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سياسة
المشهد السياسي

لقاء ثان بين الحريري وفرنجية؟
ّ
التقى الرئيس سعد الحريري والنائب سليمان فرنجية مجددًا خارج لبنان مساء الجمعة الماضي .وفيما يحضر الحريري سلسلة
من الزيارات لشخصيات مسيحية للرياض ،يقترب إعالن رئيس حزب القوات سمير جعجع ترشيح العماد ميشال عون لرئاسة
الجمهورية
بعد اللقاء «الباريسي» أواخر شهر
تشرين الثاني من العام املنصرم،
ال ـت ـق ــى ال ــرئـ ـي ــس س ـع ــد ال ـح ــري ــري
ورئيس تيار املردة النائب سليمان
ف ــرنـ ـجـ ـي ــة خ ـ ـ ـ ــارج لـ ـبـ ـن ــان م ـ ـجـ ـ ّـددًا
االس ـ ـبـ ــوع املـ ــاضـ ــي ،مل ـنــاق ـشــة آخ ــر
املستجدات حول مسعى الحريري
ل ــدع ــم ت ــرش ـي ــح ف ــرن ـج ـي ــة لــرئــاســة
ّ
الجمهورية .وبينما تؤكد مصادر
متابعة لـ«األخبار» حصول اللقاء
فــي أوروبـ ــا مــن دون اإلف ـصــاح عن
ال ـت ـف ــاص ـي ــل ،ن ـف ــت مـ ـص ــادر بـ ــارزة
فــي تـيــار امل ــردة حـصــولــه .بــدورهــا،
ـار
ن ـ ـفـ ــت م ـ ـ ـصـ ـ ــادر ب ـ ـ ـ ـ ــارزة فـ ـ ــي تـ ـي ـ ً
املستقبل ح ـصــول ال ـل ـقــاء ،مـشـيــرة
إلى أن «الرئيس الحريري لم يترك
السعودية وعلى ّ
حد علمنا النائب
فــرنـجـيــة ل ــم ي ـتــرك ل ـب ـنــان» ،وقــالــت
املـ ـ ـص ـ ــادر إن «الـ ـلـ ـق ــاء لـ ــم يـحـصــل

يجهز األرضية
جعجع ّ
إلعالن ترشيح عون ويرى
الرئاسة لـ 8آذار
بنسبة  ،%99وال ـ ــ %1املتبقية من
أجل راحة الضمير».
فـ ــي امل ـق ـل ــب اآلخـ ـ ـ ــر ،يـ ـت ــرك مـسـعــى
الـحــريــري بــالــغ األث ــر عـلــى العالقة
ب ــن ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـحــر وح ــزب
القوات اللبنانية .ومع أن التقارب
بــن الـقــوات والتيار الوطني الحر
س ــاب ــق مل ـس ـعــى ال ـح ــري ــري بــأشـهــر
ّ
عـ ـ ّـدة ،إل أن ال ـت ـطـ ّـورات املـتـســارعــة
ّ
تؤكد أن مسألة إعالن رئيس القوات
سمير جعجع ترشيح رئيس تكتل
التغيير واإلصــاح النائب ميشال
عــون للرئاسة بــاتــت مسألة وقــت،
وليست مرتبطة بإعالن الحريري
ّ
رسميًا .وفيما ال
ترشيح فرنجية
يتوانى جعجع عــن حشد صفوف

ّ
ّ
للجميل زيارة السعودية (مروان طحطح)
الحريري يحضر

ح ــزب ــه وش ـ ــرح م ــوق ـف ــه م ــن مـســألــة
ترشيح عون أمام قاعدته الحزبية
مــن خ ــال ال ـل ـقــاءات واالجـتـمــاعــات
ّ
املوسعة ،والتي حصل آخرها بداية
ّ
األس ـب ــوع امل ــاض ــي ،أك ـ ــدت مـصــادر
ل ــ«األخ ـبــار» أن السفير السعودي

في بيروت علي عــواض العسيري
يبذل جهدًا مع جعجع حتى ال يقدم
عـلــى خ ـطــوة إعـ ــان تــرشـيــح ع ــون.
وك ـشــف مــوقــع «لـيـبــانــون ديـبـيــت»
امل ـق ـ ّـرب مــن ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة قبل
يــومــن عــن ل ـقــاء ع ـقــده جـعـجــع مع

خمسني كادرًا يوم الثالثاء املاضي
لشرح أسباب ترشيحه عون .وقال
جعجع بحسب املوقع إن «تسوية
ال ـح ــري ــري ـ ـ ـ فــرن ـج ـيــة ل ــو نـجـحــت،
ك ـ ــان ـ ــت س ـ ـت ـ ـكـ ــرس إعـ ـ ـ ـ ـ ــادة إح ـ ـيـ ــاء
فاضحة للمحور السوري ـ ـ اإليراني

في لبنان» ،معتبرًا أن «فرنجية هو
رأس حربة لهذا املـحــور» .ورأى أن
«امل ـ ـبـ ــادرة ك ــرس ــت واق ـع ــا ال يمكن
تخطيه وهو أن رئيس الجمهورية
املـقـبــل سـيـكــون مــن فــريــق  8آذار...
وس ــوف نميل بطبيعة الـحــال إلى

تقرير

حالة طوارئ في صيدا
آمال خليل
ت ــوق ــع م ـف ـت ــي صـ ـي ــدا ال ـش ـي ــخ سـلـيــم
س ــوس ــان اإلف ـ ــراج ال ـي ــوم ع ــن يــوســف
كليب والفلسطيني مـحـمــود فـنــاس،
امل ـ ــوق ـ ــوف ـ ــن لـ ـ ـ ــدى فـ ـ ـ ــرع املـ ـعـ ـل ــوم ــات
م ـن ــذ مـ ـس ــاء ال ـخ ـم ـي ــس الـ ـف ــائ ــت بـعــد
شكوى تقدم بها ضدهما لـ ّ
ـذمــه على
صفحتهما عـلــى مــوقــع الـفــايـسـبــوك.
عـنــاصــر مــن ف ــرع املـعـلــومــات تعقبوا
م ـســاء الـخـمـيــس ال ـفــائــت كـلـيــب ال ــذي
كـ ـ ــان م ـ ــوج ـ ــودًا فـ ــي م ـق ـه ــى ،وف ـن ــاس
الــذي كان في مكان عــام ،واقتادوهما
م ـ ـخ ـ ـفـ ــوريـ ــن .الـ ـت ــوقـ ـي ــف ج ـ ـ ــرى ب ـعــد
ساعات من قيامهما بمشاركة تعليق
عـلــى صفحتيهما (عـلــى فــايـسـبــوك)،
على خلفية دعوة سوسان إلى التبرع

في مساجد صيدا ألهل مضايا ،يقول
املـنـشــور« :دعــا املفتي ســوســان خالل
العدوان على غزة إلى التبرع مرتني،
في تموز وفي آب .وفي  4أيلول 2014
س ـلــم ال ـت ـب ــرع ــات ال ـت ــي ج ـم ـعــت خــال
شهر آب وكانت بقيمة  56ألف دوالر.
ول ــم ي ـســأل أح ــد ع ــن ال ـت ـبــرعــات الـتــي
جمعت فــي شـهــر تـمــوز وقيمتها 66
ألــف دوالر ألن ســوســان وضعها في
حساب خاص في فرع بنك البركة في
صيدا باسمه وباسم زوجته» .وبعد
اتصاالت تهديد من خصوم ونصائح
مـ ــن أصـ ـ ــدقـ ـ ــاء ،أزال ك ـل ـي ــب وفـ ـن ــاس
التعليق .مع ذلك ،أوقفا بعد ساعات.
مصادر مواكبة أشارت لـ»األخبار» إلى
أن القوى األمنية أوقفت الشابني قبل
أن يتقدم سوسان بالشكوى ،بيومني.

ه ـنــا ت ـث ــار الـ ـتـ ـس ــاؤالت ،إذ إن كليب
عـضــو الـلـجـنــة املــركــزيــة فــي التنظيم
ال ـش ـع ـب ــي ال ـ ـنـ ــاصـ ــري ،ف ـي ـم ــا ف ـن ــاس
محسوب على ســرايــا املـقــاومــة .تقول
امل ـص ــادر إن رئ ـيــس الـتـنـظـيــم أســامــة
سعد «لم يحط بعلم مسبقًا بتوقيف
ك ـل ـي ــب عـ ـل ــى الـ ـط ــريـ ـق ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة».
سوسان «وعد سعد بعدم رفع شكوى
ض ــد ك ـل ـيــب ،لـكـنــه ن ـكــث ب ــوع ــده أم ــام
مطلب الـنــائـبــة بهية الـحــريــري برفع
الشكوى» بحسب املصادر.
الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم ،ي ـس ـت ـع ـي ــد كـ ـلـ ـي ــب وف ـ ـنـ ــاس
ً
حريتهما .لكن توقيفهما أث ــار جــدال
واس ـع ــا ف ــي ص ـي ــدا .م ــا ه ــي تــداعـيــات
تــوق ـي ـف ـه ـمــا ع ـل ــى امل ـش ـه ــد ال ـس ـيــاســي
الـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــداوي ،وخـ ـص ــوص ــا أن سـعــد
ت ـم ـي ــز ب ــدعـ ـم ــه ل ـ ـسـ ــوسـ ــان بـ ــرغـ ــم أن

األخ ـ ـيـ ــر م ـح ـس ــوب ع ـل ــى الـ ـح ــري ــري؟
وملـ ـ ـ ـ ــاذا اقـ ـتـ ـص ــرت ردة الـ ـفـ ـع ــل عـلــى
ً
الـتـعـلـيــق بـتــوقـيــف ال ـنــاشــر ،ب ــدال من
فتح تحقيق بــاإلخـبــار ال ــذي تضمنه
ح ــول تـبــرعــات غ ــزة الـتــي تــوصــل إلــى
تـعـقــب مـصـيــر تـبــرعــات مـضــايــا التي
جمعت في مساجد صيدا خالل صالة
الجمعة وبلغت قيمتها  67ألف دوالر
أمـ ـي ــرك ــي؟ وم ـ ــن ي ـت ـح ـمــل م ـســؤول ـيــة
التجاوز القانوني الــذي ارتكب بحق
كـلـيــب وف ـن ــاس بـتــوقـيـفـهـمــا م ــن دون
استدعائهما مسبقًا الستجوابهما
ً
حول ما كتباه بدال من توقيفهما؟
تضامنًا مع كليب ،أنشأ عدد من رفاق
كـلـيــب فــي الـتـنـظـيــم ،مـجـمــوعــة باسم
«ضـ ــد ك ــم األف ـ ـ ـ ــواه ،ال ـح ــري ــة لـيــوســف
ك ـل ـي ــب» .وأصـ ـ ـ ــدرت ب ـي ــان ــا جـ ــاء ف ـيــه:

«ال يليق باملفتي ســوســان أن يعالج
مسألة اتهام له في ذمته املالية طرحت
ف ــي وس ــائ ــل الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي
اإللكتروني بهذه الطريقة» .وتساءل:
«أيـ ــن ه ــي دولـ ــة ال ـق ــان ــون وال ـق ـض ــاء؟
أن ت ـقــدم األج ـه ــزة بــأسـلــوب مــافـيــوي
ع ـلــى اع ـت ـق ــال م ــواط ـن ــن وزجـ ـه ــم في
الـ ـسـ ـج ــن ب ـس ـب ــب رأي ذكـ ـ ـ ـ ــروه ع ـلــى
وسائل التواصل االجتماعي ،أو أبدوا
إعجابهم به ،وإن فيه اتهامًا ألي كان،
اعتداء على الحريات في دولة
يشكل ّ
ّ
وسياسيوها ببلد
طاملا تغنى أهلها
الـحــريــات وأواله ــا حــريــة ال ــرأي .وهل
رج ـ ــال ال ــدي ــن وم ـن ـهــم امل ـف ـتــي الـشـيــخ
س ـ ــوس ـ ــان ،أن ـ ـب ـ ـيـ ــاء مـ ـعـ ـص ــوم ــون ال
يخطئون؟».
ت ـ ـجـ ــدر اإلش ـ ـ ـ ـ ـ ــارة إل ـ ـ ــى أن ـ ـهـ ــا ل ـي ـســت
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ّجزين:

أم المعارك الداخلية في التيار الوطني الحر

ال ـخ ـي ــار األقـ ـ ــل ض ـ ـ ــررًا ،وبـ ــن ع ــون
وفرنجية سنختار عون» .ووصف
جعجع فرنجية بأنه «ينتمي إلى
الخط السوري عقائديًا وتاريخيًا،
ومثله األعلى عائلة األسد وصديقه
(الرئيس الـســوري) بشار (األســد).
كما أن فرنجية والقوات على طرفي
نقيض بالفكر والتوجه والتاريخ،
ف ــي ح ــن أن األم ـ ـ ــور م ـخ ـت ـل ـفــة مــع
عون».
ووصف جعجع املبادرة بـ«الصفعة
املـ ـ ــدويـ ـ ــة م ـ ــن ال ـ ـحـ ــريـ ــري ل ـل ـق ــوات
اللبنانية الـتــي ال يمكن السكوت
ً
ع ـن ـهــا» ،وت ــاب ــع ق ــائ ــا إن «ال ـق ــوات
والـتـيــار هـمــا مــن أفـشــا التسوية،
وبطبيعة الحال تضامن حزب الله
م ــع عـ ــون ،واس ـت ـطــاعــت ال ـق ــوات أن
تقلب محاولة عزلها من قبل تيار
املستقبل الى تكريس معراب كممر
أساسي لوصول أي مرشح لرئاسة
الجمهورية».
وب ـح ـس ــب م ـع ـل ــوم ــات «األخـ ـ ـب ـ ــار»،
ف ــإن الـحــريــري يعمل عـلــى تطويق
جـعـجــع مــن خ ــال تمهيد الـطــريــق
أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ش ـ ـخ ـ ـص ـ ـي ـ ــات مـ ـسـ ـيـ ـحـ ـي ــة
ل ــزي ــارة ال ــري ــاض ول ـق ــاء مـســؤولــن
سعوديني .وتندرج زيــارة الرئيس
السابق ميشال سليمان للرياض
أمـ ـ ــس ول ـ ـق ـ ــاؤه امل ـ ـلـ ــك سـ ـلـ ـم ــان بــن
عبد الـعــزيــز ،مــن ضمن «األجـنــدة»
ال ـت ــي يـعـمــل عـلـيـهــا ال ـح ــري ــري ،إذ
علمت «األخبار» أن زيارة سليمان
لـلـمـمـلـكــة م ــن تــرت ـيــب رئ ـيــس تـيــار
امل ـس ـ ّت ـق ـب ــل .وم ـ ــن ض ـم ــن ال ـس ـي ــاق،
ي ـح ــض ــر الـ ـح ــري ــري لــرئ ـي ــس ح ــزب
ال ـك ـت ــائ ــب س ــام ــي ال ـج ـم ـي ــل زي ـ ــارة
لـلـقــاء م ـســؤولــن س ـعــوديــن ،ومــن
ب ـ ـ ـعـ ـ ــده عـ ـ ـ ـ ــدد م ـ ـ ــن الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــات
املـسـيـحـيــة املـسـتـقـلــة ف ــي فــريــق 14
آذار .ويبدو بحسب مصادر مطلعة
أن «ال ـحــريــري ي ـ ّ
ـرد عـلــى التحالف
املـ ـسـ ـتـ ـج ــد بـ ـ ــن عـ ـ ـ ــون وجـ ـعـ ـج ــع،
ويـحــاول كسر االحتكار التمثيلي
لهما في الشارع املسيحي ،والقول
إن ال ـ ـ ــري ـ ـ ــاض تـ ـفـ ـت ــح ال ـ ـ ـبـ ـ ــاب ألي
شـخـصـيــة مسيحية ف ــي فــريــق 14
آذار ،ال جـعـجــع ف ـق ــط ،وتـعـتـبــرهــا
حليفًا أساسيًا».
(األخبار)

 37مرشحًا يتنافسون
في االنتخابات الداخلية في
التيار الوطني الحر في قضاء
جزين .محاوالت التوافق
بين المرشحين فشلت ،ومن
المتوقع أن تكون هناك
منافسة بين الئحتين ،في
وقت التزم فيه النائب زياد
أسود بطلب «المركزية» النأي
بنفسه عن المعركة
ليا القزي
ّ
«جــزيــن هــي ّأم امل ـعــارك» ،هكذا ُيلخص
أح ــد املـطـلـعــن عـلــى سـيــر االنـتـخــابــات
ال ــداخ ـل ـي ــة ف ــي ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي ال ـح ـ ّـر
األجــواء في القضاء الجنوبي .في هذه
امل ـن ـط ـقــة ،ح ـيــث ال ـخ ــاف ب ــن الـهـيـئــات
ال ـح ــزب ـي ــة امل ـت ـع ــاق ـب ــة م ـن ــذ ع ـ ــام .2005
ّ
ونائب املنطقة زياد أسود يشكل السمة
األبــرز لالنتخابات التي تتخذ املعركة
فـيـهــا ُب ـع ـدًا آخ ــر ،هــو «ش ـ ّـد ح ـبــال» بني
ّ
ـدد م ــن األشـ ـخ ــاص ،يــدعــي ك ــل منهم
عـ ٍ
ت ــأم ــن «م ـص ـل ـح ــة ال ـ ـت ـ ـيـ ــار» .فـ ــي وق ــت
يـبــدو فيه أس ــود ُملتزمًا حتى الساعة
بإيعاز رئيس الحزب ،وزيــر الخارجية
واملغتربني جبران باسيل ،عدم التدخل
ـال وال
ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات« :أن ـ ــا غ ـيــر مـ ـب ـ ٍ
أتــدخــل ،علمًا بــأنـنــي أفـضــل الـتــوافــق»،
ـ«األخبار».
يقول أسود ل
ُ
تــوجــز امل ـص ــادر املـطـلـعــة تــاريــخ نشوء
«التيار» في جزين ،فتتذكر يــوم كانوا
«ف ــي ع ــام  25 ،1998شـخـصــا أس ـس ــوا،
بمبادرة من أســود ،تجمع أبناء جزين
األح ــرار» .كــان هــؤالء ُيـصــدرون بيانات
ب ـش ــأن األوضـ ـ ــاع األم ـن ـيــة ف ــي املـنـطـقــة.
«ب ـعــد ق ــراب ــة الـ ـع ــام ،ط ـلــب الـ ـل ــواء نــديــم
ل ـط ـيــف ان ـض ـم ــام ال ـ ـ ــ 25إلـ ــى ال ـت ـي ــار .لم
يــرتـفــع عــددهــم حـتــى ع ــام  .»2004بعد
ذلك ،بدأ الوضع يتبدل حيث تقدم 2800
شخص بطلبات انتسابهم إلــى التيار
الوطني ّ
الحر« ،كان يحضر  80شخصًا
حني تجتمع لجنة جزين».
الوئام بني أعضاء «الهيئة التأسيسية»
ً
ل ـ ــم ي ـص ـم ــد ط ـ ــوي ـ ــا بـ ـع ــد ع ـ ــام ،2005
واس ـت ـعــر ال ـخــاف ب ــن أس ــود م ــن جهة

وعــدد مــن «العونيني» مــن جهة أخــرى،
بـيـنـهــم رئ ـي ــس ب ـل ـ ّ
ـدي ــة ج ــزي ــن وات ـح ــاد
بلديات املنطقة خليل حرفوش .انعكس
هـ ــذا ال ـخ ــاف ع ـلــى ع ـمــل «ال ـت ـي ــار» في
جــزيــن ،حـيــث ه ـنــاك ال ـيــوم  750بطاقة
حزبية ومناكفات شبه دائمة بني هيئة
الـقـضــاء وأسـ ــود .تـتـحــدث امل ـصــادر عن
أنه «تناوب على رئاسة الهيئة كل من:
ح ـب ـيــب ف ـ ـ ــارس ،ط ــون ــي ف ــرح ــات وآالن
ف ــارس .فــي الــواليــات الـثــاث ،كــان طلب
أسود االجتماع معها يواجه بالرفض،
ولـ ــم يـسـتـجـيـبــوا ل ــه إال ثـ ــاث م ـ ــرات».
هناك أيضًا ،العالقة السيئة بني البلدية
وأسود «الذي يقول دائمًا إنه سيسعى
ه ــذه امل ـ ّـرة إل ــى تــرشـيــح أش ـخــاص ُجــدد
لالنتخابات البلدية ،حتى لو ّأدى ذلك
إلى خسارته».
املـ ـن ــاكـ ـف ــات بـ ــن ب ـع ــض «ال ـع ــون ـي ــن»

وأس ــود وب ــن بعضهم الـبـعــضّ ،أدت
إلــى ب ــروز ستة أسـمــاء تـطــرح نفسها
ل ــرئ ــاس ــة الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة :ط ــون ــي م ـن ـص ــور،
طــونــي ع ــون ،ال ـسـ ّـيــدة ك ـمــال شــرفــان،
أسـعــد هـنــدي ،طــونــي سـكــاف وشربل
س ـكــاف «الـ ــذي ُيـجــاهــر بــأنــه يـخــوض

النائب أسود:
ّ
مبال وال أتدخل،
أنا غير ٍ
علمًا أنني أفضل
التوافق

تراجع المرشحون في جزين عن التوافق في منزل باسيل (هيثم الموسوي)

املعركة ّ
ضد أسود».
تتحدث املصادر عن وجود فريق «طالب
بانتخاب وجــوه جديدة ،كون التجربة
الـحــزبـيــة فــي جــزيــن كــانــت فــاشـلــة .كما
أنـهــم طـلـبــوا مــن بــاسـيــل إي ـجــاد صيغة
تــواف ـق ـيــة ب ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى م ـعــاي ـيــر واض ـحــة
حتى يصل من يستحق املركز» .األخير
تــدخــل ،فــأصــدر بــدايــة «فــرمــانــه» طالبًا
مــن أســود عــدم التدخل فــي املـعــركــة .ثم
جمع في املرحلة الثانية ال ــ 37مرشحًا
فــي مـنــزلــه عـلــى مــدى ســاعـتــن ونصف
ساعة.
ّ
اختلى باسيل مع كل شخص على حدة،
ّ ّ
قدم كل منهم االسم التوافقي الذي
وقد
يريده« ،كان باسيل واضحًا في طلبه أن
خالف
ال تأتي هيئة قضاء تكون على
ٍ
م ــع ن ــائ ــب امل ـن ـط ـقــة» .خ ــاص ــة الـجـلـســة
ك ــان ــت «ت ــأل ـي ــف الئ ـح ــة ق ــوام ـه ــا طــونــي
ع ــون وال ـسـ ّـيــدة ك ـمــال ش ــرف ــان ،وقــدمــت
ّ
كل الئحة األسماء التي تريد ترشيحها
ً
وامل ــرك ــز ،حـتــى يـكــون الـجـمـيــع مـمـثــا».
ً
االتفاق لم ُي ّ
عمر طويال« ،ما إن وضعوا
أرجلهم خارج بوابة منزل باسيل حتى
تنصلوا من االتفاق».
على الــرغــم مــن ذل ــك ،لــم يستسلم دعــاة
الوفاق« :مساعي التوافق ال تزال قائمة.
انـشــالـلــه ب ـتــزبــط» ،ي ـقــول طــونــي ع ــون.
ّ
شخص لــديــه حساباته
يــوضــح أن كــل ُ
«ولـ ـ ـك ـ ــن نـ ـح ــن ال ن ـ ــدخ ـ ــل الـ ـحـ ـس ــاب ــات
الـشـخـصـيــة ف ــي امل ـع ــرك ــة ،وه ــي ليست
موجهة ضد أس ــود» .في اإلطــار نفسه،
يـتـحــدث رئـيــس الهيئة الـحــالــي حبيب
فــارس ،نافيًا وجــود خالفات مع أسود
«أنـ ـ ــا ش ـخ ـص ـيــا ال ع ـل ــم ل ــي بـ ــأن ه ـنــاك
مشكلة مع أحــد» .األمر املؤكد بالنسبة
إليه هو تدخل أســود في املعركة «وإذا
ـاف ذل ــك ،أك ــون أك ـ ــذب» .فــارس
قـلــت خ ـ ّ
أيضًا يتمنى نجاح التوافق« :انشالله
يـبـ ّـن شــي حـلــو» .هــو طــرح اســم طوني
سكاف «واألهم مصلحة التيار» .أما في
التوافق ،فـ«منرجع بالنهاية
حال فشل
ّ
منمشي بالصف».
حاليًا ،تتنافس في جزين ثالث لوائح.
الئحة طوني منصور حتى الساعة غير
ُ
ُمكتملة ،ما يعني أنها ستستثنى من
االن ـت ـخــابــات« ،وه ــو رف ــض أي تركيبة
عــدائـيــة» ،اسـتـنــادًا إلــى امل ـصــادر .تبقى
الئ ـح ـت ــا ط ــون ــي عـ ــون وأسـ ـع ــد ه ـن ــدي.
الثقل االنتخابي هــو فــي بـلــدات جزين
والـعـيـشـيــة وال ـجــرمــق .الجميع ينتظر
الـ ـس ــاع ــة ال ـص ـف ــر ل ـح ـس ــم الـ ـت ــواف ــق أو
املعركة.

 ...وفي عاليه معركة بين أعضاء الهيئة الحالية
امل ـ ــرة األولـ ـ ـ ــى الـ ـت ــي ي ـس ـت ــدع ــى فـيـهــا
صـيــداويــون بسبب مـقــاالت نشروها
على املــواقــع اإللكترونية .قبل أشهر،
اس ـت ــدع ــى م ـك ـتــب م ـكــاف ـحــة ال ـج ــرائ ــم
املــال ـيــة ت ـبــاعــا الـشـيـخــن مـحـمــد عيد
وأحـ ـم ــد ن ـص ــار الت ـهــام ـه ـمــا بــانـتـقــاد
سوسان.
ع ـل ــى خ ـط ــى ك ـل ـيــب وف ـ ـنـ ــاس ،أوق ـف ــت
دوريــة من مفرزة استقصاء الجنوب
املـ ـهـ ـن ــدس عـ ـل ــي ج ـم ـع ــة الـ ـسـ ـب ــت فــي
طــريــق ع ــودت ــه إل ــى مـنــزلــه ف ــي صـيــدا
بـسـبــب ن ـشــره تـعـلـيـقــا ع ـلــى صفحته
على الفايسبوك تضمن انتقادًا بذيئًا
ألهالي صيدا وخطباء املساجد على
خلفية حملة التبرعات فــي املساجد
ملضايا .ورجحت املصادر أن يفرج عن
جمعة اليوم أيضًا.

 860ملتزمًا فــي التيار الوطني الـحـ ّـر ـ ـ قـضــاء عاليه،
س ـي ـتــوج ـهــون يـ ــوم األح ـ ــد امل ـق ـبــل الن ـت ـخ ــاب هيئتهم
الجديدة .في عاليه معركة ديموقراطية ،بني ثالث لوائح
منبثقة من الهيئة الحالية ،لذلك «ما حدا يضحك على
حدا .ال ُ وجود لشيء اسمه تغيير وتجديد في القضاء،
الهيئة تنافس نفسها» ،استنادًا إلى مصادر عونية في
عاليه.
الالئحة األولى يترأسها املنسق الحالي لهيئة «التيار»
ب ــول نـجــم ،فيما ي ـتــرأس الــائـحــة الـثــانـيــة نــائـبــه أسعد
صــوايــا .أمــا الالئحة الثالثة فبرئاسة أمــن سـ ّـر الهيئة
باسكال أنطون.
ثـ ّـاث مـحــاوالت ُسجلت فــي عاليه بغية التوصل إلى
حل توافقي ،انطالقًا من «تمنيات» رئيس الحزب ،وزير
الخارجية واملغتربني ،جبران باسيل .ولكن هنا أيضًا،
خابت آمال الرئيس« ،بسبب رغبة املرشحني في إثبات
أنفسهم في القضاء».
ّ
حتمية بني اللوائح الـثــاث ،يتجه
بعدما باتت املعركة
أنطون إلى إعــان الئحته الثالثاء ،في حني أن صوايا
أرســل رســائــل نصية تتضمن أسـمــاء املرشحني إلى
جانبه ،أما نجم فلم يكشف عن أعضاء الئحته بعد.
بشكل أساسي
الـبـطــاقــات الحزبية فــي عاليه تـتــوزع
ٍ

في بلدات الكحالة وعني دارة وبسوس وبليبل وسوق
ّ
ومنصورية بحمدون .أما على صعيد األفــراد،
الغرب
ُ
فهناك حضور لفريقني مقربني من «السلطة» .الفريق
األول ،قــوامــه مستشار باسيل املـهـنــدس سـيــزار أبي
خليل .والـفــريــق الـثــانــي ُيمثله الشقيقان حـنــا ،فــادي
(مـ ـس ــؤول ق ـطــاع ال ـط ــاب وال ـش ـب ــاب ال ـس ــاب ــق) وإي ـلــي
(منسق لجنة النقابات).
تؤكد مصادر رفيعة املستوى في عاليه ً أن أبي خليل
ال يتدخل في املعركة لثالثة أسباب .أوال« ،هو مرشح
إلــى االنتخابات النيابية ،وبالتالي ليس من مصلحته
أن يكون طــرفــا» .السبب الثاني هــو «عالقته الوطيدة
بباسيل وعمله معه» .أما ثالثًا ،فألنه «حاول التوصل
إلى الئحة توافقية».
تبدأ مصادر الئحة صوايا من تأكيد أن املعركة ليست
شخصية ،بــل هــي «مـعــركــة مـشــاريــع وال ـهــدف واح ــد:
خدمة املنطقة .املعركة طابعها ديموقراطي مــن دون
تشنجات» .إذًا ،ملــاذا لــم تقبلوا بالتوافق؟ الـجــواب هو
بأن «الخالف وقع على هوية ّ
املنسق» .تقول املعلومات
ال ـتــي حـصـلــت عـلـيـهــا «األخـ ـب ــار» إن م ـس ــؤول الهيئة
السابق عماد مكرزل يدعم الئحة صوايا ،في حني أن
مصادر األخيرة تؤكد أن «األخوين حنا يدعمان علنًا

خيار أنطون .أما بالنسبة إلى أبي خليل ،فحتى الساعة
الحظنا أنه يقف على مسافة واحدة من الجميع».
يلتزم جميع املرشحني قرار «املركزية» عدم التصريح
للوسائل اإلعالمية .ولكن ،تقول مصادر الئحة نجم
إنه في األساس «الهدف كان التوافق ،وثمة استحقاقات
أخ ــرى ُ كــاالنـتـخــابــات الـبـلــديــة ك ــان يمكن أن نتحضر
لها»« .تهمة» نيل الالئحة دعــم أبــي خليل ،فيها «نوع
التجني .الصداقة معه ال تعني وقوفه طرفًا .ونحن
من َ
لــم نـخــتــر أحـ ـدًا مــن بـلــدتــه بليبل عـلــى الئـحـتـنــا منعًا
إلحراجه».
من جهتها ،تبدو مصادر أنطون مرتاحة إلى وضعها
«رغم وجود ضغط التحضير لالنتخابات» ،أما السبب
فهو أن «الئحتنا هي الوحيدة التي تضم مرشحني من
االنتماءات املناطقية والطائفية».
مختلف ّ
ي ـح ــاول ك ــل ط ــرف اإليـ ـح ــاء ب ــأن األصـ ـ ــوات سـتـصـ ّـب
مل ـص ـل ـح ـتــه .ال ت ـح ـســم امل ـ ـصـ ــادر إن ك ــان ــت امل ـعــركــة
ش ـخ ـص ـيــة« ،ولـ ـك ــن األكـ ـي ــد أنـ ــه ف ــي م ـك ــان م ــا ه ـنــاك
ّ
«الجو رايق واملتنافسون
نكايات» .على الرغم من ذلك،
يـتــواصـلــون بعضهم مــع ب ـعــض .االن ـت ـخــابــات ستبثّ
الحيوية في عاليه».
ليا...
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عامر محسن
ّ
يذكر الكاتب ستفن غوانز ّأن جــوزف ستالني نظر ،في السنة التي توفي
ّ
فيها ( ،)1954الى املنظومة األميركية التي كانت قد تشكلت وبانت معاملها
ّ
عما سيحصل لو ّأن هذه ّ
وقيمها وأساليبها ،وتساءل ّ
القوة تمكنت بالفعل
ً
من هزيمة خصمها ،والهيمنة منفردة على العالم« :ما الــذي سيحصل لو
جمهورية السوفيات؟ هــذا سيجلب حقبة
نجحت الرأسمالية في تهشيم ّ
َ
هي من أكلح حقبات الرجعية في كل البلدان الرأسمالية واملستعمرة .سوف
ُي ّقبض على الطبقة العاملة وعلى الشعوب املقهورة من خناقها ،وستضيع
كل مكاسب الشيوعية العاملية» .من وجهة نظر ّ
معينة ،فإن من املمكن اعتبار
ّ
الكوارث والحروب التي حلت في بالدنا ،منذ ٍّبزوغ «العصر األميركي» ،الى
ّ
مأسوي لنبوءة ستالني.
الوضع الراهن في املشرق العربي تحديدًا ،كتجل ّ
مقاله دحــض فـكــر ٍة م ـحـ ّـددة ولــدهــا سـقــوط االتـحــاد
كــان هــدف غــوانــز مــن ّ
الـســوفـيــاتــي (م ــن بــن مـســلـمــات كـثـيــرة انـتـصــرت كــ»حـقــائــق» مــع انتصار
ّ
وملكية الــدولــة واملؤسسات ّ
العامة
األمــريـكــان) وهــي ّأن التخطيط املــركــزي
«أثبتت» أنها وســائــل غير ّفعالة إلدارة االقتصاد ـ ـ بدليل سقوط االتحاد
ّ
الـســوفـيــاتــي وان ـه ـيــاره .ه ــذه بــالـفـعــل حـ ّـجــة قــد تـكـ ّـرســت رغ ــم أن ـهــا تخالف
الكثير من الوقائع البسيطة :بني عامي ّ 1928و ،1988يقول غوانز ،سبق
ّ
وأغلب
االتحاد السوفياتي في معدالت النمو كل البالد الغربية الصناعيةّ ،
الــدول النامية ،باستثناء اليابان وكــوريــا وتــايــوان .هــذا االقتصاد «املخطط
املركزي» قد نجح أيضًا ،على طول هذه الفترة الزمنية املديدة ،قي تحقيق ٍّ
نمو
ّ
ّ
مستمر وبال انقطاع ،حتى بعد حلول مرحلة الركود في السبعينيات ،بينما
صعود وهبوط،
االقتصادات الرأسمالية كانت تخضع ـ ولم تزل ـ لــدورات
ٍ
وأزمات ّ
حادة وقاسية .أطلق ستالني خطته الخمسية األولى وحجم اقتصاد
ُ
االتـحــاد السوفياتي ي ــوازي خمس نظيره األمـيــركــي ،فأصبح كنصفه في
أواخر الخمسينيات ،وستني في املئة منه في ّأواخر الستينيات؛ فكيف يكون
هذا النظام ،بمقاييس األداء االقتصادي ،متخلفًا وعاجزًا؟
ّ
يفند غوانز العديد من الكليشيهات التي تتكرر حول التجربة السوفياتية:
كيف تكون ملكية الدولة واالشتراكية «قاتلة لإلبداع» ،كما يفترض العديدون
بثقة ،فيما السوفيات قد باروا الغربيني وسبقوهم في العديد من املجاالت
يشير الـكــاتــب ،هــو ّأن بــرامــج األب ـحــاث األميركية
العلمية؟ (الـطــريــف ه ّـنــاّ ،
نفسها ،كما يعرف كل من اطلع عليها ،تقوم على تمويل الدولة على الطريقة
االشـتــراكـيــة 77 .مــن  88اكتشافًا علميًا أســاسـيــا أنـجــزه األمـيــركـيــون في
العقود املاضية ،يقول غــوانــز ،جــاء تمويلها بالكامل من الــدولــة) .ملــاذا ،إذًا،
ً
ّ
نظام اقتصادي ّأمــن ملئات املاليني توظيفًا كامال (في
يجري التندر على ٍ
ّ
الدستور السوفياتي ،العمل حق وواجــب) ،وضمانات في السكن والصحة
ّ
(لــم يشكل اإليجار أكثر من  2ـ  3في املئة من دخــل األســرة السوفياتية)،
ونقل عــام ممتا ّزًا وشبه مجاني ،وحـقــوق تعليم وتقاعد وإج ــازات مثبتة
في الدستور ،وكل ذلك مع تحقيق ّ
ّ
ومستقر ،ورفع مستوى حياة
نمو عال
ٍ
املواطنني باستمرار؟
ّ
ّ
يهدف غوانز الــى إثبات أن سقوط االتحاد السوفياتي لم يكن لعلة كامنة
في «االقتصاد ّ
لضغوط مختلفةّ ،
أهمها خارجي املصدر ،وقد
املوجه» ،بل
ٍ
وصلت الى مرحلة «الحرب االقتصادية» في أيام ريغان (قامت السياسات
الهادفة الى ضرب االقتصاد السوفياتي على سلسلة من «قرارات
األميركية
ّ
أمــن قــومــي» وقعها الرئيس ،بعضها يدعو مباشرة الــى تخريب اقتصاد
روسيا ،وبعضها اآلخر الى رفع كلفة االنتاج فيه ،وهكذا دواليك) .منذ البداية،
ّ
عــرف االتـحــاد السوفياتي أنــه لن يتمكن من االعتماد على السوق العاملية
كسالح
الستيراد املواد األساسية أو التكنولوجيا ،ألنها ستستخدم حينها
ٍ
ضـ ّـده (وهــو مــا حصل تاليًا بالضبط) ،فكان عليه االعـتـمــاد على مــوارده
الخاصة حصرًا وتلك املوجودة ضمن أراضيه ،حتى ولو لم يكن ذلك مجديًا
اقتصاديًا وله كلفة متزايدة على االنتاج والتنافسية.
في الوقت ذاته ،كان االتحاد السوفياتي ،واقتصاده أصغر بكثير من مثيله
توازن عسكري مع الـ»ناتو» ،وهو ما يعني صرف
الغربي ،مجبرًا على تحقيق
ٍ
نسبة أكبر بكثير من دخله القومي على الدفاع والتكنولوجيا العسكرية من
منافسيه في الغرب .كان السوفيات في حالة «لحاق» دائم واضطرار الى ّ
ضخ
ّ
موارد إضافية للحفاظ على التوازن العسكري؛ يذكر الكاتب أن كل الفتوحات
في التكنولوجيا العسكرية بعد الحرب العاملية تقريبًا ،من القنبلة الذرية الى
القنبلة الهيدروجينية الى الصواريخ البالستية التي تطلق من غواصات ،كانت
غربية املنشأ ،تدخل جيوش الـ»ناتو» ثم يجتهد العلماء الــروس ملكافأتها
فــي أقـصــر فـتــرة زمنية ممكنة .حــن يشتكي البعض مــن رداءة البضائع
ّ
االستهالكية السوفياتية ،أو التقشف في بعض مناحي الحياة ،عليهم أن
ً
يتذكروا ّأن جزءًا هائال من املوارد والعقول واألبحاث السوفياتية كان عليها
ً
أن ّ
توجه الى امليدان العسكري ،بدال من استثمارها في تحسني حياة الناس
ً
ّ
وتلبية حاجاتهم وتنمية االقتصاد املــدنــي (يــذكــر غــوانــز ،مـثــا ،أن نصف
اآلالت الصناعية في االتحاد وأكثر من نصف ميزانية األبحاث العلمية فيه
ً
ّ
ّ
كانت مسخرة للقطاع الحربي) .لهذه األسباب ،مثال ،لم يتمكن السوفيات
ّ
أمور كانت
من تطوير صناعة ٍ
نفط متقد ّمة ،أو صناعة سيارات ،وغيرها من ٍ
ممكنة تقنيًا ،ولكن دونها سلم األولويات.
وضرورة تمويل
العامل الثالث في السقوط السوفياتي كان كلفة دعم الحلفاء،
ّ
عدد كبير من األنظمة والحركات في العالم ً
لحصار غربي ظل يضيق،
اتقاء
ٍ
ٍ
أميركية عنيدة سعت الى شغل االتحاد السوفياتي باالشتباكات
وسياسة
ّ
واملشاكل في كل مكان ،من أفغانستان الى بولندا وأفريقيا والشرق األوسط،
ّ
حتى وصلت كلفة دعم الحلفاء الخارجيني ،في الثمانينيات ،الى أكثر من 44
مليار دوالر ،وهو أكثر من الدخل النفطي الروسي يومها ّ
برمته.
على الهامش :نشرت «امبراطورية الشر» السوفياتية « 96,000مستشار
اقـتـصــادي» حــول العالم وفــي بــاد الجنوب الفقيرة ،للمساعدة فــي البناء
والتخطيط ّواالستثمار ،مقابل « 16,000مستشار عسكري»؛ فلنقارن ـ
قبل أن نتكلم على دروس االتحاد السوفياتي ومعاني سقوطه ـ تلك الحال
مع النير األميركي الذي أرخى بثقله على كوكبنا.

