

خليل حسن صالح 2400

62/2014

السلطانية

1920

22/2014

السلطانية

357

حسني نصر الدين
فخر الدين

2400

11,260,000

24/2014

السلطانية

1343

27/2014

السلطانية

596

52/2014

السلطانية

36

3,242,500

سوميا محمد
شعيتو

800

كامل املبلغ

مريم قاسم خزعل
فواز

303

كامل املبلغ

مريم محمد قاسم
شعيتو

800

1,018,500

63/2014

السلطانية

1921

بسام ابراهيم
عباني

466

10,208,000

نبيل عبد الجليل
مرواني

2400

973,000

64/2014

السلطانية

220

خليل ابراهيم
عباني

466

ابراهيم حسني
مرواني

480

كامل املبلغ

أحمد ابراهيم
عباني

466

محمد حسني
مرواني

480

9,050,000

65/2014

السلطانية

1955

حسني ابراهيم
عباني

466

حسني حسن زين
الدين

2400

690,000

66/2014

السلطانية

1734

فوزي علي ياسني

2400

200,000

ليال ابراهيم
عباني

233

67/2014

خربة سلم

1063

حسني عطوي

2400

6,317,500

68/2014

الجميجمه

1

محمد عبد املجيد
ياسني

1200

كامل املبلغ

محمد عبد الله
حمزه

1800

كامل املبلغ

600

7,811,000

ماهر عبد املجيد
ياسني

1200

1,599,000

69/2014

الجميجمه

2علم
وخبر

ورثة شحاده
حكيم

2400

1,049,000

28/2014

السلطانية

368

علي يوسف عباني 2400

2,028,000

70/2014

الجميجمة

30/2014

السلطانية

1335

وفيق حسن ياسني 2400

8,310,000

3علم
وخبر

ورثة شحادة
حكيم

2400

758,000

31/2014

السلطانية

2075

رفيق حسن ياسني 2400

7,080,000

74/2014

الجميجمه

7علم
وخبر

ورثه ذياب حكيم

2400

5,474,000

32/2014

السلطانية

344

ايمان محمد
صالح (رقبة)

1200

كامل املبلغ

75/2014

الجميجمة

8

ورثة رفيق حمزه

2400

كامل املبلغ

سالي محمد
صالح (رقبة)

1200

6,960,000

محمد محمود
صالح (استثمار)

1200

لينا عادل بارودي
(استثمار)

1200

33/2014

السلطانية

242

أحمد كايد قدوح

2400

8,340,000

34/2014

السلطانية

284

سمير يوسف
عفيف

2400

12,834,000

35/2014

السلطانية

1009

علي ذيب السقا

2400

750,000

37/2014

السلطانية

285

حسني اسماعيل
عفيف

2400

2,550,000

38/2014

السلطانية

1957

عايدة علي السيد

2400

4,035,000

40/2014

السلطانية

1313

مريم عبدالله
السقا (رقبة)

2400

كامل املبلغ

حاتم كامل بليطه
(استثمار)

2400

4,658,000

41/2014

السلطانية

935

سناء حسني فواز

1200

كامل املبلغ

42/2014

السلطانية

934

هيثم حسني عفيف 2400

3,032,000

46/2014

السلطانية

413

2400

2,892,000

26,844,000
علي جميل
مسلماني

علم وخبر مصطفى فران

10,131,000

علم وخبر
2400

9,193,750

76/2014

الجميجمة

9علم
وخبر

اسماعيل رامز
دبوق

77/2014

الجميجمه

10علم
وخبر

موسى قاسم بصل 2400

404,000

78/2014

مجدل سلم

1252

لطيفه عبد الحسن 77.5
ملحم

كامل املبلغ

1253

عجاج عبد الحسن 480
ملحم

1,455,000
79/2014

مجدل سلم

كامل املبلغ
6,165,000

81/2014

مجدل سلم

1147

فيصل أحمد
فرحات

128.572

كامل املبلغ

فراس أحمد
فرحات

128.572

528,000

ياسر أحمد
فرحات

128.572

حسني أحمد
فرحات

128.572

عبد الناصر أحمد
فرحات

128.571

فايز أحمد فرحات

128.571
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82/2014

مجدل سلم

1144

83/2014

مجدل سلم

1145

84/2014

مجدل سلم

1146

حسن أحمد
فرحات

128.571

علي أحمد فرحات

128.571

عبد املطلب أحمد
فرحات

985.715

محمد أحمد
فرحات

358.713

أحمد عادل كريم
(رقبة)

1200

كامل املبلغ

جواد عادل كريم
(رقبة)

1200

4,575,000

عادل جميل كريم
(استثمار)

2400

فياض نمر حرز

1800

كامل املبلغ

فاطمه محمد
حسن فرحات

600

5,437,500

ورثه عبد الحسني
دبوق

570

كامل املبلغ

تغريد محمد رائف 165
دبوق
حسني مزنر

515

إعالنات
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علي محمد عالء
الدين

1200

1,284,000

فضل الله محمد
عالء الدين

1200

كامل املبلغ

علي محمد عالء
الدين

1200

4,416,000

محمود علي عالء
الدين

600

كامل املبلغ

وهبي علي عالء
الدين

600

4,508,000

أحمد علي عالء
الدين

600

ابراهيم محمد
علي عالء الدين

600

100/2014

مجدل سلم

1048

محمود عبد
الكريم تحفي

2400

9,174,000

101/2014

مجدل سلم

1047

تغريد عبد الزين

600

كامل املبلغ

رشيد علي الزين

94.596

650,000

زينب حسني حرب

667.394

عبد املجيد علي
الزين

1037.77

98/2014

99/2014

مجدل سلم

مجدل سلم

1066

1049

635,000

ابراهيم مزنر

515

102/2014

مجدل سلم

984

حسن حسني الزين 2400

3,615,500

هديه عبد الهادي
دبوق

50

103/2014

مجدل سلم

982

مالكي العقار

2400

5,752,000

هدى عبد الهادي
دبوق

50

104/2014

مجدل سلم

991

حسني علي أحمد
ملحم

1555

كامل املبلغ

علي عبد الهادي
دبوق

50

كفى محمد ماجد

845

13,160,000

105/2014

مجدل سلم

979

يوسف احمد مزنر 1200

كامل املبلغ

زينب عباس علي
مصطفى

1200

9,108,000

حسني علي زين

1115

كامل املبلغ

عبد األمير علي
زين

1115

22,150,000

حسن رشيد الزين

981

كامل املبلغ

نصر محمود
فحص

156

7,497,000

أحمد عبد غياض

78

قاسم عبد غياض

78

علي ابراهيم سعد

125

أمني حسني الزين

904

ابراهيم خليل
الزين

78

مجدل سلم

1770

موسى اسماعيل
الزين

2400

2,975,000

1771

ميري سلمان
ترمس

2400

5,424,000

1791

عبد الحليم موسى 1200
موسى

كامل املبلغ

كامل كاظم فحص

1200

20,640,000

113/2014

مجدل سلم

1792

حسني عبد الله
حرز

1600

"كامل املبلغ
"8,414,000

115/2014

مجدل سلم

1828

حسني يوسف
الزين

600

كامل املبلغ

امني حسني الزين

1800

6,325,000

مجدل سلم

1848

محمد اسماعيل
الزين

2400

4,225,000

1851

أحمد محمود
حيدر

1200

كامل املبلغ

علي موسى الزين

1200

2,918,000

أحمد محمود
حيدر

2400

1,194,000

محمد اسماعيل
الزين

1200

كامل املبلغ

محمد عبد الهادي 50
دبوق
86/2014

مجدل سلم

1102

حمود خليل
ياسني

2400

2,798,000

87/2014

مجدل سلم

1103

أمينه خليل ياسني 2400

2,492,800

88/2014

مجدل سلم

1089

عبد الرضا جواد
ياسني

660

كامل املبلغ

اسعاف حسني
زهوه

132.5

17,544,000

108/2014

109/2014

مجدل سلم

مجدل سلم

1762

1764

مريم حسني زهوي 132.5
عبد الحسن محمد 605
ياسني
علي محمد ياسني

605

محمد عارف
الحاج عبد الهادي
فرحات

66.25
110/2014

عبد الحسن محمد 24.8438
عارف فرحات

111/2014

مجدل سلم

112/2014

مجدل سلم

كامل املبلغ

89/2014

مجدل سلم

1088

حسني منير مزنر

1200

90/2014

مجدل سلم

1076

مريم جواد ياسني

2400

5,908,000

91/2014

مجدل سلم

1078

محمد موسى عالء 2400
الدين

4,472,000

92/2014

مجدل سلم

1068

7,203,000

محمود علي عالء
الدين

600

كامل املبلغ

وهبي علي عالء
الدين

600

4,040,000

أحمد علي عالء
الدين

600

116/2014

ابراهيم محمد
علي عالء الدين

600

117/2014

مجدل سلم

93/2014

مجدل سلم

1069

سليم موسى عالء
الدين

2400

5,014,000

118/2014

مجدل سلم

1853

94/2014

مجدل سلم

1063

حمزه قاسم عالء
الدين

2400

1,414,000
119/2014

مجدل سلم

1854

95/2014

مجدل سلم

1067

محمد محمود
صبره

2400

1,949,500

"96/2014
يتبع"

مجدل سلم

1064

فضل الله محمد
عالء الدين

1200

كامل املبلغ

نايفه اسماعيل
الزين

تابع

مجدل سلم

1064

علي محمد عالء
الدين

1200

500,000

مريم اسماعيل
الزين

97/2014

مجدل سلم

1065

فضل الله محمد
عالء الدين

1200

كامل املبلغ

120/2014

مجدل سلم

1856

600

3,825,000

600

"غسان أحمد الزين "600
"1800
وجبه ابراهيم
الزين"

350,000
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121/2014

مجدل سلم

1863

عبد الرؤوف أحمد 450
حجازي

كامل املبلغ

450

2,547,500

حسن أحمد
حجازي

نعمه توفيق ملحم 1116.61

كامل املبلغ

168/2014

بني حيان

582

عباس علي جابر

800

169/2014

بني حيان

584

موسى حسني
جابر

2400

170/2014

بني حيان

573

رياض رضا نصار 2400

171/2014

بني حيان

572

حسن رضا نصار

2400

9,540,000

172/2014

بني حيان

571

نوال محمود جابر 2400

5,670,000

بني حيان

570

علي رضا نصار

2400

2,050,000

522

فؤاد علي جابر

2400

1,771,000

نعيم حسني جابر

2400

250,000

2400

1,417,500

1200

كامل املبلغ

650,000

122/2014

مجدل سلم

1864

ابراهيم خليل
الزين

2400

300,000

123/2014

مجدل سلم

1865

محمود خليل
فحص

1200

"كامل املبلغ
"5,662,000

173/2014

124/2014

مجدل سلم

1986

ميرا بسام املر

450

كامل املبلغ

177/2014

بني حيان

سمر بسام املر

450

5,581,250

178/2014

بني حيان

520

رامي بسام املر

450

179/2014

بني حيان

519

سامر بسام املر

450

فاطمه محمد
قرامي

ريما انطوان
برنابا

600

180/2014

بني حيان

508

علي بشير زراقط

127/2014

بني حيان

956

حسني عباس
مصطفى

2400

1,145,000

2,282,000
825,000

محمد رائف زراقط 1200

350,000

183/2014

بني حيان

511

علي محمد جابر

2400

609,000

128/2014

بني حيان

949

الجمهورية
اللبنانية

2400

3,603,000

184/2014

بني حيان

515

غالب محمد جابر

2400

300,000

185/2014

بني حيان

499

129/2014

بني حيان

982

ورثة محمد جابر

2400

1,104,000

الجمهوريه
اللبنانيه

2400

1,398,000

132/2014

بني حيان

945

محمد علي محمد
ابو ناصر

2400

300,000

186/2014

مركبا

1

محمد رالف زراقط غير محددة
واخواته

133/2014

بني حيان

923

عبد الحسن محمد 1200
جابر

138/2014

بني حيان

911

عصام عبد الحسن 1200
جابر

140/2014

بني حيان

909

حسني علي نصار

2400

2,404,000

141/2014

بني حيان

905

علي قاسم جابر

2400

1,319,500

142/2014

بني حيان

897

ضاهر فضل الله
نصار

480

كامل املبلغ

باقر فضل الله
نصار

480

2,604,000

حسني فضل الله
نصار

480

علي فضل الله
نصار

480

145/2014

بني حيان

883

فاطمه محمد
نصار

600

146/2014

بني حيان

877

جعفر حسني جابر 2400

148/2014

بني حيان

878

مريم حسن جابر

2400

3,852,000

149/2014

بني حيان

834

كامله علي ضاهر

2400

350,000

150/2014

بني حيان

879

حيدر محمد جابر

960

كامل املبلغ

151/2014

بني حيان

833

توفيق محمد
جابر

800

152/2014

بني حيان

804

الجمهورية
اللبنانيه

2400

721,000

153/2014

بني حيان

805

جهاد علي جابر

2400

2,259,000

155/2014

بني حيان

619

محمد علي شهاب

1200

كامل املبلغ

157/2014

بني حيان

618

حسني حسن جابر 2400

400,000

158/2014

بني حيان

623

محمد حسن جابر 2400

1,962,000

"159/2014
"