«التسوية الكبرى»
في ملف عبرا...
حقيقة أم وهم؟
ّ
يترقب أهالي شهداء
الجيش في أحداث عبرا
جلسات محاكمة الشيخ
أحمد األسير و ٧١موقوفًا
بحذر .يخشى هؤالء،
ومعهم اللبنانيون ،صفقة
تهدر دماء أبنائهم.
فهل ُيترك «المسنودون»
وي ّ
ُ
سوى ملف فضل شاكر
ّ
ليتحول األسير إلى «كبش
الفداء» الوحيد؟

رضوان مرتضى
لـ ـبـ ـن ــان بـ ـل ــد ال ـ ـت ـ ـسـ ــويـ ــات .ن ـت ـي ـج ــة ال
يختلف عليها اث ـنــان فــي ب ــاد األرز،
حيث ُيتنازع على كــل شــيء .لكن ،هل
ُيـعـقــل أن ي ـف ـ َ
ـاوض عـلــى دم ــاء شـهــداء
ال ـج ـي ــش ال ــذي ــن َّ س ـق ـط ــوا ف ــي أح ـ ــداث
عـ ـب ــرا؟ ه ــل ُي ـح ــض ــر ألن ي ـك ــون أحـمــد
األسـ ـي ــر «ك ـب ــش ال ـ ـفـ ــداء» ال ــوح ـي ــد مــع
بضعة ســوريــن وفلسطينيني ،فيما
ُيرفع العقاب عن ّ بعض أبناء العوائل
النائبة
الصيداوية املتنفذة بـ«سحر»
ّ
بهية الـحــريــري ُ
وي ـسـ ّـوى ملف الفنان
نفس
التائب فضل شاكر لغايات فــي
ِ
الناشطني على خــط إنـجــاز تسويته،
ّ
م ــن دون األخ ــذ بــاالع ـت ـبــار أن األخـيــر
ال يقل عـ ً
ـداء للمؤسسة العسكرية ّعن
األسـيــر؟ ظهر هــذا الـعــداء في ما تلفظ
به شاكر نفسه ،وفي إفادات املوقوفني

مــن «أتـبــاعــه» أمــام املحكمة العسكرية
أو حتى بـنـ ً
ـاء على معطيات التقارير
األمـنـيــة املـحـفــوظــة ل ــدى وزارة الــدفــاع
ُ
ّ
والـ ـت ــي ت ـف ـي ــد ب ـ ــأن م ـج ـم ــوع ــات فـض ّــل
ّ
شاكر ُتكن ً
عداء للجيش أكثر مما تكنه
تلك التابعة لألسير ،باعتبار أن معظم
«م ــري ــدي ف ـضــل» سـبــق أن أوق ـف ــوا في
قضايا ّ
تمس بالجيش؟
ال تتوقف الـتـســاؤالت عند هــذا الحد،
ّ
إذ إن الـهــواجــس تـشـتـ ّـد عـنــد اسـتـقــراء
مـســار املـحــاكـمــات فــي هــذا املـلــف .بعد
تــوقـيــف األس ـي ــر ،ك ــان رئ ـيــس املحكمة
ال ـع ـس ـك ــري ــة ال ـع ـم ـي ــد خ ـل ـيــل اب ــراه ـي ــم
حاسمًا لجهة استحالة تفريع امللفات.
ف ـل ـم ــاذا رضـ ــي أخ ـ ـي ـ ـرًا؟ ه ــل جـ ــاء ذل ــك
ً
املحامني ،أم نــزوال عند
نتيجة ضغط
ّ
ّ
تمنيات سياسية ،أم أنه نتيجة تكون
اقتناع لــدى هيئة املحكمة بــأن ُحسن
سـيــر الـعــدالــة يقتضي فـصــل املـلـفــات؟
وال سيما أن الـنــائـبــة بهية الـحــريــري
ـدت أهـ ــالـ ــي امل ــوق ــوف ــن
ك ــان ــت قـ ــد وع ـ ـ ـ ّ
ُ
بأحداث عبرا بأنها ست ّخرج أبناءهم
من السجن ،قبل أن تتعقد األمور بعد
توقيف األسير .وقدرات «الست بهية»

ّ
دق وكيل أهالي
شهداء الجيش جرس
اإلنذار من «صفقة
أياد سوداء»
تطبخها ٍ

ال تخفى عـلــى أح ــد .وخـيــر مـثــال على
ّ
ذل ــك ،وســاطـتـهــا فــي مــا يتعلق بأكثر
م ــن اس ــم ورد ف ــي ه ــذه الـقـضـيــة .ومــن
ي ـن ـســى ق ـض ـيــة م ــدي ــر امل ـش ـت ــري ــات فــي
ق ـصــر «الـ ـس ــت» مـحـمــد ع ـلــي الـشــريــف
الذي آوى األسير في منزله أليام ،لكن
الـقـضــاء ارت ــأى االس ـت ـمــاع إل ــى إفــادتــه
وتركه ،ناسفًا بذلك أي اعتبار ألسس
الـعــدالــة؟ كــان األج ــدر بالقضاء يومها
ترك جميع املوقوفني إن كانت العدالة
هي الدافع ،أو على األقل رفض التمييز
ب ــن م ــدع ــوم ــن وآخـ ــريـ ــن م ـغ ــرر ب ـهــم.
ّ
يـضــاف إلـيـهــا قـصــة املــتـهــم ال ـبــارز في
ُملف أحــداث عبرا راشــد شعبان ،الذي
أخـلــي ّ سبيله لـ ُـيـغــادر إلــى السعودية،
رغــم أن ــه مـمـنــوع مــن الـسـفــر .وشعبان
هـ ـ ــذا ،ب ـح ـســب إف ـ ـ ــادة أحـ ــد امل ــوق ــوف ــن
املـ ـ ــدعـ ـ ــو ح ـ ـسـ ــن مـ ـعـ ـن ُـ ـي ــة ،كـ ـ ـ ــان ق ــائ ــد
مجموعة عسكرية .وذك ــر فــي موضع
ّ
آخــر أنــه «عضو في مجلس الشورى»
ال ــذي أن ـشــأه األس ـيــر لـجـمــاعـتــه .ورغــم
ذل ــكُ ،وض ــع فــي املجموعة الــرابـعــة في
تـقـسـيـمــات ّمــوقــوفــي ع ـبــرا ،وه ــي ذات
تصنيف بأنها األقل خطورة .وتكشف
ّ
ّ
املعلومات أن النائبة الحريري تولت
أمـ ــر ش ـع ـب ــان .ف ـق ــد خـ ــرج ال ــرج ــل عـبــر
مطار بيروت إلى السعودية بعد إخالء
سبيله .ثم عاد الحقًا بعد اقتراب امللف
من خواتيمه .غير أن توقيف األسير،
ل ـس ــوء ح ـظ ــه ،خ ـل ــط األوراق ،فـســافــر
إحدى دول الخليج.
شعبان مجددًا إلى ّ
ف ــي ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،دق امل ـح ــام ــي زي ــاد
بـ ـيـ ـط ــار جـ ـ ــرس اإلن ـ ـ ـ ـ ــذار مـ ــن «ص ـف ـقــة
ـاد س ـ ــوداء» .وكـيــل أهــالــي
تطبخها أي ـ ٍ
شهداء الجيش في أحداث عبرا ّ
تخوف
في حديث إلى «األخبار» من املساومة
ع ـلــى دمـ ــاء ال ـش ـه ــداء .ف ـقــد اسـتــوقـفـتــه
«مـســرحـيــة إفـ ــادة هـيـثــم حـنـقـيــر ال ــذي

تقرير

من «نعيم عباس الثاني» إلى «أبو طلحة»
مع توقيف خالد زين
الملقب بـ«أبو
الدين
ّ
طلحة» ،يتكشف إنجاز فرع
المعلومات الذي نجح
في تفكيك خلية برج
البراجنة في فترة قياسية.
ّ
غير أن ما باتت تلجأ إليه
األجهزة األمنية من ّتقديم
كل
موقوف على أنه ً
ُ
ُ
«الكل بالكل» يطرح سؤاال
مشروعًا :هل كلهم
يوجد في هذه
قادة؟ أال
ّ
الخاليا عناصر شغيلة؟

ُ
ّ
تتعدد الصفات التي تطلقها بيانات
األج ـ ـهـ ــزة األمـ ـنـ ـي ــة ع ـل ــى امل ـط ـلــوبــن
ُ
الـ ــذيـ ــن ت ـل ـق ــي ال ـق ـب ــض ع ـل ـي ـه ــم .مــن
ّ
«الـ ـ ــرأس امل ــدب ــر» إل ــى «ع ـقــل الخلية
األمـنـيــة» ،م ــرورًا بـ«أمير املجموعة»
ً
وصوال إلى «العنصر األساسي» في
الخلية اإلرهــابـيــة .والصفة األخيرة
هــي الـتــي ّ
عممتها شعبة الـعــاقــات
الـ ـع ــام ــة فـ ــي قـ ـ ــوى األم ـ ـ ــن ال ــداخـ ـل ــي
أمــس ،بشأن توقيف فــرع املعلومات
للمطلوب خالد زيــن الــديــن (مواليد
 )1986املـلـقــب ب ــ«أب ــو ط ـل ـحــة» ،أحــد
املشتبه فــي ضلوعهم فــي تفجيري
برج البراجنة يوم  16تشرين الثاني
.2015
فـجــأةُ ،يصبح كــل مــوقــوف مــن أفــراد
الـ ـخـ ـلـ ـي ــة املـ ــاح ـ ـقـ ــة ق ـ ـيـ ــاديـ ــا .وك ـ ــأن
األج ـه ــزة األمـنـيــة مجتمعة ،ال قــوى
األمـ ــن الــداخ ـلــي فـحـســب ،تـتـعـ ّـمــد أن
ُ
ُ
ت ـط ـل ــق هـ ــذه األوصـ ـ ـ ــاف لــت ـع ـلــي مــن
شأن صيدها األمني ،لدرجة يصبح
مـ ـش ــروع ــا الـ ـ ـس ـ ــؤال عـ ـم ــا إذا ك ــان ــت
الخاليا ال تضم ّإال عناصر قيادية
بال أي «عنصر شغيل».
أمس ،أوقف فرع املعلومات في قوى
األمن الداخلي «العنصر األساسي»

(بحسب بيان «الـعــاقــات العامة»).
م ــاذا يـعـنــي «األس ــاس ــي»؟ أال يعني
ذل ـ ــك ك ـ ــأن امل ــوق ــوف ــن ال ـس ــاب ـق ــن ال
ـاري
أهـمـيــة أســاس ـيــة ل ـهــم! كــاالنـتـ ّحـ ّ
(تبي أنه
املفترض ابراهيم الجمل
ّ
مشغل الخلية ويحمل حزامًا ناسفًا
ـدواع أم ـن ـيــة ك ــي ال ُي ـل ـقــى الـقـبــض
لـ ـ ـ
ٍ
طـ ــراب ـ ـلـ ــس» ب ــال
ـر
ـ
ـ
ي
ـ
ـ
م
و«أ
ـه)،
ـ
ي
ـ
ـ
ل
ـ
عـ ّ
ً ّ
ّ
ّ
املدبر
(تبي فعال أنــه الــرأس
البقار
للخلية املــرتـبــط مـبــاشــرة بـقـيــادات
«الدولة اإلسالمية» في الرقة) .وما
بينهما كــان أيـضــا الـعـقــل املـ ّ
ـدبــر ع.
ش ،.ال ـ ــذي وص ـف ــه امل ـح ـق ـقــون بــأنــه
ثان» ،وهو الذي أوقف
«نعيم عباس ٍ
ّ
ف ــي ش ـق ــة األش ــرفـ ـي ــة ل ـي ـع ـتــرف ب ــأن
مهمته كانت استقبال االنتحاريني
وإحـ ـض ــاره ــم إلـ ــى هـ ــذه ال ـش ـق ــة ،ثــم
ً
ت ــأم ــن مـ ـك ــان مل ـب ـي ـت ـهــم ،فـ ـض ــا عــن
استطالع وتجهيز الئحة أهداف في
الضاحية الجنوبية.
إلى عملية التوقيف فجر
وبالعودة ّ
أمــس ،فقد نفذت القوة الضاربة في
فــرع املـعـلــومــات ،بحسب بـيــان قوى
األمن« ،عملية أمنية نوعية في أحد
املباني في القبة ـ طرابلس ،تمكنت
ب ـن ـت ـي ـج ـت ـهــا مـ ــن ت ــوق ـي ــف ال ـع ـن ـصــر
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بيطار« :مسرحية» حنقير هدفت إلى تبرئة فضل شاكر (مروان طحطح)

ّ
ســلــم نفسه منذ ثــاثــة أشـهــر .إذ كيف
ُيعقل أن يبقى هذا املتهم هاربًا طوال
هـ ــذه امل ـ ـ ــدة ،ث ــم ي ــأت ــي ل ـ ُـي ــدل ــي ب ــإف ــادة
مـفّـ ّـصـلــة لـتـبــرئــة فـضــل شــاكــر وال ـقــول
بأنه لم ُيشارك في املعارك؟» .ورأى أن
«التسويات تبدأ من مكان وتنتهي في
م ـك ــان» ،وأن «الـتـســويــة ب ــدأت بإخفاء
األسـمــاء التي أدلــى بها أحمد األسير
ل ــدى األم ــن ال ـعــام ،وال سيما املمولني
واملـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ّـرض ـ ـ ــن ،وه ـ ـ ـ ـ ـ ــؤالء ن ـع ـت ـب ــره ــم
متورطني أكثر من األسير نفسه» .ورأى
ُ
بيطار أن «هؤالء الذين تركوا من دون
مـحــاسـبــة ه ــم دواعـ ــش ال ــداخ ــل الــذيــن
يجب أن نحذر منهم» ،مؤكدًا «ضرورة

ّ
ال ـت ـف ــري ــق ب ــن ال ـس ـي ــاس ـي ــن امل ـلــط ـخــة
أي ــديـ ـه ــم وب ـ ــن امل ــؤسـ ـس ــة ال ـع ـس ـكــريــة
واألمــن العام الذين ال ُيساومون على
دمــاء الجيش ،وال سيما اللواء عباس
ابراهيم» .ويختم بيطار «ملصلحة من
ّ
م ــا ي ـج ــري؟ ن ـحــن ن ــرى أن اإلجـ ـ ــراءات
ُ
التي تجري ال تطمئن».
يجزم عارفو رئيس املحكمة العسكرية
ال ـع ـم ـيــد خ ـل ـيــل اب ــراهـ ـي ــم بــاس ـت ـحــالــة
م ـس ــاوم ـت ــه ف ــي ق ـض ـيــة ك ـه ــذه تـتـعـلــق
بالجيش بسبب انـحـيــازه للمؤسسة
ال ـع ـس ـكــريــة ،وال س ـي ـمــا وسـ ــط تــأكـيــد
العميد ابــراهـيــم رفـضــه بـ ّـت أي إخــاء
ً
سبيل قبل انتهاء املحاكمة ،فضال عن

أن م ـصــادر عسكرية ُوقـضــائـيــة تؤكد
أن قــرار فصل امللفات أريــد منه ضرب
عصفورين بحجر واحد .األول تنفيس
ضغط إعادة املحاكمات التي اقتضاها
ّ
توقيف األسير .والثاني ربط املتهمني
األســاسـيــن بالفئة األول ــى الـتــي تضم
األسـ ـي ــر ،رغـ ــم إع ـ ــان رئ ـي ــس املـحـكـمــة
أن تقسيم املـلــف كــان عـشــوائـيــا ،إال أن
املــرور على بعض أسماء الفئة األولى
يشي بالعكس.

خفايا الوساطة بين فضل شاكر
والجيش

ُ
لــم تكشف بعد أس ــرار الـلـقــاءات التي

ّ
كم رأسًا مدبرًا لخلية برج البراجنة؟
يعتقد األمنيون
أن «أبو البراء» موجود
في بلدة القريتين
السورية

س ــي فــي املـجـمــوعــة اإلرهــابـيــة
األس ــا ّ
التي نــفــذت تفجيري بــرج البراجنة
فــي الـضــاحـيــة الـجـنــوبـيــة ،وحــاولــت
تـ ـنـ ـفـ ـي ــذ ت ـ ـف ـ ـج ـ ـيـ ــرات م ـ ـتـ ــزام ـ ـنـ ــة فــي
الـشـمــال» .وفــي هــذا الـسـيــاق ،علمت
«األخـ ـب ــار» أن امل ــوق ــوف زي ــن الــديــن
كان ّ مالحقًا منذ ما قبل توقيف بالل
ال ـب ــق ــار ،ب ـنــاء عـلــى مـعـطـيــات تقنية
وبشرية ،تفيد بأنه أحد أفراد الخاليا
امل ـك ـل ـفــة م ــن ق ـي ــادة تـنـظـيــم «ال ــدول ــة
اإلس ــام ـي ــة» بـتـنـفـيــذ ت ـف ـج ـيــرات في
ّ
الــداخــل الـلـبـنــانــي .وات ـضــح ذل ــك من
خ ــال داتـ ــا االتـ ـص ــاالت واع ـت ــراف ــات

امل ـ ــوق ـ ــوف ـ ــن .وق ـ ـ ــد ت ـ ـبـ ـ ّـن الح ـ ـقـ ــا أن
ـان يــؤدي دور
املــوقــوف زيــن الــديــن كـ ّ
امل ـع ــاون لـلـمــوقــوف ال ـبــقــار املـشـهــور
ب ــ«أبــو مصعب الـطــرابـلـســي» .وكــان
يتولى الدور اللوجستي عبر إجراء
االتصاالت الهاتفية وتلك التي تتم
عبر السكايب ،باعتبار أن «أمـيــره»
لــم ّيـكــن ضليعًا ّفــي األم ــور التقنية
ـدواع
أو أنــه كــان يتجنب إجــراء هــا لـ
ٍ
ُ
أمنية .وقــد كشف عن صــورة تجمع
املـ ـ ــوقـ ـ ــوف زي ـ ـ ــن ال ـ ــدي ـ ــن ف ـ ــي إح ـ ــدى
ج ـل ـســاتــه م ــع الـ ـبـ ـق ــار .ك ــذل ــك عـلـمــت
«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» مـ ــن م ـ ـصـ ــادر ق ـضــائ ـيــة
متابعة للتحقيقات أن املوقوف زين
الــديــن عمد إلــى االخـتـبــاء والـتــواري
فور انفضاح أمر الخلية التي يعمل
ل ـصــال ـح ـهــا .وص ـ ّـع ــب ت ــواري ــه مهمة
ف ــرع املـعـلــومــات ،مــن دون أن يحول
ذلك دون تحديد مكانه بعد أسابيع
مــن املــاحـقــة ،علمًا بــأن األخـيــر كــان
ّ
مقربًا من املــوقــوف ابراهيم الجمل،
باعتبارهما ابني بلدة قرصيتا في
ً
ّ
الضنية ،فضال عن أن الثالثة (البقار
والجمل وزين الدين) اجتمعوا أكثر
م ــن م ــرة ف ــي م ـن ــزل األخـ ـي ــر .غ ـيــر أن
ّ
امل ـص ــادر نفسها أك ــدت أن املــوقــوف

زين الدين لم يكن على دراية بزمان
ومكان التفجير الذي استهدف برج
البراجنة في تشرين الثاني الفائت،
ب ــل ك ــان واحـ ـ ـدًا م ــن أف ـ ــراد «ال ـخــايــا
النائمة» املكلفة بتنفيذ تفجيرات في
لبنان .وبتوقيف زيــن الــديــن ،يكون
كل العناصر التنفيذيني األساسيني
قد باتوا في قبضة األجهزة األمنية،
فيما ال تزال األجهزة األمنية تالحق
ً
كـ ــا م ــن م ـح ـمــد اإلي ـع ــال ــي امل ـش ـهــور
ب ــ«أب ــو ال ـب ــراء ال ـطــراب ـل ـســي» وال ــذي
يعتقد األمنيون أنــه مــوجــود حاليًا
فــي بـلــدة القريتني الـســوريــة ،و«أبــو
ال ــولـ ـي ــد» «ضـ ــابـ ــط االرت ـ ـ ـبـ ـ ــاط» بــن
تنظيم «الدولة اإلسالمية» في الرقة
والخاليا الناشطة في لبنان ،إضافة
ّ
صد
إلى السوري سطام الشتيوي ُ(ر ّ ِ
ف ــي جـ ـ ــرود عـ ــرسـ ــال) الـ ـ ــذي تـكــشــف
دوره اللوجستي مع هذه الخاليا.
من جهة أخرى ،نعت مواقع تدور في
فلك جهاديني على شبكات التواصل
االج ـت ـم ــاع ــي اب ـ ــن م ــدي ـن ــة طــراب ـلــس
حمزة الـحــاق الــذي قتل فــي سوريا
أثناء قتاله إلى جانب تنظيم «الدولة
اإلسالمية».
رضوان...

ّ
جمعت «الفنان التائب» فضل شاكر
بـمــديــر مـكـتــب قــائــد الـجـيــش العميد
مـحـمــد ال ـح ـس ـي ـنــي .غ ـيــر أن م ـصــادر
أم ـن ـي ــة م ـع ـن ـيــة ب ـم ـلــف أح ـ ـ ــداث ع ـبــرا
نقلت لـ«األخبار» أسباب ّ انعقاد هذه
ّ
اللقاءات ،كاشفة أن «الفنان التائب»
وسطاء ،رسالة إلى قيادة
بعث ،عبر
ّ
الـجـيــش مـفــادهــا أن ــه يــريــد الـتــواصــل
ّ
مـعـهــا .وبـمــا أن هـنــاك عــاقــة صــداقــة
س ــاب ـق ــة ت ــرب ــط ب ــن ش ــاك ــر وال ـع ـم ـيــد
ّ
الحسيني ،تولى األخير أمر االجتماع
ً
به ،فضال عن كونه مدير مكتب قائد
الـجـيــش الـعـمــاد ج ــان قـهــوجــي .بناء
عـلــى ذل ــك ،ج ــرى الـلـقــاء (ق ـبــل معركة

سياسة

ُ
عـ ـب ــرا) .وب ـح ـســب امل ـع ـل ــوم ــات ،نـقـلــت
رسالة واضحة إلى فضل شاكر تفيد
ب ـضــرورة إعــانــه االنـشـقــاق عــن إمــام
مسجد ب ــال بــن رب ــاح الـشـيــخ أحمد
ّ
كمقدمة
األس ـي ــر ،ثــم تسليم ســاحــه
ت ـس ـبــق أي ت ـس ــوي ــة م ـح ـت ـم ـلــة مل ـل ـفــه.
ّ
واع ـت ـب ــرت املـ ـص ــادر أن اس ـت ـخ ـبــارات
الـجـيــش كــانــت ت ـبــذل مــا فــي وسعها
ّ
لـتـفــادي ح ـصــول أي مــواج ـهــة ،إذ إن
الصورة كانت تفيد بأن سحب شاكر
من جانب األسير ُ
سي ّ
فرغ حالة األخير
ّ
ُ
من طرف أساسي .وبالتالي سيمهد
إلى انسحابات أخرى ،قبل أن ُيصبح
مصير هذه الحالة التشتت في مراحل
الح ـقــة .وفـيـمــا ج ــرى الـحــديــث عــن أن
م ــذك ــرات تــوق ـيــف ك ــان ــت ،ع ـنــد الـلـقــاء
بني الحسيني وشاكر ،صــادرة بحق
مرافقني لشاكر واألسير على خلفية
إطالق النار أثناء تشييع أحد مرافقي
األسير لبنان العزي ،ذكرت املعلومات
أن املــذكــرات لــم تكن قــد ص ــدرت بعد،
إنما حـ ّـرر بحقهم ما ُي ّ
سمى برقيات
منقولة أو وثائق اتصال ،التي تصدر
عن الجيش.
أمـ ــا ع ــن س ـبــب خ ــاف ــات األسـ ـي ــر مع
ف ـض ــل شـ ــاكـ ــر ،ف ـن ـق ـلــت املـ ـ ـص ـ ــادر أن
الـ ـشـ ـي ــخ املـ ـ ــوقـ ـ ــوف ل ـ ــم يـ ـك ــن راضـ ـي ــا
ع ــن أداء ش ــاك ــر .ف ـفــي إحـ ــدى املـ ــرات،
ش ــارك فـضــل بـمـهــرجــان لــ«الـجـمــاعــة
اإلس ــامـ ـي ــة» نـ ـص ــرة لـ ـس ــوري ــا ،رغ ــم
رفض األسير .وتحدثت املصادر عن
حـ ـص ــول خـ ــاف حـ ــاد ب ــن املـ ـس ــؤول
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري لـ ـ ــدى شـ ــاكـ ــر ،وهـ ـ ــو اب ــن
ُشـقـيـقــه عـبــد الــرح ـمــن شـمـنــدر ال ــذي
قتل فــي معركة عـبــرا ،وبــن املسؤول
العسكري لــدى األسـيــر املــدعــو فـ ُـادي
السوسي امللقب بـ«نوح» ،والذي قتل
فــي ســوريــا الح ـقــا .هـنــا ب ــدأ الـخــاف
قـبــل أن يـتـطـ ّـور إل ــى أس ـبــاب عــديــدة،
بـيـنـهــا اج ـت ـمــاع ف ـضــل بـمـمـثـلــن عن
ق ــائ ــد ال ـج ـيــش .وب ـح ـســب مـعـلــومــات
ّ
التحقيق ،ف ــإن الـخــاف لــم يكن على
ّ
التسوية مــع الـجـيــش ،إذ إن الــروايــة
ـروه ــا األسـيــر
األس ـيــريــة ،وال ـتــي لــم ي ـ ِ
أم ــام املحكمة العسكرية بـعــد ،تفيد
بــأنــه قـبــل حـصــول الـلـقــاء أبـلــغ فضل
األسير بأن ضباطًا في الجيش طلبوا
ّ
ال ـت ــواص ــل م ـع ــه .ل ـك ــن األخـ ـي ــر أبـلـغــه
رف ـض ــه ،طــال ـبــا إل ـي ــه ع ــدم االج ـت ـمــاع
بهم ،فما كان من فضل إال أن ّ
رد على
ّ
األسـ ـي ــر ب ــأن ــه سـيـجـتـمــع م ـع ـهــم فــي
مطعمه .وهناك تجدد الخالف الذي
ســأل بشأنه األسـيــر رئـيــس املحكمة
في الجلسة األخيرة« :هل تريدني أن
أروي لك قصة الخالف مع فضل؟».
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مجتمع وإقتصاد
ّ
تقرير «ال ينبغي االستخفاف بالقانون األميركي لحظر حزب الله دوليًا» .هذه العبارة قد تختصر كل المشهد المحلي
بعد صدور القانون في  16كانون األول  .2015القانون يحاول تضييق الخناق على حزب الله من خالل االقتصاص
مكان في العالم ،لكنه ال يفرض أي موجبات جديدة على المصارف في لبنان ،بل على العكس،
من بيئته في أي ّ
كان كالم نصرالله بحقها بمثابة «شهادة» لمصلحتها عند األميركيين

القانون األميركي األسود :المصارف مرتاحة
محمد وهبة
«ي ـض ـغ ـط ــون ع ـل ــى امل ـ ـصـ ــارف وع ـلــى
م ـ ـ ـصـ ـ ــرف ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ل ـ ـل ـ ـت ـ ـشـ ـ ّـدد حـ ـي ــال
املؤسسات خوفًا من أتباع حزب الله،
وي ـجــب عـلــى امل ـصــرف عـنــدهــا اتـخــاذ
إجراءاته ،ولكن نحن ليس لدينا أموال
في املصارف اللبنانية لكي ال نحرج
أحدًا ،وليس لدينا أموال نضعها في
البنوك وال ننقل أموالنا عبر املصارف
داع ألن يوجد
اللبنانية ،وليس هناك ٍ
قلق أو خوف لدى املصارف .األميركي
إذا أراد اسـتـهــداف أشـخــاص معينني
أو مؤسسات معينة يرسل أسماءهم
إلى املصارف التخاذ إجراءات بحقهم
( )...ال نريد من الدولة أن تحمي حزب
الله ومجاهديه وأبناءه وبناته ،نحن
نحمي أنفسنا ون ـعــرف كـيــف نحمي
أنفسنا ،لكن يجب أن يكون في الدولة
رجال لحماية أي شخص يريد اتهامه
األميركيون».
ه ــذه ال ـع ـبــارات الـتــي وردت فــي كلمة
متلفزة للسيد حسن نصرالله في 21
كانون األول املاضي ،وضعت مصرف
ل ـب ـنــان أمـ ــام مـهـمــة صـعـبــة ف ــي ضــوء
املعلومات املتداولة عن الئحة أسماء
جــديــدة ستدرجها اإلدارة األميركية
تباعًا على الالئحة السوداء ،استنادًا
إلى القانون الجديد.
ُيقال إن الالئحة تضم أكثر من  20اسمًا
أو عشرات األسماء من رجال األعمال
«الـ ـشـ ـيـ ـع ــة» ،ال ــذي ــن س ـي ـتــم ات ـهــام ـهــم
بأنهم ّ
يمولون حزب الله ونشاطاته.
وبالتالي ،فــإن كلمة نصرالله جــاءت
ْ
فــي إط ــار ِعــلــم ح ــزب الـلــه أن تضييق
ال ـخ ـنــاق عـلـيــه ل ــم ي ـعــد يـقـتـصــر على
إدراج مـ ـ ـس ـ ــؤولـ ـ ـي ـ ــه ومـ ــؤس ـ ـسـ ــاتـ ــه
االج ـت ـمــاع ـيــة واإلع ــام ـي ــة والـثـقــافـيــة
ّ
يتعدى
عـلــى الــائـحــة األمـيــركـيــة ،بــل
ذل ــك إل ــى أش ـخ ــاص ال ي ـن ـت ـمــون إلـيــه
وال يرتبطون بأي عالقة معه .ولذلك،
ف ــإن ال ـت ـحـ ّـدي ال ــذي وضـعــه نصرالله
ع ـلــى ط ــاول ــة م ـص ــرف ل ـب ـنــان يتعلق
بقدرة الحاكم على عــدم «االنصياع»
ل ــإرادة األميركية وإجـهــاض سعيها
لتصنيف ه ــؤالء وغـيــرهــم مــن رجــال
األع ـم ــال واملـسـتـثـمــريــن الـشـيـعــة على
الالئحة السوداء.
وبـحـســب م ـصــادر قــريـبــة مــن الـحــزب،
ف ـ ـ ــإن «ال ـ ــرس ـ ــال ـ ــة وص ـ ـلـ ــت وال دا ّع ـ ــي
ل ـق ــول امل ــزي ــد .م ـص ــرف ل ـب ـن ــان تـلــقــف
ال ــرس ــال ــة ب ـش ـكــل إيـ ـج ــاب ــي» .غ ـي ــر أن
ً
الـتـفــاعــل اإليـجــابــي يثير ت ـســاؤال عن
ق ــدرة م ـصــرف لـبـنــان عـلــى التخفيف
مــن وط ــأة ال ـقــرار األمـيــركــي والـفـخــاخ
املنصوبة أمام رجال األعمال والتجار
الشيعة .فبحسب مصادر في مصرف
ّ
لبنان ،لم يطلع حاكم مصرف لبنان
أو ّ
ّ
أي من نوابه على الالئحة املسربة
ع ـ ــن أشـ ـ ـخ ـ ــاص س ـت ـض ـع ـه ــم اإلدارة
األم ـيــرك ـيــة ع ـلــى الئ ـح ـت ـهــا الـ ـس ــوداء،
إذ إن هـ ـن ــاك ص ـع ــوب ــة فـ ــي ت ـســريــب
لــوائــح كـهــذه .إال أنــه فــي الــوقــت نفسه
«ال ي ـن ـب ـغ ــي االسـ ـتـ ـه ــان ــة ب ــال ـق ــان ــون
األميركي الصادر أخيرًا .فهذا القانون
صــادر عن أعلى سلطة تشريعية في
ـات امل ـت ـحــدة ،وه ــو لـيــس ق ــرارًا
ال ــوالي ـ ّ
عاديًا تنفذه وزارة الخزانة االميركية،
بــل هــو مـ ّ
ـوجــه ض ـ ّـد ح ــزب ال ـلــه ،علمًا
بــأن األميركيني يعلمون أنــه يصعب
التمييز بــن البيئة الشيعية وحــزب
الله في بلد مثل لبنان ،حيث االنتماء
لــه شـكــل سـيــاســي مــذهـبــي .وخـطــورة
ه ـ ــذا الـ ـق ــان ــون أن ال ـك ــون ـغ ــرس ال ــذي
ي ــواف ــق عـلــى تـعـيــن م ـســؤولــي وزارة
الخزانة ويمكنه أن يستدعي الرئيس
األميركي لجلسة استماع ملحاسبته،

ارتياح المصارف
يستند إلى
جلسة مجلس
األخيرة
النواب
التي ّ
أقرت
القوانين األربعة
المطلوبة دوليًا
(هيثم
الموسوي)

ً
لن يكون غافال عن محاسبة السلطة
التنفيذية املـســؤولــة عــن تطبيق هذا
الـقــانــون ،بــل سيسألها عــن التطبيق،
وسـ ـيـ ـك ــون ع ـل ـي ـهــا أن ت ـ ـقـ ـ ّـدم ت ـقــاريــر
ع ـم ــل ع ــن أع ـم ــال ـه ــا ال ـت ـن ـف ـيــذيــة وع ــن
األشخاص الذين ّ
طبق عليهم القانون
وج ـ ــرى كـشـفـهــم ب ــال ـت ــورط م ــع حــزب
الله».
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ـ ــار ي ـم ـك ــن فـ ـه ــم ك ـل ـمــة
نصرالله ،علمًا بــأن نـ ّـص كلمته ّأدى
خــدمــة كـبـيــرة لـلـمـصــارف ف ــي لـبـنــان،
ولـهــذا السبب كــان صــداهــا «إيجابيًا
ل ـ ــدى ح ــاك ــم مـ ـص ــرف ل ـب ـن ــان ريـ ــاض
س ــام ــة ول ـ ــدى ج ـم ـع ـيــة امل ـ ـصـ ــارف»،
تقول املصادر املصرفية .فعلى أرض
الــواقــع ،تـبــدو املـصــارف مرتاحة جدًا
لكالم نصرالله في خطابه« :ال تكونوا
م ـل ـك ـيــن أكـ ـث ــر م ــن امل ـ ـلـ ــك» .بــالـنـسـبــة
إل ــى امل ـص ــارف ،إن اع ـت ــراف نـصــرالـلــه
العلني بالتزاماتهم لإلدارة األميركية
هــو «ش ـه ــادة» يمكن االسـتـنــاد إليها
وتـ ـس ــويـ ـقـ ـه ــا ل ـ ــدى األمـ ـي ــركـ ـي ــن عــن
امتثال املصارف للموجبات األميركية
وحرصها على عدم مخالفة موجبات
قوانني الدولة التي تتعامل بعملتها،
أي الدوالر األميركي.
يـقــول رئـيــس جمعية مـصــارف لبنان
جوزف طربيه لـ«األخبار» ،إن ما قاله
السيد نصرالله عن عدم تعامل حزب
ال ـل ــه م ــع املـ ـص ــارف «هـ ــو كـ ــام دقـيــق
وصـحـيــح وأك ـي ــد ،ول ــو ك ــان هـنــاك أي
م ـبــالــغ ل ـل ـحــزب ل ــدى املـ ـص ــارف لـكــان
بإمكان اليد االميركية الطولى معاقبة
املؤسسات التي فتحت الحسابات أو
أجرت التحويالت لحساب حزب الله».
لهذا السبب ،يرى طربيه أنه «ال خوف
لدينا من هــذا القانون ،ألنــه ال يطلب
ّ
أي م ــوج ـب ــات ج ــدي ــدة م ــن امل ـص ــارف
التي تلتزم بموجباتها تجاه الــدول

ال ـت ــي تـتـعــامــل بـعـمـلـتـهــا ،عـلـمــا بــأنــه
ل ـيــس لــدي ـنــا أي خـ ـي ــارات أخ ـ ــرى في
هــذا املـجــال ،فإما تمتثل املـصــارف أو
تواجه العقوبات».
امل ـص ــارف ت ـنــام عـلــى ال ـحــريــر لجهة
تـطـبـيــق ال ـق ــان ــون األمـ ـي ــرك ــي ،وه ــذا
األم ـ ـ ــر ظ ـه ــر بـ ــوضـ ــوح فـ ــي الـ ــزيـ ــارة
األخ ـيــرة الـتــي ق ــام بـهــا وف ــد جمعية
املـ ـص ــارف لــرئ ـيــس م ـج ـلــس ال ـن ــواب
بري .هناك ّ
نبيه ّ
رد طربيه على سؤال
طرحه رئيس املجلس ،مشيرًا إلى أن
ال ـعــاقــة ب ــن ح ــزب ال ـل ــه وامل ـص ــارف
ّ
يحدها «سور الصني العظيم» ،وذلك
برضى الطرفني« ،فال حزب الله يريد
التعامل مــع املـصــارف وال املصارف

ال حزب الله يريد التعامل مع
المصارف وال المصارف يمكنها أن
تتعامل معه
يمكنها أن تتعامل معه».
ارت ـيــاح امل ـصــارف يستند إل ــى جلسة
مجلس النواب األخيرة التي تضمنت
إق ــرار الـقــوانــن االربـعــة املطلوبة منه
دول ـيــا« .فـقــد أق ـ ّـرت ه ــذه الـقــوانــن في
وق ــت ال يجتمع فـيــه مجلس ال ـنــواب،
وال ت ـج ـت ـمــع ف ـي ــه ال ـح ـك ــوم ــة ،ول ـيــس
هناك رئيس للجمهورية ...لكن ّ
تبي
ل ـن ــا أن م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب ك ـ ــان سـيـقــرّ

ال ـقــوانــن ف ــي الـجـلـســة امل ــدع ــو إلـيـهــا،
ول ــو ك ــان ه ـنــاك أص ـ ــوات اعـتــراضـيــة.
ه ــذه ال ـق ــوان ــن بــاتــت م ـلــزمــة للقطاع
ّ
املصرفي ،وهي التي تشكل الضمانة
ل ـح ـم ــاي ــة امل ـ ـصـ ــارف تـ ـج ــاه الــاع ـبــن
ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــن ،ألن االل ـ ـ ـتـ ـ ــزامـ ـ ــات ب ــات ــت
مفروضة عليها بالتشريع اللبناني
ومـكـ ّـرســة بــالـقــوانــن اللبنانية» وفق
طربيه.
أمـ ــا بــالـنـسـبــة إلـ ــى تـطـبـيــق ال ـقــانــون
األم ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ــي ،فـ ـبـ ـحـ ـس ــب طـ ــرب ـ ـيـ ــه «ال
ي ـم ـك ــن مـ ـع ــرف ــة مـ ــن هـ ــم االش ـ ـخـ ــاص
املستهدفون أميركيًا ،لكن كل شخص
مـ ــدرج ع ـلــى الــائ ـحــة األم ـيــرك ـيــة هو
الوحيد الــذي سنوقف التعامل معه،

«دوالرات» مصرف لبنان تتراجع  900مليون دوالر في أسبوعين
أقفلت ميزانية مصرف لبنان في نهاية عام
 2015على تراجع بقيمة  1.75مليار دوالر.
وقد نتج هذا التراجع من مصدرين أساسيني؛
األول انخفاض املــوجــودات بالعملة األجنبية
في األسبوعني األخيرين من السنة املاضية
بقيمة  900مليون دوالر ،أو ما نسبته .%2.4
وال ـث ــان ــي ان ـخ ـفــاض ب ـنــد «األصـ ـ ــول األخـ ــرى»
بقيمة  1.086مليار دوالر.
ه ــذا يعني أن هـنــاك طلبًا كبيرًا للتحويل من
الليرة إلى الدوالر تمهيدًا لخروج ودائع من لبنان.
ففي األسبوعني األخيرين من السنة املاضية،
انخفضت قيمة امل ــوج ــودات بالعملة األجنبية
لدى مصرف لبنان من  37.99مليار دوالر في
 15كانون األول  2015إلى  37.09مليار دوالر
في  31كانون األول  .2015وبحسب مصادر
مصرفية ،يعزى هــذا التراجع إلــى الطلب على

ال ــدوالر الــذي شهدته األس ــواق فــي الفترة التي
تلت فشل ما قيل إنــه مبادرة لتسوية انتخاب
رئيس للجمهورية ،إال أن املصادر تشير إلى أن
هذا األمــر ترافق مع بدء ارتفاع أسعار الفوائد
األميركية ،وبالتالي فــإن هناك كتلة من املبالغ
املودعة في لبنان تتهيأ للخروج إلى أسواق أكثر
«أمانًا» في ظل التدهور السياسي واألمني في
لبنان واملنطقة .هذه الكتلة لم تخرج في السابق
الن أسعار الفائدة العاملية كانت تقارب الصفر
في املئة.
ت ــأت ــي ه ـ ــذه امل ـ ــؤش ـ ــرات ت ـع ـب ـي ــرا عـ ــن درجـ ــة
املخاطر العالية في لبنان ،إذ تقود املصارف
واملؤسسات املالية عمليات تجميل للحسابات
تـ ـس ـ ّـم ــى « »window dressingب ـه ــدف
اسـتـقـطــاب ودائـ ــع إضــاف ـيــة مــن فــروع ـهــا في
الخارج أو املؤسسات الشريكة لها أو التابعة

لـهــا لــرفــع قيمة ال ــودائ ــع فــي مـيــزانـيــاتـهــا ،بما
ّ
يؤدي إلى رفع نسبة ّ
نمو الودائع .مجمل هذا
الــوضــع سيظهر بــوضــوح فــي أرق ــام امليزانية
املجمعة للمصارف التي ستصدر خالل االيام
املقبلة.
وسـجــل بند «األص ــول األخ ــرى» فــي ميزانية
م ـص ــرف ل ـب ـنــان ت ــراج ـع ــا الف ـت ــا ،م ــن 10.24
مليارات دوالر إلــى  9.15مليارات .هــذا البند
في ميزانية مصرف لبنان ليس واضحًا وال
ً
مفصال ،إذ إن ّ
مكوناته غير واضـحــة وغير
مذكورة.
في الواقع ،لوال ارتفاع بند الذهب في ميزانية
مـ ـص ــرف ل ـب ـن ــان ب ـق ـي ـمــة  58م ـل ـي ــون دوالر،
واالرت ـف ــاع فــي بـنــد محفظة ال ـس ـنــدات بقيمة
 185مليون دوالر ،لكان االنخفاض اكبر في
ميزانية مصرف لبنان.
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مجتمع وإقتصاد

تقرير

أخبار

صفقة تلزيم معملي الكهرباء

وزير المال موافق
صفقة تلزيم عقد
صيانة وتشغيل معملي
دير عمار والزهراني
الكهربائيين أصبحت في
مراحلها األخيرة .فقد
وافق وزير المال علي
حسن خليل على لحظ
اعتمادات بقيمة 339
مليون دوالر لتمويل
الصفقة ،فيما ّ
قدمت
الشركة الخاسرة عرضًا
بخفض سعرها بقيمة
 40مليون دوالر
آمال خليل

وم ـس ــؤول ـي ـت ـن ــا مـ ـحـ ـص ــورة فـ ــي ه ــذا
األمــر .أما إذا ّ
تبي لنا أن أي شخص
لديه حساب مستعار أو واجهة لحزب
ال ـلــه فـسـنــوقـفــه أي ـضــا ،إال أن ـنــا لسنا
بوليس ،بل نقوم بعملنا وبواجباتنا
فقط».
وي ـم ـك ــن ت ـف ـس ـيــر ارتـ ـ ـي ـ ــاح املـ ـص ــارف
لـلـتـعــامــل م ــع األم ـي ــرك ـي ــن م ــن خــال
ال ـخ ـطــوات ال ـتــي عـمـلــت عليها خــال
السنوات املاضية على إثــر اتهامات
للبنك اللبناني الكندي بالتعامل مع
حزب الله وتبييض أمــوال املخدرات.
يومها انتهى املصرف بقرار أميركي
واحــد ،وهو ما أثــار مخاوف مصرف
لبنان واملصرفيني الذين هرعوا إلى
الواليات املتحدة للبحث عن مخارج
تنقذ القطاع .وأطلقت املصارف حملة
ّ
عالقات عامة بعدما كلفت السيناتور
ال ـس ــاب ــق جـ ــوج م ـي ـت ـشــل بــال ـتــواصــل
م ــع ال ـس ـل ـطــات االم ـيــرك ـيــة لـتــوضـيــح
موقفها والتزامها تجاه العالقة مع
مصارف املراسلة والتعامل بالدوالر
ّ
األم ـيــركــي ،ثــم كــلـفــت مـكـتــب مـحــامــاة
اس ـ ـمـ ــه « »DLA PIPERل ـت ـس ــوي ــق
أوضاعها أمام السلطات في الواليات
املتحدة .إال أن كل هذه الجهود لم تكن
لتترجم لوال التفاهمات التي كرسها
حاكم مصرف لبنان والعالقات التي
بنيت مــع وزارة الـخــزانــة األميركية،
والـ ـت ــي ّأدت إل ـ ــى ت ـغ ـي ـيــر ال ـص ـيــاغــة
األولـيــة للقانون «ال ــذي كــان يتضمن
اسـ ــم حـ ــزب ال ـل ــه م ــدرج ــا إلـ ــى جــانــب
اسـ ــم ل ـب ـن ــان ،وب ــال ـت ــال ــي كـ ــان ممكنًا
أن ت ـس ـت ـع ـم ــل ه ـ ـ ــذه الـ ـصـ ـي ــاغ ــة مــن
أجـ ــل إدراج م ـص ــرف ل ـب ـنــان كــإحــدى
مؤسسات الدولة املعنية على الالئحة
األميركية ،لكن السفير اللبناني في
واش ـن ـطــن أن ـط ــوان شــديــد لـعــب دورًا
كبيرًا في هذا املجال».

ابلغ وزيــر املــال علي حسن خليل،
مــؤسـســة ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ،بـتــاريــخ
 ،2016/1/2مــواف ـق ـتــه ع ـلــى لحظ
اعتمادات دفع ّ
ملدة  60شهرًا ،بقيمة
 515مليارًا و 986مليونًا و 200ألف
ليرة ،مخصصة لصيانة وتشغيل
معملي ديــر عـمــار والــزهــرانــي .إال
أن هذه املوافقة جاءت مترافقة مع
جملة مالحظات أبــداهــا على عقد
التلزيم بالتراضي الذي رسا على
شركة .Primesouth LLC
وك ــان مـجـلــس إدارة املــؤس ـســة قد
اتخذ قــرارًا بتاريخ ،2015/11/26
يقضي بعقد الصفقة بالتراضي
مـ ــع الـ ـش ــرك ــة امل ـ ـ ــذك ـ ـ ــورة ،ل ـكــون ـهــا
«ال ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــارض األدنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى لـ ــأس ـ ـعـ ــار
واألفضل تقويمًا» ،بحسب ما ورد
ف ــي الـ ـق ــرار .وذل ــك مل ـ ّـدة  5س ـنــوات،
تبدأ في  2016/2/16وتنتهي في
.2021/2/15
أح ــاط ــت ال ـت ـب ــاس ــات ك ـث ـيــرة بـهــذه
ال ـ ـص ـ ـف ـ ـقـ ــة ،إذ أع ـ ـل ـ ـنـ ــت م ــؤس ـس ــة
كهرباء لبنان في  20آذار املاضي
إج ــراء اس ـتــدراج ع ــروض لتشغيل
املعملني وصيانتهما ،وطلبت من
ال ـش ــرك ــات ال ــراغ ـب ــة ف ــي االشـ ـت ــراك
تسليم عروضها الفنية واإلداريــة
واملالية في مهلة أقصاها  26أيار
امل ــاض ــي ،عـلــى أن تـتــولــى الـشــركــة
االس ـ ـت ـ ـشـ ــاريـ ــة الـ ـس ــويـ ـس ــري ــة AF
 CONSULTتقويم هذه العروض،
ت ـم ـه ـي ـدًا إلع ـ ــان ال ـش ــرك ــة ال ـفــائــزة
قبل  16شباط املقبل ،وهــو موعد
نهاية عقد الشركة املاليزية ،YTL
التي تتولى حاليًا تشغيل هذين
املعملني وصيانتهما.
ق ـ ّـدم ــت شــرك ـتــان فـقــط عــروضـهـمــا
ض ـمــن هـ ــذه امل ـه ـل ــة ،ه ـمــا ال ـشــركــة
الهندية  POWER MAKEوالشركة
األم ـيــرك ـيــة  .HPIإال أن املــؤسـســة
ق ـ ـ ـ ــررت تـ ـم ــدي ــد مـ ـهـ ـل ــة اسـ ـ ـت ـ ــدراج
الـعــروض إلــى  5أيـلــول ،فلم ّ
تتقدم
أي شــركــة أخ ــرى .عـمــدت املؤسسة
إلى فتح العروض الفنية واإلدارية
(مـ ـ ـ ــن دون امل ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة) ل ـل ـش ــرك ـت ــن
املتقدمتني ،وعمدت إلى تقويمهما
عـ ـ ـب ـ ــر ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــة االس ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــاريـ ـ ــة،
ليتبني أن مـلــف ال ـشــركــة الهندية
ـوف ال ـ ـشـ ــروط ،ف ـق ــررت
غ ـي ــر م ـس ـت ـ ٍ
امل ــؤس ـس ــة ف ــي  22أيـ ـل ــول املــاضــي
تـ ـم ــدي ــد م ـه ـل ــة تـ ـق ــدي ــم ال ـ ـعـ ــروض
مـ ّـرة أخــرى حتى  20تشرين األول
ال ـجــاري .عندها تـقــدم تحالف من
شركتي  Primesouthاألميركية و
 KSCCالكويتية (وكيلتهما شركة
الـ ــديـ ــار /س ـم ـيــر ض ــوم ــط) لـيـفــوز
بالصفقة بمبلغ  339مليونًا و464
ألفًا و 657دوالرًا ،فيما بلغ عرض
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شركة  HPIنحو  347مليون دوالر.
ي ـب ــدي وزي ـ ــر امل ـ ــال م ــاح ـظ ــة عـلــى
الـ ـسـ ـع ــر ال ـ ـ ـ ــذي ف ـ ـ ـ ــازت بـ ـ ــه ش ــرك ــة
 ،Primesouth LLCإذ ي ـت ـجــاوز
ال ـس ـع ــر ال ـ ـ ــذي ت ـق ــاض ـت ــه ال ـش ــرك ــة
امل ــال ـي ــزي ــة  YTLل ـف ـت ــرة ال ـس ـنــوات
الخمس املاضية بنحو  83مليونًا
و 720ألـفــا و 658دوالرًا ،إذ بلغت
قيمة العقد مــع هــذه الشركة نحو
 255مليون دوالر ،أو  192مليون
ي ـ ـ ـ ـ ــورو ف ـ ـ ــي ح ـ ـي ـ ـنـ ــه .وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت
امل ــؤس ـس ــة أن «ف ـ ــرق األسـ ـع ــار بني
العرض املقدم من الشركة الفائزة
وقيمة العقد مــع الشركة امللتزمة
حاليًا ،يعود إلى أن دفتر الشروط
في املناقصة الحالية يختلف عن
دف ــات ــر ال ـ ـشـ ــروط ف ــي امل ـنــاق ـصــات
ال ـســاب ـقــة ف ــي أم ـ ــور ج ــوه ــري ــة ،إذ
ً
ّ
يتضمن أعماال إضافية ضرورية،
ومـنـهــا عـلــى سبيل امل ـثــال :تأهيل
كامل لكافة املــراجــل (Boilers Full
 )Rehabilitationفــي مـعـمـلــي ديــر
عمار والــزهــرانــي ،شــراء مجموعة
كاملة مــن شـفــرات العنفة الغازية
( )Gas Turbine bladesلكل معمل،
تغيير األنابيب املستخدمة لتفريغ
م ــادة الـغــاز أوي ــل مــن الـبــواخــر في
امل ـع ـمــل (Single Point Mooring
 ،)Hosesتـ ـف ــري ــغ ج ـم ـي ــع ب ــواخ ــر
الفيول أويل ،بما في ذلك البواخر
الـتــي تـفــوق حمولتها مــواصـفــات
املـ ـ ـص ـ ــب  ،SPMارتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاع م ــؤش ــر
األسـعــار العاملي (Producer Price
 )Indexلقطع الغيار االستهالكية
وخـ ــدمـ ــات ال ـص ـي ــان ــة مل ـج ـمــوعــات
اإلنـتــاج ،ارتـفــاع معدل األج ــور في
م ــا خ ــص الـ ـي ــد ال ـع ــام ـل ــة املـحـلـيــة
واألج ـن ـب ـيــة ،ت ـقــدم ع ـمــر املـعـمـلــن،

شركة  HPIعرضت
حسم  40مليون
دوالر من سعرها

إج ــراءات أمنية إضافية نظرًا إلى
الوضع األمني في لبنان واملنطقة.
ي ـب ــدي وزي ـ ــر امل ـ ــال م ــاح ـظ ــة عـلــى
تـ ــوض ـ ـي ـ ـحـ ــات امل ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــة ،وجـ ـ ــاء
ف ــي ك ـتــابــه أن «مـ ـع ــدل األجـ ـ ــور لم
يرتفع عن الفترة األخيرة العائدة
للتلزيم الـســابــق ،كــذلــك إن الكلفة
اإلض ــاف ـي ــة ل ـل ــزي ــادة امل ـب ـن ـيــة عـلــى
كلفة اإلج ــراءات األمنية اإلضافية
غ ـيــر م ـب ــررة ف ــي ض ــوء الـتــوقـعــات
املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـبـ ـلـ ـي ــة» .ويـ ـطـ ـلـ ــب «ب ـ ـي ــان
األعـ ـم ــال اإلض ــاف ـي ــة امل ـط ـلــوبــة من
امل ـش ـغــل ال ـج ــدي ــد ب ـش ـكــل مـنـفـصــل
ضمن الصفقة ،وأن يتم عند تنفيذ
التلزيم متابعة األشغال التي تمت
زي ــادتـ ـه ــا ع ــن ال ـت ـل ــزي ــم ال ـس ــاب ــق».
تـ ـق ــول مـ ـص ــادر م ـط ـل ـعــة إن قـيـمــة
الـعـقــد مــع الـشــركــة املــالـيــزيــه ّ
سعر
بــال ـيــورو ع ــام  192( 2011مليون
يـ ـ ــورو ح ـي ـن ـهــا ع ــادل ـت ــه املــؤس ـســة
أخ ـي ـرًا بنحو  255مـلـيــون دوالر)،
في حني أن املعدات التي تستخدم
ت ـش ــرى ع ـ ــادة ب ــالـ ـي ــورو .م ـنــذ عــام
 ،2011ش ـ ـهـ ــد الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــورو ت ــراجـ ـع ــا
ملحوظًا أم ــام الـ ــدوالر .فـهــل يبرر
ّ
ذلك فارق األسعار؟ كذلك إن العقد
مع الشركة املاليزية كــان يتضمن
تحديث املجموعات املولدة للطاقة
بقيمة  80مليون دوالر من القيمة
اإلج ـمــال ـيــة ،وه ــو م ــا ل ــم تتضمنه
أعمال العقد مع الشركة الجديدة.
بـعــد وزارة املــالـيــة ،سـيـحــول ملف
إبرام الصفقة مع الشركة األميركية
إلـ ـ ــى وزارة الـ ـط ــاق ــة (ال ـ ــوزارت ـ ــان
وص ـي ـت ــان ومــواف ـق ـت ـه ـمــا م ـلــزمــة).
استباقًا للموافقة النهائية ،وجهت
ال ـشــركــة األم ـيــرك ـيــة ال ـخ ــاس ــرة في
املـنــاقـصــة  HPIرســالـتــن لــوزيــري
امل ــال وال ـطــاقــة ،بـتــاريــخ  30كــانــون
األول الـ ـف ــائ ــت ،تـ ـع ــرض إم ـكــان ـيــة
ح ـســم ن ـحــو  40م ـل ـيــون دوالر من
سعر العرض الذي تقدمت به (347
مليون دوالر) للمناقصة ،باعتبار
أن الـ ـسـ ـب ــب ال ــرئـ ـيـ ـس ــي الخ ـت ـي ــار
الـ ـش ــرك ــة ال ـ ـفـ ــائـ ــزة هـ ــو ت ـقــدي ـم ـهــا
الـسـعــر األدن ـ ــى .فـهــل سـيــؤثــر ذلــك
فـ ــي م ـ ـسـ ــار الـ ـصـ ـفـ ـق ــة؟ ع ـل ـم ــا ب ــأن
ملف الشركة األميركية يعاني من
شوائب ونواقص.

تجاوز سعر الشركة قيمة العقد السابق بنحو  83مليون دوالر (هيثم الموسوي)

قاس في الجنوب :ال كهرباء وال مياه
تقنين
ٍ
تشهد منطقة بنت جبيل (داني األمني)
ّ
انقطاعًا شبه كلي للتيار الكهربائي منذ أكثر
من أسبوع من دون سابق إنذار أو تبليغ
رسمي .فقد تراجع عدد ساعات التغذية
بالتيار الكهربائي ليصل في بعض البلدات
إلى أقل من ساعتني يوميًا ،حتى أن «ساعات
التغذية القليلة أصبحت توزع بالدقائق» .تشير
إحسان زين الدين ،من بلدة صفد البطيخ،
إلى أن «انقطاع التيار الكهربائي قد يستمر
أكثر من عشر ساعات متتالية ،لتأتي ساعة
واحدة وتنقطع ساعات أخرى» .وكان األهالي
ً
في منطقة بنت جبيل قد ّأمنوا بديال لكهرباء
الدولة من خالل شراء املولدات الكهربائية أو
االشتراك بخدمات املولدات الخاصة ،إال أن
انقطاع التيار الكهربائي بنحو شبه دائم أدى
إلى انقطاع املياه أيضًا ،وبالتالي زاد ً
أعباء
إضافية على كاهلهم بسبب الحاجة إلى شراء
املياه لتوفير حاجتهم من الشرب والري .يخبر
أحمد مكي أن الناس «باتوا يحتاجون أيضًا
إلى شراء املياه أثناء العواصف املاطرة ،ألن
هناك من يدعي أن أصحاب املرامل يرمون
أوساخ مراملهم في
النهر ،ما يؤدي إلى
استحالة ضخ املياه».
يصف نائب رئيس
بلدية يارون حسني
جعفر ،الوضع بـ
«الكارثة» ،بعدما
«اقتلعت الرياح األشجار وخيم القرميد
وخزانات املياه ،إضافة إلى األعمدة الكهربائية،
ً
ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي كامال
عن البلدة» .يشير العديد من أبناء املنطقة إلى
أن «املسؤولني عن توزيع الكهرباء على بلدات
املنطقة ،يميزون بني بلدة وأخرى» .ويلفت
أحمد زين الدين إلى أن «إحدى البلدات املدعومة
يستفيد أبناؤها بنحو الفت ومميز من التيار
الكهربائي ،فيما ُي َّ
عمم التقنني القاسي على
البلدات األخرى من دون رقيب أو حسيب».
مرفأ عدلون السياحي
يلحق أضرارًا بيئية وأثرية
«إن مرفأ عدلون هو للصيادين ،وسيتم
إنشاء مسبح شعبي بالقرب منه مفتوح
لعامة الناس» ،هذا ما قاله املدير العام للنقل
البري والبحري في وزارة األشغال العامة
عبد الحفيظ القيسي في شهر كانون األول
املاضي ،وذلك ّ
ردًا على تساؤالت أثارها
بعض الناشطني خالل جلسة مناقشة قانون
األمالك العامة البحرية ،حول الجدوى من
إنشاء مرفأ سياحي في عدلون« ،البلدة التي
تفتقر إلى البنية التحتية املناسبة وتعاني
ً
ومواقعها التاريخية والبيئية إهماال مزمنًا»،
على ّ
حد تعبير جمعية «الجنوبيون الخضر»،
التي أصدرت بيانًا ،أمس ،دعت فيه إلى إعالن
شاطئ عدلون محمية طبيعية وأثرية.
وأشارت الجمعية إلى أن أعمال الردم
الواسعة التي سيتضمنها املشروع «ستلحق
أبلغ الضرر بالتنوع البيولوجي للشاطئ
العدلوني ،وهو ما سيكون له ،بعكس مزاعم
املشروع ،تداعيات سلبية على حرفة صيد
األسماك في كامل املنطقة .ومن شأن
عملية الردم هذه أن تؤدي إلى تدمير موائل
السالحف البحرية التي ما زالت توجد في
ّ
محيط املوقع وتعشش على شطآنه ،وهو
ما سيؤدي إلى اختالل إضافي في النظام
البيئي للمحيط ،الذي تلعب السالحف
البحرية فيه دورًا حيويًا».
ورأت الجمعية أن مشروعًا بهذا الحجم وبهذه
الوظيفة (السياحية) وبهذا املوقع وبكلفة
مرتفعة لم ُيقدم أو ُيعلن إلى اليوم بشكل
شفاف أي دراسة جدوى إلى الرأي العام.
وأضافت الجمعية أن ُامل ّ
تعهد نشر املعدات في
ً
محاذاة الشاطئُ ،مبدية خشيتها من «تدمير
الشاطئ بحجج واهية خالفًا للقانون».
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ورد كاسوحة *
النقاش حــول أعـمــال القتل واالنتهاكات في
س ــوري ــا أص ـب ــح ب ــا ضـ ــوابـ ــط ،ف ــاالت ـه ــام ــات
حني ُتكال لهذا الطرف أو ذاك ال تكون ً
بناء
على معطيات لها عالقة بالواقع وإنما وفقًا
لــان ـت ـمــاء ال ـس ـيــاســي لـلـجـهــة ال ـت ــي تـتـهــم أو
ُ
تدين .فإذا كانت هذه الجهة معارضة يصبح
ّ
الـنـظــام وح ــده هــو امل ـســؤول عــن كــل الجرائم
التي تحصل في سوريا ،من عمليات القصف
إل ـ ــى ال ـح ـص ــار وال ـت ـج ــوي ــع م ـ ـ ــرورًا بــالـنـهــب
والسرقات ،أما إذا كانت الجهة موالية فتغدو
الـعـمـلـيــة عـكـسـيــة بــال ـكــامــل وهـ ـك ــذا دوال ـي ــك
إلــى أن نصل إلــى نتيجة تغدو فيها اإلدانــة
انـعـكــاســا لـحــالــة ذهـنـيــة أكـثــر منها واقـعـيــة.
ّ
في كل واقعة تحصل في البلد أو في املنافي
ّ
تتكرر هذه العملية
التي تحتضن السوريني
وتكرر معها أنماطًا من األداء لم تعد ّ
ّ
تعبر في
ّ
الواقع عن أي حساسية تجاه الوضع الراهن.
إذ ي ـف ـتــرض ب ــأن ت ـكــون أن ـم ــاط الـتـعـبـيــر عن
الواقع مطابقة لدرجة ّ
تطوره وتعقيده ،وهذا
ّ
األمر ينسحب على كل إفرازات األزمة بما في
ّ
ّ
واملتفرعة
ذلــك املــوقــف مــن األنظمة املـتـعــددة
التي باتت تحكمنا .والحال أن ذلك ال يظهر
في ّ
أي من السرديات التي تتعامل مع الواقع
حاليًا ،حيث تسود رواية أو روايتان فقط ملا
ّ
يحدث ،في حني أن املطلوب هو إبراز الطابع
املتناقض لـلــواقــع وال ــذي يستحيل اختزاله
فــي ســرديـتــي الـنـظــام وامل ـعــارضــة أو النظام
وداعش.

الموقف من اغتيال زهران علوش
ليست «االل ـت ـبــاســات» هـنــا تعبيرًا عــن واقــع
بـ ـق ــدر مـ ــا هـ ــي ت ـع ـب ـيــر عـ ــن مـ ــواقـ ــف تـحـتـكــر
ّ
وتؤوله وفقًا ملا تعتقد أنه «الحقيقة
تفسيره
املطلقة» ،وقد ظهر هذا األمر جليًا في املواقف
املتضاربة من اغتيال زهــران علوش .فقد ّ
تم
ال ـت ـعــامــل م ــع عـمـلـيــة ّاالغ ـت ـي ــال ان ـط ــاق ــا من
ّ
االرت ـب ــاط ــات ال ـتــي يـمــثـلـهــا ك ــل طـ ــرف ،وه ــذا
يعني أن املــوقــف سيكون جزئيًا بالضرورة
ولــن يـقــدم ملــن يــريــد «ال ـصــورة الـكــامـلــة» عما
ً
ّ
يتطرق أصال إلى الحيثية
النقاش لم
حدثّ .
ّ
حدود
عند
ـراوح
ـ
ي
ـل
ـ
ظ
و
الرجل
لها
يمث
ُ
التي ّ
ال ـت ـشــفــي أو ال ـت ـعــاطــف ،وح ـتــى ع ـنــدمــا ق ـ ّـدم

مــوقــف عـقــانــي يــديــن عـلــوش والـسـلـطــة معًا
ّ
بـقـيــت األم ـ ــور بــالـنـسـبــة إل ــى ال ـن ــاس مـعــلـقــة
وملتبسة ،ألن من قـ ّـدم هــذا املوقف لم يجرؤ
عـ ـل ــى ت ــوضـ ـي ــح األم ـ ـ ـ ــور كـ ـم ــا هـ ـ ــي ،وب ـق ـيــت
إدان ـت ــه ف ــي حـ ــدود الـلـيــاقــة الـسـيــاسـيــة الـتــي
ي ـف ـتــرض ـهــا االنـ ـتـ ـم ــاء إلـ ــى «ال ـ ـث ـ ــورة» .فـعـنــد
ه ــؤالء ال ت ــزال «ال ـث ــورة» هــي املــرجـعـيــة التي
يجرى االحتكام إليها لتفسير الواقع وأخذ
مــواقــف مــن تـطـ ّـوراتــه ،وعندما يتم فعل ذلك
ف ــي م ــوض ــوع زهـ ــران ن ـكــون أمـ ــام لـيــس فقط
تجاهل ملا يقع خــارج املرجعية وإنما أيضًا
ّ
إنـكــار لـكــل املــرجـعـيــات األخ ــرى الـتــي يحتكم
إليها سوريون آخرون ال يعتبرون «الثورة»
مــرجـعـيـتـهــم .ف ــي أف ـضــل األح ـ ــوال يـعـ ّـبــر هــذا
األمـ ـ ــر ع ــن اح ـت ـك ــار ل ـل ـت ــأوي ــل وي ـف ـض ــي إل ــى
ّ
نتائج ليست مـعـ ّـبــرة تـمــامــا عــن الــواقــع ،أما
ف ــي أســوئ ـهــا ف ـ ُـي ـ َـع ـ ّـد اف ـت ـئــاتــا ع ـلــى آخ ــري ـ ّـن ال
يعنيهم أن يـكــون زه ــران عـلــوش ضـحـيــة أم
ال ،وهؤالء هم على األغلب املعنيون أكثر من
سواهم بنقاش الحيثية الفعلية التي يعبر
عـنـهــا ال ــرج ــل وال ـت ــي ج ــرى تـجــاهـلـهــا تمامًا
ّ
الخاصة بالحدث ،ســواء تلك
فــي الـتــأويــات
املعارضة منها أو املوالية.