بني حيان

622

حسني محمد جابر 800

كامل املبلغ

160/2014

بني حيان

624

محمد جميل جابر 2400

1,656,000

161/2014

بني حيان

625

علي أسعد جابر

2400

4,320,000

164/2014

بني حيان

610

أمينه سلمان
قشمر

2400

840,000

166/2014

بني حيان

588

كامله علي ضاهر

2400

1,212,000

كامل املبلغ
14,036,000
كامل املبلغ
5,252,000

زهر الجبني محمد 600
نصار
مريم محمد نصار

600

خديجة محمد
نصار

600

علم وخبر محمد سليم زراقط
وأوالده

كامل املبلغ
250,000

300,000

975,000
كامل املبلغ
1,394,000

3,847,000

مشاع بلدة مركبا
187/2014

الطيبة

2علم
وخبر

ورثه علي محمود
حبيش

2400

687,000

188/2014

الطيبة

3علم
وخبر

علي أمني عرباد

2400

640,500

189/2014

الطيبة

4علم
وخبر

فياض محمد
يحيا

2400

1,738,000

190/2014

الطيبة

5علم
وخبر

ورثة محمد فياض 2400
يحيا

250,000

191/2014

الطيبة

6علم
وخبر

طريق للعقارات
5-4-3-2

2400

300,000

192/2014

الطيبة

8علم
وخبر

ورثة أحمد عباس

2400

834,000

193/2014

الطيبة

10علم
وخبر

جميل محمد حرب 2400

1,752,000

194/2014

الطيبة

26علم
وخبر

محمد العبد شرف 2400
الدين

321,000

196/2014

الطيبة

13علم
وخبر

محمد يوسف
شومر

2400

5,148,500

197/2014

الطيبة

14علم
وخبر

محمود العبد نجم 2400

8,397,000

198/2014

الطيبة

17علم
وخبر

أحمد اسماعيل
قدوح

2400

199/2014

الطيبة

16علم
وخبر

ورثه حسني محمد 2400
فياض يحيا

2,815,000

200/2014

الطيبة

24علم
وخبر

حسني حسن
عباس

2400

5,740,000

201/2014

الطيبة

22علم
وخبر

ورثه عبد املجيد
شرف الدين

2400

300,000

202/2014

الطيبة

23علم
وخبر

مصطفى كاظم

2400

3,640,000

204/2014

الطيبة

18علم
وخبر

مفيد عبدالله
عواضه

2400

5,679,000

205/2014

الطيبة

66علم
وخبر

نزيه عبدالله قاظم 2400

2,118,000

206/2014

الطيبة

74

2400

كامل املبلغ

3,800,000

8,170,000

كامل املبلغ

عباس محمد
أشمر

علم وخبر

300,000

300,000

207/2014

الطيبة

27علم
وخبر

علي فايز كركيه

2400

748,000

211/2014

الطيبة

29علم
وخبر

حسني حسن
عباس

2400

6,747,000

212/2014

الطيبة

30علم
وخبر

علي شقير صولي

2400

8,163,000

213/2014

الطيبة

48علم
وخبر

مالكي العقار

2400

8,281,000

214/2014

الطيبة

32علم
وخبر

حسن محمود
صالح

2400

4,698,000
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215/2014

الطيبة

31علم
وخبر

حسني منصور

2400

5,688,000

216/2014

الطيبة

33علم
وخبر

افتخار عبدالله
رمال

2400

10,683,000

217/2014

الطيبة

34علم
وخبر

حسني علي العبد
حيدر

2400

568,000

218/2014

الطيبة

36علم
وخبر

خضر حسني نجم

2400

4,095,000

219/2014

الطيبة

38علم
وخبر

علي حسني صولي 2400

1,464,000

221/2014

الطيبة

42علم
وخبر

افتخار عبدالله
رمال

2400

765,000

222/2014

الطيبة

43علم
وخبر

ورثه يوسف
محمد قازان

2400

612,000

223/2014

الطيبة

44علم
وخبر

عبد الغني طالب
عطوي

2400

1,752,000

224/2014

الطيبة

46علم
وخبر

مالكي العقار

2400

2,437,500

225/2014

الطيبة

52علم
وخبر

مالكي العقار
(موقع العزيه)

2400

3,479,500

226/2014

الطيبة

57

ورثة منيفه شاكر
فارس

2400

كامل املبلغ
369,000

علم وخبر ورثة فاطمه شاكر
فارس

243/2014

هوره

37

مالكي العقار

2400

4,944,000

244/2014

دير ميماس

1080

علي محمد الحاج
شيت

2400

300,000

245/2014

دير ميماس

1081

ورثه نعمه ابراهيم 2400
الحاصباني

500,000

246/2014

دير ميماس

1082

ابراهيم مجلى ابو
جمره

2400

300,000

247/2014

دير ميماس

1083

الياس بن أمني
نقفور

2400

300,000

248/2014

دير ميماس

1084

مخايل يوسف
الخوري

2400

350,000

249/2014

دير ميماس

1085

ساره الياس
عيبوط

2400

300,000

250/2014

دير ميماس

1086

ماريو عصام
جروان

1200

كامل املبلغ

مايكل عصام
جروان

1200

700,000

253/2014

دير ميماس

1000

مخايل جرجس
الجمل

2400

500,000

254/2014

دير ميماس

1111

ايزابيل كرم
باسيال

2400

5,160,000

255/2014

دير ميماس

1112

سليمان حبيب
األشقر

1200

كامل املبلغ

برباره سليم واكيم 300

توفيقه شاكر
فارس

حبيب يوسف
األشقر

ذيبه شاكر فارس
227/2014

الطيبة

58علم
وخبر

توفيق شاكر
فارس

2400

250,000

228/2014

الطيبة

59علم
وخبر

سعيد شاكر فارس 2400

784,500

229/2014

الطيبة

60علم
وخبر

توفيق شاكر
فارس

2400

552,000

230/2014

الطيبة

61

حسن شاكر فارس 1200

علم وخبر

كامل املبلغ
4,512,000

231/2014

الطيبة

64علم
وخبر

ورثة مسلم محمد
شيت

2400

2,209,000

23/2014مكرر

دير ميماس

1796

علي حسن حالوي 2400

3,584,000

232/2014

دير ميماس

1795

محمود محمد
سعد

2400

300,000

233/2014

دير ميماس

1708

مهدي علي
ابراهيم

2400

6,684,000

234/2014

دير ميماس

1707

رقيه أمني بدر

2400

5,203,000

237/2014

دير ميماس

1704

الخوري ابراهيم
بن الخوري
ابراهيم الحوراني

2400

18,045,000

238/2014

دير ميماس

1703

عفيف سليمان
الجمل

2400

822,500

239/2014

دير ميماس

1702

240/2014

"دير ميماس 1698
"

إعالنات

19

يوسف يوسف
األشقر
256/2014

دير ميماس

1113

257/2014

دير ميماس

1114

6,012,000

450
450

عفيف خليل نقفور 2400

700,000

نديم عزيز عيبوط

450

كامل املبلغ

جان عزيز عيبوط

450

750,000

258/2014

دير ميماس

1116

ركاد جميل الغزي

2400

2,653,000

259/2014

دير ميماس

1117

فارس نقوال توما

1200

كامل املبلغ

260/2014

دير ميماس

1143

ابراهيم رزق الله
أيوب

1145

تغريد الفى الجمل 1200

261/2014

دير ميماس

2400

700,000
2,464,000

ماري روزابي
جبرايل

600

كامل املبلغ

سالم فؤاد طوبيا

360

2,619,000

غسان فؤاد طوبيا

360

دولي فؤاد طوبيا

360

ريشار فؤاد طوبيا 360
سهام فؤاد طوبيا

360

سليم توفيق
الجمل

2400

932,500

262/2014

دير ميماس

1146

حنى سليم نادر

2400

2,875,000

يوسف مجلي ابو
جمرة

300

كامل املبلغ

263/2014

دير ميماس

1150

عطاف سليمان
الجمل

2400

300,000

بطرس مجلي ابو
جمرة

300

1,841,000

264/2014

دير ميماس

1151

توفيق فضايل
الحاصباني

2400

3,618,000

نايف مجلي ابو
جمرة

300

265/2014

دير ميماس

1156

وسام سليمان
الجمل

2400

5,313,000

كامل مجلي ابو
جمرة

300

266/2014

دير ميماس

1149

جورج مجلي ابو
جمرة

300

محفوض فضايل
الحاصباني

2400

300,000

267/2014

دير ميماس

1158

ابراهيم مجلي ابو
جمرة

300

محفوض فضايل
الحاصباني

2400

350,000

268/2014

دير ميماس

1157

مفيده فارس
الجمل

2400

250,000

ايجيني مجلي ابو 300
جمرة
جانيت مجلي ابو
جمرة

300

241/2014

دير ميماس

1699

شكري يوسف بو
جمره

2400

2,640,000

242/2014

هوره

46

ورثه فلورنس
عوده

1600

كامل املبلغ

ورثة فؤاد سليمان 800
طوبيه

1,947,500

269/2014

دير ميماس

1163

مخايل فضايل
الحاصباني

2400

2,862,000

270/2014

دير ميماس

1162

صبحي رفول
الحاصباني

2400

905,000

271/2014

دير ميماس

1160

ماري جرجس
الجمل

2400

5,813,500

هذا مع اإلشارة أن مهلة اإلستئناف هي ثالثون ً
يوما من تاريخ التبليغ.
التكليف 2272

20
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رياضة

البطوالت األوروبية الوطنية

الخطوة األولى لنيمار نحو زعامة نجوم الكرة
فــي الــوقــت ال ــذي ظ ـهــرت فـيــه أسـمــاء
ال ـمــرش ـح ـيــن لـلـنـسـخــة الـ ـ ـ  60م ــن ال ـكــرة
الذهبية ،بين البرتغالي كريستيانو رونالدو
واألرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار،
يقف األخـيــر مقرًا بأنه قريب مــن سحب
البساط فــي األع ــوام المقبلة مــن تحت
أقدام الجميع
هادي أحمد
الـ ـب ــرتـ ـغ ــال ــي ك ــري ـس ـت ـي ــان ــو رون ـ ــال ـ ــدو
واألرج ـ ـ ـن ـ ـ ـت ـ ـ ـي ـ ـ ـنـ ـ ــي ل ـ ـيـ ــون ـ ـيـ ــل م ـي ـس ــي
والبرازيلي نيمار ثالثهما .ألول مــرة،
ي ــدخ ــل األخ ـي ــر إلـ ــى ال ـقــائ ـمــة الـثــاثـيــة
املــرشـحــة لـلـفــوز بــالـكــرة الــذهـبـيــة .بعد
فــوز نجم ري ــال مــدريــد رونــالــدو بها 3
مــرات ،ونجم برشلونة  4مــرات ،يتهيأ
نـيـمــار ألن ي ـكــون حــامـلـهــا قــري ـبــا .وإن
كــان ذلــك صعبًا ،فــا شــك أن مــا يقدمه
ح ــال ـي ــا مـ ــن ت ــأل ــق م ـب ـه ــر ،ي ـض ـعــه بـَّـن
املــرشـحــن األب ــرز للسنة املـقـبـلــة .بشر
األسطورة البرازيلي رونالدو بأن العام
املقبل سيكون لقب «الكرة الذهبية» من
نصيب مواطنه ،وهــذا ما ينذر جميع
املنافسني بأن نيمار يسير على خطى
صحيحة معبدة للوصول الــى أفضل
العــب فــي الـعــالــم .ومــا قــدمــه نيمار في
السابق ،وما وضعه في مصاف أفضل
العبني في العالم منذ سنني عــدة ،هي
األرقام املسجلة باسمه .وال يمكن طبعًا

الذهبية
رأى نيمار أن الفوز بالكرة ّ
في وجود ميسي أمر معقد
نسيان فارق العمر ،إذ إن نيمار بعمره
الحالي  23عامًا ،أصغر املرشحني ،قد
حقق ما حققه أمام ميسي الذي يبلغ 28
عامًا ورونالدو  30عامًا.
وق ــد ن ـشــرت مـجـلــة «ف ــران ــس فــوتـبــول»
إحصائية تشير إلى أن نيمار شارك في
عدد مباريات أكثر من ميسي ورونالدو،
ع ـ ــاوة ع ـلــى تـسـجـيـلــه أه ــداف ــا ت ـقــارب
أهــداف النجمني اللذين استحوذا على
الفوز بالكرة الذهبية في آخر  7سنوات.
ففي عام  ،2015لعب  59مباراة بواقع 32
فــي الليغا وفــي الـكــأس و 12فــي دوري
األبطال و 9مع املنتخب البرازيلي ،في
املـقــابــل لـعــب زمـيـلــه ميسي  56مـبــاراة
ب ــواق ــع  30ف ــي ال ـ ــدوري و 6ف ــي الـكــأس
و 2فــي الـســوبــر املـحـلــي و 9فــي دوري
األبطال ومـبــاراة السوبر األوروب ــي و8
مباريات دولية مع منتخب األرجنتني،
وأخيرًا لعب رونالدو  52مباراة مقسمة
بني  34في الليغا و 2في الكأس و 11في

أثبت نيمار أنه رجل المباريات الصعبة والحاسمة في غياب ميسي (لويس جين ــ أ ف ب)

نتائج البطوالت األوروبية الوطنية
فرنسا (املرحلة )16
انجيه  -باريس سان جيرمان 0-0
لوريان  -نيس 0-0
نانت  -ليون 0-0
 األربعاء:باستيا  -بوردو ()20,00
غانغان  -ريمس ()20,00
موناكو  -كاين ()20,00
مونبيليه  -غازيليك أجاكسيو ()20,00
تروا  -تولوز ()20,00
ليل  -سانت اتيان ()22,00
 ترتيب فرق الصدارة: -1باريس سان جيرمان  42نقطة من
 16مباراة
 -2كاين  28من 15
-3أنجيه  27من 16
 -4ليون  26من 16
 -5نيس  25من 16
كأس الرابطة اإلنكليزية
(ربع النهائي)
مانشستر سيتي  -هال سيتي 1-4
ويلفريد بوني ( )12والنيجيري
كيلتشي إيهياناتشو ( )80والبلجيكي
كيفن دي بروين ( 82و )87ملانشستر،
واالسكوتلندي أندري روبرتسون ()90
لهال سيتي.

ستوك سيتي  -شيفيلد ونسداي 0-2
الهولندي ابراهيم أفيالي ( )30وفيليب
باردسلي (.)75
ميدلسبره  -إفرتون 2-0
 األربعاء:ساوثمبتون  -ليفربول ()21,45
كأس إسبانيا (الدور األول)
ريوس (ثالثة)  -أتلتيكو مدريد
2-1
فران كاربيا ( )30لريوس ،واألرجنتيني
لوسيانو فييتو ( )36وساول نيغويز
( )63ألتلتيكو.
ليغانيس (ثانية)  -غرناطة 1-2
 األربعاء:■ إياب الدور األول
برشلونة  -فيانوفنسي (ثالثة)
( 0-0ذهابًا) ()21,00
■ ذهاب الدور األول:
ريال بيتيس  -سبورتينغ خيخون
()22,00
رايو فاييكانو  -خيتافي ()22,00
أمليريا (ثانية)  -سلتا فيغو ()22,00
باراكالدو (ثالثة)  -فالنسيا ()22,00
لوغرونييس (ثالثة)  -إشبيلية ()22,00
الغوستيرا (ثانية)  -ديبورتيفو ال
كورونيا ()22,00

قادش (ثالثة)  -ريال مدريد ()23,00
 الخميس:لينينسي (ثالثة)  -أتلتيك بلباو
()21,00
ليفانتي  -إسبانيول ()22,00
ميرانديس (ثانية)  -ملقة ()22,00
بونفيرادينا (ثانية)  -إيبار ()22,00
هويسكا (ثانية)  -فياريال ()22,00
الس باملاس  -ريال سوسييداد
()22,00
كأس إيطاليا (الدور الرابع)
تورينو  -تشيزينا 1-4
أليساندرو غاتزي ( )3وأميليانو
موريتي ( )14واألرجنتيني ماكسي
لوبيز ( )51وماركو بيناسي ()84
لتورينو ،وإيمانويل كاسيوني ()67
لتشيزينا.
سبيزيا  -سالرنيتانا 0-2
 األربعاء:باليرمو  -أليساندريا ()16,00
هيالس فيرونا  -بافيا ()19,00
أودينيزي  -أتاالنتا ()22,00
 الخميس:كاربي  -فيتشنزا ()19,00
ساسوولو  -كالياري ()22,00