في الموقف من سلطة زهران
الشريحة األخيرة تعتبر نفسها غير معنية
بــالــوقــوف إل ــى جــانــب الـسـلـطــة أو املـعــارضــة
ّ
فــي مــوقـفـهـمــا مــن زهـ ــران ع ــل ــوش ،فـهــي وإن
كانت موالية ظاهريًا إال أن مواالتها ليست
هي املعيار الحقيقي في الحكم على الرجل،
بدليل أنها تلوم السلطة على تقاعسها في
قضية معتقلي عدرا العمالية ،وهي القضية
ال ـت ــي ال ي ـج ــرؤ أحـ ــد ع ـلــى ت ـنــاول ـهــا حينما
يـتـ ّـم الـتـطــرق إلــى مــوضــوع زه ــران .بالنسبة
إلــى مثقفي املعارضة ال تعني هــذه القضية
ً
شيئًا وال تدخل أصــا في الحساب الجاري
بـيـنـهــم وب ــن ال ــرج ــل ،فـعــاقـتـهــم ب ـع ـلــوش ال
تحكمها إال مرجعية «الثورة» ،وهذه األخيرة
ت ـق ـتـ ّـص ف ـقــط لـضـحــايــاهــا بـيـنـمــا الـضـحــايــا
اآلخ ـ ـ ــرون ال ي ـق ـعــون ف ــي م ـح ــور اهـتـمــامـهــا،
ول ــذل ــك تـتـنــاســاهــم أو ت ـت ــرك أم ــره ــم لنخبة
ـارض من
املـ ــوالة .ه ـكــذا ،يـصـبــح املــوقـ
ـف امل ـع ـ ِ
ّ
زهـ ـ ـ ــران م ـح ـك ــوم ــا ف ـق ــط ب ـت ـن ــك ــره «لـ ـلـ ـث ــورة»
واعتقاله لناشطيها ،وال يعود أمــر سلطته

ال ينفع أن تدين جرائم السلطة وأنت تتغاضى عن جرائم جيش اإلسالم أو جيش الفتح (األناضول)

التي تقصف املدن كما يفعل النظام وتعتقل
الـنــاس وتحبسهم فــي أقـفــاص مهمًا .لطاملا
كان موقفهم منه هكذا ،ولم يعمدوا أبدًا إلى
ّ
تطويره رغــم كــل التغيرات التي طــرأت على
الــوقــع فــي الغوطة الشرقية .بالنسبة إليهم
لم تكن املشكلة أبـدًا في طبيعة هذه السلطة
وفي بنيتها القمعية التي تتماثل إلى حدود
مـعـ ّـيـنــة مــع بـنـيــة الـنـظــام ب ـقــدر مــا كــانــت في
ّ
ـارض داخــل
توجهها إلــى إنـهــاء النشاط املـعـ ِ
الغوطة وحصره بالقنوات التي يعبر عنها

جـيــش اإلسـ ــام وب ــاق ــي الـفـصــائــل املتحالفة
معه .وهو ما انعكس على مجمل مقاربتهم
ّ
الخاصة بسلطة زهــران،
للقضايا الحقوقية
ف ـع ـن ــدم ــا ال يـ ـك ــون ه ـن ــال ــك أس ـ ــاس م ـش ـتــرك
ل ـل ـع ـمــل ب ـي ـن ـهــم وب ـ ــن م ـع ـظــم ض ـح ــاي ــا ه ــذه
السلطة يصبح من الطبيعي أن ُي َ
تعامل مع
قضيتهم قبل اختطاف رزان واملجموعة أو
بعده «كقضيةٍ جزئية» وأال يجرى اعتبارها
ّ
يخص كل املتضررين من سلطة
شأنًا عامًا
ّ
ّ
علوش .واملشكلة األكبر أن النخب املعارضة

هكذا إذًا :سمير قاتل أطفال!
صادق النابلسي *
ـض س ـ ــاع ـ ــات عـ ـل ــى اغـ ـتـ ـي ــال عـم ـيــد
ل ـ ــم ت ـ ـمـ ـ ِ
األس ـ ـ ـ ــرى املـ ـ ـق ـ ــاوم س ـم ـي ــر الـ ـقـ ـنـ ـط ــار حـتــى
انهالت التعليقات ،على وسائل التواصل
بعضها وجــود
االجـتـمــاعــي ،وال ـتــي عـكــس
ّ
خ ـ ــراب ذه ـن ــي أك ـث ــر ع ـم ـقــا م ـمــا ك ــن ــا ن ـظــن.
ن ـ ّـبـ ـهـ ـن ــا الـ ـبـ ـع ــض ف ـ ــي كـ ـلـ ـم ــات ــه إل ـ ـ ــى أن ـن ــا
ّ
شقية
كلبنانيني ال نــواجــه أزم ــة هــويــات
ومـمــزقــة فحسب ،بــل أزم ــة فــي التعبير عن
ا ُمل ـشــاعــر وت ـ ّحــريــك األف ـك ــار ال ـتــي تـ ــدور في
خلدنا ،وكــأنــه تتعذر علينا إقامة عالقات
مـ ـت ــوازن ــة ب ــن ال ـق ـن ــاع ــات ال ـخ ـف ـيــة وال ـق ـيــم
الـجــوهــريــة الـثــابـتــة فــي األدي ــان واملستقرة
ل ــدى ال ـش ـع ــوب .ف ــأن ي ـت ـحــول االفـ ـت ــراق في
ال ـس ـي ــاس ــة إل ـ ــى تـ ـغ ـ ّـول وت ـ ـطـ ـ ّـرف وه ــذي ــان
واستنتاجات أخالقية ساذجة فهذا يعني
أن ـنــا نـفـتـقــر إل ــى ف ــن ال ـع ـيــش ،وهـ ــذا يعني
ّ
أن املـ ــرض ل ــم يـفـتــك ف ــي ســامــة بصيرتنا
ح ـي ــال ال ـس ـل ـطــة وال ـس ـي ــاس ــات وال ـخ ـي ــارات
ّ
ّ
فـقــط ،بــل أمـســك بــالـحــواس فشلها وانـســل
ّ
فشوهه والـنــزعــات فشيطنها،
إلــى الخيال
ّ
ح ـتــى ب ــات أح ــدن ــا ي ـس ــوغ ال ـق ـتــل أو الـقـمــع
أو السبي أو اإلبــادة الجماعية ...ال نسبيًا
ب ــل بـنـحــو مـطـلــق وف ــي إط ــار املــواج ـهــة مع
«اآلخر» .هكذا تخرج الكلمات من صميمها
إل ــى ال ـف ـضــاء االف ـتــراضــي ان ـف ـعــاالت تائهة
ثم تتحول إلــى تصرفات شائنة تخلو من
ّ
واملجد .وهذا إن دل على
البطولة ّ والشرف
ّ
ّ
شيء فإنه يــدل على أننا نعيش في الوهم
ّ
من أن الحاضر واضــح والوقائع جلية أما
األخـ ـط ــاء ف ـهــي ال ـت ــي ح ـصـلــت ف ــي املــاضــي
ّ
حصرًا ،ويــدل أيضًا على مشكلة كبيرة في
األخ ــاق ،فـهــذا ال ــذي يعيش ضـمــن ج ــدران
م ـج ـمــوعــة م ــن ال ـق ـيــم االل ـت ـقــاط ـيــة املـهـ ّـجـنــة

غــب الطلب ،واأله ــواء الشخصية ،يتخطى
األس ــس والـتـقــالـيــد الــروح ـيــة الــراس ـخــة في
تـنـظـيــم ال ـع ــاق ــات ب ــن ال ـب ـش ــر ،مـسـتـهــدفــا
ّ
ت ـم ــزي ــق ك ــل ص ـل ــة ت ــرب ـط ــه بـ ــاآلخـ ــر ،وك ـ ــأن
ّ
الـعـيــش ال يـسـتـقـيــم إال عـبــر الـتـخــلــص من
صيغة «اآلخر» وعبر رؤية األمور منفصلة
واملسارات متباعدة.
فما جرى على ألسنة البعض بحق القنطار
ٌ
فج شديد اإلسفاف ،يقفز خارج سياق النقد
حتى لو كان الذعًا ،ويتجاوز حدود الحرمة
حتى لو كان امليت عدوًا .إذ يمكننا بسهولة
ومن خالل متابعة التعليقات التي صدرت
ّ
ُبـعـيــد إع ــان اغـتـيــال الـقـنـطــار أن نـعــرف أن
بيننا كلبنانيني فراغات هائلة تحجبنا عن
إدراك الحكمة في اتخاذ املواقف والتعبير
عن املشاعر واألفكار إزاء املشاكل والوقائع
الـتــي تــواجـهـنــا .فــي ح ــاالت معينة يسيطر
على البعض الجهل التام في مقاربة قضية
من القضايا ،وفي حاالت أخرى ال ُيرى من
الحقائق إال أجزاء محدودة منها ،وفي األعم
ّ
األغلب فإن طير العقالنية يبقى مستترًا إال
عـلــى مــن ان ـخــرط فــي نـســق مـعــرفــي وقيمي
يـسـمــح بــربــط األمـ ــور وتحليلها لـلــوصــول
إلى نتائج واقعية ومعنوية .هنا ال بد من
ال ـت ـســاؤل ب ـقــوة ح ــول الـثـقــافــة ال ـتــي تصنع
عــامل ـنــا ال ـص ـغ ـيــر وعــاقــات ـنــا االج ـت ـمــاع ـيــة.
يجب أن نعرف في أي أجواء نعيش؟ وماذا
نتعلم؟ ومل ــاذا لدينا هــذا الـعــدد الهائل من
اللغات الخاصة؟ ملــاذا نحن منغمسون في
عـصـبـيــات ال يـسـعـهــا س ــوى تـعــزيــز ال ــرؤى
ّ
املشوهة البسيطة التي هي إحدى
اآلحادية
الـحـيــل ال ـبــارعــة للنفس لـتـبــريــر مــا يصدر
عنها.
وأن ــا لــن أحـشــد فــي هــذه املـقــالــة كــل مــا قيل
وهـ ـ ــذا غ ـي ــر م ـم ـك ــن ،ولـ ـك ــن س ــآخ ــذ ك ـل ـمــات

بعض النخبة التي تمثل وجدانيًا وفكريًا
كــل الـتـعـلـيـقــات الـكــريـهــة ال ـتــي سـيـقــت ضد
الـقـنـطــار وم ــن يـتـحــالــف مـعـهــم وبــاألخــص
ً
ح ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه .ف ـم ـث ــا هـ ـش ــام م ـل ـح ــم ي ـك ـتــب:
«سمير القنطار قاتل أطفال بالنسبة لي».
فما الذي يجعل مثقفًا كهشام ملحم سجني
«طوطم» املعايير األميركية واإلسرائيلية
والـسـعــوديــة؟ مــا ال ــذي يجعله يـعــدم وعيه
ّ
ال ـتــاري ـخــي إل ــى ه ــذا ال ـحــد ويـقـطــع ب ــأن ما
ي ـف ـع ـلــه س ـم ـي ــر فـ ــي سـ ــوريـ ــا هـ ــو م ـم ــارس ــة
مـهـنــة ق ـتــل األط ـف ــال ت ـح ــدي ـدًا؟ ه ــل م ــا قــالــه
هشام حقيقة علمية ثابتة أم خيال زائــف
اس ـتــدعــاه تـحــت وط ــأة إح ـســاس ح ــاد نــزق
وحقد مكتوم؟ ّأما مي شدياق التي تعيش
ّ
تمزقات نفسية مستدامة وأمراض عصبية
قــديـمــة ،فيمكن ال ـقــول إن ـهــا ال تنتمي إلــى
فصيلة الفكر وإنما إلى شكالنية خالصة.
تمضي من زعيق إلى آخر ألنها لم تستطع
أن ت ـت ـخ ـطــى ف ــي اح ـت ـج ــاج ـه ــا ع ـل ــى ح ــزب
الـلــه ح ــدود الضغينة والشحناء املستقرة
داخ ـل ـه ــا .ت ـق ــول« :حـ ــزب ال ـل ــه ُي ـق ـحــم لـبـنــان
فــي  2006فــي ح ــرب مــع إســرائ ـيــل ليصبح

ّ
إننا أمام نخبة
جرفتها دوافع االختالف
إلى العمى األخالقي

سـمـيــر ال ـق ـن ـطــار أس ـي ـرًا مـ ـح ــررًا ،ث ــم يقحم
نفسه فــي حــرب ســوريــا فــي  2015فيصبح
ً
مناضال شهيدًا» .هكذا بكل بساطة تضع
ال ـش ــدي ــاق اإلط ـ ــار ال ـتــاري ـخــي ل ـل ـصــراع بني
حــزب الله والكيان اإلسرائيلي ،وخلفيات
ت ــدخ ــل ال ـح ــزب ف ــي س ــوري ــا ض ـمــن مـعــادلــة
ب ــال ـغ ــة الـ ـسـ ـخ ــفّ .أمـ ـ ــا ع ـل ــي ال ـش ـي ــخ ع ـمــار
الـقـيــادي فــي الـجـمــاعــة اإلســامـيــة ورئـيــس
امل ـن ـظ ـمــة الـلـبـنــانـيــة ل ـل ـعــدالــة فـيـنـشــر على
ّ
صفحته التعليق التالي« :نرجو أن سمير
ال ـق ـن ـطــار ال ـ ــذي ش ـ ــارك ف ــي تــدم ـيــر ســوريــا
وذبح أطفالها وإ ُحــراق مساجدها ...نرجو
ّ
أن هــذا املجرم قد قتل على أيــدي املسلمني
املــؤمـنــن املـجــاهــديــن املــرابـطــن الصابرين
امل ـص ــاب ــري ــن» .وع ـم ــار الـ ــذي يـكـتــظ ص ــدره
بالضغينة على حزب الله وإيران وسوريا
ه ــو حـلـيــف ســابــق ل ـهــم .ق ــرر بـعــد «الــربـيــع
ال ـع ــرب ــي األش ـ ــم» إخ ـف ــاء مــام ـحــه الـقــديـمــة
وت ـغ ـل ـيــب ال ـن ــزع ــة اإلن ـس ــان ــوي ــة ل ــدي ــه عـلــى
أطفال سوريا الذين يذبحهم «املجرم سمير
القنطار» .فهل ما يقوله األستاذ الجامعي
هـ ـ ــو مـ ـ ــن قـ ـبـ ـي ــل مـ ـ ــا يـ ـ ـج ـ ــري ع ـ ـلـ ــى مـ ـس ــرح
الالمعقول ،أو من نوع التضليل الواعي ،أو
مــن طبيعة النشاط املتعالي الــذي يتم في
أفق من التجريد املحض بسبب فراغ داخلي
أو إح ـبــاط إيــديــولــوجــي ،أو بـفـعــل مشكلة
م ـب ـه ـمــة ت ـج ـعــل ال ـن ـف ــس م ــرت ـع ــا ل ـل ـخــرائــب
وال ـت ـف ـ ّـس ــخ واألمـ ـ ـ ــال ال ـض ــائ ـع ــة .م ــا يـقــولــه
الــرجــل يحتاج حقًا إلــى تفسير يــربــط بني
أبعاد اضطراباته التي أوصلته إلى سلسلة
من التخرصات والشعارات القشرية .فهو
ّ
مصر منذ ترأسه منظمة العدالة هذه على
ممارسة أسوأ أنواع التضليل عبر املنطلق
املذهبي ولكن بشكل بائس وسطحي .ومع
قــراء تــه ه ــذه الـسـطــور أتخيله يـقــول شيئًا
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ً
وصول املعارضة إلى السلطة مستقبال.

في الموقف ُ
الصوري

يمكننا اعـتـبــار ذل ــك بــاإلضــافــة إل ــى التمييز
الـ ـح ــاص ــل تـ ـج ــاه ض ـح ــاي ــا ب ـع ـي ـن ـهــم مــوق ـفــا
ُصـ َـوريــا مــن السلطة .إذ بعد انتهاء مفاعيل
«ال ـث ــورة» ووق ــوع الـبـلــد تـحــت حـكــم سلطات
ّ
متعددة أصبح املوقف األخالقي من السلطة
مشروطًا بــإبــداء مــواقــف مــن الجميع بما في
ذلك السلطات التي يؤيدها املعارضون ،حيث
ال ينفع أن تــديــن جــرائــم السلطة فــي دمشق
وأنت تتغاضى عن جرائم جيش اإلسالم في
الـغــوطــة الـشــرقـيــة أو جـيــش الـفـتــح فــي ادلــب
وريفها أو جماعة نور الدين زنكي في حلب.
املــوقــف مــن السلطة وحــدهــا ال يـعــود مجديًا
هـنــا ،فهي لــم تعد منذ فـتــرة الـفــاعــل الوحيد
وح ـتــى ل ــو اع ـت ـبــرنــاهــا األك ـث ــر قـ ــدرة م ــن بني
الفاعلني على ارتـكــاب الجرائم -وهــو محض

ً
النقاش لم ّ
أصال
ق
يتطر
ّ
إلى الحيثية التي يمثلها علوش

ُ َ
ال تــرى في ذلــك تناقضًا بني خطابها املعلن
وان ـت ـه ــاج ـه ــا مل ـس ـلــك ج ــزئ ــي فـ ــي ال ـت ـعــاطــف
م ــع ال ـض ـحــايــا ،وه ـ ــذا بــال ـت ـعــريــف ه ــو أصــل
التمييز ال ــذي يــرافــق عـمــل السلطة ويسمح
لها بتقسيم الناس وفقًا لتراتبية طبقية أو
عنصرية إلى درجــات .وإذا ّ
طبقنا هذا األمر
على حــالــة املـعــارضــة الجزئية أو املوضعية
ّ
ل ـس ـل ـط ــة عـ ــلـ ــوش نـ ـك ــون ف ـع ـل ـي ــا إزاء نـخــب
تتعامل بتمييز واضح تجاه ضحايا الرجل،
ّ
ُ
فــتـعـلــي مــن ش ــأن خـمـســة أو ســتــة مناضلني

وم ـن ــاض ــات وت ـص ـنــع ل ـهــم س ــردي ـ ّـات تـلـيــق
بـهــم وبتضحياتهم (وه ــم يـسـتـحــقــون أكثر
من ذلــك بالفعل) ،وتترك الباقي (وتعدادهم
يصل إلى أكثر من ألفي عائلة) ملصيرهم على
ّ
الخاصة
اعتبار أنهم ال يستوفون املعايير
بالضحايا .هــذا ال َيـ ُـجـ ُّـب فقط فـكــرة العدالة
الـ ـت ــي ت ـت ـهــم املـ ـع ــارض ــة ال ـن ـظ ــام بـتـغـيـيـبـهــا
ّ
ّ
للمتمردين الفقراء بل
مقاصة
وتحويلها إلى
ّ
يؤسس أيضًا ملنهج في العمل تجاه الفقراء
ّ
وامل ـهــم ـشــن م ــن ال ـب ـي ـئــات امل ــوال ـي ــة ف ــي حــال

ّ
أبعد مما قاله في عالنيته يسفه فيه كل من
هو في محور القتل واإلجرام من حزب الله
سوريا فإيران!
إلى
ّ
أعتقد أنـنــا أم ــام نخبة راسـفــة فــي ّأميتها.
ن ـخ ـبــة ت ـيـ ّـب ـســت ع ـلــى ق ـنــاعــات ـهــا .جــرفـتـهــا
دواف ـ ـ ــع االخ ـ ـتـ ــاف إل ـ ــى ال ـع ـم ــى األخ ــاق ــي
والـثـقــافــي وال ـت ـحــول إل ــى ب ــوق ل ـلــدفــاع عن
أسـ ــوأ األن ـظ ـمــة املـلـكـيــة الـتـكـفـيــريــة وأس ــوأ
الخيارات السياسية ،وانساقت مع مغريات
الـسـلـطــة وال ـن ـفــط والـطــائـفـيــة إل ــى املــواقــف
اإللهائية التضليلية التخديرية التافهة .في
عام  2006على سبيل املثال وخالل العدوان
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي عـ ـل ــى لـ ـبـ ـن ــان أدركـ ـ ـن ـ ــا حـجــم
التناقض الــذاتــي لهذه النخبة ووظيفتها
في أن تقودنا إلى شقاء يتغذى من ضعفنا
واس ـت ـس ــام ـن ــا أمـ ـ ــام الـ ـع ــدو اإلس ــرائ ـي ـل ـ ّـي.
وجـهــت ج ــام غضبها عـلــى ح ــزب الـلــه ألنــه
فـضــح زي ــف ش ـعــارات ـهــا وكــذب ـهــا ،فـلــم تكن
مناداتها بالسيادة واالستقالل إال تعمية
لتمرير مـشــروع التبعية وتقسيم املنطقة
تـحــت مـسـمــى «ال ـش ــرق األوسـ ــط ال ـجــديــد».
هـ ـ ــذه ال ـن ـخ ـب ــة وصـ ـم ــت حـ ـ ــزب الـ ـل ــه خ ــال
مـقــاومـتــه ال ـع ــدوان اإلســرائ ـي ـلــي بــالـجـنــون
والـعــدمـيــة ومـنـهــم الـعـمـيــد املـتـقــاعــد وهبة
ً
قاطيشا الذي ردد كالمًا مماثال بعد اغتيال
ً
الجزيرة الفضائية قائال:
القنطار على قناة ّ
«ح ــزب ال ـلــه ي ـعــرف أن ــه فــي ح ــال ّحـصــل رد
كـبـيــر م ــن ج ـن ــوب ل ـب ـنــان يـعـنــي أنـ ــه يفتح
حربًا كحرب تموز ال قدرة على لبنان على
ّ
تحملها وال على الشعب اللبناني ،والشعب
الخطيئة التي هي شبيهة
لن يغفر له هذه
ّ
بخطيئة تموز» .أي أنــه يعرض لبنان إلى
مخاطر ال قدرة على احتمالها فيما الواقع
ّ
والحقيقة أن لبنان خــرج مــن هــذه الحرب
أصلب عودًا وأقوى على مواجهة اعتداءات

إسرائيلية مقبلةّ ،أما الشعب الذي ثبت في
أرض ــه وح ـمــى امل ـقــاومــة وتـحـ ّـمــل صــواريــخ
الـحـقــد اإلســرائـيـلـيــة وع ــذاب ــات ال ـجــراح في
أش ـ ـ ّـد ال ـ ـظـ ــروف ِح ـل ـك ــة ه ــو ال ـ ــذي قـ ــال عـنــه
األمــن العام لحزب الله السيد حسن نصر
ال ـل ــه «يـ ــا أش ـ ــرف الـ ـن ــاس وأطـ ـه ــر الـ ـن ــاس».
وعند اندالع الحرب في سوريا أرادت هذه
الـنـخـبــة طــريــق ال ـنــأي بــالـنـفــس ،فــي الــوقــت
ال ــذي تتحرك فيه خــرائــط املنطقة وتتبدل
ّاملعالم الجيوسياسية الذي أصبح واضحًا
أنها تقود إلى نهايتنا ،بينما نستطيع أن
نحمي أنفسنا وبلدنا وتحصني صيغتنا
ال ـت ـعــاي ـش ـيــة أح ـ ـ ــرارًا مـسـتـقـلــن ب ـع ـي ـدًا عــن
ال ـصــراخ األب ــح ال ــذي ال يسمعه الـكـبــار في
العالم!
امل ـش ـك ـل ــة فـ ــي هـ ـ ــذه ال ـن ـخ ـب ــة أنـ ـه ــا ال ت ــرى
م ــن ال ـبــدائــل امل ـتــوفــرة ملـجــابـهــة الـتـحــديــات
الـ ـت ــي ي ــواج ـه ـه ــا ل ـب ـن ــان س ـ ــوى ب ــدي ـل ــن ال
غـيــر :االنـكـفــاء وع ــدم امل ـبــادرة إلــى أي فعل،
واالعتماد على قوى خارجية ولو من خالل
عــاقــات التبعية مـعـهــا .لـكــن ه ــذه الـبــدائــل
هــروبـيــة تـكــرس قـيــم ال ـيــأس واالن ـه ــزام وال
ّ
تزود اللبنانيني بالوعي والثقة واالعتماد
ّ
عـ ـل ــى ال ـ ـ ـ ــذات وتـ ـح ــم ــل املـ ـس ــؤولـ ـي ــة ت ـج ــاه
ّ
األوضـ ــاع املـضـطــربــة ،ثــم إن املـخــاطــر أكبر
م ــن ال ــرك ــون إل ــى بــادت ـنــا الـقــديـمــة وأعـمــق
من االنجذاب السلبي نحو بلدان النفط أو
البقاء في الفراغ بانتظار «أن يأتي غودو»!
ّ
سمير كــان يعلم أن التضليل سيبلغ مداه
ّ
ّ
وصغارها سيحولونه
وأن كبار السحرة
ّ
إلى مجرم وقاتل أطفال ،لكنه لم يكن يبالي
بصوت الطبول ّ
حيًا كان أو شهيدًا .واختار
الساحة األكثر تعقيدًا والتباسًا ليشهد لها
باملقاومة ولتشهد له بعشقه لفلسطني!
* كاتب وأستاذ جامعي

اف ـتــراض ّ -فـهــذا ال يعني أنـهــا األس ــوأ ،كما ال
يـعـنــي غ ــض ال ـط ــرف ع ــن امل ـجــرمــن اآلخــريــن
أو اعـتـبــار أفعالهم «دفــاعــا عــن الـنـفــس» كما
يحصل مع املعارضة املسلحة في حلب.
هـ ــذه األخـ ـي ــرة ال تـسـيـطــر ف ـقــط ع ـلــى ال ـجــزء
الـشــرقــي مــن حـلــب وأجـ ــزاء أخ ــرى مــن ريفها
مـثـلـمــا ي ـج ــرى ال ـت ـعــريــف ع ـن ـهــا ف ــي أدب ـي ــات
املعارضة واإلع ــام القريب منها ،بــل تفرض
أيضًا (وهذا األساس) على الجزء الغربي من
املــديـنــة حـصــارًا ُمطبقًا وتـعــاقــب أهـلــه عقابًا
جـمــاعـيــا مـنــذ أك ـثــر مــن سـنــة ون ـصــف السنة
ب ـحـ ّـجــة م ــواالت ـه ــم ل ـل ـن ـظــام .وحـ ــن يقصفها
ّ
النظام (ويتخلل هذا القصف جرائم موصوفة
ضـ ّـد املدنيني) باستخدام البراميل املتفجرة
ال ت ـ ّ
ـرد كـمــا يـفـتــرض بـمـعــارضــة مـســؤولــة أن
تفعل على ثكناته أو مواقعه العسكرية وإنما
تـس ـتـهــدف ال ـب ـن ـيــة ً الـتـحـتـيــة ل ـل ـجــزء الـغــربــي
مــن املــديـنــة مــوقـعــة بها أكـبــر قــدر مــن الضرر
ّ
والتدمير .فــي كــل مـ ّـرة تفعل فيها املعارضة
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ذلــك تجد مــن يـبـ ّـرر لها فعلتها بذريعة أنها
ت ـح ـمــي نـفـسـهــا م ــن ب ــرام ـي ــل ال ـن ـظ ــام ،وحــن
يسقط ّ
جراء «مدافع جهنم» التي تستخدمها
ضحايا مدنيون يكون ّ
الرد بأنهم ثمن يتعيّ
على الـنـظــام (أو بيئته) دفـعــه ج ـ ّـراء ارتكابه
للمجازر فــي البيئة املقابلة .ال تبدو النخب
املعارضة وهــي تفعل ذلـ ًـك وتضفي الشرعية
عـلــى أع ـمــال الـقـتــل معنية بنظرية االت ـســاق،
حـيــث ت ـف ـتـ ِـرض ه ــذه األخ ـي ــرة حـ ـدًا أدنـ ــى من
ال ـت ـمــاســك ف ــي ص ـيــاغــة امل ـظ ـلــوم ـيــة وال ــدف ــاع
ّ
عنها في وجــه السلطةّ ،
الحد
أي سلطة .هــذا
بــدأ يغيب منذ فـتــرة ،وبالتحديد منذ بــدأت
«الثورة» في بناء سلطتها على أرض الواقع.
منذ ذلك الوقت والنخبة املعارضة في حيرة
م ــن أم ــره ــا ،ف ـ ًهــي أض ـف ــت ف ــي خ ـطــاب ـهــا منذ
ّ
البداية شرعية واضحة على العمل املسلح،
ّ
سيتحول بهذه السرعة
ولكنها لم تعتقد انه
إل ــى س ـل ـطــة ،وي ـش ــرع ف ــي ت ـقــويــض األس ــاس
األخــاقــي لعملها ونـضــالـهــا .ربـمــا ساعدها
الخروج من سوريا على التخفيف من تبعات
األمر على وجودها و«مصداقيتها» ولكنه لم
يحفظ لها الرصيد الذي بنته خالل وجودها
هنا ،فأضحت مواقفها تعبيرًا عن وجودها
فـ ــي الـ ـ ـخ ـ ــارج أكـ ـث ــر م ـن ــه فـ ــي الـ ـ ــداخـ ـ ــل .وم ــن
ّ
الطبيعي في هذه الحالة أن تكون املواقف أقل
ً
ّ
كلفة بكثير ،حيث يتطلب البقاء هنا ثمنًا لم
ً
تعد املعارضة النخبوية قادرة على ما يبدو
َ
ُ
على دفـعــه ،ومــن هنا يأتي املنحى الــصــوري
املتصاعد في مجمل انتاجاتها األخيرة .هذا
ّ
ال يقلل من قيمة ما تنتجه في الخارج ولكن
في غياب الفاعلية التي يتيحها الوجود في
الداخل يصبح التعبير عن املوقف أقــرب إلى
الفعل الرمزي ،وهو فوق رمزيته واضمحالل
ّ
يتغير كثيرًا ،ولم ينجح في توسيع
تأثيره لم
ّ
هــامــش الـتـضــامــن مــع أصـحــابــه ،فبقيوا قلة
ر ُغ ـ ــم ادع ــائـ ـه ــم ت ـم ـث ـيــل األكـ ـث ــري ــة الـشـعـبـيــة
امل ـض ـطـ َـهــدة .وف ــي ح ــال لــم تـتـغـ ّـيــر مقاربتهم
ّ
ل ـل ــواق ــع ه ـن ــا ،وظ ــل ــت ع ـل ــى ط ــوره ــا ال ــراه ــن
فسيصبحون عاجزين حتى عن التعبير عن
الحالة الشعبية السورية في الخارج ،حيث ال
وجود ملرجعة وحيدة يجرى االحتكام إليها
حني ُيراد التعبير عن أمر ما .وهذا «مصير»
ال يريده «للثوريني» حتى ّ
ألد خصومهم.
* كاتب سوري

بيان

«التونسية لمقاطعة إسرائيل»
ُ ّ
تحذر من تكريس سياسة التطبيع
قـ ـ ـ ّـررت ح ـكــومــة ال ـت ـحــالــف الــربــاعــي
ال ـ ـحـ ــاكـ ــم تـ ـعـ ـي ــن ال ـ ـسـ ـ ّـيـ ــد خ ـم ـيــس
ال ـج ـه ـي ـنــاوي وزيـ ـ ـرًا ل ـل ـخــارج ـيــة ،في
إطــار قــرار التعديل ال ــوزاري األخير.
ومعروف ّأن الجهيناوي ،الــذي عمل
ح ـتــى ال ـت ـعــديــل األخـ ـي ــر مـسـتـشــارًا
دي ـب ـلــومــاس ـيــا لــرئ ـيــس ال ـج ـم ـهــوريــة،
سـبــق ل ــه أن اضـطـلــع بـمـهـ ّـمــة تمثيل
ال ـن ـظــام الــدي ـك ـتــاتــوري ال ـســابــق لــدى
سـ ـلـ ـط ــة ال ـ ُـك ـ ـيـ ّــان الـ ـصـ ـهـ ـي ــون ــي فــي
فلسطني املحتلة .وقد سبق أن طالبت
بـعــض األط ـ ــراف الـسـيــاسـيــة بــإقــالـتــه
فــي  ،2011عـنــدمــا ك ــان كــاتــب دولــة
لـلـخــارجـيــة فــي الـحـكــومــة االنـتـقــالـ ّـيــة
التي ّ
ترأسها وقتئذ الرئيس الحالي
ُ
الـ ـب ــاج ــي ق ــائ ــد ال ـس ـب ـس ــي .وي ــذك ــر
ّأن ال ـح ـكــومــة ت ـضـ ّـم م ـنــذ تشكيلها
وزي ــرة أخ ــرى ،مـتـ ّ
ـورطــة فــي التطبيع
ّ
االقـ ـتـ ـص ــادي ،ه ــي الـ ـس ــي ــدة سـلـمــى
اللومي التي سبق لها أن زارت الكيان
ال ـص ـه ـيــونــي ق ـبــل الـ ـث ــورة ف ــي إط ــار
ّ
التجارية .كذلك ُس ّجل في
مشاريعها
خــال شهر كــانــون األول /ديسمبر
املنقضي مـشــاركــة الـنــاشـطــة يمينة
ثابت فــي برنامج ح ــواري على قناة
ّ
ّ
الصهيونية .ويمثل هــذا األمــر
24 I
خـطــوة غـيــر مسبوقة فــي سـيــاق ما
ّ
الجمعياتي»،
يمكن وصفه بـ«التطبيع

وذل ــك بـغـ ّـض الـنـظــر عــن م ــدى ّ
أهمية
م ــن قــامــت ب ــه وع ــن صــدقـ ّـيــة نفيها
الالحق لعلمها ّ
بهوية وسيلة اإلعالم
ّ
املذكورةّ .
ي ـج ــري كـ ــل هـ ــذا ف ــي ظـ ــل اس ـت ـمــرار
وت ـصــاعــد ج ــرائ ــم ن ـظــام االبــرتـهــايــد
الصهيوني ّ
ضد الشعب الفلسطيني
الشقيق ،وفي ٍّ
تحد صارخ للمشاعر
ال ـ ـقـ ــوم ـ ـيـ ــة واإلن ـ ـس ـ ــان ـ ـي ـ ــة ل ـل ـش ـعــب
التونسي ،وفي استهتار ّ
تام بمبادئ
ثورة  17ديسمبر التي كانت «الكرامة
الوطنية» أحد شعاراتها الرئيسية.
ويـ ـت ــراف ــق ال ـت ـس ــاه ــل ،بـ ــل ال ـ ـتـ ـ ّ
ـورط،
الـ ـ ــرس ـ ـ ـمـ ـ ــي مـ ـ ـ ــع ه ـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـخ ـ ـط ـ ــوات
ال ـت ـط ـب ـي ـعـ ّـيــة م ــع ت ـج ــاه ــل ال ـح ـكــومــة
الحالية ،والحكومات التي سبقتها،
ملـطـلــب ع ــدد م ــن ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة
وامل ـج ـت ـم ـعـ ّـيــة ب ـت ـجــريــم الـتـطـبـيــع مع
الكيان الصهيوني الذي عرف ذروته
خالل صياغة الدستور قبل سنتني.
ُ
تطالب الحملة
وبـنـ ًـاء على مــا تـقـ ّـدم،
ّ
ّ
التونسية ملناهضة التطبيع
الشعبية
مع «إسرائيل» ومقاطعتها بـ:
ـ أن تتراجع الحكومة عن قرار تعيني
ّ
ّ
للخارجية
خميس الجهيناوي وزيرًا
ّ
بـسـبــب ت ــورط ــه ف ــي تـطـبـيــع عــاقــات
الديكتاتورية مع الكيان الصهيوني.
وتعتبر ّأن الجهيناوي غير مـ ّ
ـؤهــل،

ّ
ّ
املهنية من
بغض النظر عــن كفائته
ّ
عدمها ،لتمثيل البالد التونسية في
عهد ما بعد الثورة .كما ّ
تجدد الحملة
مـطــالـبـتـهــا بــإقــالــة وزي ـ ــرة الـسـيــاحــة
سلوى اللومي لنفس السبب.
ـ ـ ـ أن ُي ـس ــرع مـجـلــس نـ ـ ـ ّـواب الـشـعــب
بــالـنـظــر فــي م ـشــروع قــانــون تجريم
الـتـطـبـيــع الـ ــذي ت ـقـ ّـدمــت ب ــه أك ـثــر من
ّ
برملانية في السنوات األخيرة،
كتلة
ّ
وال ـت ـص ــدي ــق ع ـل ـي ــه .ع ـل ـمــا بـ ـ ــأن ه ــذا
ّ
القانون يمثل مطلبًا شعبيًا ،وليس
فقط حزبيًا.
وتـهـيــب الـحـمـلــة الـشـعـبـ ّـيــة ملناهضة
التطبيع مــع كـيــان ال ـعـ ّ
ـدو ومقاطعته
ّ
بكافة القوى ّ
الحية للشعب التونسي
ّ
ّ
للتصدي لهذه االستفزازات
أن تتجند
ّ
ً
الخطيرة ،الـتــي ال تمثل اع ـتــداء على
االلتزام التونسي التاريخي بمناصرة
الـقـضـ ّـيــة الـفـلـسـطـيـنـ ّـيــة فـحـســب ،بل
وك ــذل ــك ان ـقــابــا واض ـح ــا ع ـلــى أحــد
مطالب ثــورة الشعب التونسي التي
َ
نادت ُب ْ
عيد إسقاط بن علي بتحرير
فـلـسـطــن ووق ــف الـتـطـبـيــع م ــع كـيــان
االحتالل الصهيوني.
ّ
ّ
التونسية
الشعبية
الحملة
ملناهضة التطبيع مع
«إسرائيل» ومقاطعتها
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تحقيق

ً
عن بيالروسيات رفضن مغادرة دمشق :أنا أصال سورية!
في وقت يغتنم فيه السوريون أي
فرصة للهرب من آالم الحرب عبر الهجرة
إلى أوروبا ،اختارت بعض النسوة من روسيا
البيضاء البقاء في دمشق ،ومتابعة
نشاطهن التجاري في شوارع العاصمة
وبيع األلبسة المستوردة
دمشق ــ ريما نعيسة
تـحـمــل انــاسـتــاسـيــا بـضــائـعـهــا يوميًا
م ــن بـيـتـهــا ال ـك ــائ ــن ف ــي حـ ـ ّـي امل ـ ــزة في
مدينة دمشق ،وتمضي باتجاه ساحة
املحافظة ،وسط العاصمة ،لتتجه بذلك
إلـ ــى ع ـم ـل ـهــا ،حــال ـهــا حـ ــال ال ـك ـث ـيــر من
ً
الدمشقيني« .أنــا أصــا ســوريــة» هكذا
تتحدث بلهجة مكسرة.
تجلس اناستاسيا مع رفيقاتها على
الرصيف املقابل ملبنى وزارة الصناعة:
«ه ــي أول م ــرة بـتـجــي ل ـع ـنــدي» هـكــذا
تـ ـق ــول فـ ــي وجـ ـ ــه كـ ــل غ ــري ــب ي ــزوره ــا
للمرة األول ــى .تـفــرش النسوة اآلتـيــات
مــن روس ـيــا الـبـيـضــاء بضائعهن على
ّ
ال ـط ــري ــق أو ي ـعــل ـق ـن ـهــا ع ـل ــى ال ـحــائــط
ب ـطــري ـقــة غ ـيــر قــانــون ـيــة ح ـيــث م ــا من
ترخيص يسمح بانتشار «البسطات
العشوائية» إال أن البلدية تغض النظر
ع ـن ـهــا .وال ـب ـض ــائ ــع عـ ـب ــارة ع ــن بعض
ً
األل ـب ـســة امل ـس ـت ــوردة ت ـ ــارة م ــن أوروبـ ــا
وتارة أخرى من تركيا.
ّ
ت ـج ـتـمــع ال ـن ـس ــوة األرب ـ ـ ــع كـ ــل ص ـب ــاح،

عــدا يــوم الجمعة ،عند ُ الــزاويــة املقابلة
ملبنى وزارة الصناعة ،ق َ
رب فندق الشام
الشهير ليبدأن رحـلــة العمل والبحث
ع ــن لـقـمــة ال ـع ـيــش .يـصـنـفــن الـبـضــائــع
مــن األق ــل سـعـرًا إل ــى األع ـلــى ،وتشتهر
بضائعهن بني سكان العاصمة بأنها
أق ــل سـعـرًا مـقــارنــة ب ــاألس ــواق القريبة
كسوق الحمرا والشعالن.
عــرفـهــن سـكــان دمـشــق جـيـدًا وحفظوا
أم ــاك ـن ـه ــن املـ ـتـ ـع ــددة ح ـت ــى صـ ــار لـهــن
زبائن خاصون .تقول هدى ،الطالبة في
جامعة دمشق« :ما بعرف اشتري غير
من هــون ،أسعار رخيصة ...ونفسيات
ل ـط ـي ـف ــة» .وتـ ـضـ ـي ــف« :كـ ـن ــت ص ـغ ـيــرة
وجـ ــارة سـتــي ك ــان اسـمـهــا فـيــرونـيـكــا.

كانت تجيب مالبس أجنبية ذات جودة
عــال ـيــة وأسـ ـع ــار م ـنــاس ـبــة ،وتـعــرضـهــا
بــالـشــارع مــع مجموعة مــن النساء من
وقتها وأنا ما بشتري غير منهن».
تطبعت اناساستيا اآلتية من روسيا
البيضاء بالكثير من أطباع السوريني
ّ
حتى صــارت تسمع فـيــروز كــل صباح
وهـ ــي تــرت ـشــف ف ـن ـجــان ق ـهــوت ـهــا .هــذا
م ــا يـخـبــرنــا ب ــه ص ــوت املـسـجـلــة الـتــي
تضعها بجانبها .هي أتت إلى سوريا
منذ  10سنوات مع صديقتها املتزوجة
بـ ــرجـ ــل سـ ـ ـ ـ ــوري .ت ـ ـقـ ــول فـ ــي حــدي ـث ـهــا
ل ــأخ ـب ــار« :س ــوري ــا فـتـحــت ل ــي نــافــذة
جــديــدة عـلــى الـحـيــاة وضمتني إليها
ب ـكــل ح ـن ــان ح ـتــى صـ ــرت أش ـع ــر بــأنــي

جزء منها» ،لكن ماذا عن قذائف الهاون
وأص ــوات الحرب املخيفة؟ تجيب« :ما
فــي شــي ب ـخــوف قــد الـفـقــر .وق ــت تنزل
قذيفة منتخبى بمحل قريب».
لـ ـ ــم تـ ـنـ ـقـ ـط ــع الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاق ـ ـ ــات الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــة
ال ـب ـيــاروس ـيــة ،بــل عـمـلــت الحكومتني
على تقويتها وتوثيقها خالل الخمس
ّ
سنوات املاضية ،إل أن خطورة العيش
في دمشق دفع سفارة روسيا البيضاء
قـبــل عــامـ ّـن إل ــى االعـ ــان عــن مساعدة
كــل مــن يــرغــب الـسـفــر .رفـضــن النسوة
البيالروسيات االقتراح وأصــررن على
البقاء في العاصمة التي ِبنت يعتبرنها
موطنهن األص ـلــي« .بـيــاروسـيــا دولــة
متواضعة جدًا مقارنة بجمالها اآلخذ»،

داخل كنيسة مار سركيس األرمنية في دمشق (لؤي بشارة ــ أ ف ب)

تـقــول آنــاسـتــاسـيــا ،لتضيف رفيقتها
الجالسة على كرسي بالستيكي وتقوم
بإخراج املالبس من األكياس وتعليقها
على الحائط« :بالشامّ في شغل كتير.
أم ــا ب ـي ــاروس ـي ــا ،ف ـكــنــا ن ـت ـعــذب كتير
لنالقي شغل ومستحيل نالقي» ،تقول
إيلينا .وتضيف« :لهذا السبب ما بترك
ســوريــا لــو بــدهــا تـشـعــل فــوقـهــا حــرب
عاملية ثالثة».
خ ــال س ـنــوات ال ـحــرب الـخـمــس ،خلت
ش ــوارع دمـشــق مــن ال ــزوار األجــانــب أو
املـقـيـمــن وه ــي ال ـتــي عــرفــت الكثيرين
منهم .غادرها الجميع في فترة الحرب
إذ رأت سـ ــوريـ ــا مـ ــن أخـ ـط ــر امل ـن ــاط ــق
ف ــي ال ـعــالــم .ف ـصــار غــريـبــا عـلــى سكان
ال ـع ــاص ـم ــة أن يـ ـشـ ـه ــدوا أج ـن ـب ـي ــا فــي
ً
شوارعهم املنكوبة« :غريبني فعال إذا
وكتار عم نفكر نسافر .ما عم أفهم
أنا
ّ
ليش هــنــي بقيانني ه ــون» ،تـقــول هبة
الواقفة أمام إحدى بسطات النسوة.
ب ـ ــدأت ه ـ ــذه امل ـه ـن ــة ف ــي الـ ـظـ ـه ــور مـنــذ
ح ــوال ــى ال ـ ـ  20ع ــام ــا ع ـنــدمــا انـفـصـلــت
بـيــاروسـيــا عــن االت ـحــاد السوفياتي.
وراحــت تنتشر في شــوارع خالل الـ 10
س ـنــوات األخ ـي ــرة ،إذ لــم تــؤثــر الـحــرب
عليها بشيء وصــارت جــزءًا من ذاكــرة
دمـ ـش ــق« .ال ـغ ــري ــب ف ــي ق ـصــة ال ـن ـســوة
البيالروسيات أنهن لم يغادرن دمشق
خالل الحرب وبقني في أماكنهن التي
يـتـخــذونـهــا م ــن ق ـب ــل» ،ه ــذا م ــا تـقــولــه
يارا ،وهي واحدة من الزبونات اللواتي
اعـ ـت ــدن أن ي ـش ـتــريــن م ــن انــاس ـتــاس ـيــا
ورفيقاتها.