دوري األبطال و 5مع منتخب البرتغال.
ه ــذا عـلــى مـسـتــوى امل ـشــاركــة ،أم ــا على
مـسـتــوى الـتـهــديــف فـقــد سـجــل ميسي
ورونـ ــالـ ــدو  48هــدفــا ل ـكــل مـنـهـمــا ،أمــا
نـيـمــار فسجل  45هــدفــا .وأخ ـي ـرًا ،على
مستوى صناعة األهداف ،تفوق ميسي
على نيمار ورونالدو ،حيث صنع األول
 23هدفًا ،بينما صنع نيمار ورونالدو
 14هدفًا لكل منهما.
ق ــري ــب ج ـ ـدًا م ـن ـه ـمــا ،رغـ ــم ص ـغ ــر سنه
مجددًا ،ما يشير إلى أن نيمار سينهي
سيطرة الثنائي رونالدو ـ ميسي على
الكرة الذهبية ،والتي استمرت منذ عام
ّ
 2008ح ــن تـســلـمـهــا رون ــال ــدو ،وت ــاه
ميسي أربــع مــرات أع ــوام  2009و2010
و 2011و ،2012ليعود ويحملها «سي
ً
أر  »7مرة أخرى العامني املاضيني.
ه ــذا ال ـث ـنــائــي ل ـطــاملــا ح ــرم الع ـب ــن من
الوجود على املسرح الذهبي ،وأبرزهم
في األع ــوام األخـيــرة :البولوني روبــرت
ليفاندوفسكي ،األملــانــي تــومــاس مولر
واألوروغوياني لويس سواريز .ال شك
أن نيمار هو من قاد برشلونة خصوصًا
في غياب ميسي في مباريات املوسم،
وال سيما الصعبة منها ،حيث أثبت أنه
رجل املهمات الكبرى والحاسمة.
ي ـت ـجــه ن ـي ـم ــار ،ولـ ــو ضـمـنـيــا ون ـكــرانــه
لذلك ،نحو سحب البساط ،بهدوء ذكي،
من تحت َ
قدمي ميسي ،ليصبح قريبًا
النجم األبرز في برشلونة .تسجيل هذا
الكم من األهداف وصناعته لها ،يوضح
أن ـ ــه ف ــي م ـنــاف ـســة م ــع ال ـج ـم ـيــع داخ ــل
النادي وخارجه.
هــذه الـسـنــة ،قــال نيمار بـصــراحــة دون
تــردد« :ميسي اليوم هو املرشح األكبر
لحمل اللقب .الكرة الذهبية هذا املوسم
محجوزة مليسي .فالالعب األفضل في
العالم أصبح مـعــروفــا ،ليو يستحقها
ب ـعــد ك ــل م ــا ق ــدم ــه» ،وأض ـ ـ ــاف« :ال ـف ــوز
بالكرة الذهبية فــي وجــود ميسي أمر
ّ
مـعــقــد» .ي ــدرك نيمار أن كــامــه املوسم
املقبل لن يكون على حاله ،وخصوصًا
بعد كل ما قدمه وال يــزال ،وأيضًا بعد
كـمـيــة اإلط ـ ــراء ال ـتــي حـصــل عـلـيـهــا في
أوروب ــا والـبــرازيــل .ولعل أبــرز من تكلم
ف ـي ــه ه ــو مـ ـ ــدرب مــان ـش ـس ـتــر يــونــاي ـتــد
السابق االسكوتلندي «السير» أليكس
ً
ف ـيــرغ ـي ـســون ق ــائ ــا بـ ــأن ن ـي ـمــار «يـقــف
خ ـل ــف ال ـث ـن ــائ ــي األف ـ ـضـ ــل فـ ــي ال ـع ــال ــم
م ـي ـســي وكــري ـس ـت ـيــانــو  ...ويـسـتـطـيــع
ً
أن ينافسهما مـسـتـقـبــا ،رغ ــم ال ـفــارق
الحالي الكبير بينهم».
س ـي ـع ـيــد نـ ـيـ ـم ــار الـ ـت ــذكـ ـي ــر ب ــامل ــواه ــب
الـبــرازيـلـيــة .بـعــدمــا اع ـتــزل الـعــديــد من
أصحاب اللمسات الساحرة في منتخب
«السامبا» ،وتراجع مستوى املنتخب،
ه ــا ه ــو زم ــن االس ـت ـع ــراض ال ـبــرازي ـلــي
يـعــود مــع الـفـعــالـيــة :نـيـمــار األس ـطــورة
املرتقبة.

سوق اإلنتقاالت

تشلسي ينافس يونايتد على مولر وأنشيلوتي يرفض روما

توماس مولر (كريستوف ستاش ــ أ ف ب)

عاد اسم النجم األملاني توماس مولر،
م ـهــاجــم ب ــاي ــرن م ـيــون ـيــخ ،لـيـتـصــدر
ع ـن ــاوي ــن ال ـص ـحــف اإلن ـك ـل ـيــزيــة لكن
ل ـيــس اله ـت ـمــام مــانـشـسـتــر يــونــايـتــد
بضمه بل تشلسي هذه املرة.
إذ وفقًا لصحيفة «ذا دايلي ميرور»،
فإن «البلوز» بدأ بالبحث عن مهاجم
ب ــدي ــل ل ــإسـ ـب ــان ــي ديـ ـيـ ـغ ــو كــوس ـتــا
ب ـس ـبــب ت ــده ــور ع ــاق ـت ــه م ــع م ــدرب ــه
الـبــرتـغــالــي ج ــوزي ــه مــوريـنـيــو حيث
يحلم األخير بضم مولر.
وب ــالـ ـت ــأكـ ـي ــد فـ ـ ــإن املـ ـهـ ـم ــة ال ـل ـنــدن ـيــة
للحصول على توقيع الدولي األملاني
لــن تـكــون سهلة على اإلط ــاق ،إذ إن
الـ ـن ــادي الـ ـب ــاف ــاري أكـ ــد مـ ـ ــرارًا أنـ ــه ال
يريد بيع نجمه في حني أن يونايتد

ال يـ ــزال ب ـ ــدوره يـسـعــى لـضـمــه علمًا
أن ـ ــه تـ ـ ــردد ب ــأن ــه تـ ـق ـ ّـدم بـ ـع ــرض بـلــغ
 100مـلـيــون ي ــورو للتعاقد مـعــه في
الصيف املــاضــي غير أن الصفقة لم
ُيكتب لها النجاح.
فــي م ـ ــوازاة ذل ــك ،ف ــإن تشلسي يريد
ال ـت ـخ ـل ــي فـ ــي اإلن ـ ـت ـ ـقـ ــاالت ال ـش ـتــويــة
امل ـق ـب ـل ــة عـ ــن م ـه ــاج ـم ــه ال ـك ــول ــوم ـب ــي
رادام ـ ـ ـيـ ـ ــل ف ــالـ ـك ــاو الـ ـ ـ ــذي اسـ ـتـ ـع ــاره
فـ ــي ال ـص ـي ــف املـ ــاضـ ــي مـ ــن م ــون ــاك ــو
الفرنسي.
وبحسب صحيفة «ذا دايـلــي مايل»
ال ـبــري ـطــان ـيــة ،فـ ــإن م ــون ــاك ــو ال يــريــد
استعادة «إل تيغري» بسبب تراجع
م ـ ـس ـ ـتـ ــواه ونـ ـ ـظـ ـ ـرًا الرت ـ ـ ـفـ ـ ــاع رات ـ ـبـ ــه،
حـ ـي ــث ت ـ ـعـ ــرب الـ ـع ــدي ــد مـ ــن األنـ ــديـ ــة

عــن اهـتـمــامـهــا بضمه وف ــي مقدمها
فيورنتينا اإليطالي.
وعـ ـل ــى ص ـع ـي ــد امل ـ ــدرب ـ ــن ،يـ ـب ــدو أن
اسـ ـتـ ـم ــرار امل ـ ـ ــدرب ال ـف ــرن ـس ــي رودي
غ ــارس ـي ــا م ــع روم ـ ــا ل ــن ي ـط ــول إذ إن
اإلدارة ب ـ ـ ــدأت ب ـم ـف ــاوض ــة م ــدرب ــن
لخالفته.
غير أن املحاولة األولى باءت بالفشل،
إذ وفـقــا لصحيفة «ال غــازيـتــا ديللو
سبورت» املحلية فإن «جيالوروسي»
ً
أجـ ــرى اتـ ـص ــاال ب ـكــارلــو أنـشـيـلــوتــي،
الــذي ال يشرف على أي فريق حاليًا
مـنــذ إقــالـتــه مــن تــدريــب ري ــال مــدريــد
اإلسـ ـب ــان ــي ،غ ـي ــر أن اإلجـ ــابـ ــة كــانــت
سلبية.
فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ،ع ـ ـ ّـن هـ ـي ــاس ف ـيــرونــا

اإلي ـط ــال ــي لــوي ـجــي دل ن ـي ــري مــدربــا
لـفــريـقُــه خـلـفــا ألن ــدري ــا مــانــدورلـيـنــي
الــذي أقيل من منصبه أول من أمس
مع جميع أعضاء الطاقم الفني.
وي ـع ـت ـب ــر دل نـ ـي ــري ( 65ع ــام ــا) مــن
املدربني املحنكني ،إذ سبق له تدريب
العديد مــن األنــديــة اإليطالية بينها
روما ويوفنتوس إضافة إلى بورتو
البرتغالي.
ولـ ـ ـ ــم يـ ـحـ ـق ــق هـ ـ ـي ـ ــاس ف ـ ـيـ ــرونـ ــا اي
انتصار حتى اآلن ،وهو يحتل املركز
األخير برصيد  6نقاط من  14مباراة
م ــا دف ـعــه للتخلي ع ــن مــانــدورلـيـنــي
( 55ع ــام ــا) ال ــذي تـسـلــم ال ـفــريــق عــام
 2010وق ــاده مــن الــدرجــة الثالثة إلى
األولى.
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الدوري األميركي للمحترفين

أصداء عالمية

الفوز الـ  19لووريرز والخسارة الرابعة لسبرز
واصـ ـ ـ ــل غـ ــولـ ــدن سـ ـت ــاي ــت ووري ـ ـ ـ ــورز
الـتـحـلـيــق ب ـع ـي ـدًا ع ــن ال ـف ــرق األخ ــرى
م ـح ـق ـق ــا فـ ـ ـ ــوزه ال ـ ـتـ ــاسـ ــع عـ ـش ــر ع ـلــى
التوالي وجــاء على حساب يوتا جاز
 ،103-106ليعزز رقمه القياسي منذ
ان ـ ـطـ ــاق م ــوس ــم ال ـ ـ ـ ــدوري األم ـي ــرك ــي
الشمالي للمحترفني في كرة السلة.
وكــان ووري ــورز بحاجة إلــى استمرار
تــألــق العـبــه ستيفن ك ــوري فــي الــربــع
األخ ـي ــر م ــن أج ــل الـ ـخ ــروج بــانـتـصــار
جديد هذا املوسم.
وكان كوري أفضل مسجلي ووريرز بـ
 26نقطة ،فيما كــان غ ــوردون هــاوارد
األفضل لدى يوتا جاز بـ  24نقطة.
ورأى درايموند غرين العب ووريورز
أن ف ــري ـق ــه ي ـج ــب أن يـ ـك ــون فـ ــي قـمــة
م ـس ـتــواه طـ ــوال ال ــوق ــت ف ــي ظ ــل رغـبــة
ّ
التفوق عليه.
املنافسني في
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :إذا لـ ـ ــم نـ ـ ـق ـ ــدم أفـ ـض ــل
مـ ـسـ ـت ــوي ــاتـ ـن ــا ع ـ ـنـ ــدمـ ــا نـ ـلـ ـع ــب فــي
ضـيــافــة ال ـفــرق األخ ــرى فـمــن املمكن
أن نخسر ألن كل الفرق تقدم أفضل

مستوياتها».
وأح ـ ـ ــرز اإلسـ ـب ــان ــي ب ـ ــاو غ ــاس ــول 18
نقطة واسـتـحــوذ على  13كــرة مرتدة

ليقود شيكاغو بولز للفوز على سان
أنطونيو سبرز .89-92
وهـ ـ ـ ــذه ال ـ ـخ ـ ـسـ ــارة هـ ــي األول ـ ـ ـ ــى بـعــد

قاد غاسول شيكاغو للفوز على سان أنطونيو (جوناثان دانيال ــ أ ف ب)

خ ـم ـســة انـ ـتـ ـص ــارات م ـت ـتــال ـيــة ل ـســان
أنطونيو ،كما أنها الثانية له في 11
مباراة ليتوقف رصيده عند  14فوزًا
مقابل أربع هزائم.
وكان كاوهي ليونارد أفضل مسجلي
سان أنطونيو بـ  25نقطة.
وف ــي ب ــاق ــي املـ ـب ــاري ــات ،ف ــاز بــوسـطــن
سلتيكس على ميامي هيت ،95-105
وديترويت بيستونز على هيوستون
روكتس  ،105-116وميلووكي باكس
عـلــى دن ـفــر نــاغـتــس  ،74-92وأتــانـتــا
هوكس على أوكالهوما سيتي ثاندر
.100-106
وه ـ ـنـ ــا بـ ــرنـ ــامـ ــج مـ ـ ـب ـ ــاري ـ ــات ال ـ ـيـ ــوم:
ك ـل ـي ـف ــان ــد ك ــاف ــالـ ـيـ ـي ــرز  -واش ـن ـط ــن
ويــزاردز ،فيالدلفيا سفنتي سيكسرز
 ل ـ ــوس أن ـج ـل ــس اليـ ـ ـك ـ ــرز ،ب ــروك ـل ــننتس  -فينيكس صنز ،نيو أورليانز
ب ـي ـل ـي ـك ــان ــز  -م ـم ـف ـي ــس غ ــري ــزلـ ـي ــس،
مـيـنـيـســوتــا ت ـم ـبــروول ـفــز  -أورالن ـ ــدو
مــاج ـيــك ،بــورتــانــد ت ــراي ــل ب ــاي ــزرز -
داالس مافريكس.

الكرة اللبنانية

خفض عقوبة جعفر وتشكيل لجان االتحاد
أب ـصــرت لـجــان االت ـحــاد الــدائـمــة الـنــور
ح ـي ــث ج ـ ــرى ت ـش ـك ـي ـل ـهــا خ ـ ــال جـلـســة
عـقــدت فــي مقر االت ـحــاد بــرئــاســة نائب
ال ــرئـ ـي ــس ري ـ ـمـ ــون س ـم ـع ــان وح ـض ــور
األعضاء محمود الربعة ،مازن قبيسي،
ه ـم ـب ــارس ــوم م ـي ـس ــاك ـي ــان ،أح ـم ــد قـمــر
ال ــدي ــن ،وس ـم ـعــان ال ــدوي ـه ــي .وش ـهــدت
الـجـلـســة أخ ــذ عـلــم الـلـجـنــة التنفيذية
ب ـ ـقـ ــرار ل ـج ـن ــة اسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف االنـ ـضـ ـب ــاط
واملـتـعـلــق بـكـتــاب ن ــادي الـنـجـمــة حــول
عـقــوبــة العـبــه محمد جـعـفــر ،متضمنًا
فسخًا جزئيًا للعقوبة وجعلها ثالثة
اش ـهــر م ــن  19أي ـل ــول  2015وح ـتــى 18
كانون األول  2015بعد أن كانت لجنة
االنـ ـضـ ـب ــاط ق ــد أوق ـف ـت ــه س ـن ــة ل ـضــرب
الحكم علي سـلــوم خــال لـقــاء النجمة
والصفاء في كأس النخبة.