تقرير

«النصرة» تضرب كفرنبل بـ«سيف الشرع» من جديد
صهيب عنجريني
م ـ ّـرة أخ ــرى سـ ـ ّـددت «جـبـهــة الـنـصــرة»
ـرع ال ـ ـسـ ــوري ل ـت ـن ـظ ـيــم ال ـق ــاع ــدة)
(ال ـ ـفـ ـ ً
ض ــرب ــة «م ـت ـش ـ ّـددة» ف ــي قــريــة كفرنبل
(ريف إدلب الجنوبي) التي ّ
تحولت في
مرحلة من ّاملراحل إلــى رمــز لـ«الحراك
ّ
اإلعالمي الــثــوري» .عناصر مسلحون
تابعون لـ«النصرة» داهموا أمس ّ
مقر
ّ
املحلي الذي يبث من
لـ«راديو فريش»
داخل القرية ،لتسري بعدها أنباء عن
َ
اعتقال ناشطني إعالميني اثنني ،هما
رائ ــد ال ـفــارس (مــديــر املكتب اإلعــامــي
لــ«مـجـلــس مــديـنــة ك ـفــرن ـبــل») ،وه ــادي
العبد اللهُ .
ويعد األخير أحد ّ
املقربني
مــن «الـنـصــرة» وواحـ ـدًا مــن الناشطني
اإلع ــامـ ـي ــن ال ــذي ــن ق ــام ــوا ب ـم ـح ــاورة
زع ـي ـم ـه ــا أب ـ ــو م ـح ـم ــد الـ ـج ــوالن ــي فــي
آخــر ظـهــور إعــامــي لــه (تـشــريــن ّ
األول

املـ ــاضـ ــي) .الحـ ـق ــا ،ن ـقــل ن ــاش ـط ــون عن
«مــؤس ـســة امل ـن ــارة ال ـب ـي ـضــاء» (الـ ــذراع
اإلع ــامـ ـي ــة ل ـل ـن ـص ــرة) ن ـف ـي ـهــا اع ـت ـقــال
ال ـع ـبــد ال ـلــه وتــأك ـيــد اع ـت ـقــال ال ـف ــارس.
ك ــذل ــك ،أدلـ ــى «ال ـقــاضــي ال ـع ــام لجيش
ال ـف ـت ــح» ع ـبــد ال ـل ــه امل ـح ـي ـس ـنــي بــدلــوه
ف ــي ال ـق ـض ـيــة ،ف ـق ــال ع ـبــر ت ـغ ــري ــدة في
م ــوق ــع «تـ ــوي ـ ـتـ ــر»« :أب ـل ـغ ـن ــي اإلخـ ـ ــوة
فــي الـنـصــرة أن ه ــادي لــم يعتقل ()...
نـنـتـظــر م ــن ال ـغــالــي هـ ــادي أن يــوضــح
األمر» .كما نقل الناشطون عن «قيادي
ّ
فــي ال ـن ـصــرة» تــأكـيــده أن «ه ــادي حــر،
َ
وسيفرج عن رائــد أيضًا» ،من دون أن
ّ
تتوافر أي معلومات تــؤكــد الـكــام ،أو
تـنـفـيــه .وأوضـ ــح عــام ـلــون ف ــي «رادي ــو
ّ
فريش» أن العناصر قاموا بـ«مصادرة
أجهزة البث ،وإغالق استوديو اإلذاعة
ومنع أي عضو في الراديو من االقتراب
والعمل» .وأفرغت «النصرة» ّ
املقر من

محتوياته ،وأبلغت العاملني أن املقر
ُمصادر ّ
ورددوا عبارة «ما بدنا إعالم
ه ــون» وفـقــا لـلـمـصــادر ذات ـهــا .ب ــدوره،
قــال خالد العيسى (أحــد العاملني في
ّ
اإلذاعة) إن عناصر «النصرة» أجبروه

عـ ـل ــى «دوس عـ ـل ــم الـ ـ ـث ـ ــورة» ب ـعــدمــا
اعتقلوا العبد الله وال ـفــارس .وأفــادت
ّ
م ـ ـصـ ــادر مـ ــن داخ ـ ـ ــل «ال ـ ـن ـ ـصـ ــرة» بـ ــأن
توقيف الفارس جاء على خلفية نقضه
ات ـفــاقــا يـقـضـ ّـي ب ــ«ع ــدم بــث املوسيقى
عبر األثير ،ألنها ّ
محرمة شرعًا» .وفي
ّ
ال ـ ّـس ـي ــاق ،أكـ ــد م ـص ــدر م ــن «ال ـن ـصــرة»
ّ
ّ
لــ«األخـبــار» أن «هناك أسبابًا شرعية
َ
استوجبت اإلجـ ــراءات ونحن
وجيهة
ّ
ّ
نـسـ ّتـغــرب ك ــل ه ــذه ال ـضــجــة ،سـبــق ان
أعلنا أننا سنطبق الشرع في املناطق
ّ
الحرة وهذا ما نقوم به» .وأضاف« :من
ال يـعـجـبــه ذل ــك فـلـيــذهــب إل ــى مـنــاطــق
ّ
ويطبق قوانينهم
سيطرة النصيريني
ال ـك ــاف ــرة .ال ـش ـهــداء ال ــذي ــن دف ـع ــوا ثمن
الـتـحـ ّـريــر قــامــوا بــذلــك لـيـســود الـشــرع
ّ
وي ـح ــق الـ ـح ــق»ُ .ي ــذك ــر أن «ال ـن ـص ــرة»
ّ
سـبــق لـهــا أن قــامــت ف ــي ك ــان ــون األول
 2014ب ــإج ــراءات مـشــابـهــة فــي الـقــريــة

ذاتها ،حيث عمدت حينها إلى «طمس
ال ـل ــوح ــات ال ـث ــوري ــة بــال ـلــون األس ـ ــود».
(«األخ ـب ــار» ،الـعــدد  ،)2478األمــر الــذي
فعل مشابهة ملا جرى أمس،
أثار ردود ٍ
َ
قبل أن ترضخ القرية لألمر الواقع.
ـت مـ ـت ــأخ ــر م ـ ــن لـ ـي ــل أم ـ ــس،
وف ـ ــي وقـ ـ ـ ـ ٍ
ك ـتــب ال ـع ـبــد ال ـل ــه ع ـلــى صـفـحـتــه على
«ال ـ ـف ـ ـي ـ ـس ـ ـبـ ــوك» ،تـ ـف ــاصـ ـي ــل إقـ ـتـ ـح ــام
«ال ـن ـص ــرة» مـقــر ال ــرادي ــو ،وإح ـت ـجــازه
م ــع رائ ـ ــد ال ـ ـفـ ــارس .وق ـ ــال ال ـع ـب ــد ال ـلــه
«لـ ـق ــد خـ ـلـ ـع ــوا كـ ــل األبـ ـ ـ ـ ــواب امل ـغ ـل ـق ــة،
واقتحموا املقر وداسوا على أغراضنا
وقــامــوا بمصادرتها» .وأشــار إلــى أنه
وب ـع ــد ن ـق ــاش ــات م ــع ق ـ ــادة وشــرع ـيــن
ف ــي «ال ـن ـص ــرة» ،ط ــوال أم ــس« ،أقـ ّـري ـنــا
بـ ــاملـخــالـفــات الـشــرعـيــة فــي مـنـشــورات
الـفــارس ،وأقــرت النصرة بخطئها في
اإلق ـت ـح ــام ،ووعـ ــدت ب ــإرج ــاع امل ـع ــدات،
وتم السماح لنا باملغادرة».

مشهد سياسي

ّ
دي ميستورا متفائل ...والصواريخ طريق «جيش االسالم» نحو الحل!
ال يـ ـ ــزال امل ــوف ــد األمـ ـم ــي إل ـ ـ ّـى س ــوري ــا
ستيفان دي ميستورا يضخ جرعات
التفاؤل في امكانية انعقاد املفاوضات
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة أواخـ ـ ـ ـ ــر الـ ـشـ ـه ــر الـ ـح ــال ــي.
الــرجــل ال ــذي «حـ ّـصــل» تأييد الــريــاض
ودمـ ـش ــق وط ـ ـهـ ــران الن ـع ـق ــاد «جـنـيــف
 »3ف ــي م ــوع ــده وف ــي «جـ ـ ّـو م ـنــاســب»،
ك ـ ّـرر مــن الـعــاصـمــة اإليــران ـيــة أم ــس ما
قــالــه فــي السعودية قبل أي ــام« :األزم ــة
الــدبـلــومــاسـيــة بــن الـسـعــوديــة وإي ــران
لــن تــؤثــر فــي امل ـفــاوضــات حــول الـنــزاع
ّ
السوري» .وأضاف أن «وزير الخارجية
السعودي أكد لي انه لن يكون هناك اي
تأثير من جهتهم ...وفي إيران وعدوني
بــالـشــيء نـفـســه» .وأشـ ــار إل ــى أن قطع

العالقات الدبلوماسية بني السعودية
وإيــران كــان مصدر القلق الرئيسي له
قـبــل زي ــارت ــه ،بـيــد أن ــه أك ــد عـقــب لقائه
وزير الخارجية اإليراني محمد جواد
ظريف أن املحادثات في جنيف ال يزال
من املمكن أن «تبدأ في ّ
جو مناسب».
فـ ــي د ّم ـ ـشـ ــق ،كـ ـ ــان «جـ ـي ــش االسـ ـ ــام»
امل ـصــنــف ارهــاب ـيــا بـحـســب «ال ـلــوائــح»
الـ ـس ــوري ــة وال ــروسـ ـي ــة وهـ ــو املـ ـش ــارك
فـ ّـي «هـيـئــة ال ــري ــاض» امل ـعــارضــة ،يــرى
أنـ ـ ــه «مـ ــن غ ـي ــر امل ـق ـب ــول ال ـح ــدي ــث عــن
ح ــل س ـي ــاس ــي ل ـل ـح ــرب ب ـي ـن ـمــا ي ـمــوت
الناس من الجوع والقصف» ،معتبرًا
ّ
أن «أف ـ ـضـ ــل س ـب ـي ــل الج ـ ـبـ ــار ح ـكــومــة
دمـ ـش ــق ع ـل ــى الـ ـت ــوص ــل ل ـت ـس ــوي ــة هــو

الحكومة السورية
مستعدة للمشاركة
في المحادثات

السماح للدول الشقيقة بتزويد الثوار
بصواريخ مضادة للطائرات».
وأب ـ ـل ـ ـغـ ــت الـ ـحـ ـك ــوم ــة الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــة دي
ميستورا أول من أمــس أنها مستعدة

للمشاركة في املحادثات ،لكنها أكدت
ضــرورة الحصول على قائمة بأسماء
شخصيات املعارضة التي ستشارك.
فــي مـ ــوازاة ذل ــك ،عـقــد مــؤتـمــر ممثلية
الخارج لـ«مجلس سوريا الديمقراطية»
في جنيف ،لتحديد العالقة مع القوى
السياسية والعسكرية الـتــي انضمت
ل ـل ـم ـج ـلــس ،وامل ــوق ــف م ــن «ج ـن ـيــف »3
وم ــن ق ــوى امل ـعــارضــة األخـ ــرى .ويــأتــي
ً
هذا االجتماع (السبت واألحد) تكميال
لالجتماع التأسيسي للمجلس الــذي
ُعـقــد فــي مــديـنــة املــالـكـيــة فــي الحسكة
يوم الثامن والتاسع من كانون األول.
واكـ ــد امل ـج ـت ـم ـعــون ،بــرئــاســة الــرئـيــس
املـ ـشـ ـت ــرك لـ ــ«املـ ـجـ ـل ــس» ه ـي ـث ــم م ـن ــاع،

على الوثيقة السياسية والتنظيمية
الـ ـ ـص ـ ــادرة ع ــن امل ــؤتـ ـم ــر ال ـتــأس ـي ـســي،
ال ـتــي تــؤكــد عـلــى «ال ـحــل الــديـمـقــراطــي
الـ ـسـ ـي ــاس ــي الـ ـتـ ـف ــاوض ــي فـ ــي عـمـلـيــة
التغيير الديمقراطي الشامل من خالل
ن ـظــام دي ـم ـقــراطــي بــرملــانــي ت ـع ــددي ال
مركزي ،والتأكيد على محاربة االرهاب
بـكــافــة اش ـكــالــه» .وأك ــد الـحـضــور على
أن «الـحــل السياسي يتطلب مشاركة
جميع االطـ ــراف الـسـيــاسـيــة وبحقوق
م ـت ـســاويــة ف ــي ال ـع ـم ـل ـيــة ال ـت ـفــاوض ـيــة
امل ـت ـعــددة االط ـ ــراف عـلــى اسـ ــاس بـيــان
ج ـن ـيــف وت ـف ــاه ـم ــات ف ـي ـي ـنــا وق ـ ـ ــرارات
مجلس االمن».
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)
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«أنصار الله» :وقف العدوان ثم الحوار
تشي المعطيات
األخيرة بتجميد العملية
السياسية لمصلحة العمليات
العسكرية .بعد المراوحة
وعدم الجدية التي أبداها
الطرف المؤيد للرياض
واالطراف الدولية الراعية
عقد محادثات تؤدي
إزاء ٍّ
الى حل سياسي ،أكدت
«أنصار الله» أن وقف
العدوان شرط لعقد أي
حوار ،ما يعني أن الكلمة
الفصل ستكون للميدان
في األيام المقبلة
صنعاء ــ علي جاحز
مع إعــان حكومة الرئيس الفار عبد
رب ـ ــه م ـن ـص ــور هـ ـ ــادي ت ــأج ـي ــل مــوعــد
ال ـجــولــة املـقـبـلــة م ــن امل ـف ــاوض ــات إلــى
الـعـشــريــن مــن الـشـهــر ال ـج ــاري ،أكــدت
حــركــة «أن ـصــار الـلــه» أنـهــا لــن تشارك
في محادثات قريبة ،وأن االولوية قبل
الحديث عن الحوار هي وقف العدوان
ورفع الحصار.
وكـ ـ ـ ــان ال ـ ـح ـ ــراك الـ ـسـ ـي ــاس ــي قـ ــد ع ــاد
إل ــى الــواج ـهــة فــي الـيــومــن املــاضـيــن
بــالـتــزامــن مــع جــولــة املـبـعــوث الــدولــي
ّ
اسـ ـم ــاعـ ـي ــل ولـ ـ ــد الـ ـشـ ـي ــخ الـ ـ ــذي ح ــط
ي ــوم أم ــس فــي صـنـعــاء ،فــي زي ــارة قد
ت ـس ـت ـغ ــرقأيـ ــامـ ــا ع ـ ــدة .وف ـ ــي حــديــث
مقتضب إلى وسائل االعالم في مطار
صنعاء ،أكد ولد الشيخ أنه سيلتقي
خالل الزيارة باألطراف السياسية في
صنعاء بهدفالتنسيق لعقد الجولة

ـدل
امل ـق ـب ـل ــة مـ ــن املـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات .ولـ ـ ــم يـ ـ ِ
ول ــد الـشـيــخ ال ــذي زار ال ــري ــاض وأبــو
ظبي خــال االيــام املاضية بمزيد من
املعلومات عن زياراته وال عن الجولة
املقبلة.
وعـ ـلـ ـم ــت «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» ب ـ ــأن امل ـب ـع ــوث
الدولي أجــرى مساء أمس لقاءات مع
حركة «أنـصــار الـلــه» وحــزب «املؤتمر
الـ ـشـ ـعـ ـب ــي الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام» ،ضـ ـم ــن ب ــرن ــام ــج
لقاءات مع القوى الوطنية املفاوضة
واملـ ـ ـ ـك ـ ـ ــون ـ ـ ــات ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة وبـ ـع ــض
األط ـ ــراف األخ ـ ــرى .وفـيـمــا ل ــم ُيكشف
عن نتائج تلك اللقاءات ،أكد املتحدث
الرسمي باسم «أنـصــار الـلــه» ،محمد
عبد السالم ،في حديث إلى «األخبار»،
أن زي ـ ــارة ول ــد ال ـش ـيــخ «ج ـ ــاءت ب ـنـ ً
ـاء
عـلــى طـلــب مــن األطـ ــراف الــوطـنـيــة في
ً
صنعاء» ،معلال ذلك الطلب بـ«اقتناع
بــأنــه ل ــم يـعــد ه ـنــاك إيـجــابـيــة م ــن أي
مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاورات أخـ ـ ـ ــرى ف ـ ــي أي م ـ ـكـ ــان».
وأضـ ـ ـ ــاف ع ـب ــد ال ـ ـسـ ــام« :ن ـع ـت ـق ــد أن
ال ــرؤي ــة اآلن أص ـب ـحــت واض ـح ــة لــدى
األمــم املتحدة بشكل كبير ،خصوصًا
بعد املشاورات األخيرة في سويسرا»،
الف ـتــا إل ــى أن املـســألــة األســاس ـيــة اآلن
أصبحت متمثلة في وقف العدوان.
وتفيد املعطيات بأن املوعد املفترض
للجولة الثانية من املفاوضات لم يعد
موعدًا مطروحًا ،وأنه «تأجل إلى حني
الـتـفــاهــم ح ــول مــوعــد آخ ــر وأج ـن ــدات
جـ ــديـ ــدة» .وفـ ــي ال ـس ـي ــاق ن ـف ـســه ،أكــد
مصدر سياسي مطلع لـ«األخبار» أن
من غير املمكن انعقاد الجولة الثانية
منتصف الشهر الجاري ،وهو املوعد
ال ـ ــذي ات ـف ــق عـلـيــه ف ــي خ ـت ــام الـجــولــة
الـ ـس ــابـ ـق ــة ،م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى أن امل ـب ـع ــوث
الــدولــي لــم ينجز حتى اآلن أي شيء
يخص تلك الـجــولــة ،ال على مستوى
التنسيق وال عـلــى مـسـتــوى اإلع ــداد.
ولفت املصدر إلى أن ولد الشيخ الذي
ج ـ ــاء ي ـح ـمــل ف ــي ج ـع ـب ـتــه م ـق ـتــرحــات
إلحـيــاء جولة جــديــدة مــن امل ـشــاورات،

ً
ظـ ــل م ـت ـج ــاه ــا األم ـ ـ ــر ط ـ ـ ــوال ال ـف ـت ــرة
املاضية كما لو كان ثمة توجه إلعطاء
العدوان السعودي فرصة ليحقق أي
إنجاز ميداني.
على الصعيد نفسهّ ،
جدد عبد السالم
ف ــي حــدي ـثــه إل ــى «األخ ـ ـبـ ــار» الـتــأكـيــد
على أن الــرؤيــة املــرســومــة حاليًا لدى
«ال ـقــوى الوطنية» (ال ـقــوى املناهضة
للعدوان) بالنسبة إلى الحوار املقبل
تتمثل فــي وق ــف ال ـع ــدوان والـحـصــار
ً
أوال قبل أي ح ــوار .وقــال «إذا لــم يكن
هـنــاك وق ــف ل ـل ـعــدوان وف ــك للحصار،
ف ــإن أي ح ـ ــوار ،مـهـمــا ك ــان ــت ال ــوع ــود
مــن األم ــم املـتـحــدة واملجتمع الــدولــي،
س ـ ـي ـ ـكـ ــون ض ـ ـع ـ ـي ـ ـفـ ــا» .وف ـ ـ ـ ــي ت ــذك ـي ــر
بالجولة السابقة فــي ســويـســرا ،قال

ع ـب ــد الـ ـس ــام إن وفـ ــد ص ـن ـع ــاء ذه ــب
ب ـن ـ ً
ـاء عـلــى وع ــود كـبـيــرة ب ــأن الـحــرب
ستقف« ،ولكن في الحقيقة ما حدث
هو أن الحرب توقفت في االيام الثالثة

وصل ولد الشيخ
إلى صنعاء بعد جولة
على الرياض وأبو ظبي
األول ــى مــع خــروقــات بسيطة ،أمــا في
الـ ـي ــوم ال ــراب ــع ف ـك ــان ه ـن ــاك خ ــروق ــات
كـبـيــرة ،وك ــان ال ـع ــدوان قــد أع ـ ّـد حملة
ع ـس ـكــريــة واسـ ـع ــة ف ــي الـ ـج ــوف ،وقــد
اسـتـهــدف جــويــا صـعــدة وصـنـعــاء ما

تجاهل ولد الشيخ في الفترة الماضية التنسيق بشأن المحادثات (أ ف ب)

أدى إل ــى س ـقــوط ض ـحــايــا مــدن ـيــن»،
معتبرًا أن أي حــوار في ظل استمرار
الحرب سيكون حوارًا عدميًا.
وفـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــا يـ ـ ـس ـ ــود ان ـ ـ ـط ـ ـ ـبـ ـ ــاع ش ـع ـب ــي
وسياسي يمني بعدم التعويل على
الـتـحــركــات الـسـيــاسـيــة ال ـتــي تــرعــاهــا
األمـ ــم امل ـت ـح ــدة ،ي ــرى ع ـبــد ال ـس ــام أن
األزمـ ــة الـسـيــاسـيــة اليمنية أصبحت
حــال ـيــا قــاب ـلــة ل ـل ـحــل ،وأكـ ــد أن ــه خــال
اللقاءات في الجولة السابقة «ملسنا
أن الجميع متفقون عـلــى الكثير من
الحلول ،بمعنى أنه لم يعد هناك أزمة
سـيــاسـيــة يـمـنـيــة ـ ـ يـمـنـيــة ،فالجميع
يريدون الحل أو متقاربون باتجاهه،
مـضـيـفــا ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه أن ال أحــد
يستطيع أن يذهب نحو الحل وهناك
ح ــرب ،بما فــي ذلــك االط ــراف االخ ــرى.
ورأى ع ـب ــد الـ ـس ــام أن امل ـش ـك ـل ــة فــي
الجولة االخـيــرة من املحادثات كانت
تكمن فــي أن السفير األمـيــركــي الــذي
كـ ــان مـ ــوجـ ــودًا ب ــال ـق ــرب م ــن جـلـســات
الـحــوار فــي مدينة بيال السويسرية،
هــو مــن أوق ــف ال ـح ــوار خ ــال الـجــولــة
ال ـســاب ـقــة ،ورفـ ــض ال ـت ـمــديــد ،رغ ــم أن
االمـ ـ ــم امل ـت ـح ــدة ك ــان ــت م ـس ـت ـعــدة ألن
تمدد ،وكذلك املستضيف السويسري،
وحتى الطرف اآلخر.
وفــي الوقت الــذي تعلو فيه االصــوات
امل ـط ــال ـب ــة بـ ـ ـض ـ ــرورة وق ـ ــف ال ـ ـعـ ــدوان
وال ـ ـح ـ ـص ـ ــار ق ـ ـبـ ــل أي نـ ـ ـق ـ ــاش حـ ــول
الرئيس السابق علي
املفاوضات ،كان ّ
عبدالله صالح قد ملح إلى أن التفاوض
يجب أن يكون مع السعودية مباشرة،
ل ـكــون ـهــا صــاح ـبــة ق ـ ــرار الـ ـح ــرب ،وأن
التفاوض مع فريق هــادي عبثي ،ألن
الـ ـق ــرار ل ـيــس بــأيــدي ـهــم .وكـ ــان رئـيــس
املـجـلــس الـسـيــاســي ل ــ«أن ـص ــار ال ـلــه»،
صــالــح الـصـمــاد ،قــد رأى أن مــا جــرى
ف ــي امل ـف ــاوض ــات ال ـســاب ـقــة دل ـيــل على
أن املجتمع الــدولــي ح ــاول أن يعطي
الـعــدوان السعودي فرصة الستعادة
أنفاسه وتصعيد عدوانه.

السعودية تفشل في المعارك الحدودية:

إحباط الهجمات الشمالية
تمكن الجانب اليمني
من ّ
صد جميع هجمات
القوات السعودية
والمرتزقة في المناطق
الحدودية ،وال سيما في
ميدي والطوال ،حيث كان
«التحالف» يحاول جاهدًا
السيطرة ،فيما أحرز الجيش
و«اللجان الشعبية» تقدمًا
في تعز ومأرب والجوف
جيزان ــ يحيى الشامي
مأرب ــ عبدالله الشريف
ت ـس ـت ـمــر امل ــواجـ ـه ــات ع ـل ــى الـجـبـهــة
ال ـ ـحـ ــدوديـ ــة بـ ــن ال ـج ـي ــش ال ـي ـم ـنــي
و«ال ـ ـل ـ ـجـ ــان ال ـش ـع ـب ـي ــة» مـ ــن ج ـه ــة،
والـ ـجـ ـي ــش الـ ـسـ ـع ــودي وامل ـس ـل ـحــن
امل ــؤي ــدي ــن ل ــه م ــن ج ـه ــة أخـ ـ ــرى فــي
م ـح ــاول ــة م ــن الـ ــريـ ــاض الس ـت ـع ــادة
املـبــادرة بعد سلسلة الـهــزائــم التي
تـلـقـتـهــا .ف ــي ح ــن ش ـه ــدت جـبـهــات
الـ ـقـ ـت ــال امل ـخ ـت ـل ـف ــة فـ ــي م ـحــاف ـظ ـتــي
م ــأرب وال ـجــوف تـصـعـيــدًا ملحوظًا
خـ ـ ـ ــال األي ـ ـ ـ ـ ــام الـ ـقـ ـلـ ـيـ ـل ــة امل ــاضـ ـي ــة
سعيًا مــن «الـتـحــالــف» إلــى تحقيق

تـقـ ّـدم عـلــى خــط الـعــاصـمــة صنعاء،
بـ ـ ــال ـ ـ ـتـ ـ ــزامـ ـ ــن مـ ـ ـ ــع إعـ ـ ـ ـ ـ ــان ت ــأجـ ـي ــل
املفاوضات.
وع ـلــى الــرغــم مــن حـشــد الـسـعــوديــة
أك ـب ــر ع ــدد م ــن قــوات ـهــا واملـسـلـحــن
املؤيدين لها ،إال أن كل محاوالتها
الس ـت ـعــادة الـسـيـطــرة عـلــى املـنــاطــق
الـتــي خسرتها على الـحــدود بــاء ت
بالفشل .ففي منطقة متنزه ميدي
قـ ـب ــال ــة ش ــاط ــئ م ــديـ ـن ــة م ـ ـيـ ــدي ،لــم
ت ـ ــدم س ـي ـط ــرة ال ـ ـقـ ــوات ال ـس ـع ــودي ــة
وامل ـس ـل ـحــن أك ـث ــر م ــن ل ـي ـلــة واح ــدة
وأجبرت على التراجع بعد معارك
م ـ ــع الـ ـجـ ـي ــش الـ ـيـ ـمـ ـن ــي و«الـ ـل ـ ـجـ ــان
ال ـش ـع ـب ـيــة» خ ـل ـفــت وراء هـ ـ ــا أعـ ــدادًا
كبيرة من القتلى والعتاد العسكري
واآلليات املعطوبة ،لتنحسر معها
م ـ ــوج ـ ــة إع ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة راف ـ ـقـ ــت
العمليات منذ بدايتها.
وأفـ ــاد م ـصــدر ع ـس ـكــري «األخ ـب ــار»
بـ ـ ــأن ت ـ ـقـ ــدم املـ ـسـ ـلـ ـح ــن م ـ ــن اتـ ـج ــاه
س ــاح ــل مـ ـي ــدي جـ ـ ــاء عـ ـق ــب ع ـم ـل ـيــة
عسكرية واسعة شنتها السعودية
واس ـت ـخ ــدم ــت ف ـي ـه ــا ج ـم ـي ــع أن ـ ــواع
األسـ ـ ـلـ ـ ـح ـ ــة واسـ ـ ـتـ ـ ـمـ ـ ــرت أكـ ـ ـث ـ ــر م ــن
أسبوعني ،مشيرًا إلى الكمني الذي
تـ ـع ــرض ل ــه امل ـس ـل ـح ــون بــدخــول ـهــم
املـ ـتـ ـن ــزه ،أسـ ـف ــر ع ــن سـ ـق ــوط أعـ ــداد
كـبـيــرة مــن القتلى فــي املنطقة قبل
انسحابهم.
وحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرص ال ـ ـ ـج ـ ـ ـيـ ـ ــش ال ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــودي
فـ ــي املـ ـ ـع ـ ــارك األخـ ـ ـي ـ ــرة عـ ـل ــى الـ ــزج

باملسلحني إلــى الـخـطــوط األمامية
ل ـل ـق ـتــال واالك ـت ـف ــاء بـ ـ ــإدارة امل ـع ــارك
ع ــن ُب ـعــد وت ـقــديــم اإلس ـن ــاد ال ـجــوي
وال ـ ـغ ـ ـطـ ــاء ال ـ ـن ـ ــاري امل ــدفـ ـع ــي ع ـلــى
امل ـ ـ ـ ــواق ـ ـ ـ ــع الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ت ـ ـب ـ ـعـ ــد ع ـ ـش ـ ــرات
ال ـك ـي ـلــوم ـتــرات م ــن أم ــاك ــن امل ـع ــارك.
وأظهرت الوثائق التي ُعثر عليها
فــي حــوزة املسلحني توجيهات من
قــادة عسكريني سعوديني تتضمن
صــرف مبالغ مالية سـعــوديــة ،وقد
وجدت بعض هذه املبالغ في حوزة
معظم القتلى.
وبالتزامن مع معارك حرض ـ ميدي،
دفع النظام السعودي بأعداد كبيرة
من املسلحني إلى املواقع العسكرية
ال ـس ـع ــودي ــة امل ـ ــوج ـ ــودة ف ــي مـحـيــط
م ـن ـف ــذ ال ـ ـ ـطـ ـ ــوال الـ ـجـ ـم ــرك ــي والـ ـت ــي
يسيطر عليها املقاتلون اليمنيون
في محاوالت السترجاعها وانتهت
ك ـل ـه ــا ب ــال ـف ـش ــل بـ ـع ــد قـ ـت ــل عـ ـش ــرات
املسلحني وأسر آخرين؛ بينهم ستة
أثناء محاولتهم التقدم تجاه موقع
املصفق.
وتـشـيــر ه ــذه امل ـح ــاوالت إل ــى حجم
ال ـخ ـســارة االس ـتــرات ـي ـج ـيــة الـكـبـيــرة
ال ـتــي ُم ـنــي بـهــا الـجـيــش الـسـعــودي
ب ـف ـق ــدان ــه ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى امل ــواق ــع
امل ـح ـي ـطــة بـمـنـفــذ الـ ـط ــوال ـ ـ ـ ح ــرض،
وال ـتــي كــانــت سـبـبــا فــي دفـعــه للزج
بأكبر عدد من املسلحني في معارك
م ـيــدي ب ـهــدف االل ـت ـفــاف عـلــى تـقــدم
ال ـي ـم ـن ـي ــن بـ ــات ـ ـجـ ــاه الـ ـعـ ـم ــق وراء

ال ـط ــوال وف ــي مـحـيـطـهــا وتـعــويــض
الـخـســارة مــن خــال الـسـيـطــرة على
مواقع أكثر أهمية ،كما هي الحال
في ساحل مدينة ميدي.
وفي الجبهة الداخلية ،أحرز الجيش
و«ال ـ ـل ـ ـجـ ــان ال ـش ـع ـب ـي ــة» ت ـق ــدم ــا فــي
منطقة الوازعية جنوبي تعز ،حيث
قـصـفــوا تجمعًا ل ـقــوات «الـتـحــالــف»

استهدف الجيش السعودي
مستشفى تابعًا لمنظمة «أطباء
بال حدود» في صعدة
فـ ـ ــي مـ ـ ـف ـ ــرق األحـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوق ب ـ ـ ـصـ ـ ــاروخ،
بــاإلضــافــة الــى اسـتـهــداف تجمعات
فـ ـ ــي مـ ـثـ ـل ــث الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــري والـ ـسـ ـلـ ـسـ ـل ــة
الغربية للمدارس في ذو باب.
واشـ ـت ــدت املـ ـع ــارك ف ــي مـحــافـظـتــي
م ـ ــأرب وال ـ ـجـ ــوف ،وت ـم ـك ــن الـجـيــش
و«الـ ـلـ ـج ــان ال ـش ـع ـب ـيــة» م ــن إح ـبــاط
أكثر مــن هجوم للمسلحني وقــوات
«الـتـحــالــف» فــي عــدد مــن الجبهات
املشتعلة .وأوضــح مصدر عسكري
ل ـ ـ «األخـ ـب ــار» أن املـ ـع ــارك املـحـتــدمــة
تتركز في مناطق هيالن واملشجح،
ح ـيــث حـ ــاول امل ـس ـل ـحــون امل ــؤي ــدون
ل ـل ـعــدوان وال ـق ــوات ال ـغــازيــة الـتـقــدم
باتجاه جبل هيالن االستراتيجي،
مسنودين بغطاء جوي من طائرات

«الـتـحــالــف» وت ـصــدى لـهــم الجيش
و«الـل ـجــان» ،موقعني فــي صفوفهم
عـشــرات الـقـتـلــى والـجــرحــى؛ بينهم
قيادات بارزة موالية للرياض.
وف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـجـ ـ ــوف ،ال ي ـ ـ ـ ــزال ال ـج ـي ــش
اليمني و«اللجان» يفرض سيطرته
ع ـلــى  %70م ــن م ـنــاطــق امل ـحــاف ـظــة،
وتـ ـت ــرك ــز املـ ــواج ـ ـهـ ــات فـ ــي م ـنــاطــق
ســدبــأ والـغـيــل والـسـلـسـلــة الجبلية
امل ـط ـل ــة ع ـل ــى م ــدي ـن ــة الـ ـح ــزم ،حـيــث
ح ـق ــق ال ـج ـي ــش و«الـ ـلـ ـج ــان» تـقــدمــا
كبيرًا خالل اليومني املاضيني.
إلـ ـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ـ ــك ،اس ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــدف الـ ـجـ ـي ــش
ال ـس ـعــودي ب ـصــاروخــن مستشفى
ُ
ريفيًا تـشــرف عليه منظمة «أطـبــاء
ب ـ ـ ــا حـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدود» ف ـ ـ ــي م ـ ــديـ ـ ـن ـ ــة رازح
الـحــدوديــة فــي محافظة صـعــدة ،ما
أسفر عن مقتل خمسة من املرضى
ال ــذي ــن ك ــان ــوا ي ــرت ــادون املـسـتـشـفــى
وأحـ ــد مـنـتـسـبــي امل ـن ـظ ـمــة الــدول ـيــة
وإصابة عشرة آخرين بجراح.
وكانت منظمة أطباء بال حــدود قد
أعــادت تشغيل املشفى الوحيد بعد
إقـفــالــه إث ــر اسـتـهــدافــه ب ـغــارة جوية
في الثالث من شهر أيلول املاضي.
وأفـ ـ ـ ــاد ط ـب ـي ــب ي ـع ـم ــل فـ ــي امل ـن ـظ ـمــة
فـ ــي ح ــدي ــث إل ـ ــى االخـ ـ ـب ـ ــار «ي ـح ـيــى
الـ ـش ــام ــي «بـ ـ ــأن امل ـن ـظ ـم ــة ك ــان ــت قــد
أج ــرت ات ـص ــاالت قـبــل شــروع ـهــا في
افتتاح املستشفى بهدف الحصول
عـلــى ضـمــانــات مــن الـتـحــالــف بـعــدم
استهداف املستشفى.
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بعد مفاجأة الجعفري...
لبنان وحيدًا في «جامعة الخليج العربية»
نجحت السعودية ،خــال اليومين الماضيين ،فــي انـتــزاع إجماع
خليجي وعربي على «إدانة» إيران ،خرقه لبنان وحيدًا بعد مفاجأة
العراق الذي رفع شعار «اإلجماع العربي» ،وذلك في ظل تأكيد
طهران مواصلتها سياسة «التعقل» التي «ال يمكن أن تستمر إذا
بقيت من طرف واحد»
القاهرة ــ وفيق قانصوه
ال ـت ــاس ــن ب ــن أح ـ ــد أعـ ـض ــاء ال ــوف ــد
اإلعــامــي الـسـعــودي وضــابــط األمــن
املصري على باب قاعة االجتماعات
فــي مـقــر جــامـعــة ال ــدول الـعــربـيــة في
القاهرة أفضل تعبير عن الحال التي
آل ــت الـيـهــا ه ــذه املــؤس ـســة الـعــربـيــة.
أصــر الـسـعــودي على دخ ــول القاعة
ب ـع ــد إخـ ـ ــراج اإلع ــامـ ـي ــن وت ـحــويــل
الجلسة الى مغلقة ،وصرخ في وجه
ً
الضابط الذي ّ
رد برفع صوته قائال:
«ب ــاش الـتـعــالــي ف ــي الـ ـك ــام» .لـكــن،
خ ـلــف الـ ـب ــاب املـ ــزخـ ــرف ،بــاسـتـثـنــاء
لـ ـبـ ـن ــان ،لـ ــم يـ ـج ــرؤ أحـ ـ ــد عـ ـل ــى رف ــع
صـ ــوت االع ـ ـتـ ــراض ف ــي وجـ ــه ع ــادل
الجبير وعبدالله بن زايد.
م ـص ــادر دب ـلــومــاس ـيــة عــرب ـيــة قــالــت
لـ ـ ــ»األخـ ـ ـب ـ ــار» إن ال ـج ــام ـع ــة «ب ــات ــت
ج ــامـ ـع ــة دول الـ ـخـ ـلـ ـي ــج ب ــامـ ـتـ ـي ــاز.