أمــا بالنسبة إلــى الـلـجــان ،فقد جــاءت
على النحو اآلتي:
لجنة املنتخبات :مازن مروة ،مصطفى
إس ـمــاع ـيــل ،إبــراه ـيــم عـيـتــانــي ،روبـيــر
باولي ،رشيد نصار ،يوسف بعلبكي.
 لـجـنــة ال ـح ـك ــام :يــزبــك ي ــزب ــك ،محمدحاطوم ،طلعت نجم ،عبد القادر سعد،
محمد املولى ودوري زخور.
 لـجـنــة امل ـســاب ـقــات :أس ـعــد سبليني،سعيد عبد الخالق وحسن شرارة.
 لجنة االنضباط :أسعد سعيد ،معنيجنبالط ،وليم صعب وجهاد هاشم.
 لجنة كرة القدم للصاالت وكرة القدمالشاطئية :حسني ديب ،فادي كالجيان
وشربل ّ
كريم.
 لـجـنــة ك ــرة ال ـق ــدم ال ـن ـســائ ـيــة :بشيرعبد الخالق ،رنا نخلة ،رباب رمضان،

نورما نحلة وميريال سعد.
 لجنة املالعب :بيار مراد ،ربيع خداج،حسني عاصي وحبيب حسونة.
وحـ ـ ـ ــددت ل ـج ـنــة امل ـس ــاب ـق ــات بــرنــامــج
مـبــاريــات املــرحـلــة الـســابـعــة مــن دوري
ال ــدرج ــة األولـ ــى واملــرح ـلــة الـثــامـنــة من
دوري الدرجة الثانية .وتنطلق املرحلة
السابعة بعد غـ ٍـد الجمعة بلقاء النبي
شيت مع طرابلس عند الساعة 15.30
على ملعب املرداشية .ويلعب السبت،
الـ ـشـ ـب ــاب الـ ـغ ــازي ــة مـ ــع ال ـح ـك ـم ــة عـلــى
مـلـعــب ك ـفــرجــوز عـنــد ال ـســاعــة ،14.15
والراسينغ مع النجمة على ملعب برج
حمود في التوقيت عينه .كذلك يلعب
الـســام زغــرتــا مــع الصفاء على ملعب
املرداشية عند الساعة  .15.30ويختتم
األس ـب ــوع ال ـثــامــن ي ــوم األحـ ــد بـلـقــاءي

العهد مع االجتماعي على ملعب صيدا
ع ـن ــد ال ـس ــاع ــة  ،14.15واألن ـ ـصـ ــار مــع
الساحل على ملعب بيروت البلدي عند
الـســاعــة  .15.30وف ــي الــدرجــة الثانية،
ي ـن ـط ـل ــق األس ـ ـب ـ ــوع الـ ـث ــام ــن ال ـج ـم ـعــة
بـلـقــاءي اإلص ــاح ال ـبــرج الـشـمــالــي مع
األهـ ـل ــي ال ـن ـب ـط ـيــة ع ـلــى م ـل ـعــب ص ــور،
والــريــاضــة واألدب مــع هومنتمن على
ملعب األومل ـبــي فــي طــرابـلــس .ويلعب،
السبت ،الهالل حارة الناعمة مع اإلخاء
األهـ ـل ــي ع ــال ـي ــه ع ـل ــى م ـل ـعــب ال ـص ـف ــاء،
والتضامن صور مع األهلي صيدا على
ملعب صور .ويختتم األسبوع الثامن
األحــد بلقاءي األمــل معركة مع العمال
عـلــى ملعب ص ــور ،والـشـبـيـبــة املــزرعــة
مع املبرة على ملعب الصفاء .وجميع
املباريات عند الساعة .14.15

السلة اللبنانية

سلة قاتلة تؤهل الحكمة مع التضامن
وتخرج هوبس من دورة شلهوب
ت ــواص ــل مـسـلـســل االثـ ـ ــارة ف ــي دورة
ال ــراح ــل ه ـنــري شـلـهــوب امل ـقــامــة في
مجمع الـشـيــاح الـثـقــافــي الــريــاضــي،
حيث شهد ختام مباريات املجموعة
الـ ـث ــانـ ـي ــة قـ ـم ــة رائ ـ ـعـ ــة بـ ــن ال ـح ـك ـمــة
وال ـت ـضــامــن ال ـ ـ ــزوق ،حـسـمـهــا االول
ب ـس ـلــة ق ــات ـل ــة س ـج ـل ـهــا ايـ ـل ــي رس ـتــم
مــع صــافــرة الـنـهــايــة ،مــانـحــا الفريق
االخضر فوزًا ثمينًا ( 70 -71االرباع
 19 - 11 ،13 - 26 ،24 - 14و،)14 - 20
امام مدرجات ممتلئة بالكامل.
هذه النتيجة تعني ان الحكمة رافق
التضامن الــى الــدور نصف النهائي
ٌُّ
الــذي يقام غدًا بعدما فاز كــل منهما
ب ـم ـبــاراتــن م ـقــابــل خ ـس ــارة واحـ ــدة،
ب ـي ـن ـمــا خ ـ ــرج ه ــوب ــس الـ ـ ــذي اص ــاب
الــرص ـيــد عـيـنــه ،ب ـف ــارق ال ـس ــات من
املـنــافـســة بـعــدمــا ق ـ ّـدم مـسـتــوى الفتًا
رغم عدم مقارنة امكاناته بالفريقني
املذكورين.
م ـب ــاراة الـحـكـمــة وال ـت ـضــامــن حملت
سـيـنــاريــوهــات مـثـيــرة مـنــذ بدايتها
وحـ ـ ـت ـ ــى نـ ـه ــايـ ـتـ ـه ــا بـ ـعـ ــدمـ ــا ت ـ ـبـ ــادل
ّ
التقدم طوال االرباع االربعة.
الفريقان
ّ
اال ان نقطة التحول كانت في اواخر

ال ــرب ــع ال ـثــانــي عـنــدمــا سـحــب م ــدرب
الفريق الكسرواني الصربي ميودراغ
ب ـي ــري ـس ـي ـت ــش العـ ـبـ ـي ــه االج ـن ـب ـي ــن
الـصــربــي ف ــادان فوكوسافليفيتش
من
واالم ـي ــرك ــي دي ـس ـمــونــد بـيـنـيـغــر ً
ارض امللعب ،مــا منح الحكمة راحــة
اك ـبــر ع ـلــى ارض امل ـل ـعــب ل ـي ـعــود من

رياضة

21

بـعـيــد .لـكــن مــع اس ـت ـعــادة التضامن
زم ــام امل ـبــادرة وتـقـ ّـدمــه بـفــارق نقطة
بفضل العب الحكمة السابق بينيغر
ـوان على النهاية ،اخترق
قبل  9.9ث ـ ٍ
وبصعوبة وضع الكرة
رستم الدفاع
ً
في السلة ليطلق فرحة جنونية في
امللعب.

ماكنيل من الحكمة ّ
مصوبًا باتجاه سلة التضامن (سركيس يرتسيان)

وكان الفرنسي هيرفيه توريه افضل
مسجلي الحكمة بـ  22نقطة ،واضاف
االمـيــركــي تــايــرون ماكنيل  18نقطة
مع  12متابعة ،بينما سجل فــادان
 23نقطة للتضامن ،واضاف مواطنه
برانكو سفيتكوفيتش  18اخرى.
ـت س ـي ـل ـت ـقــي ف ـي ــه الـحـكـمــة
وف ـ ــي وقـ ـ ـ ٍ
مـ ــع ب ـي ـب ـل ــوس م ـت ـص ــدر امل ـج ـمــوعــة
االولـ ــى ،فــي دور االرب ـعــة فــي نهائي
مـبـكــر ،سيلعب الـتـضــامــن مــع ثاني
املجموعة املــذكــورة ،وهــو هومنتمن
الــذي حسم تأهله أمــس بـفــوزه على
ال ـل ــوي ــزة ب ـف ــارق  24نـقـطــة 72 - 96
(االربـ ــاع 17 - 26 ،17 - 25 ،20 - 23
و.)18 - 22
وكـ ـ ـ ــان االم ـ ـيـ ــركـ ــي جـ ــاسـ ــن ت ــوب ــس
افـضــل العـبــي هومنتمن بتسجيله
 27نقطة مع  6متابعات و 8تمريرات
حاسمة و 7ســرقــات للكرة ،واضــاف
سيفاك كيتينجيان  19نقطة (بينها
 5ثـ ــاث ـ ـيـ ــات) م ـ ــع  5مـ ـت ــابـ ـع ــات و4
تمريرات حاسمة ،ونديم سعيد 18
نقطة .اما ناحية اللويزة فقد سجل
االميركي الكسندر اوكافور  20نقطة
مع  12متابعة.

مستثمرون صينيون يحصلون
على  %13من أسهم سيتي
أفادت شركة أبو ظبي القابضة بأن مستثمرين
صينيني اشتروا  13في املئة من أسهم
مانشستر سيتي لكرة القدم من مالك النادي
الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ،مقابل 375
مليون يورو.
واشترى كونورتيوم يضم «تشاينا ميديا
كابيتال» و»سيتيك كابيتال» األسهم التي
طرحتها أخيرًا مجموعة «سيتي فوتبول
غروب» مقابل  265مليون جنيه استرليني.
وتملك شركة أبو ظبي القابضة أيضًا أندية
نيويورك سيتي األميركي وملبورن سيتي
األوسترالي وقسمًا من يوكوهاما سيتي
الياباني.

إصابة كارفاخال تبعده شهرًا
سيفتقد ريال مدريد اإلسباني خدمات ظهيره
األيمن داني كارفاخال ملدة شهر بسبب إصابة
تعرض لها في فخذه خالل املباراة أمام إيبار،
السبت املاضي ،في الدوري املحلي.
ولم يحدد النادي امللكي املهلة التي يحتاج إليها
الالعب للتعافي ،لكن صحيفة «ماركا» أشارت
إلى أن الدولي اإلسباني سيغيب عن املالعب
ملدة شهر.

رئيس وزراء فرنسا إلبعاد بنزيما
عن المنتخب
لم يتوان مانويل فالس ،رئيس وزراء فرنسا،
عن املطالبة باستبعاد كريم بنزيما من
تشكيلة املنتخب الوطني لكرة القدم.
وخضع بنزيما ،العب ريال مدريد اإلسباني،
لتحقيقات قضائية رسمية الشهر املاضي
تتعلق بمزاعم حول مشاركته في ابتزاز ماتيو
فالبوينا ،العب ليون ،باستخدام شريط جنسي.
وقال فالس ملحطة «أوروبا  »1اإلذاعية« :إذا
خضع وزير لتحقيقات رسمية فإنه ال يجب
أن يكون موجودًا في الوزارة .وبطريقة أخرى،
فاألمر ذاته ينطبق على منتخب فرنسا».

زيادة إنفاق أندية الـ»بريميير ليغ»
على الوكالء
أنفقت أندية الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة
القدم حوالى  130مليون جنيه استرليني
( 195.65مليون دوالر) على وكالء الالعبني
العام املاضي بزيادة قدرها  15مليون جنيه
استرليني عن الفترة السابقة ،بحسب ما
أظهرت األرقام.
وتصدر ليفربول القائمة التي نشرها موقع
«بريميير ليغ» على شبكة «اإلنترنت» بمبلغ
قدره  14.3مليون جنيه ،يليه مانشستر
يونايتد الذي ضاعف ما صرفه تقريبًا ليصل
إلى  13.9مليون جنيه مقابل  12.4مليون جنيه
لجاره سيتي.
وأنفق كل من أرسنال وجاره تشلسي حوالى
 11.9مليون جنيه مقابل  1.6مليون جنيه
استرليني لواتفود الوافد الجديد إلى األضواء
والذي جاء في املركز األخير.
واحتسبت املبالغ بني أول تشرين األول 2014
وحتى  30أيلول  2015وتضمنت مدفوعات
من األندية نيابة عن العبيها.

اتفاق بين روسيا والوكالة
العالمية للمنشطات
أعلن وزير الرياضة الروسي ،فيتالي موتكو ،أن
موسكو توصلت إلى اتفاق مع الوكالة العاملية
ملكافحة املنشطات حول الخطوات التي يجب
اعتمادها من أجل تحقيق اإلصالحات في
وكالة مكافحة املنشطات املحلية.
ونقلت وكالة األنباء الروسية «أنتر فاكس» عن
وزير الرياضة قوله« :لقد اتفقنا على خريطة
طريق .أصبح واضحًا ما يجب علينا القيام به»،
من دون أن يكشف عن تفاصيل هذا االتفاق.
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ثقافة وناس

رحيل

ّ
المشرع
على اآلتي
بيار أبي صعب
مــن كــل الـصــور الــراسـخــة عــن إدوار الـخـ ّـراط
ـ ـ ـ ـ الـ ـق ــاص ،وال ـ ــروائ ـ ــي ،والـ ـش ــاع ــر ،وال ـن ــاق ــد،
وامل ـتــرجــم ـ ـ ـ يـحـلــو لـنــا أن نـتـمـ ّـســك بــواحــدة:
ّ
هيمنة
رس ـ ــول ال ـ ّك ـتــابــة الـ ـج ــدي ــدة .ف ــي ظـ ــل ُ ّ
جـيــل الـ ـ ــرواد ال ــذي اس ـت ـحــال سـلـطــة يـحــظــر
تجاوزها ،وال وجــود ممكنًا خــارج منابرها
ّ
شرعيتها وقواعدها االبــداعـ ّـيــة ،كان
ودائ ــرة
«ال ـعــم إدوار» يستقطب الـشـبــاب ويــرعــاهــم
ويـحـ ّـرضـهــم ،ويـشــرعــن اخـتــافـهــم ،ويــواكــب
ّ
تجاربهم ،يطلقها ويحميها ،ويوفر لها األطر
ّ
ّ
ّ
والنقدية ،واملراجع الجمالية املختلفة.
النظرية
واألهــم ،يلهمها بإبداعاته :فمنذ خمسينيات
ّ
شكلت الكتابة لديه فعل ّ
تمرد
القرن املاضي،
وحـ ّ
ـريــة ،ا ّخـتــراع وت ـجــاوز ،واكـتـشــاف أقاليم
غـيــر م ـتــوقـعــة ،غـيــر م ــوج ــودة عـلــى خريطة
السائد .كتابة مارقة في نظر املرجع الرسمي.
بـعـيـدًا ع ــن الــواق ـعـ ّـيــة االش ـت ــراك ـ ّـيــة ،وواق ـعـ ّـيــة
نجيب محفوظ الـتــي تصعب زعزعتها من
الوجدان الجماعي ،اشتغل صاحب الثالثية
(رامة والتنني  -الزمن اآلخر  -يقني العطش)
ع ـلــى واق ـع ـ ّـي ــة امل ـش ــاع ــر وال ـ ـ ــرؤى والـ ـح ــاالت
الـنـفـسـ ّـيــة الـتــي تـقــود إي ـقــاع ال ـســرد ،وتـحـ ِّـدد
ت ـم ــاوج املـ ـف ــردات ،وبـنـيــة ال ـج ـمــل .غ ــرف من
ذاكرته ومكانه ّ
األول وبيئته ومعيوشه ،مادة
لنص آخر ،تختلط فيه غالبًا األنواع ،فتضيع
ال ـ ـحـ ــدود ب ــن األش ـ ـكـ ــال املـ ـتـ ـع ــارف عـلـيـهــا،
عـبــر عــاقــة مختلفة بــالــزمــن ،عـبــر صياغة
مغايرة للموجودات واألماكن والشخصيات
واملـ ـش ــاع ــر واالنـ ـفـ ـع ــاالت واألفـ ـ ـك ـ ــار .كــانــت
الكتابة لــديــه بــاخـتـصــار ،سعيًا إلــى املطلق،
بما هــو عــدالــة وتـنــاغــم وحـ ّ
ـريــة وك ـمــال .جاء
ّ
نصه تأليفًا جدليًا بــن عناصر متناقضة.
ومن هنا بدا ،أحيانًا ،كثيفًا ودسمًا وذهنيًا
ّ ً
ومحمال بالطبقات واملستويات واملرجعيات
ّ
ّ
الـفـلـسـفــيــة ،وال ــرواف ــد ال ـح ـضــاريــة ،واألنـ ــواع
واملقاصد والطموحات الكبرى .من هنا أيضًا
شغله املنهجيّ ،
حد الهوس ،على التفاصيل.
ّ
ّ
لكن «تهمة» الشكالنية ساقطة حكمًا :إدوار
ّ
الخراط كاتب الجوهر ،وفنان اللغة.
ّ
القبطية ،كان
األديب االسكندراني ،إبن العائلة
ّ
ّ
ّ
وعربيًا باملعنى
االبداعية،
مصريًا في مسامه
الحضاري األشمل للكلمةّ .إنه ابن اللغة العربيةّ
َ
التي اشتغل عليها ونحتها ،ووضعها على
ّ
املـحــك ،واع ــاد اجـتــراحـهــا فــي قــوالــب جمالية،
ّ
ّ
سردية جديدة .على هذا األساس
وديناميات
دخل تاريخنا الثقافي في حياته ،كأحد أبرز
ّ
العربية .كل الدروب ّ
املتعرجة
مؤسسي الحداثة
قادته إلى الكتابة :عمل مخزنجيًا ،وموظف بنك
تضامن
وشركة تأمني ،وانخرط في «منظمة
ّ
ّ
اآلسيوية» ،وحرر مجلة
الشعوب االفريقية -
ّ
«االت ـحــاد الـعــام لكتاب آسيا وافــريـقـيــا» ،كان
ذلك في الزمن السعيد… الشاب التروتسكي
ّ
الوطنية» .وفي
«الحركة
ناضل فــي صفوف ّ
«علم نفسه» الفرنسيةّ
معتقالت امللك فاروق
ّ
ّ
والوجودية والرواية
السريالية
التي أخذته إلى
الجديدة ،بعدما إلتهم شيلي وبايرون وكيتس
ّ
العربي.
باالنكليزية ،بالتوازي مع كنوز التراث
ّ
ثم جاء وقت اكتشاف فرويد وماركس .وتعلم
من سالمة موسى ،من بني اشياء كثيرة ،قيم
العقالنية والشك املنهجي التي غيرت نسيج
حياته الفكرية والروحية .مؤسس «جاليري
ً
( »68مـ ــع آخـ ــريـ ــن) ،كـ ــان م ـط ــا ع ـلــى نـتــاج
األدب العاملي والفكر العاملي ،هو الــذي ترجم
تــولـسـتــوي وسـيـمــون دو ب ــوف ــوار و… جــان
آن ــوي .وقــد حمل هــذه التأثيرات إلــى األجيال
ّ
«الحساسية الجديدة»
املتعاقبة ،مراهنًا على
التي صارت عنوانًا ملشروعه.
كان إدوار الخراط الشاهد امللك على منعطف
الستينيات في األدب املصري .لكن من الصعب
اختصاره في مرحلةّ .إنه «الكاتب ّ
املشرع على
اآلتي» ،بتعبير سعيد الكفراوي« :أمضى عمره
كتابة تعيش زمنها ،ثم تعبره إلى
يسعى وراء ً
زمن آخر ،حاملة بتجاوز العصر واملكان».

ادوار الخراط نبي «الزمن اآلخر»...
ّ
من كنيسة التحرير إلى االسكندرية وداعًا عراب الكتابة الجديدة
القاهرة ـــ سيد محمود
ع ـنــد ال ـثــان ـيــة ع ـش ــرة م ــن ظ ـهــر ال ـيــوم
ف ــي «ك ـن ـي ـســة ال ـ ــدوب ـ ــارة» ف ــي م ـي ــدان
الـ ـتـ ـح ــري ــر ،ي ـش ـ ّـي ــع الـ ـك ــات ــب امل ـص ــري
الكبير ادوار الـخــراط ( 1926ـ ـ )2015
ال ــذي واف ـتــه املـنـيــة أم ــس .يـبــدو الفتًا
ّ
أن ال ـ ـكـ ــاتـ ــب ال ـ ـ ـ ــذي ارت ـ ـب ـ ــط إبـ ــداعـ ــه
ومسيرته بفكرة املغايرة واالختالف
والـثــورة على السائد ،تخرج جنازته
م ــن الـكـنـيـســة ال ـت ــي ّأم ـه ــا امل ـصــريــون
ج ـم ـي ـع ــا خ ـ ـ ــال «ث ـ ـ ـ ـ ــورة  25ي ـن ــاي ــر
ّ
 .»2011ذلــك الـحــدث الكبير ال ــذي هز
مصر ،لم يتمكن الخراط من مواكبته
بحماسته املعتادة بسبب غيابه عن
املـشـهــد األدبـ ــي ف ــي ال ـس ـنــوات العشر
األخـيــرة ودخــولــه فــي عزلة اختيارية
ّ
ردها املقربون له إلى إصابته بمرض
الزهايمر.
قبل أيام من وفاته ،زاره وزير الثقافة
املصري حلمي النمنم في املستشفى
ح ـي ــث أمـ ـض ــى ن ـح ــو أسـ ـب ــوع ــن قـبــل
رح ـي ـل ــه .ع ــرض ال ــوزي ــر ع ـلــى األس ــرة
ّ
امل ـســاه ـمــة ف ــي ع ــاج ــه ،ل ــوال أن ابـنــه
ّ
الطبيب النفسي إيـهــاب ال ـخــراط أكــد
ّ
ّ
للجميع أن ال مبرر لذلك ألن األســرة
تعتني بــه على الــوجــه األك ـمــل ،نافيًا
م ــا ت ـ ــردد ع ــن دخ ـ ــول ص ــاح ــب «رامـ ــة
والـ ـتـ ـن ــن» ف ــي ح ــال ــة اكـ ـتـ ـئ ــاب ح ــادة
بسبب غياب األصدقاء والتالميذ عن
صحبته ،وهو الرجل الذي كان راعيًا
للجميع بكل معاني الكلمة.
بـ ــدأ الـ ـخ ــراط ال ـك ـتــابــة االب ــداعـ ـي ــة فــي
نهاية أربعينات القرن املاضي ضمن
مجموعة من املبدعني ضمت الشاعر
الذي رحل باكرًا منير رمزي ،والشاعر
أحمد مرسي ،وأسـتــاذ األدب املصري
الشهير محمد مصطفى بدوي ،واملمثل
محمود مرسي .جماعة تسميها هالة
حليم الباحثة في «جامعة نيويورك»
واملعنية بــاألدب السكندري والحداثة
بـ «جماعة االسكندرية» التي تواصلت
مــع اإلرث الطليعي الــذي كانت تبشر
بـ ــه ج ـم ــاع ــة «ال ـ ـفـ ــن وال ـ ـحـ ــريـ ــة» َ
ومـ ــن
حولها من كتاب سورياليني كانت لهم
نظرة خاصة إلى الواقع .لكن الخراط
ب ـف ـض ــل أدواره امل ـ ـت ـ ـعـ ــددة كـ ــروائـ ــي
ً
وش ــاع ــر ون ــاق ــد ل ـعــب دورًا ف ـع ــاال في
اإلشــارة دائمًا إلى «الشعرية البديلة»
وت ـعــزيــز إعـ ــادة الـتـفـكـيــر ف ــي الـحــداثــة
في سياق املفاهيم املصرية /العربية
النقدية التي قــام بصياغتها على مر
السنني .املتأمل في سيرته ال بد من أن
يتوقف فيها أمــام جملة من التواريخ
ال ــدال ــة :ه ــو م ــن مــوال ـيــد اإلس ـك ـنــدريــة
عام  1926في عائلة قبطية أصلها من
الصعيد .حصل على إج ــازة الحقوق
مــن «جامعة اإلسكندرية» عــام ،1946
عمل في مخازن البحرية البريطانية
في الكباري في اإلسكندرية ،ثم موظفًا
فــي «الـبـنــك األه ـلــي» فــي اإلسـكـنــدريــة.
ب ـ ـعـ ــدهـ ــا ،عـ ـم ــل م ــوظـ ـف ــا ف ـ ــي «ش ــرك ــة
التأمني األهلية» املصرية عــام ،1955
ثم مترجمًا في السفارة الرومانية في
القاهرة.
ش ــارك ال ـخ ــراط فــي الـحــركــة الوطنية
ال ـثــوريــة ف ــي اإلس ـك ـنــدريــة ع ــام 1946
واعتقل في  15أيــار (مــايــو)  1948في
معتقلي أبو قير والطور .ثم عمل في
«منظمة تضامن الشعوب اإلفريقية
اآلس ـ ـ ـيـ ـ ــويـ ـ ــة» فـ ـ ــي مـ ـنـ ـظـ ـم ــة الـ ـكـ ـت ــاب
األفــري ـق ـيــن واآلس ـي ــوي ــن ،ال ــى ج ــوار
الكاتب يوسف السباعي من  1959إلى
 .1983وأشرف على تحرير مطبوعات
سياسية وثقافية عــدة لهما أبــرزهــا
«ال ـ ـ ـش ـ ـ ـعـ ـ ــر األف ـ ـ ــريـ ـ ـ ـق ـ ـ ــي اآلس ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــوي»
و«قصص أفريقية آسيوية» بالعربية
واإلن ـك ـل ـيــزيــة وال ـفــرن ـس ـيــة .كما شغل
منصب السكرتير الـعــام املساعد في
كلتا املنظمتني قبل أن يتقاعد ويتفرغ

من «مجموعة مؤسسة سلطان العويس»
للكتابة في منتصف الثمانينات.
يكشف أرشـيــف ال ـخــراط ال ــدور الــذي
لعبه في اإلشارة إلى كتابات طليعية
م ـن ـهــا ك ـت ــاب ــات إب ــراهـ ـي ــم ش ـك ــر ال ـل ــه،
وب ـش ــر فـ ـ ــارس ،وب ـ ــدر ال ــدي ــب لـتــأكـيــد
التفاته املبكر إلــى النماذج الخارجة
عــن امل ـســار التقليدي ل ــأدب املـصــري
في طبعته الرسمية .وبسبب انتمائه
إل ــى ال ـحــركــة الـتــروتـسـكـيــة وصـفــوف
ال ـي ـس ــار املـ ـص ــري ف ــي ال ـخ ـم ـس ـي ـنــات،
ت ـ ـعـ ــرض ل ـت ـج ــرب ــة االع ـ ـت ـ ـقـ ــال ،وعـ ــاد
ب ـ ـعـ ــدهـ ــا ل ـ ـي ـ ـكـ ــرس جـ ـ ـه ـ ــده ال ــرئـ ـي ــس
عـلــى الـتــرجـمــة االب ــداع ـي ــة وامل ـشــاركــة
بـفــاعـلـيــة فــي تــأسـيــس «ات ـح ــاد كتاب
آس ـي ــا واف ــري ـق ـي ــا» وم ـج ـل ــة «ل ــوت ــس»
التي كانت التعبير األدبــي عن نشاط
ّ
االت ـ ـحـ ــاد .وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن أن ه ــذه
املــرح ـلــة الــوظـيـفـيــة أسـ ــيء تفسيرها
كـ ـ ــون الـ ـ ـخ ـ ــراط ع ـم ــل مـ ـس ــاعـ ـدًا لــرمــز
ثقافي ينتمي إلــى اليمني السياسي
ّ
هــو يــوســف الـسـبــاعــي ،اال أن الـخــراط
لم يخسر حماسه للتجارب الطليعية.
ع ـمــل ع ـلــى ت ـقــديــم ال ــدع ــم وامل ـش ــارك ــة
ف ــي ت ــأس ـي ــس م ـج ـلــة «ج ــالـ ـي ــري »68
التي كانت املنبر األقــوى في اإلشــارة
إلــى تمايز كـ ّتــاب الستينات .كــان من
أوائـ ــل مــن ب ــش ــروا بــاملــواهــب الكبيرة
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا ال ـ ـج ـ ـيـ ــل ،بـ ـخ ــاص ــة ي ـح ـيــي
الـطــاهــر عـبــد ال ـلــه ،وابــراه ـيــم أص ــان.
حـ ــس ت ـب ـش ـي ــري تـ ــواصـ ــل مـ ــن خ ــال
دعمه لكتاب السبعينات من روائيني
وقصاصني وشـعــراء تمكن معهم من
ابتكار مصطلحات مثل «الحساسية
الـجــديــدة» و«الـكـتــابــة غير النوعية»،
و«ما بعد الواقعية» ومشاريع أخرى،
عــوضــت الـكـســل ال ـن ـقــدي ف ــي متابعة
االص ـ ــوات االب ــداع ـي ــة ال ـج ــدي ــدة الـتــي
كــانــت تــديــن لصاحب «الــزمــن اآلخــر»
بفضل تقديمها .دور ظل مخلصًا له
حتى منتصف التسعينات بمقاالته

ال ـ ـتـ ــي ن ـش ــرت ـه ــا م ـ ـجـ ــات «ال ـ ـج ـ ــراد»
و«ال ـ ـك ـ ـت ـ ــاب ـ ــة األخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى» ،و«ال ـ ـف ـ ـعـ ــل
الـ ـشـ ـع ــري» الـ ـت ــي راف ـ ـقـ ــت كـ ـت ــاب ه ــذا
الجيل.
ع ـلــى صـعـيــد سـجـلــه االب ــداع ــي ال ــذي
ن ــال م ـعــه ك ـبــريــات ال ـجــوائــز الـعــربـيــة
واملصرية ومنها «جــائــزة العويس»،
و«جائزة الرواية العربية» ،و«جائزة
النيل» وهي كبرى الجوائز املصرية،
يبدو الفتًا غ ــزارة إنتاجه ،خصوصًا
ف ــي حـقـبــة الـثـمــانـيـنــات ال ـتــي شـهــدت
سنوات االزده ــار الحقيقية لتجربته
كمبدع وناقد.
وإذا كانت الكثير من الكتابات النقدية
تعتبر مجموعته القصصية األولــى
«ح ـي ـط ــان ع ــال ـي ــة» ( )1959مـنـعـطـفــا