ّ
الله وذكر
الجبير هاجم حزب
ّ
َ
بـ«تورطه» في تفجيري السفارة
األميركية ومقر المارينز في بيروت
وباتت البحرين واإلمارات ،ال مصر
والـ ـج ــزائ ــر ،ه ـم ــا م ــن ت ـم ـل ـيــان عـلــى
ال ـج ـم ـيــع م ــواق ـف ـه ـم ــا» .فـبــاسـتـثـنــاء
االع ـت ــراض الـلـبـنــانــي ،ودع ــوة وزيــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة الـ ـعـ ـم ــان ــي ي ــوس ــف بــن
علوي الــى تحكيم العقل ،ومداخلة
وزي ــر ال ـخــارج ـيــة ال ـعــراقــي ابــراهـيــم
الـ ـجـ ـعـ ـف ــري ال ـ ـتـ ــي دع ـ ـ ــا فـ ـيـ ـه ــا ال ــى
الخروج من عقلية املؤامرة وإشارته
الـ ـ ــى إج ـ ـ ـ ـ ــراء ات ع ـق ــاب ـي ــة ات ـخ ــذت ـه ــا
طهران ضد مسؤولني إيرانيني بعد
الـهـجــوم عـلــى ال ـس ـفــارة الـسـعــوديــة،
ك ـ ـ ـ ــان ال ـ ـخ ـ ـض ـ ــوع تـ ـ ــامـ ـ ــا ل ـل ـم ـن ـط ــق
ال ـخ ـل ـي ـجــي ،الـ ــى درج ـ ــة زاي ـ ــد فـيـهــا
وزي ــرا خارجية مصر واألردن على
الخليجيني في انتقاد «استفزازات
إيـ ــران وتــدخـلـهــا ف ــي ش ــؤون ال ــدول
العربية».
امل ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر ال ـ ــدبـ ـ ـل ـ ــوم ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة روت
لـ ــ»األخـ ـب ــار» ال ــوق ــائ ــع ال ـت ــي سبقت
ان ـع ـق ــاد االجـ ـتـ ـم ــاع ال ـ ـطـ ــارئ أم ــس،
ّ
وت ـلــك ال ـتــي راف ـق ـتــه .أك ــدت أن الـنـ ّـيــة
ال ـس ـع ــودي ــة ،لـ ــدى تــوج ـيــه ال ــدع ــوة،
ك ــان ــت أس ــاس ــا جـ ـ ّـر الـ ـ ــدول الـعــربـيــة
الى قطع العالقات الدبلوماسية مع
إيـ ــران ومـقــاطـعـتـهــا وإل ــى إجـ ــراء ات
ضـ ـ ــد ح ـ ـ ــزب ال ـ ـ ـلـ ـ ــه .ل ـ ـكـ ــن اتـ ـ ـص ـ ــاالت
عـ ــرب ـ ـيـ ــة واسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــة ،قـ ـ ــادهـ ـ ــا أسـ ــاسـ ــا
ً
الـ ـع ــراق ول ـب ـن ــان ،وت ــدخ ــا أمـيــركـيــا
وأوروب ـي ــا خـشـيــة ان ـفــات األوض ــاع
فــي اإلقليم مذهبيًا فــي حــال اتخاذ
إجـ ــراء ات ك ـهــذه ،أدت ال ــى «خـفــض»
الـسـقــف ال ـس ـعــودي ال ــى مــا خ ــرج به
املؤتمر .وفــي املحصلة ،كــان جميع
الحاضرين تحت السقف السعودي
سلفًا ،مــا عــدا الـعــراق (قـبــل مفاجأة
الـ ـجـ ـعـ ـف ــري بـ ــإس ـ ـقـ ــاط ت ـح ـف ـظ ــات ــه)
الــذي كــان رافـضــا تحميل الحكومة
اإليرانية أي مسؤولية مباشرة عن
االعتداء على السفارة ،ولبنان الذي

ح ـ ّـدد مــوقـفــه ضـمــن رف ــض االع ـتــداء
على البعثات الدبلوماسية ورفض
ال ـتــدخــل ف ــي ش ــؤون الـ ــدول األخ ــرى
ورفض ربط حزب الله باإلرهاب.
ب ـعــد الـكـلـمـتــن الـعـلـنـيـتــن لــرئـيــس
الجلسة ،وزير الخارجية اإلماراتي،
ووزي ــر الخارجية الـسـعــودي ،بــدأت
املداخالت بعيدًا عن اإلعالم .وعلمت
«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» أن مـ ـح ــاول ــة خـلـيـجـيــة
جرت لالستعجال في توزيع البيان،
قـبــل أن يبلغ لـبـنــان األمــانــة العامة
اعـ ـت ــراض ــه ،إض ــاف ــة ال ـ ــى ت ـح ـف ـظــات
تـ ـ ـح ـ ــدث عـ ـنـ ـه ــا وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
العراقي الذي التقى نظيره اللبناني
جـبــران بــاسـيــل قـبــل الـجـلـســة .ورغــم
أن أجواء الوفد العراقي كانت تشير
الــى أنــه لــن يقبل تحميل مسؤولية
الـ ـهـ ـج ــوم ع ـل ــى سـ ـف ــارة ال ـس ـع ــودي ــة
وق ـن ـص ـل ـي ـت ـهــا ف ــي طـ ـه ــران ومـشـهــد
للحكومة اإليرانية ،أعلن الجعفري
إس ـ ـقـ ــاط كـ ــل ال ـت ـح ـف ـظ ــات «ح ـف ــاظ ــا
عـلــى اإلج ـمــاع ال ـعــربــي» ،علمًا بأنه
دعـ ـ ــا ف ـ ــي م ــداخـ ـلـ ـت ــه الـ ـ ــى م ـعــال ـجــة
األم ــور بــالـحـكـمــة ،مـخــاطـبــا ال ــوزراء
الحاضرين بالقول« :سجون العراق
تـعــج بــاإلرهــاب ـيــن مــن دول ـك ــم ،فهل
تريدون أن ّ
نحملكم مسؤولية أفعال
هؤالء؟».
ّ
رد الجبير في مداخلة ،الفتًا الى أن

أعلن الجعفري اسقاط كل التحفظات «حفاظًا على االجماع العربي» (أ ف ب)

إيـ ــران «تـعـتـبــر نـفـسـهــا مـعـنـيــة بكل
شيعي فــي الـعـ ّـالــم ،فيما ال نتعامل
ن ـحــن م ــع ال ـس ــن ــة ب ـه ــذه ال ـطــري ـقــة»،
م ـ ـش ـ ـي ـ ـرًا إلـ ـ ـ ــى «إع ـ ـ ـ ــدام ـ ـ ـ ــات ل ـل ـس ـن ــة
ف ــي األهـ ـ ـ ــواز وقـ ـم ــع ت ـظ ــاه ــرات ـه ــم».

كـ ـم ــا هـ ــاجـ ــم حـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه واعـ ـتـ ـب ــره
ّ
«وديـعــة إيــرانـيــة» ،مــذكـرًا بـ»أعماله
اإلره ــاب ـي ــة» كـتـفـجـيــر مـقــر الـسـفــارة
األمـيــركـيــة ومـقــر ق ــوات املــاريـنــز في
ً
ب ـ ـيـ ــروت عـ ـ ــام  ،1983وص ـ ـ ـ ــوال ال ــى

«تورطه» في الحرب في سوريا ومع
«ال ـخ ـل ـيــة اإلره ــابـ ـي ــة» ال ـت ــي أعـلـنــت
البحرين اكتشافها أخيرًا.
ّ
وف ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ن ـف ـس ــه ،ش ـ ــن وزي ـ ــرا
خ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات والـ ـبـ ـح ــري ــن

ّ
السعودية تحشد العرب والخليجيين ضد إيران
ّ
صوبت السعودية سهام الجامعة
ال ـعــرب ـيــة ،أم ــس ،إل ــى الـجـهــة الـتــي
تــريــدهــا وال ـتــي تعمل عـلــى تــأزيــم
ال ـ ــوض ـ ــع مـ ـعـ ـه ــا ،مـ ـن ــذ أك ـ ـثـ ــر مــن
أس ـبــوع ،ف ـقــادت وزراء الخارجية
ُ
ال ـ ـعـ ــرب وراء ه ـ ـ ـ ـ ــا ،ل ــتـ ـخ ــرج مـنـهــم
ب ـيــان إدان ـ ــة لـ ــ»االعـ ـت ــداء اإلي ــران ــي
عـ ـل ــى ال ـ ـس ـ ـفـ ــارة ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة فــي
ط ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــران» ،ع ـ ـلـ ــى خـ ـلـ ـفـ ـي ــة إعـ ـ ـ ــدام
الـ ـشـ ـي ــخ ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي نـ ـم ــر ال ـن ـم ــر.
لكن اإلدان ــة الـتــي سبقها تحشيد
ستعرض سـعــودي غير مـسـبــوق ،واجتماع
اإلمارات
مل ـج ـلــس الـ ـتـ ـع ــاون ال ـخ ـل ـي ـجــي فــي
ومصر
والكويت الرياض ،خرقها الرفض اللبناني
«التجاوزات لشمول البيان حزب الله ،التهامه
اإليرانية» بالتدخل في البحرين.
على األمم ودان وزراء الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ال ـع ــرب
المتحدة
(أ ف ب)

ف ـ ــي بـ ـ ـي ـ ــان ،بـ ـ ـش ـ ــدة ،م ـ ــا وصـ ـف ــوه
ب ــ»االع ـت ــداءات» الـتــي وقـعــت على
ّ
مقار البعثة السعودية في إيــران،
وقـ ـ ــالـ ـ ــوا إن ـ ـهـ ــم يـ ــرف ـ ـضـ ــون ق ـط ـعــا
ت ــدخ ــل إيـ ـ ــران ف ــي شـ ــؤون املـمـلـكــة
وش ـ ــؤون أي دولـ ــة عــرب ـيــة أخ ــرى.
ودعــا البيان ،فــي ختام االجتماع
ال ـطــارئ لـجــامـعــة ال ــدول الـعــربـيــة،
الذي عقد ً
بناء على طلب الرياض
«ال ـت ـض ــام ــن ال ـك ــام ــل» م ـع ـهــا ،إلــى
ً
تشكيل مـجـمــوعــة عـمــل تـضــم كــا
مـ ــن اإلمـ ـ ـ ـ ــارات ومـ ـص ــر وال ـك ــوي ــت
ل ـع ــرض «الـ ـتـ ـج ــاوزات اإلي ــران ـي ــة»
على األمم املتحدة.
وش ـ ـ ّـدد وزراء ال ـخــارج ـيــة ال ـعــرب
ع ـل ــى «دع ـ ـ ــم» جـ ـه ــود ال ـس ـع ــودي ــة
«ف ــي مـكــافـحــة اإلرهـ ـ ــاب ،ودوره ــا

فــي تـعــزيــز األم ــن واالس ـت ـقــرار في
املنطقة» ،كما أدانوا «تدخل إيران
امل ـس ـت ـمــر ف ــي الـ ـش ــؤون الــداخ ـل ـيــة
للدول العربية على مــدى العقود
املـ ــاض ـ ـيـ ــة» ،م ـع ـت ـب ــري ــن أن «هـ ــذا
ال ـن ـهــج ي ـ ــؤدي إلـ ــى زع ــزع ــة األم ــن
واالس ـت ـق ــرار ف ــي مـنـطـقــة الـخـلـيــج
ال ـ ـعـ ــربـ ــي ،كـ ـم ــا ي ـع ـت ـب ــر ان ـت ـه ــاك ــا
ل ـقــواعــد ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي وم ـبــدأ
ح ـس ــن الـ ـ ـج ـ ــوار» .ون ـ ـ ـ ّـدد امل ـج ـلــس
«ب ــال ـت ــدخ ــل اإليـ ــرانـ ــي ف ــي األزمـ ــة
الـ ـس ــوري ــة ،ومـ ــا ي ـح ـم ـلــه ذلـ ــك مــن
تــداع ـيــات خـطـيــرة عـلــى مستقبل
س ـ ــوري ـ ــا وأم ـ ـن ـ ـهـ ــا واسـ ـتـ ـق ــراره ــا
ووح ــدت ـه ــا الــوط ـن ـيــة وســامـتـهــا
اإلق ـل ـي ـم ـي ــة» ،وأيـ ـض ــا «ب ـتــدخــات
إيران في الشأن اليمني الداخلي،
ع ـب ــر دع ـم ـه ــا ل ـل ـق ــوى امل ـن ــاه ـض ــة
لـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــة ال ـ ـي ـ ـم ـ ــن الـ ـ ـش ـ ــرعـ ـ ـي ـ ــة،
وانـ ـعـ ـك ــاس ذلـ ــك س ـل ـبــا ع ـل ــى أم ــن
واس ـت ـق ــرار ال ـي ـمــن ودول ال ـج ــوار
واملنطقة بشكل عام».
وفي السياق ،ذكر وزير الخارجية
اإلمـ ــاراتـ ــي ع ـبــدال ـلــه ب ــن زاي ـ ــد فــي
خـ ـ ـت ـ ــام االج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع ،أن «ج ـم ـي ــع
الــدول العربية وافقت على البيان
الـ ـخـ ـت ــام ــي ال ـ ـ ـصـ ـ ــادر ع ـ ــن وزراء
ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـ ـعـ ــرب» ،م ـش ـي ـرًا فــي
الـ ــوقـ ــت ذات ـ ـ ــه إل ـ ــى أن «لـ ـبـ ـن ــان لــم
ي ــواف ــق ع ـلــى ه ــذا ال ـب ـي ــان ،بـعــدمــا
وردت فيه إدانــة لتدخل حزب الله
في البحرين».
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،أك ـ ـ ــد األم ـ ـ ـ ــن الـ ـع ــام

ل ـج ــام ـع ــة الـ ـ ـ ــدول الـ ـع ــرب ـي ــة نـبـيــل
الـعــربــي ،فــي خـتــام االجـتـمــاع ،أنــه
«ك ـ ــان ه ـن ــاك إجـ ـم ــاع ودع ـ ــم كــامــل
مل ــوق ــف ال ـس ـع ــودي ــة» ،م ـش ـي ـرًا إلــى
أن «مــاحـظــات كــانــت لــدى الـعــراق
على البيان الذي أدان االعتداءات،
لكنه في الوقت ذاتــه ّأيــد البيان».
وذك ـ ـ ــر الـ ـع ــرب ــي أن ل ـب ـن ــان أي ـضــا
ك ــان «مـحــرجــا بـسـبــب كـلـمــة حــزب
الـ ـل ــه» ،ألن «الـ ـح ــزب م ــوج ــود فــي
الحكومة».
وك ـ ــان ـ ــت دول م ـج ـل ــس الـ ـتـ ـع ــاون
ال ـخ ـل ـي ـجــي ق ــد عـ ـق ــدت اج ـت ـم ــاع ــا،
السبت ،في الرياض .وأعلن األمني
الـ ـ ـع ـ ــام ل ـل ـم ـج ـل ــس عـ ـب ــد ال ـل ـط ـيــف
ال ــزي ــان ــي أن «املـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ــوزاري
ال ـخ ـل ـي ـج ــي االسـ ـتـ ـثـ ـن ــائ ــي ،ات ـف ــق
ع ـلــى وضـ ــع آل ـي ــة ف ـعــالــة ملــواج ـهــة
التدخالت اإليــرانـيــة» ،مــن دون أن
ّ
يحدد ماهية تلك اآللية.
وقال الزياني ،في مؤتمر صحافي
م ــع وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـس ـع ــودي
عادل الجبير ،إن مجلس التعاون
الخليجي «دع ــا املجتمع الــدولــي
إلى اتخاذ التدابير الالزمة ،إللزام
إيران باحترام مبدأ حسن الجوار
ً
ً
قـ ـ ــوال وع ـ ـمـ ــا ،ووق ـ ــف أنـش ـط ـت ـهــا
املــزعــزعــة لــاسـتـقــرار فــي املنطقة،
ووقـ ـ ــف دع ـم ـه ــا ل ـ ــإره ـ ــاب ،وع ــدم
ال ـت ــدخ ــل ف ــي ال ـ ـشـ ــؤون الــداخ ـل ـيــة
لـ ـ ــدول امل ـج ـل ــس وامل ـن ـط ـق ــة ،وع ــدم
استخدام القوة أو التهديد بها».
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب)
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ّ
الجبير :سنتعامل مع التدخالت اإليرانية بجدية وحزم

هجومًا على الحزب ،وسط تضامن
تام من غالبية الوزراء الحاضرين.
بـعــدهــا ،تـحــدث باسيل عــن ضــرورة
االلـ ـ ـت ـ ــزام ب ـش ــرع ــة حـ ـق ــوق اإلنـ ـس ــان
ل ـنــاح ـيــة ح ــري ــة ال ـت ـع ـب ـيــر وبـمـيـثــاق
جــامـعــة ال ــدول الـعــربـيــة ال ــذي ينص
على أن تحترم كل دولة نظام الحكم
القائم في دول الجامعة األخرى وأال
تغيير النظام
تقوم بعمل يرمي الى
ّ
ً
ف ـي ـهــا» ،م ـت ـســائــا« :م ــن م ــن ــا يـلـتــزم
بذلك؟».
ّ
يسجل امتناعه عن
وأعلن أن لبنان
املوافقة على القرار «ألنه ال ينسجم
م ــع س ـي ــاس ــة ال ـح ـك ــوم ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة
فــي الـنــأي بالنفس عــن الـتــدخــل في
شــؤون الــدول األخــرى» ،فيما ّ
سجل
اعتراضه على مشروع البيان لذكره
حــزب الـلــه .عندها ،نـ ّـمــت إش ــارة عن
الجبير تفيد باملوافقة على سحب
اإلشارة الى الحزب ،وهو ما فسرته
م ـص ــادر دب ـلــومــاس ـيــة ب ــأن ــه «سـعــي
سـ ـع ــودي لـ ـص ــدور الـ ـق ــرار م ــن دون
اعـ ـت ــراض» .إال أن وزي ــر الـخــارجـيــة
الـبـحــريـنــي طـلــب ال ـك ــام ،فــاعـتــرض
على إش ــارة «األخ جـبــران» الــى عدم
احـ ـ ـت ـ ــرام حـ ـق ــوق اإلنـ ـ ـس ـ ــان «وك ــأن ــه
يعنينا بــذلــك» ،واعـتـبــر أنــه ال لــزوم
للبيان إذا سحبت اإلشارة الى حزب
ال ـ ـلـ ــه .وحـ ـص ــل نـ ـق ــاش بـ ــن بــاس ـيــل
وبـ ـ ــن زاي ـ ـ ــد ال ـ ـ ــذي سـ ـ ــأل عـ ــن مـعـنــى
االم ـت ـنــاع فــي ش ــأن ال ـق ــرار والــرفــض
ف ــي م ــا يـتـعـلــق بــال ـب ـيــان .وق ـ ــال :هل
ت ـع ـت ــرض ــون ع ـل ــى ف ـق ــرة م ـع ـي ـنــة فــي
الـقــرار؟ فـ ّ
ـرد باسيل« :الــدعــوة جاءت
على أساس البحث في االعتداء على
السفارة ،وال يفترض تحميل االمور
اكـثــر مما تحتمل .لدينا مالحظات
ك ـ ـث ـ ـيـ ــرة ،وإذا أردتـ ـ ـ ـ ــم م ـنــاق ـش ـت ـهــا
تفصيليًا فنحن مستعدون .ال نريد
تخريب اإلجـمــاع ،ولكن ال نريد في
الوقت نفسه أن نثير مشكلة داخلية.
وحتى لو أزلتم اإلشــارة الى الحزب
م ـ ــن ال ـ ـب ـ ـيـ ــان س ـن ـل ـغ ــي االع ـ ـ ـتـ ـ ــراض،
ولكننا لن نوافق وسنمتنع».
ّ
ف ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،أكـ ـ ــد امل ـت ـح ــدث بــاســم
وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـع ــراق ـي ــة أحـ ّمــد
جمال لـ«األخبار» أن «العراق تحفظ
ع ـلــى ال ـب ـنــد الـ ــذي ي ــرب ــط ح ــزب الـلــه
ب ـ ــاإلره ـ ــاب ،ض ـم ــن بـ ـن ــود عـ ــدة وت ــم
تـقــديــم ذل ــك تـحــريــريــا إل ــى الجامعة
العربية».
وأوضح جمال أنه «رغبة من العراق
بعدم الوقوف أمام اإلجماع العربي،
ف ــإن ــه ش ــاط ــر ال ـ ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة ق ــرار
إدانــة االنتهاكات التي تعرضت لها
الـبـعـثــات الــدبـلــومــاسـيــة الـسـعــوديــة
فــي طـهــران ومـشـهــد ،مــن قبل بعض
العناصر املغرضة».
ب ـ ـ ــدوره ،ص ـ ـ ّـرح إب ــراه ـي ــم الـجـعـفــري
«اختلفنا على نقطة أساسية ،وهي
أن هـنــاك إدان ــة للحكومة اإليــرانـيــة،
ونـ ـح ــن ال ن ــري ــد أن ي ـن ـس ـحــب فـعــل
م ـج ـمــوعــة ه ــاج ـم ــت الـ ـسـ ـف ــارة عـلــى
الدولة» ،مؤكدًا «أننا ال نقبل بإدانة
إيران ،بل إدانة املرتكبني ،وخصوصًا
أن ط ـه ــران ق ــام ــت ب ـخ ـطــوات مـهـمــة؛
ضـ ـمـ ـنـ ـه ــا ف ـ ـصـ ــل أحـ ـ ـ ــد امل ـ ـسـ ــؤولـ ــن
ل ـت ـق ـص ـي ــره» .وأك ـ ـ ــد ال ـج ـع ـف ــري أن ــه
«عند التصويت أبدينا مالحظاتنا
وتحفظاتنا وقمنا بتسجيل ورقــة
مـ ـ ّ
ـدونـ ــة ودفـ ـعـ ـن ــاه ــا إل ـ ــى اإلدارة»،
ّ
م ـض ـي ـفــا أن ـ ــه «تـ ـ ــم ال ـت ـح ـفــظ وإبـ ـ ــداء
مــاح ـظــات ع ـلــى ن ـقــاط ك ـث ـيــرة ج ـدًا،
لكننا ال نخرج عن اإلجماع العربي».
إال أن الالفت أن النص الرسمي الذي
ّ
وزعـتــه الجامعة بعد انتهاء أعمال
امل ــؤت ـم ــر ل ــم ي ـش ــر إال الـ ــى اع ـت ــراض
ل ـب ـنــان ع ـلــى ال ـب ـي ــان وام ـت ـن ــاع ــه عــن
املوافقة على القرار!

في تصعيد سياسي
جديد يغذي األزمة
ّ
السعودية ـ االيرانية ،هدد وزير
الخارجية السعودي عادل
الجبير ّ
بالرد بـ«حزم وجدية»
على «التدخالت اإليرانية» التي
أرجعها إلى تاريخ حدوث
وقت
«الثورة االسالمية» ،في ٍ
زار فيه وزير الدفاع محمد
بن سلمان باكستان التي
أكدت التزام الدفاع عن أمن
السعودية
فيما تـصـ ّـب الـسـعــوديــة جـهــودهــا على
التحشيد ضــد إي ــران فــي سـيــاق تغذية
األزمـ ـ ـ ـ ــة الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة وال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة
املـ ـتـ ـف ــاعـ ـل ــةّ ،
وج ـ ـ ـ ــه وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ـ ًـة
الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ،عـ ـ ـ ــادل الـ ـجـ ـبـ ـي ــر ،رسـ ــالـ ــة
سـ ـي ــاسـ ـي ــة إل ـ ـ ــى ط ـ ـه ـ ــران أرج ـ ـ ـ ــع ف ـي ـهــا
الـخــاف معها إلــى تــاريــخ بــدء «الـثــورة
ـام يكاد يكون االول
االســامـيــة» ،فــي كـ ٍ
مــن نوعه على لسان مـســؤول سعودي
عـلــى ه ــذا امل ـس ـتــوى ،لـنــاحـيــة الــوضــوح
ف ــي ح ـصــر املـشـكـلــة م ــع إي ـ ــران بــالـفـتــرة
الزمنية العائدة لنحو ثالثة عقود فقط،
إذ طالب الجبير إيران بـ«التعامل كدولة
ال كـ ـث ــورة» .وهـ ـ ّـدد الـجـبـيــر ب ــال ـ ّ
ـرد على
الـتــدخــات االيــران ـيــة بــ«جــديــة وح ــزم»،
وذلــك بالتزامن مــع زي ــارة وزيــر الــدفــاع
السعودي ،محمد بن سلمان ،لباكستان
ال ـت ــي أكـ ــدت ال ـتــزام ـهــا ال ــدف ــاع ع ــن أمــن
اململكة.
وفي سياق حديثه عن محاولة بالده مع
مجلس الـتـعــاون الخليجي اسـتـصــدار
قــرار فــي مجلس األمــن يدين الهجمات
على السفارة السعودية في طهران ،أكد
الجبير أن «كل العداء مدعوم من إيران
على مدار  35عامًا منذ الثورة اإليرانية
فــي عــام  ،»1979مضيفًا أنــه مــن حــدوث
هــذه ال ـثــورة «ب ــدأت إي ــران بــدفــع أجندة

طــائ ـف ـيــة لـتـقـسـيــم الـ ـ ــدول وال ـش ـع ــوب».
وش ـ ــدد ع ـلــى أن ه ــذه األعـ ـم ــال «لـيـســت
م ـق ـبــولــة» ،وأن «امل ــوق ــف الـ ــذي اتـخــذتــه
اململكة إلــى جانب حلفائها هــو لنقول
كفى» .وطالب الجبير إيران باتخاذ قرار
«إم ــا أن تـكــون دول ــة أو ثـ ــورة» ،شــارحــا
أنــه «فــي حــال كانت إيــران دولــة فعليها
أن تتصرف على هذا النحو وبعقالنية
يمكن للدول التعامل معها ،أما إن كانت
ً
ثورة فمن الصعب إن لم يكن مستحيال
ً
أن نتعامل مـعـهــا» ،قــائــا إن «ال ـثــورات
لـيــس لـهــا مـنـطــق ب ــل ه ــي تـعـمــل بــدافــع
العاطفة» .وتابع بالقول «نحن ّ
نرحب
بفرصة أن نــرى إي ــران تتصرف كدولة
طبيعية وسلمية وال تتدخل في شؤون
دول املنطقة ،وأن ال تدعم اإلرهاب ،وهذا
كله بيدها إن أرادت أن تكون دولة جوار
جيدة وطيبة».
وفــي مزيد مــن التصعيد ،هـ ّـدد الجبير
إي ــران بـمــزيــد مــن االجـ ـ ــراءات بـعــد قطع
الـ ـع ــاق ــات ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة ،ح ـي ــث ق ــال

ـار اآلن ع ـل ــى اإلجـ ـ ـ ــراءات
إن ال ـع ـم ــل جـ ـ ـ ٍ
اإلضافية التي باإلمكان اتخاذها تجاه
إي ــران «إذا مــا اسـتـمــرت فــي سياستها
ال ـحــال ـيــة» ،مـضـيـفــا أن األمـ ــور ستكون
أكثر وضوحًا مع مرور الوقت.
وع ــن دور إيـ ــران فــي األزم ـت ــن الـســوريــة
واليمنية ،قال الجبير إن إيران أدت دورًا
سلبيًا في كل من البلدين« ،فهي دعمت
الحوثيني باملال والعتاد ،وكذلك األفراد،

محمد بن سلمان
زار باكستان للفوز
بدعمها ضد إيران

ظريف :مهمة البعض داخل السعودية جر المنطقة إلى حلبة الصراع (أ ف ب)

ً
وتواصل ذلــك» ،قائال «إننا أوقفنا عددًا
من السفن اإليرانية التي تحمل السالح
ّ
امل ــوج ــه ل ـل ـح ــوث ـي ــن» .وف ـ ــي م ــا يـتـعــلــق
بـســوريــا ،اتـهــم الجبير إي ــران ب ــ«إرســال
ال ـحــرس الـجـمـهــوري لـحـمــايــة (الــرئـيــس
بـشــار) األس ــد ،ونـشــرت جيشها وأيـضــا
ميليشيًا حــزب الـلــه لــدعــم بـشــار األســد،
وهو يقتل أكثر من  250ألف مواطن».
وفـ ـ ـ ــي كـ ـلـ ـمـ ـت ــه خـ ـ ـ ــال اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع وزراء
ال ـخ ــارج ـي ــة الـ ـع ــرب أم ـ ــس ،أكـ ــد الـجـبـيــر
أن الـسـعــوديــة ستتعامل مــع الـتــدخــات
االي ــرانـ ـي ــة ف ــي امل ـن ـط ـقــة ال ـعــرب ـيــة ب ــ«كــل
ج ــدي ــة وح ـ ـ ـ ــزم» .وق ـ ـ ــال إن االع ـ ـت ـ ــداءات
التي تعرضت لها البعثة الدبلوماسية
للمملكة في إيران «تعكس بشكل واضح
السلوك الذي تنتهجه السياسة اإليرانية
في املنطقة العربية بالعبث في مقدراتها
والتدخل في شؤون دولها وإثــارة الفنت
ال ـطــائ ـف ـيــة وامل ــذه ـب ـي ــة وزعـ ــزعـ ــة أمـنـهــا
واستقرارها».
وأك ــد أن «الـتـصــدي للتدخالت اإليــرانـيــة
مـســؤولـيــة الـجــامـعــة الـعــربـيــة أي ـضــا في
ضــوء أهــدافـهــا الــرامـيــة إلــى حماية األمــة
ال ـعــرب ـيــة وال ـح ـف ــاظ ع ـلــى األمـ ــن الـقــومــي
للدول والشعوب واملقدرات العربية».
وفي إطار تحشيد الدعم ملوقف السعودية
في أزمتها مع إيــران ،وصل وزيــر الدفاع
الـسـعــودي محمد بــن سلمان إلــى إســام
آب ــاد ،يــوم أم ــس ،حيث أكــد رئـيــس أركــان
ال ـج ـيــش ال ـبــاك ـس ـتــانــي ال ـج ـن ــرال رح ـيــل
شريف الدفاع عن أمن السعودية ،مشددًا
على أن أي تهديد لسالمة أراضي اململكة
سيؤدي إلــى رد فعل قــوي من باكستان.
وكانت باكستان قد امتنعت عن املشاركة
الـعـسـكــريــة فــي عـمـلـيــات الـتـحــالــف الــذي
تـ ـق ــوده ال ـس ـع ــودي ــة ف ــي ال ـي ـم ــن ف ــي آذار
املــاضــي .وأك ــد شــريــف أن ب ــاده «تتمتع
ب ـع ــاق ــات وث ـي ـق ــة وأخـ ــويـ ــة م ــع املـمـلـكــة
الـعــربـيــة الـسـعــوديــة وغـيــرهــا مــن ال ــدول
مجلس التعاون الخليجي ،كذلك فإنها
تعلق أهمية كبيرة على أمنها».
من جانبه ،أكد بن سلمان أن بالده تولي
أهمية كبرى لباكستان وقواتها املسلحة،
وت ـق ــدر نـجــاحـهــا ف ــي مـكــافـحــة اإلرهـ ــاب
وال ـج ـهــود امل ـبــذولــة لتحقيق االسـتـقــرار
ّ
مجددًا «دعــم اململكة الكامل
في املنطقة،
ملوقف باكستان حول جميع القضايا».