شهدت حقبة الثمانينات
سنوات االزدهار الحقيقية
لتجربته كمبدع وناقد
حاسمًا في القصة العربية من خالل
السائدة آنــذاك،
ابتعاده عن الواقعية
ِّ
ّ
والتنني» التي
فإن روايته األولى
«رامة ِ
ّ
نـشــرت عــام  1980شكلت حــدثــا أدبيًا
م ــن ال ـط ــراز األول .جـ ــاءت عـلــى شكل
ح ــوار بــن رجــل وام ــرأة تختلط فيها
عناصر أسـطــوريــة ورمــزيــة فرعونية
ويونانية وقبطية وإسالمية ،ومن ثم
فهي كتابة كاشفة عن طبقات الهوية
املصرية بتنوعها الغني.
واصــل الـخــراط ارتـيــاد الطريق نفسه
ف ــي ن ـص ــوص ــه ال ــروائـ ـي ــة وال ـش ـعــريــة
ال ـتــي تـتــابـعــت اع ـت ـبــارًا م ــن منتصف
الثمانينات .في تلك السنوات ،بدأت
طالئع من الكتاب الجدد االلتفات إلى
نصوصه ،خصوصًا «رامــة والتنني»
و«الــزمــن اآلخ ــر» ،و«تــرابـهــا زعـفــران».
ً
األخيرة لقيت حفاوة نقدية ومساحة

واس ـ ـعـ ــة مـ ــن ال ـت ـل ـق ــي ال ـ ـعـ ــام إن ج ــاز
التعبير بعد سنوات ظلت فيها أعمال
الـ ـخ ــراط ضـحـيــة الـ ـق ــراءة الـنـخـبــويــة
الـ ـت ــي حـ ـص ــرت ت ـل ـق ـي ـهــا فـ ــي أوس ـ ــاط
ض ـي ـقــة ال تـ ـق ــاس ب ــات ـس ــاع م ـنــاخــات
التلقي التي وجدتها نصوص نجيب
مـحـفــوظ ويـ ّـوســف ادريـ ــس .نصوص
يمكن القول إنه باإلضافة الى قيمتها
الفنية العالية ،كانت أقرب إلى املزاج
العام الذي سعى الخراط ملقاومته ّ
حد
الجهر بعد اإلعـجــاب بأغلب كتابات
محفوظ الروائية.
ورغ ـ ـ ــم اقـ ـ ـت ـ ــراب الـ ـ ـخ ـ ــراط مـ ــن يــوســف
ال ـس ـب ــاع ــي «ج ـ ـنـ ــرال األدب املـ ـص ــري»
بـتـعـبـيــر امل ـس ـت ـعــرب ري ـش ــار جــاكـمــون
خالل العمل معه في «منظمة تضامن
اآلس ـي ــوي ــة» وفــي
ال ـش ـعــوب االفــري ـق ـيــة ّ
م ـج ـلــة «لـ ــوتـ ــس» ،إال أن ـ ــه ل ــم ي ـكــن من
بــن زم ــرة املنتفعني بــه أو مــن بــن من
أف ــادوا مــن رواج الواقعية االشتراكية
ومفهوم االلـتــزام األدبــي على صورته
الـتـقـلـيــديــة .ال ـق ــراءة املنصفة تقتضي
الـقــول بــأن كـتــابــات ال ـخــراط ظلت ذات
ً
نــزعــة جمالية خــالـصــة ،وعــانــت شكال
م ــن أشـ ـك ــال االس ـت ـب ـع ــاد وال ـت ـه ـم ـيــش
ال ـ ــذي ت ـم ـكــن م ــن مــواج ـه ـتــه بـحـضــور
ف ـ ـعـ ــال ف ـ ــي أدوار أخـ ـ ـ ــرى ومـ ـم ــارس ــة
ً
ن ـق ــدي ــة م ـك ـن ـتــه أوال مـ ــن دع ـ ــم إن ـت ــاج
الطليعة األدبـيــة ،وثانيًا التأكيد على
إخالصه ملشروعه األدبي خارج صور
االس ـت ـج ــاب ــة ل ـل ـن ــزع ــات ال ـج ـمــاه ـيــريــة
وف ـ ـ ـكـ ـ ــرة «االنـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــار» ع ـ ـلـ ــى ح ـس ــاب
التخلي عــن جــوهــر مـشــروعــه األدب ــي،
وثالثًا اإلشــارة إلى قيمة التجاور بني
األع ـم ــال األدب ـي ــة والـتـشـكـيـلـيــة .قضية
شغلت الخراط الذي اعتبرت نصوصه
ومقاالته ساحة لعبور «النوع» االدبي
وهـ ــي م ـكــاســب اس ـت ـث ـمــرت ـهــا األج ـي ــال
ال ـجــديــدة الـتــي ودع ـتــه عـلــى صفحات
التواصل االجتماعي كمجدد حقيقي.
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موجة عالية غمرت جيل الستينيات
القاهرة ــ أحمد مجدي همام
ّ
الخراط إذًا .أسلم الروح
رحل إدوار
في «مستشفى األنغلو املصرية» في
ّ
الزمالك ،مخلفًا وراء ه مجموعة من
الروايات والقصص والكتب النقدية
ّ
الخراط
في األدب والفن التشكيلي.
ال ــذي ي ـعـ ّـد أح ــد ال ـ ــرواد ف ــي ال ــرواي ــة
املصرية ،وإحدى األمواج العالية في
جيل الستينيات ،كان بمثابة ّ
عراب
ّ
لكتاب ينتسبون إلى أكثر من جيل،
بــدءًا بمجايليه وم ــرورًا بالالحقني.
ُ
لـ ـق ــد اعـ ــتـ ـ ِـبـ ــر م ــؤسـ ـس ــا ل ـح ـســاس ـيــة
جــديــدة طليعية فــي األدب املـصــري
ّ
والعربي .حرص الكثير من الكتاب
املـصــريــن وال ـج ـهــات الـثـقــافـيــة على
نـعــي الـ ـخ ـ ّـراط ،وه ـنــا نــرصــد بعض
ال ـش ـه ــادات ح ــول ال ــروائ ــي امل ـصــري
ّ
يترجل.
الذي اختار أن

إبراهيم عبد المجيد:
أستاذي وأستاذ الجيل
ال ــروائ ــي إب ــراه ـي ــم ع ـبــد امل ـج ـيــد بــدا
م ـخ ـت ـن ـقــا ب ــال ــدم ــوع ،وهـ ــو يـتـحــدث
ب ـك ـث ـي ــر م ـ ــن الـ ـتـ ـبـ ـجـ ـي ــل ع ـ ــن إدوار
ّ
الخراط .يقول صاحب «ال أحد ينام
ف ــي اإلس ـك ـن ــدري ــة»« :خ ـم ـســون عــامــا
ه ــي ع ـم ــر ع ــاق ـت ــي ب ــال ــراح ــل .كـنــت
صبيًا صغيرًا لم أنشر حرفًا ،وكنت
أراسـ ـل ــه م ــن اإلس ـك ـن ــدري ــة ومـفـتــونــا
ب ــه .وف ــي ع ــام  ،1966التقيته للمرة
األول ــى .كــان شخصية ن ــادرة ،وعبر
ن ـص ــف قـ ــرن ه ــو ع ـم ــر م ـعــرف ـتــه ب ــه،
لــم ي ـصــدر مـنــه أي فـعــل يضايقني،
بــل على الـعـكــس ،كــان دوم ــا مصدرًا
للسعادة والبهجة .ثقافيًا ،من ينكر
ف ـض ـل ــه ،وه ـ ــو امل ـب ـش ــر ب ــال ـت ـج ــدي ــد،
مــن مـنــا لــم يـفـتــن ب ـ «مـحـطــة السكة
ال ـح ــدي ــد» ،و«رامـ ـ ــة وال ـت ـن ــن» ،وهــو
صاحب فضل ّ
علي ألنه أول من كتب
عـنــي ،ولــم يقدمني وح ــدي ،بــل كان
راعيًا لكل األجيال ،كان أديبًا بارعًا
ً
وإنسانًا نبيال».

طارق إمام:
قدرة على االختباء

شاكر عبد الحميد :رائد
الحساسية الجديدة

الروائي والقاص طارق إمام ()1977
يـقــولّ :
«أدع ــي أنـنــي أحــد قــراء إدوار
الـخــراط ،قــرأت أغلب روايــاتــه وعــددًا
كبيرًا مــن ترجماته ،وأب ــرز مــا كتب
نقديًا من دراسات تطبيقية مسحت
ً
أج ـي ــاال مـتـعــاقـبــة .أحـبـبــت رواي ــات ــه.
ان ـب ـه ــرت ب ـل ـغ ـتــه ،ث ــم ص ــرت أتـحـفــظ
على جاهزيتها حني كشفت قانون
اللعبة بـكـثــرة مـمــارسـتـهــا ،وعندما
شعرت في لحظة بــأن اللغة تصبح
ف ــي مـ ـ ــأزق ع ـن ــدم ــا ت ـس ـبــق ال ـع ــال ــم/
موضوع الكتابة عوضًا عن اإلصغاء
إليه ،فتصبح كل حكاية ،وتغدو كل
شـخـصـيــة ،تلخيصًا ل ـصــوت واحــد
ع ـل ــى ع ــذوبـ ـت ــه ،ت ـن ـط ــق بـ ــه ب ــال ـق ــوة
نفسها الـتــي ينطقها بـهــا .وأعتقد
أن شكل عالقته بالعالم ،الذي حدد
طــري ـق ـتــه ف ــي ال ـظ ـه ــور وال ـت ـع ــاط ــي،
أسهم في تأطير شكل شعبيته التي
ظ ـلــت دائ ـم ــا ع ـلــى امل ـح ــك ،ووسـمـتــه
كـ ـثـ ـيـ ـرًا ب ــامل ـت ـع ــال ــي وقـ ــاطـ ــن الـ ـب ــرج
ُ ّ
ال ـعــاجــي واالن ـت ـق ــائ ــي .ه ـنــاك كــتــاب
يــذهـبــون إلــى الـعــاّلــم حتى النهاية،
ُ ّ
وه ـن ــاك ك ــت ــاب يـفــضـلــون بـعــد فـتــرة
أن ي ــذه ــب الـ ـع ــال ــم إلـ ـيـ ـه ــم .أت ـح ــدث
هـ ـن ــا عـ ــن الـ ـج ــان ــب ال ـش ـخ ـص ــي فــي
طريقة خوض كل شخص ملا ندعوه
الحياة .النوع األول يكسب تعاطفًا
أكبر في الحياة ورثاء أشد سخونة
عند الغياب ،رغم أن حصانته تبقى
عـلــى املـحــك وك ـبــريــاء ه يـظــل مـهــددًا،
ألنه يترك عند كل شخص حتى لو
كان عابرًا ،حكاية تخصه ،أو يتوهم
حتى أنها تخصه .أعتقد أن صاحب
«ساعات الكبرياء» اختار بعد فترة
أن يكون من النوع الثاني ،فلم يترك
ال ـخــراط ه ــذه الـحـكــايــات الـصـغـيــرة،
إال ل ـق ـل ــة ،ألن ظـ ـه ــوره الـ ـف ــادح ك ــان
ه ــو ن ـف ـس ــه ،ف ــي ظ ـن ــي ،ق ــدرت ــه عـلــى
االختباء».

وزي ــر الـثـقــافــة األ ّس ـبــق الـنــاقــد شاكر
ع ـبــد ال ـح ـم ـيــد ف ــض ــل أن ي ـح ـكــي عن
ال ـجــوانــب الـفـنـيــة ف ــي مـسـيــرة إدوار
الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــراط .يـ ـ ـق ـ ــول« :أبـ ـ ـ ـ ــدع الـ ـ ـخ ـ ـ ّـراط
ع ـ ـلـ ــى ن ـ ـحـ ــو مـ ـتـ ـمـ ـي ــز فـ ـ ــي م ـ ـجـ ــاالت
ع ــدي ــدة ،لـكــن أه ــم إب ــداع ــات ــه ك ــان في
ال ـق ـص ــة والـ ـ ــروايـ ـ ــة ،ع ـل ــى ال ــرغ ــم مــن
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الفرعونية والقبطية مكون
أساسي في أعماله

خالل تسلمه
«جائزة نجيب
محفوظ» عن
روايته «رامة
والتنين» عام
1999

«رامة والتنين» ستحفظه من ّالنسيان

حسين بن حمزة

كان ذلك في الثمانينيات حني كنا لم نزل ً
قراء
ونبحث عن بقعة صغيرة في عالم الكتابة لكي
ننقل قدمًا واحدة ومرتجفة إليها .وكان إدوار
الـخــراط واح ـدًا من تلك األسـمــاء التي ستضع
قــراءاتـنــا األول ــى وراءن ــا ،وتـضــع وعينا ّ
الغض
أمام جملة أو جمل سردية تبتعد ،بطريقة ما،
عن رومانسيات إحسان عبد القدوس ومحمد
عبد الحليم عبد الله ،وحتى عن بعض واقعيات
نـجـيــب م ـح ـفــوظ وي ـح ـيــى ح ـق ــي ،ال ـت ــي كــانــت
أجيال كاملة تتعرف إلى القراءة من خاللهم.
مع الخراط وأسماء أخرى كغالب هلسا وصنع
الله إبــراهـيــم وإبــراهـيــم أصــان وعبد الحكيم
قــاســم ،صــار الـحــديــث ممكنًا ومستحقًا عن
ك ـتــابــة م ــا ب ـعــد مـحـفــوظـيــة .ك ـتــابــة سـتـتـطــور
وت ـن ـض ــج أكـ ـث ــر ،وسـ ـي ــذه ــب أص ـح ــاب ـه ــا إل ــى
نـبــراتـهــم وأصــوات ـهــم الـخــاصــة الـتــي لــن تقطع
نهائيًا مــع األف ــق املـحـفــوظــي ،ولكنها ستجد
فــي داخ ـلــه وف ــي ج ــواره حـســاسـيــات مختلفة
يمكن الحفر فيها واستخراج ســرديــات غير
مستعملة منها .نتذكر من أعمال تلك الحقبة:
«اللجنة» و«تلك الرائحة» لصنع الله ،و«الضحك»
و«السؤال» لهلسا ،و«مالك الحزين» ألصالن.
نتوقف عند «رامة والتنني» إلدوار الخراط الذي
تحولت مفردة «الحساسية الجديدة» لديه إلى
مـمــارســة شبه كاملة فــي رواي ــات ــه ،وتوسعت
داخل مصطلح آخر هو «الكتابة عبر النوعية»
في تقديمه لآلخرين وكتاباته عنهم.
كان الخراط كاتبًا إشكاليًا في زمن كانت فيه

يقينه املـبـكــر ب ــأن ال ـفــروق الحاسمة
بــن األن ــواع تــاشــت ،حتى إن هناك
ً
اسـ ـتـ ـق ــاال ب ــن ال ـف ـص ــول ف ــي بـعــض
أعماله الروائية ،مثل «محطة السكة
ال ـحــديــد» و«ال ــزم ــن اآلخ ـ ــر» ،و«يـقــن
الـ ـعـ ـط ــش» .هـ ـن ــاك ع ــاق ــة م ــن ج ـهــة،
واستقالل من جهة أخرى بني فصول
تـلــك األع ـم ــال .فــي الـقـصــة الـقـصـيــرة،
ـوقــف مجرى
هـنــاك وق ـفــات ت ـطــول ،تـ ِ
الشعور بشكل كــامــل ،ألنــه كــان يرى
األعمال األدبية قصة ورواية وشعرًا
كعالم متصل ومتفاعل ،بحيث يكون
األداء ه ــو م ــا ي ـم ـيــز ك ــل ن ـ ــص .كـمــا
كتب دراس ـ ّـات متميزة فــي التشكيل
ً
واألدب ،وتبنى أجياال وترجم العديد

ّ
املستتبة واآلمنة ُمفضلة ورائجة ،بينما
الكتابة
األسئلة الجديدة كانت تـطــرح فــي ممارسات
مـتـعــددة ،ولـيــس داخ ــل الــروايــة والكتابة فقط.
نتذكر تجربة «جاليري  »68التي كــان واحـدًا
من أعضائها ،كمفصل ثقافي أساسي داخل
م ـصــر وخ ــارج ـه ــا أي ـض ــا ،ف ـمــن ذل ــك املختبر
ال ـط ـل ـي ـعــي وصـ ـ ّل ــت اق ـ ـتـ ــراحـ ــات وأطـ ــروحـ ــات
ّ
مستجدة إلى كتاب وفنانني من الجيل نفسه
في بلدان عربية أخرى.
مـ ــن ت ـل ــك ال ـح ـق ـب ــة ،وصـ ـل ــت أخ ـ ـبـ ــار الـ ـخ ــراط
وإشـكــالـيــاتــه ومـعــاركــه ،قبل أعـمــالــه وكتاباته
أحـ ـي ــان ــا .تـ ــرافـ ــق اسـ ـم ــه مـ ــع ض ـج ــة ت ـقــدي ـمــه
ل ـش ـع ــراء ال ـس ـب ـع ـي ـن ـيــات ف ــي م ـص ــر ف ــي أح ــد
أعـ ـ ــداد م ـج ـلــة «الـ ـك ــرم ــل» ،ومـ ــع ان ـح ـي ــازه إلــى
قصيدة النثر املصرية ،ومع اتهامه بـ«تخريب
الثقافة املصرية» من قبل بعض خصومه أو
املتضررين من انحيازاته لنصوص وتجارب
معينة .كــان الـخــراط اسمًا بــن أسـمــاء ثمينة،
وكــان ذلــك يعزز فكرة أن زمنًا جديدًا بــدأ مع
هؤالءٌ .
زمن سيشهد تحوالت الحقة وشجاعة
في تجارب من جاؤوا بعدهم في الثمانينيات
والتسعينيات .وبرحيله ،تتصاعد خسارتنا
بزيادة عدد من فقدناهم من األسماء الخصبة
لذلك الجيل الذهبي .من بني أعماله ،سيتذكر
ك ـث ـي ــرون «رام ـ ـ ــة والـ ـتـ ـن ــن» ،وخ ـص ــوص ــا فــي
جزئها األول قبل أن تصبح ثالثية روائية ،ثم
خماسية.
في الكتابة البحتة والصرفة ،هذا ٌ
كتاب خالد،
وسيظل قــادرًا على حفظ اســم إدوار الخراط
في غيابه.

من األعمال األدبية املهمة .فقد كتب
عن عدلي رزق الله وأحمد مرسي في
التشكيل .وكـتــب دراس ــات مهمة عن
ّ
كتاب كانوا في بدايتهم مثل إبراهيم
ع ـب ــد امل ـج ـي ــد ،وم ـح ـم ــود ّ الـ ــوردانـ ــي
وي ــوس ــف أبـ ــو ري ـ ــة ،وت ـب ــن ــى مـفـهــوم
الحساسية ال ـجــديــدة .وتـمـيــز إدوار
بثقافة مــوســوعـيــة ،ومـعــرفــة عميقة
ب ــاألدب والـفــن التشكيلي والفلسفة
وعلم النفس ،والكتابة عنده وسيلة
للبحث واملعرفة واملتعة ،وهي أيضًا
ّ
الخفي
نوع من االحتجاج املكتوب أو
غير املباشر على الظلم املوجود في
الحياة.
ع ــال ــم األح ـ ــام وال ـك ــواب ـي ــس حــاضــر
بـشـكــل واض ــح ف ــي أع ـمــالــه ،والـحـلــم
لــديــه يستقطب الـحـكــايــات والشعر
وال ـل ـغــة واألفـ ـك ــار والـ ـص ــورة ،وه ــذا
كـ ــان واضـ ـح ــا ف ــي «رامـ ـ ــة وال ـت ـن ــن»
و«ال ـ ـ ــزم ـ ـ ــن اآلخ ـ ـ ـ ـ ــر» و«اخ ـ ـت ـ ـنـ ــاقـ ــات
الـ ـ ـعـ ـ ـش ـ ــق وال ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاح» وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا
 ...واألسـ ـ ــاط ـ ـ ـيـ ـ ــر أيـ ـ ـض ـ ــا والـ ـ ــرمـ ـ ــوز
واألي ـق ــون ــات الـفــرعــونـيــة والـقـبـطـيــة
مـ ـك ــون أس ــاس ــي ف ــي أعـ ـم ــال ــه ،وه ــو
أحـيــانــا يتحدث عما نسميه الحلم
ال ـك ــون ــي ،وه ــو م ـع ــادل لـحـلــم الـلـيــل
والـ ـنـ ـه ــار  ...وال ـح ـل ــم ال ـك ــون ــي عـنــد
الخراط هو الحرية الالنهائية.
ـوارًا م ـعــه قبل
وك ـن ــت ق ــد أج ــري ــت ح ـ ـ ّ
س ـ ـنـ ــوات أك ـ ــد لـ ــي ف ـي ــه أن ـ ـ ــه يـشـتـغــل
على العمل داخليًا لفترة طويلة ،إال
أن ــه يطلقه كـتــابــة فــي دف ـقــات كبيرة
ف ــي ف ـت ــرة ق ـص ـيــرة ،ف ـقــد ك ـتــب «رام ــة
والتنني» في  27يومًا ،وكتب «الزمن
اآلخـ ــر» فــي  34يــومــا .فــي كــامــه عن
اإلبـ ــداع دروس وتـنـظـيــرات عظيمة،
وه ـ ــو م ـه ـت ــم ب ـ ـضـ ــرب ف ـ ـكـ ــرة ال ــزم ــن
ال ـخ ـطــي ال ـك ــرون ــول ــوج ــي وال ـتــرك ـيــز
على ما يسمى الزمن السيكولوجي،
ويتضح انشغاله بمفهوم الزمن في
عـمـلــه «ال ــزم ــن اآلخ ـ ــر» .رح ـيــل إدوار
ال ـ ـخـ ـ ّـراط خـ ـس ــارة ك ـب ـي ــرة ،وع ــزاؤن ــا
سيكون بأعماله الباقية بيننا».

ّ
كوالج بالغي ثري باإلحاالت
خليل صويلح
واج ــه إدوار ال ـخــراط فــي غيبوبته األخ ـيــرة أصـعــب أنــواع
األقــدار .باغته مرض الزهايمر ،فأصابه بطعنة النسيان.
أن ت ـك ــون روائـ ـي ــا ت ـ ّح ــوم ف ــي ف ـضــائــك الـتـخـيـيـلــي مـئــات
الشخصيات وال تتذكر املصائر التي اخترتها لها بسبب
النسيان ،عقوبة عسيرة الهضم.
ال نـعـلــم كـيــف تــداخ ـلــت ف ــي ذه ــن صــاحــب الــوقــائــع الـتــي
سردها طوال عقود ،وهل انتقلت شوارع اإلسكندرية إلى
القاهرة أم إلــى الـصـحــراء ،وهــل عصفت الــرمــال بطبقات
التاريخ التي رصدها بعمق في «رامــة والتنني» (،)1980
تلك التحفة التي لفتت األنظار إلى طراز سردي مختلف،
يقف على الضفة األخــرى لسرد نجيب محفوظ .تحدي
صاحب «حيطان عالية» بتأصيل نص تخييلي مارق أتى
البشرية ،أو
باكرًا ،بانتباهه إلى املناطق املعتمة في النفس ّ
اإلنصات إلى الداخل إلضــاءة مغاليق الــذات املعذبة ،وذلك
بحشد مكونات جمالية متعددة في تطريز نصوصه ،عبر
كوالج بالغي ثري باإلحاالت.
هكذا تتناوب الشهوانية ،والشطح الصوفي ،واألسطورة
على قماش ٍة واحدة .في «ترابها زعفران» ،نذهب مأخوذين
إل ــى مــديـنـتــه اإلس ـك ـنــدريــة ،فــي مــا يشبه نـشـيـدًا روحـيــا،
بـتـشــابـكــات جـمــالـيــة تـنـطــوي عـلــى شـغــف عـمـيــق بـهــواء
املدينة البحرية ،ومكوناتها التاريخية ،وتنويعاتها اإلثنية.
ّ
لزمن طواه
حمى سردية آسرة ،وشجن ذكريات ،ومرثية
النسيان .تكمن أهمية مساهمة هذا الروائي الرائد ٍ ّ
بتمرده
على األص ــول الــراسـخــة لـلـقـ ّـص ،فهو صــاحــب انعطافات
كثيرة في ًمسالك الكتابة ،واملواقف اإلنسانية في ٍآن واحد.
الشاعر أوال ،ثم ّ
القصاص الذي نبش املناطق املهملة في
خـيــارات شخوصه ومسالكها الحياتية ،والــروائــي الــذي
حفر فــي تضاريس التربة العميقة الستخراج األحجار

الـثـمـيـنــة وصـقـلـهــا وإع ـ ــادة الـبــريــق إل ــى روح ـه ــا ،والـنــاقــد
التشكيلي الغارق في معنى اللون ،والناقد السجالي .هذه
الفضاءات املتجاورة كانت الجدار الذي استند إليه صاحب
«الزمن اآلخر» في إرساء مالمح هجنة إبداعية الفتة ،من
مناخ واحد،
دون ضفاف ،وتاليًا ّيصعب تأطير تجربته في ٍ
ـدونـتــه مختلف ن ــوازع النفس البشرية:
إذ تتجاور فــي مـ
العنف ،الـهــزائــم ،االنـكـســارات ،ساللم الصعود والهبوط،
الخيبة ،اليأس ،الخوف ،ليس بوصفها عناوين عمومية،
إنما أرضـيــة صلبة الحـتــدامــات درامـيــة متشابكة ،تضع
املتلقي في منطقة اللهاث املحموم ملعرفة مآل شخوصه،
في معاركها الضارية مع واقع شرس ومتوحش.
إنه روائي املكان بامتياز ،ومؤرخ إسكندرية أخرىّ ،
مطرزة
بكل ألوان الطيف ،بحبر ّ
غواص محترف ،وعاشق جسور،
وصاحب ّ
مخيلة بحالة استنفار دائــم .الشبق التخييلي
ّ
لم يتوقف عند هذا الحد .،في تسعينيات القرن املنصرم،
ابتكر إدوار ّ
الخراط مصطلحًا نقديًا أثار سجاالت كثيرة
حوله ،هو «الكتابة عبر النوعية» ،باإلضافة إلى مصطلح
آخ ــر هــو «الـحـســاسـيــة ال ـجــديــدة» ،فــي إش ــارة إل ــى تـمــازج
وتـنــافــر الـطـبـقــات الـســرديــة لـلـنـ ّـص املـكـتــوب ،وتطلعه إلــى
نسف التقنيات الراسخة عن طريق استثمار خصائص
الفنون األخــرى .وبذلك كان صاحب «مخلوقات األشواق
ال ـطــائــرة» يـعـ ّـبــر عــن قـلـقــه املـسـتـمــر مــن سـكــونـيــة نـ ّـصــه،
والعبور به إلى آفاق بالغية أرحب .ولكن ،هل ّدمر الزهايمر
أخيرًا ،كل هذه «املخلوقات الطائرة» في ذاكرته ،كي يذهب
إلى البياض التام في اسكندريته املشتهاة؟ ّتبًا للغيبوبة
التي خطفت قبله مباشرة جمال الغيطاني ،مؤرخ سحر
القاهرة وتجليات عمارتها .كأن جدارية السرد املصري
التي رفعها جيل الستينيات على أكتافه منذورة للموت،
من خيري شلبي ومحمد البساطي ،إلى إبراهيم أصالن،
وجمال الغيطاني ،لتتوقف أخيرًا عند إدوار ّ
الخراط.
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ّ
«بار فاروق» يحط في «المدينة»
محمد همدر
تـنـطـلــق أول ــى ع ــروض «ب ــار ف ــاروق»
ل ـه ـش ــام ج ــاب ــر ال ـل ـي ـلــة ف ــي «م ـس ــرح
املدينة» (الحمرا ـ بيروت) ،بعد عرضه
ّ
األول في الصيف ضمن «مهرجانات
بـيــت ال ــدي ــن» ،عـلــى أن يـسـتـمــر على
م ــدى ثــاثــة ّأيـ ـ ــام .ي ـبــدو ّأن الـفـضــاء
ّ
املغلق لــم يــؤثــر فــي جاذبية العرض،
إذ نفدت تذاكر العروض الثالثة منذ
أي ـ ــام .يـسـتـضـيــف «م ـس ــرح املــدي ـنــة»
عرض «بار فــاروق» مع هشام جابر
وفــريــق عمله املــؤلــف مــن موسيقيني
ّ
وممثالتّ ،
يقدمون قصصًا
وممثلني
مــن املـلـهــى الـلـيـلــي «م ـســرح ف ــاروق»
الــذي اشتهر فــي «ســاحــة الـبــرج» في
وسـ ـ ــط ب ـ ـيـ ــروت ،ب ــن األرب ـع ـي ـن ـي ــات
والسبعينيات.
ال تـغـيـيــر يــذكــر عـلــى ن ـ ّـص ال ـعــرض،
ّ
وال فـ ــي إخـ ـ ــراجـ ـ ــه ،وفـ ـ ــق مـ ــا ي ــؤك ــد
جابر ل ـ «األخ ـبــار» ،باستثناء بعض
ّ
التفاصيل الصغيرة املتعلقة باملكان:
ّ
«إن ــه «مـســرح املــديـنــة» ،وليس ساحة
فــي «قـصــر بيت الــديــن» (ال ـشــوف)».
لـكــن الـخـشـبــة ســاعــدتــه ف ــي إضـفــاء
امل ــزي ــد م ــن «ح ـم ـي ـم ـيــة» ع ـلــى أجـ ــواء
الكاباريه.
نفاد البطاقات ليس ُمستغربًا نظرًا
إلى سمعة العرض ّ
األول في الصيف.
حينها أيضًا امـتــأت جميع املقاعد
ولجأ منظمو «مهرجانات بيت الدين»
إلى إضافة مقاعد.
ُ
ل ــم ت ـخ ــل ب ـي ــروت م ــن أج ـ ــواء الـسـهــر
واالحتفال ،فهي مستمرة في أوقات
ّ
ّ
يتجزأ
الـحــرب والسلم .إنـهــا جــزء ال
م ــن ت ــاري ــخ امل ــديـ ـن ــة« .بـ ـ ــار فـ ـ ــاروق»
واحــد مــن أمكنة كثيرة ،كانت تقفل
أبــوابـهــا عـلــى الـسـهــارى الــذيــن كــانــوا
وجهًا من وجوه املدينة وهويتها .في
ّ
العرض ،خرجت هذه الوجوه ،ممثلة