ّ
طهران :التعقل ال يدوم من جانب واحد
ـداء على سفارة
تــواجــه إي ــران االستثمار الـسـعــودي لــاعـتـ ّ
الرياض في طهران بمزيد من الهدوء والتعقل ،الــذي نجم
عنه ،أخيرًا ،إقالة مساعد محافظ طهران للشؤون األمنية
صفر علي براتلو واعتقال نحو ستني شخصًا في قضية
مـهــاجـمــة ال ـس ـفــارة ،حسبما أع ـلــن املـتـحــدث بــاســم وزارة
الداخلية اإليــرانـيــة حسني علي أمـيــري .ولكن هــذا اإلجــراء
ت ـ ــوازى ،أي ـض ــا ،م ــع تـصــريـحــات سـ ّيــاسـيــة إيــران ـيــة أب ــدت،
بمجملها ،إيثارها انتهاج خيار التعقل أمام النية السعودية
جر املنطقة إلى املزيد من التوتر.
وق ــد عـ ّـبــر وزي ــر الـخــارجـيــة مـحـمــد ج ــواد ظــريــف عــن هــذا
املوقف ،خالل لقائه مساعد وزير الخارجية الصيني جانغ
مينغ ،حني قال «نحن قمنا ،حتى اآلن ،بالرد علی ممارسات
السعودية السلبية ،من خالل التحلي بالصبر واالحتمال،
ألن التعقل والحكمة اإليــرانـيــة دائـمــا بعيدة کــل البعد عن
ال ـتــوج ـهــات غـيــر امل ــدروس ــة وغ ـيــر الـنــاضـجــة لـلـمـســؤولــن
السعوديني» .وأضاف «نحن لن نسعی أبدًا وراء التوتر في
املنطقة».
كذلكّ ،
تطرق ظريف إلى األزمــة مع السعودية ،أمس ،خالل
استقباله املمثل الخاص لألمني العام لألمم املتحدة ستيفان
دي ميستورا ،وأكد أن إيران لن تسمح بأن «تترك التوجهات
الـسـعــوديــة املـثـيــرة للتوتر أث ـرًا سلبيًا علی تسوية األزمــة
السورية ،وأن تتفاقم مشاکل الشعبني السوري واليمني،
وکذلك أوروبــا بسبب هجرة املواطنني السوريني املظلومني
إليها» .كما اعتبر أن «السعودية تحاول أن تترك أثرًا سلبيًا
علی األزمة في سوريا ،من خالل إجراءاتها التصعيدية».
وفــي مقال في صحيفة «نيويورك تايمز» ،وصــف ظريف
السعودية بأنها دولة «بربرية» ،متهمًا إياها باالعتداء على
البعثات الدبلوماسية اإليرانية في اليمن ولبنان وباكستان
عـلــى م ــدى ال ـس ـنــوات ال ـثــاث املــاض ـيــة .وأضـ ــاف أن إي ــران

اختارت في املواجهة األخيرة معها «ضبط النفس» ،لكنه
أض ــاف أن «الـتـعـقــل ال يـمـكــن أن يستمر إذا ك ــان أح ــادي
الجانب».
م ــن ج ـه ـتــه ،أك ــد رئ ـي ــس مـجـلــس الـ ـش ــورى اإلي ــران ــي علي
الريجاني أن السلوك السعودي األخير «يصب في مصلحة
أميركا والكيان الصهيوني» ،موضحًا أنــه «فــي مثل هذه
الـظــروف ،يجب أن تــؤدي إيــران دور إرســاء االستقرار في
املنطقة ،والضرورة إلى ذلك اتخاذ الخطى بحكمة وتجنب
التصرفات االنفعالية».
في سياق آخــر ،انتقد رئيس مجلس الشورى «اإلجــراءات
العدائية للكونغرس األمـيــركــي» تـجــاه «فيلق الـقــدس» في
«الحرس الثوري» ،مصرحًا بأنه «لوال فيلق القدس لشهدت
ط ـهــران ع ـشــرات االن ـف ـج ــارات اإلره ــاب ـي ــة ،كـمــا حـصــل في
بــاريــس» .وأكــد الريـجــانــي أن «الـقــانــون الــذي م ــرره ،أخيرًا،
الكونغرس والــذي يفرض قيودًا على منح تأشيرات سفر
لــإيــران ـيــن وم ــن زار إي ـ ــران ،ي ـع ــارض روح خ ـطــة الـعـمــل
املشترك» .كما شدد على أنه «إذا لم يتم تعديلها ،فإن إيران
ستتخذ املواقف الالزمة».
كذلك ،أكد رئيس لجنة األمن القومي والسياسة الخارجية
ف ــي م ـج ـلــس الـ ـش ــوری عـ ــاء ال ــدي ــن بـ ــروجـ ــردي ،أن قطع
السعودية عالقاتها مــع إي ــران کــان مخططًا لــه ،نـظـرًا إلى
الهزائم التي منيت بها في املنطقة.
وعلی هامش مراسم أربعينية السفير اإليراني السابق في
لبنان غضنفر رکن أبادی ،أدان بروجردي اقتحام السفارة
السعودية فــي طـهــران والقنصلية السعودية فــي مشهد،
وقال «إننا ال نعتبر الثورية في إثارة الضجيج والتحرکات
العنفية ،ولقد دعونا علی الدوام إلى العقالنية والحكمة في
جميع املجاالت منذ املاضي ولغاية اآلن».
وشدد بروجردي على «ضرورة التعاطي مع العالم» ،وقال

«إننا بطبيعة الحال نری ضرورة أن نتعامل مع السعودية
بصورة أکثر جدية ،وبمواقف أکثر حزمًا مما قمنا به لغاية
اآلن» .وأشار بروجردي إلى أنه «في کثير من األحيان ،يجب
أن تكون دبلوماسيتنا هجومية مبنية علی العقالنية».
في السياق ،أكــد املتحدث باسم وزارة الخارجية اإليرانية
حـســن جــابــري أن ـص ــاري أن «إغـ ــاق ال ـس ـفــارة ال جــدوى
منه» ،موضحًا أن «حــرب السفارات لن تعود بالنفع على
ً
ً
ال ـس ـعــوديــة ،وه ــي ستضطر عــاجــا أو آج ــا إل ــى الـقـبــول
بالحقائق من حولها».
وخالل مقابلة مع القناة األولــى للتلفزيون اإليراني ،مساء
الـسـبــت ،ق ــال أن ـص ــاري ،ردًا عـلــى س ــؤال بـشــأن احـتـمــاالت
اندالع حرب ومواجهة ،إن «الرياض ،في إطار استراتيجيتها
التي تحدثت عنها ،أخذت في الحسبان الدخول في مواجهة
وحـ ــرب م ـبــاشــرة إل ــى ح ــد م ــا ،ول ـكــن ه ــل سـيـسـمــح بــاقــي
الالعبني اآلخرين في املنطقة والعالم للسعودية بمواصلة
نهجها في إثارة الحروب ،فإنه أمر مشكوك فيه ،فالسعودية
تشعر على األقل بأن الدخول في حرب محدودة يخدمها
إلى حد ما».
وأعرب أنصاري عن أسفه «للظروف التي يمر بها السودان
واألزم ــة االقتصادية التي يعانيها منذ سنتني» ،وقــال إنه
«يتم إغراء مثيل هذه الــدول ،التي تكون ّ
بأمس الحاجة إلى
املساعدات بالبترو دوالر السعودي».
وعن االجتماع الــوزاري االستثنائي لــدول مجلس التعاون
في الرياض ،رأى املتحدث باسم الخارجية أن «السعودية
تسعى إلى جر أمة بكاملها معها ،وهذا لم يحدث ،وكانت
استجابة الدول العربية واإلسالمية لها محدودة للغاية».
(األخبار)
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نتنياهو «يحتفي» بالفشل ويتوعد فلسطينيي الـ 48بالحرمان
َّ
حول بنيامين نتنياهو
نجاح األجهزة األمنية
اإلسرائيلية في العثور على
منفذ عملية تل أبيب،
نشأت ملحم ،وقتله ،إلى
فرصة يغطي فيها على
القلق والخوف اللذين
ساد الجمهور اإلسرائيلي
خالل األيام الماضية ،وعلى
اإلخفاق المتعدد األبعاد
علي حيدر
اسـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــاع رئ ـ ـي ـ ــس وزراء ال ـ ـعـ ــدو
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،ب ـن ـي ــام ــن ن ـت ـن ـيــاهــو،
الـتـغـطـيــة ع ـلــى سـ ــوء أداء األج ـه ــزة
األم ـ ـن ـ ـيـ ــة والـ ـعـ ـم ــانـ ـي ــة ف ـ ــي إيـ ـج ــاد
الشهيد نـشــأت ملحم ،منفذ عملية
تل أبيب ،بــدءا من لحظة التخطيط
للعملية مـ ــرورا بـتـنـفـيــذهــا وص ــوال
إل ـ ــى نـ ـج ــاح م ـل ـح ــم فـ ــي االن ـس ـح ــاب
واالختفاء لعدة أيام ،بصورة جزئية،
في ظل بقاء أسئلة أمنية كثيرة من
دون أجوبة قاطعة وواضحة .وعلى
خـ ــط مـ ـ ـ ــواز ،اخ ـ ـتـ ــار ن ـت ـن ـيــاهــو ه ــذه
الـفــرصــة لتوجيه رســالــة رادع ــة إلى
الـجـمـهــور الـفـلـسـطـيـنــي ف ــي الــداخــل
املـ ـحـ ـت ــل ،ووضـ ـعـ ـه ــم أم ـ ـ ــام م ـع ــادل ــة
ابـ ـ ـت ـ ــزاز واض ـ ـحـ ــة املـ ـع ــال ــم :تـحـســن
واق ـع ـهــم االج ـت ـمــاعــي واالق ـت ـص ــادي
مقابل انسالخهم عن قضايا الشعب
الفلسطيني ،الذين هم جزء ال يتجزأ
منه.
ال تقتصر سياسة الرسائل الساعية
إلــى تعزيز قــدرة الــردع اإلسرائيلية
ع ـلــى ح ــزب ال ـلــه وف ـصــائــل امل ـقــاومــة
فـ ــي قـ ـط ــاع غ ـ ــزة والـ ـضـ ـف ــة امل ـح ـت ـلــة،
ب ــل تـشـمــل الـفـلـسـطـيـنـيــن الــواق ـعــن
ت ـح ــت االح ـ ـتـ ــال ف ــي أراض ـ ـ ــي ال ـ ــ.48
ول ـك ــن ب ـح ـكــم أن ه ـ ــؤالء يـخـضـعــون
لـلـسـلـطــة وال ـق ــان ــون اإلســرائ ـي ـل ـيــن،

ف ــإن بـعــض األدوات واألس ــال ـي ــب قد
تـخـتـلــف طـبـيـعـتـهــا ،وم ــع ذل ــك فهي
ت ـن ــدرج تـمــامــا ضـمــن مـفـهــوم ال ــردع
القائم على أســاس العقاب املــدروس
والهادف.
وظـ ـ ـ ـه ـ ـ ــرت م ـ ـعـ ــالـ ــم رس ـ ـ ــال ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ــردع
اإلسرائيلية في املواقف التي توالى
نتنياهو على إطالقها فــي عــدد من
املناسبات ،وآخرها في أعقاب تنفيذ
عملية تــل أبـيــب وص ــوال إلــى جلسة
الحكومة يوم أمس ،التي صاغ فيها
نتنياهو رســالـتــه الـتـحــذيــريــة وفــق
عـ ـب ــارات مـغـلـفــة بـتـطـبـيــق ال ـقــانــون.
أوال هـ ــو اش ـ ـتـ ــرط ل ـت ـن ـف ـيــذ مـخـطــط
تقليص الـفـجــوات الـكـبـيــرة القائمة
بـ ــن الـ ــوسـ ــط الـ ـع ــرب ــي وال ـج ـم ـه ــور
اليهودي مــا سماه «تطبيق قوانني
دولــة إسرائيل في الوسط العربي»،
قائال إن هذين املخططني «مندمجان
ببعضهما بعضا».
وكان نتنياهو قد أوضح بعد عملية
تــل أبـيــب األخ ـي ــرة أن ــه «ال يستطيع
ق ـب ــول دولـ ـت ــن ف ــي إس ــرائـ ـي ــل ،دول ــة
الـقــانــون ألغلبية املــواط ـنــن ،ودول ــة
داخل دولة لجزء من مواطنيها .في
هذا الجيب (الدولة الجزء) ال يفرض
الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون وي ـ ــوج ـ ــد فـ ـي ــه ت ـح ــري ــض
إسالمي وأسـلـحــة ،»...مشيرا إلــى أن
من «يريد أن يكون إسرائيليًا ينبغي
أن يكون إسرائيليا حتى النهاية».
وب ــرغ ــم أنـ ــه ت ـح ــدث ب ـل ـغــة «تـطـبـيــق
ال ـقــانــون» وه ــو مـفـهــوم واس ــع ،فإنه
يشمل أيـضــا مــن منظور إسرائيلي
امل ـ ـشـ ــاركـ ــة ف ـ ــي ت ـن ـف ـي ــذ ال ـع ـم ـل ـي ــات،
خاصة أنــه أتــى تعقيبا على عملية
تل أبيب .وهكذا يكون رئيس الوزراء
اإلسرائيلي قد وضــع الفلسطينيني
ف ــي ال ــداخ ــل أمـ ــام امل ـع ــادل ــة الـتــالـيــة:
تـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــن الـ ـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ـ ــع االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــي
واالقـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادي ع ـ ـب ـ ــر مـ ـ ـ ــا س ـ ـمـ ــاه
«استثمار أم ــوال طائلة فــي الوسط
العربي والخطة غير املسبوقة التي
أقرتها الحكومة قبل  10أيام» ،مقابل
ت ـن ـف ـيــذ الـ ـق ــان ــون اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي وأن
يكونوا إسرائيليني «حتى النهاية».
وال ـت ـف ـس ـيــر ال ـع ـم ـلــي ل ـه ــذا ال ـق ــان ــون،

يعني بوضوح :االنصياع للخطاب
الـسـيــاســي اإلســرائ ـي ـلــي ،أو سياسة
الحرمان والعقاب مقابل أي تفاعل
إيجابي مع القضايا الفلسطينية.
أما على مستوى االحتفال بتصفية
م ـل ـحــم ،ف ـي ـبــدو أن نـتـنـيــاهــو حــرص
على تظهير جانب «اإلن ـجــاز» الــذي
سجلته األجهزة األمنية والعمالنية
إلسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ،م ـ ـت ـ ـجـ ــاوزا ح ـق ـي ـق ــة مــا
انـ ـ ـط ـ ــوت عـ ـلـ ـي ــه ه ـ ـ ــذه الـ ـقـ ـضـ ـي ــة مــن
أبـعــاد تعكس إخـفــاق هــذه األجـهــزة.
أول ــى معالم هــذا اإلخ ـفــاق تمثل في
نـجــاح ملحم فــي التخطيط وتنفيذ
العملية ،برغم أنــه كــان معتقال على
«خلفيات أمنية» مع ما يفترضه ذلك
م ــن أن ي ـكــون ضـمــن دائـ ــرة املـتــابـعــة
االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــاريـ ــة ف ـ ــي ه ـ ـ ــذه امل ــرحـ ـل ــة
ال ـح ـس ــاس ــة ال ـت ــي ي ـم ــر ب ـه ــا ال ــداخ ــل
اإلسرائيلي على املستوى األمني.

أيـ ـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ـ ــا ،ل ـ ـ ـ ـ ــم ت ـ ـ ـن ـ ـ ـجـ ـ ــح األجـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــزة
اإلسرائيلية في الحؤول دون تنفيذ
العملية في املكان األكثر تأثيرا في
الــواقــع اإلســرائـيـلــي ،تــل أب ـيــب ،ومــع
أنها نجحت فــي العثور على ملحم
وقـ ـتـ ـل ــه ،وه ـ ــو م ـص ـي ــر ك ـث ـي ــري ــن مــن

النجاح األمني كان يمكن أن
يسجل باعتقال ملحم ال قتله
مـنـفــذي الـعـمـلـيــات فــي ال ــداخ ــل ،فــإن
الـنـجــاح األب ــرز ك ــان يمكن تسجيله
لو أنه اعتقل حيا ،وهو أمر عادة ما
يكون مطلبًا أمنيًا النتزاع معلومات
وإج ــاب ــات ع ــن أس ـئ ـلــة ك ـث ـيــرة بقيت
دون إجابات واضحة.
فـ ــي هـ ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ـ ــار ،تـ ــوقـ ــف عـ ـ ــدد مــن
امل ـع ـل ـقــن اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــن حـ ــول هــذه

األسـئـلــة ،حـتــى إن بعضهم رأى أنــه
مــا مــن سبب لالحتفال ،فيما توجه
آخرون باالنتقادات الشديدة إلى أداء
الشرطة و«ال ـشــابــاك» واخفاقاتهما
في هذه القضية.
ورأى املحلل العسكري في صحيفة
«ي ـ ــديـ ـ ـع ـ ــوت اح ـ ـ ـ ــرون ـ ـ ـ ــوت» ،أل ـي ـك ــس
فـيـشـمــان ،أن ه ــذه الـحــادثــة «كشفت
ع ــن أس ـئ ـلــة ك ـث ـيــرة وص ـع ـبــة ،يـتـقــزم
إزاء هـ ــا اإلن ـج ــاز امل ـه ـنــي» ،الفـتــا إلــى
أنــه اذا كــان هـنــاك اخـتـبــار لألجهزة
املهنية فـهــو «اخـتـبــار معالجة قلق
ال ـج ـم ـه ــور ...واخ ـت ـب ــار الـ ــذعـ ــر» .في
النتيجة ،ي ــرى فيشمان أن «الفشل
كــان مــدويــا» ،كما لفت إلــى ما سماه
«ثـقـبــا أس ــود اسـتـخـبــاريــا ضخما»،
م ــؤك ــدا أن «الـ ـش ــرط ــة والـ ـش ــاب ــاك ال
يعرفان شيئا عما يحدث في وادي
عارة ،وفي املجتمع العربي».

رهن نتنياهو تحسين معيشة العرب باندماجهم في األهداف اإلسرائيلية تحت شعار القوانين (أ ف ب)

العراق

ً
إقليم كردستان ُينشئ «خندقًا فاصال» ...لضمان «المناطق المتنازع عليها»؟
بغداد ــ األخبار
ف ــي غـ ـم ــرة ال ـح ــدي ــث ع ــن م ـس ـت ـق ـبــل ال ـ ـعـ ــراق مــا
بـعــد «داعـ ــش» وتـصــاعــد ال ـجــدل بـشــأن مـشــروع
الـتـقـسـيــم ،كـشـفــت وث ــائ ــق وصـ ــور م ـسـ ّـربــة عن
انشغال حكومة إقليم كردستان (شمال العراق)
بإنشاء خندق فاصل ،يبدأ من الحدود السورية
ويـصــل إلــى مناطق وســط ال ـعــراق ،هــدفــه تجزئة
«املـنــاطــق املـتـنــازع عليها» ،وضـ ّـمـهــا إلــى اإلقليم
ضمن مشروع إعالن الدولة الكردية.
وأشـ ــار م ـصــدر م ــن داخـ ــل ك ــرك ــوك ،ال ـتــي تمثل
أبــرز املــدن املتنازع عليها ،إلــى أن «الخندق الذي
بدأ حفره في ناحية ربيعة الحدودية مع سوريا،
وال ـتــاب ـعــة ملـحــافـظــة ن ـي ـنــوى ،سـيـصــل قــريـبــا إلــى
ق ـض ــاء ط ــوزخ ــورم ــات ــو ون ــاح ـي ــة س ـل ـي ـمــان ب ــك،
التابعتني إلــى محافظة صــاح الــديــن» ،موضحًا
فــي حــديــث ل ــ»األخ ـب ــار» إل ــى أن الـخـنــدق «وص ــل،
اآلن ،إلــى قرية دبــج التي تقع في أطــراف القضاء
املذكور» ،أي قضاء طوزخورماتو.
وأكــد املصدر أن الخندق الــذي يمتد في املناطق
«امل ـت ـنــازع عـلـيـهــا» بــن حـكــومــة ب ـغــداد وحـكــومــة
إقليم كــردسـتــان« ،يمثل الـحــدود الـجــديــدة لدولة
كردستان املفترضة ،على أن يصل إلــى منطقة
جـلــوالء قــرب ال ـحــدود اإليــران ـيــة ،أي بمعنى آخر
أن ال ـحــدود تمتد مــن شـمــال غ ــرب ال ـعــراق حتى
شرقه».

وعن تفاصيل «الخندق الفاصل» ،أوضح املصدر
أن ــه «سـيـكــون بعمق ثــاثــة أم ـتــار وع ــرض ثالثة
أم ـتــار ،عـلــى أن يـتــم تــزويــده بــأبــراج مــراقـبــة ،أمــا
حـ ــدوده فـ ُـرسـمــت بــواسـطــة تقنية ن ـظــام تحديد
امل ــواق ــع ( ،)GPSوبـمـســاعــدة خ ـبــراء جغرافيني
وعسكريني يتبعون التحالف الدولي ،الذي تقوده
الـ ــواليـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة» .وب ـح ـســب وس ــائ ــل إع ــام
عراقية ،فإن الحدود التي تنفذها حكومة أربيل
تجري بمشاركة خبراء من دول «التحالف» ،من
بينها  20خبيرًا جغرافيًا مــن الــواليــات املتحدة
وف ــرن ـس ــا ،و 25خ ـب ـي ـرًا فـنـيــا م ــن أم ـي ــرك ــا ،و40
مهندسًا من بريطانيا وفرنسا والواليات املتحدة،
إضافة إلى  60مهندسًا خبيرًا في املتفجرات من
الواليات املتحدة وأملانيا.
ويـ ـق ــوم الـ ـخـ ـن ــدق ،بـ ــاألسـ ــاس ،ع ـل ــى ال ـف ـص ــل أو
حسم مصير غالبية املناطق املشتركة ،بضمها
جميعًا إل ــى اإلق ـل ـيــم ،ذل ــك أن ــه يـمــر عـلــى املـنــاطــق
ذات التركيبة السكانية املتعددة ،والتي وصفها
الدستورالعراقي بـ»املتنازع عليها» ،منها بلدروز
وخانقني في محافظة ديالى (شــرق) وكفري و
طوزخورماتو في محافظة صالح الدين وغالبية
م ــدن مـحــافـظــة ك ــرك ــوك ،وم ـخ ـمــور والـحـمــدانـيــة
وتلكيف وسنجار في نينوى.
ُ
وتـ ـب ـ ّـن ص ــور ن ـش ــرت ،ق ـبــل ي ــوم ــن ،أن ال ـحــدود
ال ـجــديــدة ،أي الـخـنــدق فيما لــو انـجــز فــي قضاء
طوزخورماتو ،فــإن ذلــك سيعني فصل القضاء

ع ــن مـحــافـظــة ص ــاح ال ــدي ــن وض ـمــه عـمـلـيــا إلــى
اإلقليم.
فــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،كـشــف الـنــائــب عــن «الـتـحــالــف
الوطني» جاسم محمد جعفر أن «مشروع الخندق
جرى البدء به منذ ثمانية أشهر ،ضمن التغيير
الــذي تريد حكومة كردستان فرضه في خضم
الحرب على داعــش» .وقال جعفر لـ»االخبار» ،إن
«الخندق الذي يجري العمل عليه أثار القلق لدى
امل ـكـ ّـونــات الـتــي تعيش فــي ه ــذه املنطقة (نينوى
وك ــرك ــوك) ،أي الـتــركـمــان وال ـع ــرب واملسيحيني
والشبك واإليزيديني».

رفض نائب عن «التحالف
الكردستاني» اعتبار أن ما تقوم به
البشمركة أعمال سرية أو مشبوهة
وســرعــان مــا جــرى ربــط املـعـلــومــات الـتــي تشير
إلى إنجاز قسم من «خندق الفصل» مع تقارير
إعالمية تشير إلــى اتفاق على إقامة االستفتاء
ح ــول انـفـصــال إقـلـيــم كــردسـتــان فــي شـهــر أيــار
من العام الحال (وهو املوعد ذاته إلنجاز الخندق
وفــق مــا تشير املـعـلــومــات) ،وذلــك ضمن صفقة
تدخلت فيها أنقرة ودول خليجية ،تتضمن أيضًا
مساعدة كردية إلقامة إقليم سني داخل العراق،

ع ـلــى أن ي ـج ــري قــري ـبــا اج ـت ـمــاعــا ب ــن ال ـق ـيــادات
واألحـ ـ ـ ــزاب ال ـك ــردي ــة ف ــي أربـ ـي ــل ،ل ـب ـحــث مـســألــة
االستفتاء.
وكــان زعـيــم إقليم كــردسـتــان مسعود البرزاني
قــد أك ــد فــي حــديــث ســابــق أن حـكــومـتــه ستنظم
اسـتـفـتــاء فــي كــردس ـتــان ،خ ــال أشـهــر ،لتحديد
االن ـف ـصــال م ــن ع ــدم ــه ،داع ـي ــا إل ــى اح ـت ــرام ق ــرار
الشعب الكردي.
ولـ ــم ت ـص ــدر ح ـكــومــة بـ ـغ ــداد أي م ــوق ــف بـشــأن
ّ
يتسن
املعلومات املتداولة حــول الخندق ،كما لم
ل ــ»األخ ـبــار» الـحـصــول على مــوقــف رسـمــي بهذا
االتـ ـ ـج ـ ــاه ،ف ـي ـمــا رف ـ ــض ال ـن ــائ ــب ع ــن «ال ـت ـحــالــف
الكردستاني» ريـنــاس جانو اعتبار مــا تقوم به
قوات البشمركة ،التابعة لحكومة اإلقليم ،على أنه
أعمال سرية أو مشبوهة.
وقــال جــانــو ،لــ»األخـبــار» ،إن «الخطط العسكرية
متنوعة وكيفية الـحـفــاظ عـلــى املـنــاطــق املـحــررة
تحتاج طرقًا مختلفة « ،وذلك في إشارة منه إلى
أن الخندق ـ السور ،موجه ضد جماعات «داعش»،
لكن جانو أشار إلى أن «طموحات اإلقليم وشعبه
فــي تقرير املصير ليست خفية على أح ــد» ،إال
أنه أضاف «لكننا نريد أن يكون طلب االنفصال
ضمن األطر القانونية والدستورية السلمية ،كما
حــدث في غالبية ال ــدول ،وبالتنسيق مع حكومة
بـغــداد» .وقــال «ال نفكر بعالقة عدائية حتى في
حالة جرى تحقيق هذا االنفصال».
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كـ ــذلـ ــك رأى املـ ـعـ ـل ــق الـ ـعـ ـسـ ـك ــري فــي
صحيفة «هآرتس» عاموس هرئيل،
أن مــا حــدث خــال األس ـبــوع املــاضــي
«لـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدر ف ـ ـخ ـ ــر لـ ــأج ـ ـهـ ــزة
األمنية» ،بل تساءل عن كيفية تمكن
ملحم من إطالق النار في تل أبيب ثم
ال ـعــودة إلــى وادي ع ــارة مــن دون أي
عقبات .وما يعزز الفشل اإلسرائيلي
تـمـكــن ال ـش ــاب م ــن ال ـب ـقــاء ل ـعــدة أي ــام
والحصول على مساعدة «من دون أن
يبلغ أحــد عن ذلــك» .ورأى هرئيل أن
مــا جــرى «يــؤشــر على وجــود ضعف
استخباري في كل ما يتعلق بإحباط
اإلرهاب الذي ينفذه فلسطينيو الـ،48
بالقياس إلى ما ينفذه الفلسطينيون
في الضفة والقطاع».
فـ ـ ــي الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة ،يـ ـمـ ـك ــن ال ـ ـ ـقـ ـ ــول إن
الـ ـتـ ـق ــاري ــر اإلع ــامـ ـي ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة
أجمعت على أن أسئلة كثيرة بقيت
مفتوحة :هــل كــانــت عملية تــل أبيب
تنفيذا لتوجيهات مــن احــد فصائل
املقاومة؟ وهــل قــدم له أحــد املساعدة
ومن هم وهل كانوا يعرفون بطبيعة
العملية التي يريد تنفيذها مسبقا
أم ال؟ وكـ ـي ــف ن ـج ــح ف ــي الـ ـه ــرب مــن
ت ــل أب ـي ــب إلـ ــى ال ـش ـم ــال م ــن دون أن
يتمكن أي شرطي من القبض عليه؟
وهــل خطط لتنفيذ عملية إضافية؟
وم ــا هــي دواف ـع ــه الـحـقـيـقـيــة لتنفيذ
العملية؟
م ــع ذل ـ ــك ،يـنـبـغــي الـ ـق ــول إن اإلعـ ــام
اإلسرائيلي تناغم في األيام املاضية
م ــع لـعـبــة الـتـضـلـيــل ال ـتــي مــارسـتـهــا
األج ـ ـهـ ــزة األمـ ـنـ ـي ــة .ويـ ـب ــدو أن نـشــر
الـتـقــاريــر ال ـتــي تـحــدثــت عــن تنقالت
ملحم بـعــد عملية تــل أب ـيــب ،ومنها
انتقاله إلى الضفة كان الهدف منها
إش ـ ـعـ ــاره ب ــاالط ـم ـئ ـن ــان ودفـ ـع ــه إل ــى
التحرك كــي يصبح عــرضــة الرتـكــاب
األخـ ـط ــاء ث ــم االنـ ـكـ ـش ــاف ،ف ـضــا عن
أن ه ــذه ال ـت ـقــاريــر ه ــدف ــت ،م ــن ضمن
أمـ ــور أخ ـ ــرى ،إل ــى ط ـمــأنــة الـجـمـهــور
اإلسرائيلي إلى ابتعاد الخطر ،بعد
التقارير التي تحدثت عن إمكانية أن
يكون الشاب قد خطط خالل اختفائه
لتنفيذ عملية أخرى.

ّ
القضاء يجرد مبارك من نياشينه...
والسيسي يبحث العفو عن  100شاب محبوسين سياسيًا
القاهرة ــ أحمد جمال الدين
ُج ـ ّـرد الرئيس املـصــري األسـبــق حسني
مبارك من األوسمة واألنواط العسكرية
التي حصدها في حياته بعدما أدانته
م ـح ـك ـم ــة ال ـ ـن ـ ـقـ ــض ،وه ـ ــي أع ـ ـلـ ــى ج ـهــة
قـضــائـيــة ،لـلـمــرة األول ـ ــى ،مـنــذ إج ـبــاره
ع ـل ــى ال ـت ـن ـ ّـح ــي ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة ثـ ـ ــورة 25
ي ـن ــاي ــر ،وذل ـ ــك ب ـت ـه ـمــة الـ ـس ــرق ــة ،بـحـكــم
قضائي مبرم ونهائي ال يمكن الطعن
فيه أمام أي جهة أخرى.
ّ
وأي ــدت «الـنـقــض» حكم السجن املشدد
ثالث سنوات على مبارك ونجليه عالء
وجمال في قضية «القصور الرئاسية»،
مع إلزامهم بدفع مبلغ  147مليون جنيه
تـقــريـبــا ،بـعــدمــا نـسـبــت إلـيـهــم الـنـيــابــة
العامة االستيالء على أموال الدولة من
أجل استخدامها في إنشاء قصور لهم
في مدينة شــرم الشيخ ،شمالي شرقي
البالد.
بموجب الحكم ،سيكون مبارك ونجاله
مـ ـمـ ـن ــوع ــن م ـ ــن مـ ـ ـم ـ ــارس ـ ــة ح ـق ــوق ـه ــم
السياسية ملدة ست سنوات على األقل،
إض ــاف ــة إل ــى ح ــرم ــان الــرئ ـيــس األس ـبــق
الجنازة العسكرية في حال وفاته ،وهي
كانت تحق له إلى ما قبل صدور الحكم،
بــاعـتـبــاره عسكريًا مـتـقــاعـدًا لــم يصدر
بحقه حكم إدانــة نهائي ،فيما استقبل
أنـ ـص ــاره ال ـح ـكــم بـ ــإسـ ــاءات وات ـه ــام ــات
للرئيس عبد الفتاح السيسي ،قائلني
إنــه يــرغــب فــي تهدئة الـشـبــاب بــإصــدار
حكم مسيس بحق مبارك.
السيسي نفسه حاول مخاطبة الشباب
مـ ـ ـج ـ ــددًا ،خـ ـ ــال مـ ـش ــاركـ ـت ــه فـ ــي «يـ ــوم
الشباب املصري» خالل احتفالية كبرى
ص ـبــاح أول م ــن أمـ ــس ،مـعـلـنــا م ـبــادرة
لتمويل مشروعاتهم الصغيرة بفائدة
م ـ ـح ـ ــدودة وخ ـ ـطـ ــة ل ـت ـع ــدي ــل امل ـن ــاه ــج
ال ــدراس ـي ــة بـمــا ي ـت ــواءم م ــع املـتـغـيــرات
ال ــراه ـن ــة ،إض ــاف ــة إلـ ــى إط ـ ــاق مـنـتــدى
ل ـل ـحــوار مـعـهــم وع ـقــد مــؤتـمــر شبابي
في أيلول املقبل .كذلك أعلن تخصيص
نسبة مالئمة لهم في مشروع املليون
ونصف املليون فدان وإنشاء  145ألف
وح ـ ــدة س ـك ـن ـيــة خـ ــال الـ ـع ــام ال ـج ــاري
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للمساهمة في حل مشكلة اإلسكان.
ونقل مساعدو السيسي إلى اإلعالميني
الذين حضروا االحتفالية قرار الرئيس
املتوقع إعــانــه خــال الساعات املقبلة،
بالعفو عــن  100ش ــاب مــن املحبوسني
عـلــى ذم ــة قـضــايــا ت ـظــاهــر ،إضــافــة إلــى
اإلعــان عن دفعات جديدة من الشباب
ف ــي امل ــراك ــز ال ـق ـي ــادي ــة داخ ـ ــل ال ـ ـ ــوزارات
التحركات
والهيئات الحكومية ،وهــي ّ
التي تأتي استجابة لتقارير تلقاها عن
تــراجــع شعبيته لــدى الشباب بأقل من
 ،%20وهــو أدنــى مستوى منذ وصوله
إلـ ــى ال ـس ـل ـط ــة ،ف ـي ـمــا ط ـل ــب م ـس ـت ـشــارو
الــرئ ـيــس م ــن رؤس ـ ــاء ت ـحــريــر الـصـحــف
التركيز على تحركاته ملخاطبة الشباب
وزيادة االهتمام بها.
س ـيــاس ـيــا ،دخـ ــل ال ـس ـي ـســي مـ ـج ــددًا في
أزم ــة ســد النهضة اإلثـيــوبــي بـلـقــاء مع
وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ال ـس ــودان ــي ،إبــراهـيــم
الـغـنــدور ،ال ــذي زار الـقــاهــرة للمشاركة
في اجتماعات وزراء الخارجية العرب،
والـتـقــى مـســؤولــن مصريني ووف ـدًا من

اإلعــامـيــن والـسـيــاسـيــن للحديث عن
مستقبل الـعــاقــات بــن الـبـلــديــن .وأكــد
الغندور أن بالده ال تلعب دور الوسيط
بـ ــن ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة وأدي ـ ـ ـ ــس أب ـ ــاب ـ ــا ،لـكـنـهــا
«صــاحـبــة ش ــأن فــي املـســألــة ،ول ــن تقبل
اإلضرار بمصالح مصر املائية».
وقــال الــوزيــر الـســودانــي إنــه تــم االتفاق
على عقد جميع االجتماعات السداسية

دخل السيسي
مجددًا وبصورة
مباشرة في أزمة سد
النهضة اإلثيوبي

ال ـت ــي تـجـمــع وزراء الـ ــري وال ـخــارج ـيــة
للدول الثالث في الخرطوم ،مشيرًا إلى
أن إثيوبيا لــن تنعم بسد النهضة إذا
رفـضـتــه مـصــر وال ـ ّس ــودان ،لـكــن «اتـفــاق
إعــان املـبــادئ املــوقــع من رؤســاء الــدول
الثالث يؤمن الحقوق املائية لها».
وكـ ــانـ ــت إث ـي ــوب ـي ــا قـ ــد رفـ ـض ــت ال ـط ـلــب
املـ ـ ـص ـ ــري ب ـ ــزي ـ ــادة فـ ـتـ ـح ــات ال ـ ـسـ ــد مــن
فـتـحـتــن إلـ ــى أرب ـ ــع بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى مـقـتــرح
مصري توافق على دراسته الحقًا ،وهو
الــرفــض ال ــذي اعـتـبــر خ ـســارة لـلـقــاهــرة،
ع ـل ـمــا بـ ــأن الـ ـتـ ـف ــاوض حـ ــول آل ـي ــة م ــلء
بحيرة السد لم يصل إلى نتيجة حتى
اآلن ،وسط توقعات بأن تحمل الشهور
املـقـبـلــة إمـكــانـيــة ال ــوص ــول إل ــى صيغة
تضمن ملء البحيرة بما تتوافق عليه
الدول املعنية.
في هذا السياق ،قال وزير الري املصري،
حـســام م ـغــازي ،إنـهــم سـيـعـ ّـدون دراس ــة
فنية جديدة بشأن فتحات «النهضة»،
ب ـنـ ً
ـاء عـلــى مــا قــدمــه الـجــانــب اإلثـيــوبــي
مــن ب ـيــانــات ومـعـلــومــات جــديــدة خــال
االج ـت ـمــاع الـفـنــي ال ــذي عـقــد أخ ـي ـرًا في
أديس أبابا.
أمنيًا ،وبينما تواصل وزارة الداخلية
استعداداتها لتكثيف التأمني في ذكرى
ثـ ــورة  25ي ـن ــاي ــر ،اس ـت ـه ــدف مـسـلـحــون
رئيس قسم مــرور املنيب خــال توجهه
إلــى العمل بــإطــاق وابــل مــن الرصاص
ع ـل ـي ــه ،م ــا أدى الـ ــي ان ـف ـج ــار ال ـس ـي ــارة
ومقتله بــرفـقــة املـجـنــد ال ــذي ك ــان يقود
املــرك ـبــة ،فـيـمــا تـكـثــف األج ـه ــزة األمـنـيــة
م ـ ـ ـحـ ـ ــاوالت ضـ ـب ــط ال ـ ـج ـ ـنـ ــاة وت ـح ــدي ــد
هويتهم ،وتظن أنهم مجموعة فردية لم
تنفذ عمليات من قبل.
أم ــا فــي سـيـنــاء ،فـقــد أح ــرق  20مسلحًا
ً
مساء أول من أمس مقر شركة النظافة
ال ـخ ــاص ــة ف ــي م ــدي ـن ــة الـ ـع ــري ــش ،حـيــث
أض ــرم ــوا ال ـن ـي ــران ف ــي الـ ـسـ ـي ــارات بعد
تـهــديــد الـعــامـلــن ومـطــالـبـتـهــم بــإخــاء
املكان سريعًا ،فيما كشفت التحقيقات
األول ـي ــة عــن أن املـسـلـحــن يـنـتـمــون إلــى
تنظيم «والية سيناء» ،وطالبوا العمال
ب ـ ــأال ي ـ ـعـ ــودوا مـ ـج ــددًا إل ـ ــى ال ـع ـم ــل فــي
سيناء.

بورتريه

القاهرة ــ رنا ممدوح
لم يكن إعالن فوز أستاذ القانون العام
علي عبد العال برئاسة أول مجلس نواب
بعد « 30يونيو» مفاجئًا للمصريني ،بل
جاء كنتيجة بديهية ،في ظل إسناده
من «ائتالف دعم الدولة» ،املحسوب على
النظام ،وهو االئتالف الذي ينظر إليه على
أنه «الوريث الشرعي» للحزب الحاكم،
سواء «الوطني» في عهد حسني مبارك،
أو «الحرية والعدالة» في عهد محمد
مرسي.
حتى قبل انتهاء إجراءات االنتخابات
وتشكيل البرملان ،حجزت رئاسة البرملان
لرئيس الجمهورية السابق عدلي منصور
في حال تعيينه بقرار من الرئيس .أما لو
رفض منصور ذلك ،فإن الترشح والفوز
كانا محسومني لعبد العال ،بل إن كثيرين
من نواب «ائتالف دعم الدولة» رأوا أن
ً
ابتداء من
عبد العال ترأس البرملان فعليًا
نهاية الشهر املاضي ،عندما صدر قرار
الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيني 28
شخصية ،ليس من بينهم عدلي منصور.
ّ
تضمنت أسماء املعينني رئيس
وعندما
مجلس القضاء األعلى األسبق في مصر
املستشار سري صيام ،توقع كثيرون
أن ينافس صيام على رئاسة مجلس
النواب ،ولكن قيادات االئتالف قالت إنها

حصلت على وعد من األخير بأال يترشح
لرئاسة البرملان ويكتفي بترؤس «اللجنة
التشريعية» ،وهو ما كان تمهيدًا للطريق
أمام عبد العال.
وإذا كان تصويت  %67من نواب البرملان
( 401من أصل  585عضوًا شاركوا
في التصويت) ملصلحة عبد العال أمرًا
متوقعًا ،فإنه يثير كثيرًا من التخوفات
والتشككات في قدرة الرجل على إدارة
البرملان بهذه التركيبة غير املتجانسة،
خاصة أنه معروف بهدوئه الشديد،
إضافة إلى أن سجله الوظيفي يخلو من
أي سابقة لتولي عمل قيادي ،بل لم يسبق
منصب
له العمل البرملاني ،ولم يتقلد أي ّ
سياسي من قبل ،إلى جانب أنه لم يتول أي
منصب إداري أو قيادي داخل جامعة عني
شمس التي يعمل فيها أستاذًا متفرغًا
في قسم القانون العام ،أو خارجها.
ورغم أن عبد العال وجه مألوف لغالبية
املصريني الذين اعتادوا رؤيته على
شاشات الفضائيات عقب «ثورة 25
يناير» بصفته أستاذ قانون دستوري،
فإن غالبيتهم لم تعرف عنه أكثر من
كونه أحد أعضاء «لجنة الخبراء العشرة»
التي شكلها عدلي منصور خالل ترؤسه
البالد ،لتعديل دستور  .2014كذلك
ال يغيب عنهم أنه أحد أعضاء «لجنة
إعداد قوانني االنتخابات» التي شكلها

علي عبد العال...
أسئلة أكثر
من أجوبة

منصور أيضًا إلعداد قانوني مباشرة
الحقوق السياسية ومجلس النواب ،ثم
أعاد تشكيلها الرئيس السيسي بعد
ذلك مرتني :واحدة إلعداد قانون تقسيم
الدوائر ،وثانية لتعديل قوانني االنتخابات
بعدما قضت املحكمة الدستورية العليا
بعدم دستورية عدد من مواد االنتخابات،
وكان عبد العال عضوًا فيها جميعًا.