أكـثــر مــن فئة اجتماعية :القبضاي،
وبائعة الهوى ،والسياسي ،والثري...
يستحضر العرض أيضًا من ساهم
ف ــي ص ـنــع ه ــوي ــة ث ـقــاف ـيــة لـلـعــاصـمــة
الـلـبـنــانـيــة ،م ــن مــؤل ـفــي وم ـغ ـنــي تلك
الحقبة ،أمـثــال عمر الــزعـنــي ،ونجاح
س ـ ــام ،وص ـب ــاح س ــام ــي ص ـي ــداوي،
وشــوشــو ،وغـيــرهــم .هــؤالء جــزء من
كثيرين ســاهـمــوا فــي تـكــويــن شكل
األغنية اللبنانية.
حـتــى الـهــويــة الثقافية ـ ـ االجتماعية
املتمثلة بالحرية واالنفتاح في بيروت
مـقــارنــة مــع جــارات ـهــا ،تستحضرها
مـ ـش ــاه ــد وشـ ـخـ ـصـ ـي ــات ف ـ ــي «ب ـ ــار
فـ ـ ـ ـ ــاروق» .بـ ـي ــروت املـ ـ ــاذ م ــن ال ـح ـ ّـر
ومــن الـقـيــود وال ـضــوابــط .ذاك الزمن
ه ــو زمـ ــن بـ ـي ــروت أخ ـ ـ ــرى ،ال تـشـبــه
بيروت التي سيخرج إليها املشاهد
ّ
ب ـعــد ان ـت ـه ــاء الـ ـع ــرض .إنـ ـه ــا ب ـيــروت
ب ـحــث ه ـش ــام ج ــاب ــر ع ــن قصصها
وشخصياتها وأغانيها في أكثر من
مرحلةُ ،وصفتها األذهــان أو األقــام
بـ «الذهبية» لدى استعادتها.
لــن ت ـكــون ه ــذه ال ـع ــروض الــوح ـيــدة لـ
«بار فاروق» في بيروت ،إذ سينتقل
ف ــي أواخـ ـ ــر ك ــان ــون ال ـث ــان ــي (ي ـنــايــر)

 2016إلــى «مـتــرو املدينة» (الحمرا ـ
ب ـيــروت) ال ــذي لــم يعد فقط مسرحًا
صغيرًا للعروض ،بل ّ
تحول مطبخًا
ألخ ــرى نوعية وترفيهية وفنية في
آون ــة واح ــدة ،مــع وج ــوه تـعـ ّـرف إليها
جـمـهــور امل ـت ــرو ف ــي أك ـثــر م ــن عـمــل.
وبـحـســب هـشــام جــابــر ،فـفــي املـتــرو
«نأخذ ّ
حريتنا أكثر».
الئ ـحــة امل ـشــاركــن فــي «ب ــار ف ــاروق»
ّ
ً
طــويـلــةُ .يـطــل الــزمـيــل روي ديــب بــدال
من زياد عيتاني ،إلى جانب ياسمينا
فايد (غناء) ،وأحمد الخطيب (إيقاع)،
ّ
وبشار فران (كونترباص) ،وسماح
أبي املنى (أكــورديــون) ،وزيــاد جعفر
(كـمــان) ،وبهاء ضو (إيـقــاع) ،وزيــاد
األحمدية (عود) وهو ّ
موزع موسيقى
العمل .جميع املوسيقيني يشاركون
ً
غـ ـن ـ ًـاء وت ـم ـث ـي ــا ،م ــع ل ـي ـنــا س ـح ــاب،
وبشارة عطالله ،إضافة إلى شانتال
بيطار (رقص).

«بــار ف ــاروق» 2 :و 3و 4كانون
ّ
األول (ديسمبر) الحالي ــ «مسرح
المدينة» (الــحــمــرا ــــ بــيــروت).
لالستعالم01/753010 :

نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة
َ َ َّ
تسلحوا باليأس!

ُ
منذ خمسني عامًا وأنا أقول لكم:
َ
ُ ّ
َ
أيها ُ
بالجري خلف
أنفسكم
بوا
عذ
ت
وال
سوا!
ايأ
الناس،
ِ
مكيد ِة األمل!
ـاف
وم ـنــذ خـمـســن ،ل ــم تـفـعـلــوا شـيـئــا س ــوى االسـتـخـفـ ِ
ُ
وازدراء م ــا كـنـتــم ت ـسـ ّـمــونــه« :وس ــاوس ــي
ب ـصــرخ ـتــي،
ِ
وهذياناتي».
ّ
نصف خطو ٍة ال أكثر عن حافة
حسنًا .ها أنتم اآلن ،قبل
ِ
ّ
الهاوية ،تعضون على أصابعكم وأدمغتكم وتقولون:
ّ
«الوغد ،ابن العاهرة ،لقد كان على حق».
َ
عـلــى األق ــل ،لــو فعلتم ذل ــك فــي املــاضــي ،لكنتم أعفيتم
َ
وأمراض خيب ِة األمل.
الحسرات
أنفسكم من
ِ
ِ
أنظروا إلينا (إليكم) اآلن! ...أنظروا إلينا:
ِمــن كـثــر ِة مــا عانينا ِمــن أعـبـ ِـاء األمــل ،واالعـتـقـ ِـاد بأنه ال
ُ
جوائز اللعبة،
وقطف
امليدان
ة
نهاي
بلوغ
يــزال بإمكاننا
ِ
ِ
ِ
َ ّ
ْ
حمل
ِبـتـنا ـ قبل خط النهاي ِة بكثير ـ عاجزين حتى عن
ِ
جثاميننا.
..
ً
حسنًا! سأقولها مرة أخرى:
َّ
إذا كان ال يزال لديكم مت َس ٌع من الوقت :ايأسوا!
2015/2/21
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آيمي وسيرينا
نجمتا روزنامة Pirelli

مساواة المرأة والرجل
تبدأ من  ...الدماغ

منذ عام  ،1964اعتاد الفرع
البريطاني من شركة «بيريللي»
إصدار روزنامة ّ
مميزة قبل بداية
العام الجديد ،وإرسالها أشخاص
محددين .وبعد االنتقادات التي
تلقتها خالل السنوات املاضية،
تبدو الروزنامة اليوم مختلفة،
ّ
تصور  13امرأة تركت بصمة
إذ
في مجال عملها ،من فئات
عمرية ّ
منوعة أيضًا .هؤالء،
يظهرن نصف عاريات أمام
ّ
املصورة آني ليبوفيتز،
عدسة
التي ّ
قررت أن تركز روزنامة
ً
 2016على ّ
القوة واإلرادة بدال
من اإلثارة الجنسية .أكثر
النساء اللواتي جذبن انتباه
الجمهور كانت بطلة التينيس
سيرينا وليامز ،والكوميديانة
آيمي شومر (الصورة) ،فيما
ّ
ضمت الالئحة أيضًا املخرجة
أفا دوفيرناي ،وعارضة األزياء
ناتاليا فوديانوفا ،واملنتجة
ّ
وسيدة األعمال
كاثلني كينيدي،
ميلودي هوبسون ،واملمثلة ياو
شني ،وغيرهن.

ُ
نفت دراسة نشرت أخيرًا في أحد
منشورات «األكاديمية الوطنية
للعلوم» إمكانية تصنيف أدمغة
البشر بني أدمغة نساء وأدمغة
رجال .في ّأول بحث من نوعه
حول الفروقات بني الجنسني
على صعيد الدماغ ككلّ ،
تبي
ّ
أنه قد يكون هناك بعض
االختالفات بني الجنسني ،لكن ال
ّ
يمكن القول إن هناك خصائص
ّ
ّ
تميز دماغ املرأة وأخرى تميز
دماغ الرجل .وجود صفات
مشتركة بني أدمغة الجنسني
تنفي الصور النمطية الشائعة
ّ
حول أداء البشر ،كالقول إن
ً
الرجال يجنون أمواال أكثر ،أو
ّ
ّ
إن النساء أفضل لناحية تعدد
ّ
التوصل إلى
املهمات .وقد تم
هذه النتائج بعد تحليل 1,400
فحص رنني مغناطيسي ،من
خالل البحث في علم التشريح ،ال
في كيفية عمل املخ .وقد شملت
ً
ّ
العينة  112رجال و 169امرأة،
تراوحت أعمارهم بني  18و79
عامًا ،من  116منطقة مختلفة.

ّ
اليوم ( 2كانون األول /ديسمبر)
س :10:00 :حلقة دراسـيــة حــول «النشر
في لبنان :واقع وتحديات» بمشاركة عدد
من الناشرين واملوزعني وشركات الشحن
وشركات التجليد وشركات الورق.
س :16:30 :ن ـ ــدوة حـ ــول ك ـت ــاب «تــرك ـيــا
والربيع العربي :صعود العثمانية الجديدة»
ب ـم ـشــاركــة :ه ــدى رزق وح ـس ــن ح ـم ــادة،
وإدارة محمد شري.
س :16:30 :ندوة «هل الربيع العربي ثورة؟
ـ قراءة يسارية» ملحمد علي مقلد.
س :18:00 :نــدوة حــول الـجــزء الثاني من
ك ـتــاب «ال ـش ـي ـعــة ب ــن االج ـت ـم ــاع وال ــدول ــة»
ل ـل ـس ـيــد ه ــان ــي فـ ـح ــص ،ب ـم ـش ــارك ــة عـبــد
الجبار الرفاعي ووجيه كوثراني ،بــإدارة
أنطوان سعد.
س :16:30 :ي ــوق ــع إي ـل ــي حـ ــداد «املــدي ـنــة،
الذاكرة الحياة» في جناح «الفارابي».
س :18:00 :يــوقــع ع ـصــام نـعـمــان «نـحــو
الخروج من األزمة» في «الفارابي».
س :17:00 :تــوقــع سـحــر طــه «م ــن القلب
إلـيـهــم» فــي جـنــاح «الـ ــدار الـعــربـيــة للعلوم
ناشرون».
س :19:30 :يــوقــع أالن غــريــش «اإلس ــام
والجمهورية والعالم» في جناح «الساقي».
س :18:00 :توقع كاتيا الطويل «السماء
تهرب كل يوم» في جناح «هاشيت أنطوان
ـ نوفل».
س :18:00 :تــوقــع زي ـنــب صــالــح الـطـحــان

«الهجرة وأزمــة الهوية اللبنانية في روايــة
«ب ـ ــداي ـ ــات» ألم ـ ــن م ـع ـل ــوف» ف ــي «ج ـن ــاح
الفارابي».
س :19:30 :ي ــوق ــع ع ـيــد ط ـب ــوش رواي ـت ــه
«احـتـيــاجــات ام ــرأة» (ال ـفــرات للنشر) في
قاعة املحاضرات ،تليه قراءات منها.
س :19:00 :يــوقــع نبيل أبــو حـمــد روايـتــه
«الــرح ـي ـق ـيــون» فــي ج ـنــاح «ال ـ ــدار العربية
للعلوم ناشرون».
س :18:00 :ن ــدوة ح ــول ك ـتــاب «اإلس ــام
والجمهورية والعالم» بمشاركة اإلعالمي
س ــام ــي ك ـل ـي ــب والـ ـب ــاح ــث ولـ ـي ــد ش ـ ــرارة
والزميل بيار أبي صعب.
ّ
غدًا ( 3كانون األول /ديسمبر)
س :18:00 :لقاء بعنوان «لبنان واملنطقة
إل ــى أي ــن بـعــد خـمــس س ـن ــوات م ــن الــربـيــع
الـ ـع ــرب ــي» ب ـم ـش ــارك ــة :س ــرك ـي ــس ن ـع ــوم،
وتقديم عمر فاضل.
س :19:30 :ن ـ ــدوة حـ ــول ك ـت ــاب «ال ـب ـي ـئــة
األسلوبية في شعر أنسي الحاج ،يوسف
الخال وعبد الــوهــاب البياتي» ،بمشاركة:
إدمــون رزق ،هند أديــب وديزيريه سقال،
وإدارة نازك بدير.
س :16:30 :نــدوة حــول روايــة « 60مليون
زهرة» ملروان عبد العال ،بمشاركة طارق
ع ـب ــود واس ـك ـن ــدر ح ـب ــش ،ت ـقــدم ـهــا إي ـلــدا
مزرعاني.
س :18:00 :ن ـ ـ ـ ــدوة ح ـ ـ ـ ــول :ال ــاجـ ـئ ــون

ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــون فـ ــي امل ـ ـشـ ــرق الـ ـع ــرب ــي،
بـمـشــاركــة بـيــرال عيسى ونــاصــر ياسني
وساري حفني ّ وجابر سليمان.
س :17:00 :يوقع العميد عصام أبــو زكي
الطبعة الثانية من «محطات في ذاكرة وطن»
في جناح «الدار العربية للعلوم ناشرون».
س :17:00 :يــوقــع الـعـمـيــد مـحـمــد رح ــال
«تــأتــن مــن جهة الجنون» فــي جناح «دار
النهضة العربية».
س :18:00 :يوقع رشيد الضعيف «ألواح»
في جناح «الساقي».
يوقع طارق متري «مسالك وعرة ـ سنتان
في ليبيا ومن أجلها» في جناح «الريس».
س :18:00 :توقع لينا زهــر الــديــن« :املذيع
املـحـتــرف مــن األل ــف إلــى ال ـيــاء» فــي جناح
«الفارابي».
س :15:00 :يــوقــع تــوفـيــق سليم «السيد
ّ
محمد حسني فضل الله مفكرًا إسالميًا»
في جناح «مكتبة السيد فضل الله».
س :18:00 :يوقع مــروان عبد العال رواية
« 60مليون زهرة» في جناح «الفارابي».
س :18:00 :يوقع سامي كليب «األسد بني
الرحيل والتدمير املمنهج ،الحرب السورية
بالوثائق السرية» في جناح «الفارابي».
س :18:00 :يوقع واصف شرارة «العروبة
ولبنان» في «النادي الثقافي العربي».
س :18:00 :تــوقــع مـهــى ال ـخ ــوري نصار
«البيئة األسلوبية في شعر أنسي الحاج،
يوسف الخال وعبد الوهاب البياتي» في
«دار سائر املشرق».