قبل تلك املناصب لم يكن أحد يعرف
رئيس البرملان الجديد ،خاصة أنه التحق
فور ّ
تخرجه بالعمل في منصب معاون
نيابة ،ثم لم يمكث في النيابة العامة أكثر
من بضعة أشهر ،بعدما أعلنت جامعة
عني شمس تعيينه معيدًا في الكلية،
ليستقيل من النيابة ويلتحق بالعمل
األكاديمي ،فحصل على رسالة الدكتوراه
في رسالة بعنوان «مسؤولية الدولة عن
أعمال السلطة القضائية» ،ثم التحق
بالعمل خبيرًا قانونيًا في مجلس الشعب
عام  1992ملدة عام ،ثم أعير بصفته
مستشارًا قانونيًا للديوان األميري في
الكويت منذ عام  1993حتى  .2011وعاد
عبد العال إلى مصر قبل ثورة يناير بأيام
ليتولى العمل في جامعة عني شمس
وأكاديمية الشرطة التي يعمل فيها أستاذًا
في كلية الدراسات العليا.
ّ
وتخصصه في
ومع أن عمله األكاديمي
القانون من ّشأنهما أن يجعاله الشخصية
املناسبة لتولي رئاسة السلطة التشريعية
في البالد ،فإن ما يتعارض مع ذلك طبيعته
الهادئة التي اشتهر بها وسط املصريني
على مدار السنوات الخمس املاضية،
وغياب الخبرة السياسية لديه ،إلى جانب
ما وراء تدعيم االئتالف املحسوب على
األجهزة األمنية له من أسباب ،في ظل أن
رئيس البرملان ،وفقًا للدستور ،إلى جانب

مهماته في إدارة شؤون البرملان ،سيحل
محل رئيس الجمهورية نفسه عند ّ
خلو
املنصب لالستقالة أو الوفاة أو العجز
الدائم عن العمل أو انتهاء والية الرئاسة.
كذلك فإن الرجل سيضم تلقائيًا
إلى عضوية «مجلس الدفاع الوطني»
و«مجلس األمن القومي» اللذين يرأسهما
رئيس الجمهورية إلى جانب رئيس
مجلس الوزراء ووزراء الدفاع والخارجية
واملالية والداخلية ورئيس «املخابرات
العامة» ورئيس أركان حرب القوات
املسلحة وقادة القوات البحرية والجوية
والدفاع الجوي ورئيس «هيئة عمليات
القوات املسلحة» ومدير إدارة «املخابرات
الحربية واالستطالع».
كذلك سيكون عبد العال معنيًا ،كما
باقي أعضاء اللجنة املذكورة ،بالنظر في
الشؤون الخاصة بوسائل تأمني البالد
وسالمتها ومناقشة موازنة القوات
املسلحة .ويبقى التساؤل األبرز عن
كيفية مواجهته «الشخصيات املنفلتة»
في البرملان ،على شاكلة مرتضى منصور
وتوفيق عكاشة ،املشهورين بإساءتهما
إلى الجميع ومخالفة القواعد ،وهو ما
ظهر في أداء رئيس البرملان املنفعل عقب
اعتالئه منصة الرئاسة .أما امللمح األبرز
لعبد العال فهو انتماؤه إلى « 25يناير»
و« 30يونيو» معًا!

16

االثنين  11كانون الثاني  2016العدد 2784

العالم

فرنسا

مشروع هوالند حول «الطوارئ» والجنسية:

تمهيد الستحقاق الرئاسة؟
استغل الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند ،اعتداءات باريس
للتمهيد لالنتخابات الرئاسية التي ستجري العام المقبل،
وهو في هذا اإلطار عمل على إقرار حزمة إجراءات ،منها
تعديل دستوري يسمح بتوسيع مروحة إسقاط الجنسية
عن المدانين باعتداءات إرهابية .لكن هذا التعديل ،إن َم ّر،
سيكون رمزيًا ولن يشكل أداة قانونية فعالة في التعامل
مع العناصر الراديكالية
موريس قديح
لم ّ
يفوت الرئيس االشتراكي ،فرانسوا
هـ ــوالنـ ــد ،ف ــرص ــة اع ـ ـت ـ ــداءات ب ــاري ــس
األخيرة في  13تشرين الثاني املاضي
ل ـت ـع ــوي ــم ن ـف ـس ــه سـ ـي ــاسـ ـي ــا ،ت ـم ـه ـي ـدًا
النتخابات الرئاسة التي ستجرى في
نيسان وأيار  ،2017فألقى خطابًا أمام
الـكــونـغــرس الـفــرنـســي ،تـضـ ّـمــن حزمة
إج ــراءات ،منها إعــان حــال الـطــوارئ،
إضــافــة إلــى مـشــروع تعديل دستوري
ي ـس ـم ــح بـ ـت ــوسـ ـي ــع م ـ ــروح ـ ــة إسـ ـق ــاط
ال ـج ـن ـس ـي ــة ال ـف ــرن ـس ـي ــة عـ ــن املـ ــدانـ ــن
باعتداءات إرهابية.
يهدف اقتراح التعديل الدستوري هذا
إل ــى قـطــع الـطــريــق عـلــى الـيـمــن وشــق
صـفــوفــه مــن خ ــال وضـعــه فــي موقف
صعب سياسيًا من جهة ،واألخــذ في
االعـتـبــار ال ــرأي ال ـعــام الـفــرنـســي الــذي
يؤيد بنسبة مرتفعة اقتراحات كهذه،
خاصة بعد اعتداءات باريس ،وقبلها
ظــاهــرة الـتـحــاق ع ــدد مــن اإلســامـيــن
الفرنسيني من أصول أجنبية ،وأيضًا
مـ ــن أصـ ـ ـ ــول ف ــرنـ ـسـ ـي ــة ،ب ــال ـج ـم ــاع ــات
اإلرهابية في سوريا.
ت ـق ـن ـي ــا ،يـ ـق ــع الـ ـتـ ـع ــدي ــل ال ــدسـ ـت ــوري
امل ـق ـتــرح ف ــي م ــادت ــن :األول ـ ــى تتعلق
ُ
بحالة ال ـطــوارئ ،تـضــاف تحت الرقم
 1-36بعد املادة التي تحمل الرقم ،36
والثانية تتعلق بالجنسية ،تتضمن
اس ـت ـبــدال الـبـنــد الـثــالــث مــن امل ــادة 34
ببند جــديــد ،وإضــافــة بند آخــر بعده
تمامًا.
يشمل التعديل شقني :األول توسيع
وتبسيط شروط فرض حالة الطوارئ
فــي فــرنـســا ،لتشمل ال ـحــاالت الـتــي ال
تنص عليها املادتان  16و 36لدستور
الجمهورية الخامسة ( 4تشرين األول
 ،)1958املـتـعـلـقـتــان بـحــالــة ال ـط ــوارئ
وح ــال ــة ال ـح ـص ــار ت ـب ــاع ــا .إذ تتطلب
األولـ ـ ـ ــى شـ ــروطـ ــا م ـت ـع ـل ـقــة بــان ـق ـطــاع
فــي العمل املنتظم للسلطات العامة
ال ــدس ـت ــوري ــة ،ف ـي ـمــا تـتـطـلــب الـثــانـيــة
خطرًا داهمًا ناتجًا من حرب خارجية
ّ
أو عـصـيــان م ـســلــح .وه ــو م ــا يعكس
اهتمامات املرحلة التي حكمت وضع
دستور  ،1958خاصة أحداث الجزائر
وحالة عــدم االستقرار التي انعكست
عـلــى فــرنـســا الـقــاريــة نفسها .ويـشــار
إل ــى أن إعـ ــان ح ــال الـ ـط ــوارئ مـنــوط
برئيس الجمهورية بعد استشارات
رسمية مع رئيس الحكومة ،رئيسي
مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية،
إضافة إلى رئيس املجلس الدستوري.
أما حالة الحصار ،فيكون اتخاذها في
مجلس ال ــوزراء ،وملــدة  12يومًا قابلة
للتجديد ،إنما ً
بناء على إذن السلطة
الـتـشــريـعـيــة .وإلعـ ــان ح ــال ال ـطــوارئ
بعد أح ــداث بــاريــس األخ ـيــرة ،ونظرًا
إل ــى ع ــدم تــوافــر ال ـش ــروط املـنـصــوص
عليها فــي الـنــص الــدسـتــوري ،عمدت
ال ـح ـكــومــة إلـ ــى ت ــأوي ــن ق ــان ــون يـعــود
إل ــى ع ــام  ،1955عـبــر تعديله بقانون
بتاريخ  20تشرين الثاني  ،2015أي
بعد أسبوع على االعتداءات.

شرح التعديل الدستوري في
شقيه
ي ـق ـت ــرح نـ ــص ال ـت ـع ــدي ــل ال ــدسـ ـت ــوري

تخفيف شروط حالة الطوارئ لتتالءم
مــع طبيعة الـتـهــديــدات الـحــالـيــة التي
تواجهها فــرنـســا ،فينيط إع ــان حال
ال ـطــوارئ بـمــرســوم يتخذ فــي مجلس
الــوزراء ،في حال خطر داهــم ناتج من
اعتداءات خطيرة على االنتظام العام،
أو فــي ح ــال وق ــوع أح ــداث تـشـكــل ،من
ح ـيــث طـبـيـعـتـهــا وخ ـط ــورت ـه ــا ،طــابــع
الـ ـك ــارث ــة أو ال ـن ـك ـبــة الـ ـع ــام ــة .إض ــاف ــة
إل ــى ذل ــك ،يلحظ الـنــص املـقـتــرح دورًا
للسلطة التشريعية فــي تمديد حالة
الـطــوارئ األصلية ألكثر من  12يومًا،
إضافة إلى أدواتها القانونية ،ويذكر
بدور القضاءين اإلداري والعدلي بما
ـاض م ــن جـ ــراء حــالــة
ق ــد يـنـتــج م ــن ت ـق ـ ً ٍ
ال ـ ـطـ ــوارئ ،وصـ ـ ــوال إلـ ــى ان ـت ـه ــاء هــذه
الحالة.
قد يبدو النص مقنعًا إلــى حد بعيد،
خاصة في ضوء ثالثة معطيات :األول
أن طـبـيـعــة ال ـت ـه ــدي ــدات ال ـت ــي حكمت
ش ــروط ال ـنــص الــدس ـتــوري األســاســي
العائد لسنة  1958قــد تغيرت كثيرًا،
ً
م ــا ي ـف ــرض ت ـب ــدي ــا ف ــي ال ـن ــص يتيح
للسلطات التصرف بهامش أكبر من
الحرية في حــاالت مثل التي عاشتها
فرنسا بعد  13تشرين الثاني املاضي.
ثانيًا ،الدور الذي تضطلع به الجمعية
الــوط ـن ـيــة ف ــي ت ـمــديــد حــالــة ال ـط ــوارئ
ألكثر من  12يومًا .أخيرًا ،الــدور الذي
ي ـل ـع ـبــه الـ ـقـ ـض ــاء ،والـ ـقـ ـض ــاء اإلداري
تـحــديـدًا ،فــي تشكيل حماية لــأفــراد،
خ ــاص ــة ف ــي حـ ــاالت ال ـتــداب ـيــر املــانـعــة
ل ـل ـح ــري ــة ،فـ ــي دول ـ ــة ص ــاح ـب ــة تـقـلـيــد
قضائي عريق ونظام قضائي فعال.
أمـ ـ ـ ــا الـ ـ ـش ـ ــق الـ ـ ـث ـ ــان ـ ــي مـ ـ ــن الـ ـتـ ـع ــدي ــل
ال ــدسـ ـت ــوري ف ـهــو أك ـث ــر إش ـك ــال ـي ــة ،إذ
يتعلق «بــدس ـتــرة» إس ـقــاط الجنسية
ال ـفــرن ـس ـيــة ع ــن فــرن ـس ـيــن بـ ــالـ ــوالدة،
ب ـ ـعـ ــدمـ ــا كـ ـ ـ ــان هـ ـ ـ ــذا اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ي ـش ـمــل
الفرنسيني بالتجنيس فقط ،وبقانون
عادي.
عمليًا ،إن إسقاط الجنسية الفرنسية
إجراء تنص عليه املادة  25من القانون
املدني وتحصره صراحة باملجنسني،
وهـ ــو مـ ـش ــروط بـ ــأن ي ـك ــون الـشـخــص
يـحـمــل جـنـسـيــة أخ ــرى ك ــي ال يصبح
عــديــم الـجـنـسـيــة ،بـمــوجــب ال ـتــزامــات
فــرن ـســا ال ــدولـ ـي ــة ،ت ـح ــدي ـدًا املـ ـ ــادة 15
مــن اإلع ــان الـعــاملــي لحقوق اإلنـســان
وامل ـ ــادة  8مــن اتـفــاقـيــة األم ــم املـتـحــدة
لـ ـع ــام  1961ح ـ ــول الـ ـح ــد م ــن ح ــاالت
عديمي الجنسية .مع العلم أن فرنسا
ت ـس ـت ـط ـيــع ن ـظ ــري ــا ع ـ ــدم ال ـت ــزام ـه ـم ــا،
خــاصــة االتـفــاقـيــة الـثــانـيــة العـتـبــارات
عديدة يطول تفنيدها.
والـفــرنـســي بالتجنيس هــو األجنبي
ال ـ ــذي اك ـت ـس ــب ال ـج ـن ـس ـيــة الـفــرنـسـيــة
بـ ـم ــوج ــب أح ـ ـ ــد ش ـ ـ ـ ــروط اك ـت ـس ــاب ـه ــا
كالزواج ،اإلقامة ،أو الوالدة من أبوين
أجـنـبـيــن ،واإلق ــام ــة ف ــي فــرنـســا وفــق
شــروط معينة ...أو حــاالت التجنيس
بـ ـن ــاء ع ـل ــى قـ ـ ــرار ال ـس ـل ـط ــات ال ـع ــام ــة.
تحدد املــادة  25املــذكــورة شــروط نزع
الجنسية عن الفرنسي بالتجنيس.
فــي حــالــة أخ ــرى وحـيــدة يـنــص البند
ال ـس ــاب ــع م ــن امل ـ ـ ــادة  23م ــن ال ـق ــان ــون
املـ ـ ــدنـ ـ ــي ،عـ ـل ــى أن الـ ـف ــرنـ ـس ــي ال ـ ــذي
يتصرف كمواطن في بلد آخر يحمل
جنسيته ،يمكن إعالنه فاقدًا للجنسية

يقترح نص التعديل الدستوري تخفيف شروط حالة الطوارئ لتتالءم مع طبيعة التهديدات التي تواجهها فرنسا (أ ف ب)

هوالند يزور المسجد الكبير في باريس
زار الرئيس الفرنسي ،فرنسوا هوالند ،أمس ،بشكل مفاجئ املسجد الكبير
في باريس ،وذلك عقب تكريم ضحايا االعتداءات «الداعشية» في تشرين
الثاني وكانون األول املاضيني ،في ساحة الجمهورية ،بحسب أوساط الرئاسة
الفرنسية.
وأضافت املصادر أن «الرئيس تبادل الحديث وسط أجواء من العيش املشترك
حول كوب من الشاي» ،في وقت تفتح فيه املساجد أبوابها ،خالل العطلة
األسبوعية ،إلحياء ذكرى ضحايا االعتداءات.
بالتوازي ،أعلن وزير الداخلية الفرنسي ،برنار كازنوف ،أن الرجل الذي قتلته
الشرطة ،الخميس املاضي ،بعدما حاول مهاجمة مفوضية في باريس ،لم
«يكن لديه شركاء».
وعن املعلومات األخيرة املتعلقة
باملهاجم ،دعا كازنوف وسائل
اإلعالم إلى «توخي أقصى درجات
الحذر» ،مضيفًا أن ما نعرفه «هو
أنه من أصل تونسي ،واسمه طارق
بلقاسم ،وأقام في عدد من بلدان
االتحاد األوروبي».
( أ ف ب)

يراهن فرانسوا هوالند على
انقسام اليمين حول هذا
المشروع وهو رهان صائب
الفرنسية ً
بناء على مرسوم وبعد أخذ
رأي مـلــزم مــن مجلس ش ــورى الــدولــة.
كــذلــك يـمـكــن الـفــرنـســي الـ ــذي اكتسب
جنسية أخــرى طلب إسقاط جنسيته
الفرنسية عنه بفعل إرادي.
الجديد الــذي يأتي به النص املقترح
هو توسيع مروحة إسقاط الجنسية
لتشمل املولودين فرنسيني مع حملهم
لجنسية أخــرى ،كاملولودين لزوجني
أحدهما فرنسي ،أو مولود في فرنسا
وف ــق أح ـكــام امل ــادة  19وم ــا يليها من
القانون املدني ،وهو ما يتعارض مع

كــل القوانني الفرنسية السابقة التي
نصت على إسقاط الجنسية ،لكونها
ن ـص ــت ع ـل ـي ـهــا ل ـل ـم ـج ـن ـســن ح ـص ـرًا،
كقوانني  ،1927 ،1915و ،1938وهو ما
يذكر به نص األسباب املوجبة املقدم
للجمعية الــوطـنـيــة ص ــراح ــة .إضــافــة
إل ــى م ــا س ـبــق أن أش ــرن ــا إل ـي ــه م ــن أن
الفرنسي بــالــوالدة ال يفقد جنسيته
إال بفعل إرادي أو من جراء أمر واقع،
يكون فيه للمرسوم املنصوص عليه
قانونًا وال ــذي يعلن فـقــدان الشخص
لجنسيته الفرنسية بمثابة مرسوم
ذات مفعول إعــانــي ال إنشائي ،ومن
باب أولــى ال يشكل إجــراء عقابيًا كما
هو الحال في إسقاط الجنسية.
يـ ـ ـح ـ ــدد الـ ـ ـن ـ ــص ش ـ ــرط ـ ــن إض ــافـ ـي ــن
إلسـ ـ ـق ـ ــاط ال ـج ـن ـس ـي ــة ع ـ ــن ال ـف ــرن ـس ــي
ب ـ ــال ـ ــوالدة ،أول ـ ـهـ ــا أن يـ ـك ــون ال ـح ـكــم

الصادر بحق الشخص املعني مبرمًا
(بانقضاء املدة أو نفاذ طرق الطعن)،
وإال يصبح الشخص عديم الجنسية.
ي ـض ـيــف ن ــص األس ـ ـبـ ــاب امل ــوج ـب ــة أن
إس ـق ــاط الـجـنـسـيــة م ـح ـفــوظ ل ـحــاالت
الجرائم التي تشكل انتهاكًا ملصالح
األمـ ــة ،ويـنـيــط بــالـسـلـطــة التشريعية
تحديد مضمون مفهوم الجرائم التي
تشكل مثل هكذا انتهاك.

...وأسئلة بشأن الجدوى
يراهن فرانسوا هوالند على انقسام
الـ ـيـ ـم ــن حـ ـ ــول هـ ـ ــذا امل ـ ـ ـشـ ـ ــروع ،وه ــو
رهــان صــائــب .وفــي الــوقــت عينه فهو
ي ـح ـتــاج ل ـق ـســم م ــن ال ـي ـمــن وال ــوس ــط
إلمــرار املشروع أمــام مجلس الشيوخ
والـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ،إذ ي ـح ـت ــاج
ال ـت ـع ــدي ــل ال ــدسـ ـت ــوري إل ـ ــى  5/3مــن
األصوات ،أي إلى  555صوتًا من أصل
 ،925إذا ّ
صوت الجميع.
أخيرًا ،يطرح السؤال نفسه عن جدوى
ه ــذه ال ـخ ـط ــوة .إذ ل ــو ج ــرت مـحــاولــة
ت ـعــديــل ال ـق ــان ــون الـ ـع ــادي ،وال سيما
املادتان  7-23و 25من القانون املدني،
الصـ ـط ــدم ال ـت ـعــديــل ب ــرق ــاب ــة املـجـلــس
الــدسـتــوري ،أمــا التعديل الدستوري
ن ـف ـس ــه ف ـي ـش ـك ــل الـ ـتـ ـف ــاف ــا عـ ـل ــى ه ــذا
االحتمال ،خاصة أن الطريقة الثانية
أي االس ـت ـف ـتــاء غ ـيــر م ـطــروحــة ال ـيــوم
أب ـ ـدًا ،ألن ـه ــا سـتـشـكــل اس ـت ـف ـتـ ً
ـاء على
ش ـخــص الــرئ ـيــس أك ـث ــر م ــن أي شــيء
آخر.
األكيد هو ّأن هذا التعديل إن ّ
مر ـ وهو
أمــر مــن املبكر الحكم عليه ـ ـ سيكون
رم ــزي ــا أك ـث ــر م ــن أي ش ــيء آخـ ــر ،ولــن
يشكل أداة قانونية فعالة في التعامل
مع العناصر الراديكالية ،خاصة تلك
العائدة من سوريا .كان األجــدى عدم
السير بسياسة تشريعية سائبة في
املجال الجزائي ،همها الهدم املمنهج
مل ــا بـ ـن ــاه ال ــرئ ـي ــس الـ ـس ــاب ــق ،نـيـكــوال
ســاركــوزي ،في هــذا املـجــال ،والتركيز
عـلــى مـنــع الـعـنــاصــر الــراديـكــالـيــة من
االل ـت ـح ــاق بــال ـج ـمــاعــات املـسـلـحــة في
سـ ــوريـ ــا ،أو ض ـب ـط ـهــا ف ـ ــور عــودت ـهــا
إل ــى فــرن ـســا ،ب ــدل الـبـحــث عــن زخــرف
دستوري للصرف االنتخابي.
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القنبلة هيدروجينية ...ولن نلقى مصير صدام حسين
ُ
كـ ـس ــر «الـ ـصـ ـم ــت» ال ـ ـكـ ــوري ال ـش ـمــالــي،
تـبــاعــا .تصريح رسـمــي ،الـسـبــت ،تبعه
آخ ــر ،مــن زعـيــم الـبــاد كيم جــونــغ أون،
أمــس األح ــد .ورغــم التشكيك والتنديد
ّ
الدوليني ،اللذين رافقا التجربة النووية،
ّ
إال أن جونغ أون أكد أن التجربة كانت
«هيدروجينية وليست ذرية» ،الفتًا إلى
«ض ــرورت ـه ــا ملـنــع انـ ــدالع ح ــرب نــوويــة
بني كوريا الشمالية والواليات املتحدة
األميركية».
وج ــاءت تـصــريـحــات جــونــغ أون أثـنــاء
زيـ ــارتـ ــه ل ـق ــوات ــه امل ـس ـل ـح ــة ،لـتـهـنـئـتـهــا
ب ــ«ن ـجــاح الـتـجــربــة ال ـنــوويــة» ،بحسب
«وكـ ــالـ ــة األن ـ ـبـ ــاء الـ ـك ــوري ــة ال ـش ـمــال ـيــة»
الرسمية.
ورأى جــونــغ أون ،فــي أول تـصــريــح له
بعد التجربة« ،أن التجربة النووية هي
إجراء للدفاع عن النفس من أجل حماية
السالم بطريقة ّ
فعالة ،في شبه الجزيرة
الكورية ،من خطر انــدالع حــرب نووية
ي ـت ـس ـبــب ف ـي ـهــا اإلمـ ـب ــري ــالـ ـي ــون ال ــذي ــن
تـق ّــودهــم ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة» .وأض ــاف
«إن ــه حــق م ـشــروع لــدولــة ذات سـيــادة،
ألحد أن ينتقده».
وعمل صائب ال يمكن
ٍ
أمـ ــا ال ـت ـصــريــح اآلخـ ـ ــر ،ف ـقــد صـ ــدر عن

ّ
بـيــونــغ يــان ــغ ،ورأت فـيــه أن «م ــا جــرى
ل ـل ــرئ ـي ـس ــن ،ال ـ ـعـ ــراقـ ــي صـ ـ ـ ــدام حـســن
والليبي معمر القذافي ،هو مثال على
املصير املحتوم الــذي ينتظر كل نظام
يـ ــوافـ ــق ع ـل ــى ال ـت ـخ ـل ــي عـ ــن بــرنــام ـجــه
الـنــووي» .وأضــاف البيان الــذي نشرته
«وكالة األنباء الرسمية» ،السبت ،أننا
«ن ـع ـت ـبــر ت ـجــرب ـت ـنــا ال ـن ــووي ــة األخ ـي ــرة
حدثًا ضخمًا ،ونحن فخورون بذلك».
ورأى الـ ـبـ ـي ــان أن «ال ـق ـن ـب ـل ــة هـ ــي أداة
لتحقيق الـعــدالــة ،ويمنحنا ق ــدرة ردع
كــاف ـيــة ل ـح ـمــايــة الـ ـح ــدود م ــن أي قــوى
مـعــاديــة ،بما فيها الــواليــات املتحدة».
وأشار البيان إلى أن «التاريخ ُيظهر أن
قوة الردع النووي هي السيف األمضى
إلح ـبــاط أي عـ ــدوان خ ــارج ــي» ،واصـفــا
ال ــوض ــع ال ــدول ــي ،الـ ـي ــوم ،بــأنــه «شـبـيــه
ب ـقــانــون ال ـغ ــاب ،ح ـيــث ال ـب ـقــاء لــأقــوى
فقط».
من جانبهاّ ،
ردت الواليات املتحدة على
الـتـجــربــة ال ـك ــوري ــة ،وأع ـل ـنــت أن إح ــدى
ّ
قاذفاتها ،البعيدة امل ــدى ،حلقت أمس
فــوق كــوريــا الجنوبية ،فــي استعراض
بيان صدر
لقوة الجيش األميركي .وفي
ٍ
ّ
عن الجيش األميركي ،أكــد أن «القاذفة

ورأى قائد القوات األميركية في املحيط
الـ ـه ــادئ ،األمـ ـي ــرال هـ ــاري ه ــاري ــس ،أن
«الطلعة الـجـ ّ
ـويــة كــانــت إلظـهــار الـتــزام
الواليات املتحدة بتعهداتها لحلفائها
في كوريا الجنوبية واليابان» ،معتبرًا
أن «إعالن كوريا الشمالية إجراء تجربة
لقنبلة هـيــدروجـيـنـيــة انـتـهــاك صريح
ملسؤولياتها الدولية».
أمــا مساعد قائد القوات األميركية في
كوريا الجنوبية ،الجنرال ترنس جاي
أوش ــوغ ـن ـس ــي ،ف ـق ــال إن ل ــ«واش ـن ـط ــن،
ّ
كالعادة ،إرادة من حديد ،حني يتحتم
الدفاع عن الحليف الكوري الجنوبي».
ّ
«سنقدم لسيول مظلة
وقال في بيان له
نووية ،وقوة الردع التي تؤمنها قواتنا
التقليدية» ،مضيفًا «إن مهمات القاذفة
بــي  52تـعــزز ال ـتــزام ال ــوالي ــات املتحدة
بضمان أمن حلفائها وشركائها».
كــذلــك ،نـشــرت «وكــالــة األن ـبــاء الـكــوريــة
ً
الـشـمــالـيــة» ،الـسـبــت ،تسجيال مـصــورًا
ُلـتـجــربــة جــديــدة ل ـص ــاروخ «بــالـسـتــي»
أطلق من غواصة ،فيما أشارت وسائل
جنوبية إل ــى أنـهــا صــور
إع ــام كــوريــة
ُ
مركبة من تجارب أجريت سابقًا.
(أف ب ،رويترز)

ب ــي  ،52س ـت ــرات ــوف ــورت ــري ــس ،الـ ـق ــادرة
ّ
ع ـل ــى ح ـم ــل أس ـل ـح ــة ن ـ ــووي ـ ــة ،ح ــل ـق ــت،
لوقت قصير ،فــوق الـقــاعــدة العسكرية
األمـيــركـيــة فــي أوس ــان ( 70كـلــم جنوب
الـحــدود مــع كــوريــا الشمالية) ،قبل أن
تعود إلى قاعدتها».
وحلقت الطائرة على ارتفاع منخفض،
حـيــث أقـلـعــت مــن ال ـقــاعــدة الـجــويــة في

بيونغ يانغ :الوضع
الدولي يشبه قانون
الغاب والبقاء لألقوى

جـ ــزيـ ــرة غـ ـ ـ ــوام ،فـ ــي امل ـح ـي ــط ال ـ ـهـ ــادئ.
وراف ـ ـق ـ ــت ال ـ ـطـ ــائـ ــرة الـ ـح ــربـ ـي ــة ط ــائ ــرة
أم ـي ــرك ـي ــة أخـ ـ ــرى م ــن طـ ـ ــراز «إف ،»16
وأخ ــرى كــوريــة جنوبية مــن طــراز «إف
.»15

استراحة
2190 sudoku

كلمات متقاطعة 2 1 9 0

العالم
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أعمال ٌ العنف في كولونيا
مخطط لها
أعلن وزير العدل األملاني ،هايكو
ماس (الصورة) ،أن «أعمال العنف
غير املسبوقة ضد النساء في
كولونيا ،كانت منسقة ومخططًا
لها على األرجح» .وأضاف «عندما
يتجمع مثل هذا الحشد لخرق
القانون ،يبدو هذا األمر مخططًا
له بشكل من األشكال» .وذكرت
الشرطة أنه تم ،حتى اآلن ،تلقي
 379شكوى متعلقة بأعمال العنف
ليلة رأس السنة ،في املدينة40 ،
باملئة منها اعتداءات جنسية .إذ
ّ
تحرش في تلك الليلة عشرات

الرجال ،ضمن عصابات ،بنساء
وسط كولونيا ضمن حشد ذكوري
قدر بحوالى ألف شخص .وفي
السياق ،أعلنت الشرطة األملانية أن
«قوة قوامها  ً 100شرطي تواصل
التحقيقات» ،الفتة إلى أن «هناك
اعتقاالت وستتواصل» .وأشارت
الشرطة الى أن «املشتبه فيهم
جاؤوا ،على األغلب ،من دول في
شمال أفريقيا» ،وأن التحقيقات
«تنصب في أغلبها على طالبي
اللجوء واألشخاص املقيمني في
أملانيا بصورة غير قانونية».
(األخبار)

تعيين رئيس جديد
إلقليم كتالونيا
توافقت أحزاب إقليم كتالونيا،
والساعي إلى االنفصال عن
إسبانيا ،على تعيني عمدة مدينة
جيرونا ،كارلوس بويجديمونت،
رئيسًا للمنطقة ذات الحكم املستقل،
وذلك قبل ساعات فقط من نهاية
ّ
املدة املحددة .وقال رئيس اإلقليم
السابق ،اإلسباني أرتور ماس ،في
ّ
مؤتمر صحافي ،إنه «تم التوصل
إلى تنصيب رئيس جديد للمنطقة،
وذلك بعد االنتخابات األخيرة،
أيلول املاضي ،والتي أظهرت فوز
االنفصاليني باألغلبية املطلقة في
البرملان املحلي».
(أ ف ب)

أفقيا

 -1طبيب أميركي راحل من أصل لبناني وأحد ّ
رواد جراحة القلب في العالم –  -2اإلسم القديم
ّ
املنورة في السعودية – مدينة مغربية – ّ -3
مدة من الوقت أو عصر – فقد عقله –
للمدينة
مدينة أثرية في مصر وعاصمة الفراعنة في العصور القديمة –  -4للندبة – ّ
فر ّمن السجن
–  -5أصل البناء – لعب ومــرح – عملة اليابان –  -6عائلة مهندس معماري وفنان إيطالي
ّ
البابوية وأنجز أعماله غير املكتملة –  -7طائر الشؤم – فاصل
خلف ميكالنجلو في خدمة
ّ
ّ
يسبب في مأساة –  -9يبس الخبز
مسرحي
أو حاجز بني شيئني –  -8ماركة سيارات – أدب
أو اللحم – شاعر مسرحي فرنسي في العصر الكالسيكي –  -10من الشعوب تحب التنقل
والترحال – مدينة لبنانية

عموديًا

حل الشبكة 2189

شروط اللعبة

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

 15مرشحًا لرئاسة النيجر

 -1أديبة لبنانية راحلة – ضمير متصل –  -2خطيئة – من األم ــراض – تثاقل عن عمل أو واجب
مدرسي –  -3ينظر بحنان – والدي –  -4قلب اإلناء على رأسه – السفن الحربية –  -5منزل باألجنبية
– مقياس مساحة –  -6مدينة مصرية – وضع خلسة –  -7إحسان – تشجير الجبال وتحويلها الى
غابات –ّ  -8جمهورية في أفريقيا الغربية على األطلسي ّمحصورة داخل أراضي السنغال – وبخ
والم وعنف –  -9عائلة أديب وصحافي مصري راحل – سخن املاء –  -10حمرة تظهر في األفق حيث
تغرب الشمس وتستمر من الغروب حتى املساء – سواقي ومجاري املاء

مشاهير 2190

حلول الشبكة السابقة

1

أفقيا

 -1برازيليا –  -2وزير – زوربا –  -3طالبان –  -4يكافح – مل –  -5سهلة – الهند –  -6آلي – سم –
رغب –  -7أم قيس – وا –  -8يم – أم – ُمفلس –  -9وهبي – عاجي –  -10اإلستقالل

عموديًا
 -1بوليساريو –  -2رز – كهل – مها –  -3إيطاليا – بل –  -4زرافة – مايا –  -5لح – سقم –  -6لزب –
ّ
ّأمي – ّ
أرن – هر – فجل –  -9منغوليا –  -10شارل ّ
عت –  -7يواصل – ّ
دباس
سماق – -8

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

روائية وأديبة وناقدة مصرية ( )1996-1923أولت إهتمامًا خاصًا بشؤون املرأة
وقضاياها .تعرضت لإلعتقال زمن حكم الرئيس أنور السادات
 = 5+7+11+1+6الهضبة ■  = 6+8+9+10وكالة الفضاء األوروبـيــة ■ = 4+3+2
خيال النائم

حل الشبكة الماضية :سيريل دومورو

صادقت املحكمة الدستورية في
النيجر على ترشح  15شخصية
سياسية لالنتخابات الرئاسية في
 21شباط ،املقبل .وتضمنت الالئحة
املعارض هاما أمادو ،املسجون منذ
شهرين بتهمة «االتجار باألطفال
ّالرضع» ،وفق ما أعلنت وزارة
الداخلية ،السبت .ومن بني املرشحني
الرئيس املنتهية واليته محمدو
يوسوفو ،وزعيم املعارضة سايني
أومارو ،والرئيس السابق محمان
عثمان ،والوزير السابق للتخطيط
أمادو بوبكر سيسي ،ورئيس
الوزراء السابق شايفو أمادو ووزير
الزراعة السابق ،أبدو البو .ومن
املقرر أن تنطلق الحملة في 30
كانون الثاني.
(أ ف ب)
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األثنين  11كانون الثاني  2016العدد 2784

إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►

إلعالناتكم
في صفحة
ّ
المبوب
والوفيات

03/662991

انتقل إلــى رحمته تعالى فقيدنا
الـ ـغ ــال ــي امل ـ ــؤه ـ ــل أول امل ـت ـق ــاع ــد
املرحوم
الحاج حسن الحاج علي فياض
(أبو نديم)
أش ـ ـ ـقـ ـ ــاؤه املـ ـ ــرحـ ـ ــومـ ـ ــون :الـ ـح ــاج
مـحـمــد ،الـقــاضــي سـمـيــح ،الـحــاج
أحمد والحاج حسني فياض
أوالده :ن ـ ــدي ـ ــم ،نـ ـبـ ـي ــل ،ط ـ ـ ــارق،
املحامي ربيع ،محمد ،الدكتورة
الصيدالنية ديانا ووفاء فياض
ص ـهــراه :الــدكـتــور إيـهــاب الحركة
واملحامي إبراهيم عواضة
تقبل التعازي في منزل العائلة،
ح ــي ال ـب ــرك ــة ،ف ــي ب ـلــدتــه أن ـصــار
طيلة أيــام األسبوع ،وفي بيروت
في جمعية التخصص والتوجيه
الـعـلـمــي ،الــرم ـلــة ال ـب ـي ـضــاء ،قــرب
مديرية أمــن الــدولــة نهار االثنني
فـ ــي  ،2016/1/18مـ ــن ال ـس ــاع ــة
الثالثة بعد الظهر حتى السادسة
ً
مساء.
وتصادف نهار األحد الواقع فيه
 ،2016/1/17ذكرى مرور أسبوع
على وفــاتــه فــي حسينية أنصار
الساعة العاشرة صباحًا.
اآلسـفــون :آل فياض ،آل منصور،
وعموم أهالي بلدة أنصار

شكر على تعزية

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

محمد يوسف بيضون وعائلته
ي ـ ـت ـ ـقـ ــدمـ ــون مـ ـ ــن جـ ـمـ ـي ــع الـ ــذيـ ــن
واسوهم بفقيدتهم الغالية
الزوجة واألم نجال محسن بيضون
ويخصون بالشكر
دول ـ ـ ـ ــة رئ ـ ـيـ ــس مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـنـ ــواب
االس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــاذ ن ـ ـب ـ ـيـ ــه ب ـ ـ ـ ــري ودول ـ ـ ـ ــة
رئ ـيــس مـجـلــس ال ـ ــوزراء االس ـتــاذ
ت ـمــام س ــام وصــاح ـبــي الـفـخــامــة
ال ــرئـ ـيـ ـس ــن الـ ـس ــابـ ـق ــن ال ـش ـي ــخ
أمـ ــن ال ـج ـم ـيــل وال ـع ـم ــاد مـيـشــال
س ـ ـل ـ ـي ـ ـمـ ــان وأص ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاب الـ ـ ــدولـ ـ ــة
الرؤساء السابقني السيد حسني
الـ ـحـ ـسـ ـيـ ـن ــي واالس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــاذ ن ـج ـيــب
ميقاتي واالستاذ فؤاد السنيورة
وال ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــخ سـ ـ ـع ـ ــد الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري
وأص ـ ـ ـحـ ـ ــاب امل ـ ـعـ ــالـ ــي ال ـح ــال ـي ــن
والـ ـس ــابـ ـق ــن وس ـ ـ ـعـ ـ ــادة ال ـ ـنـ ــواب
الـحــالـيــن والـســابـقــن وأص ـحــاب
ال ـس ـم ــاح ــة امل ـف ـت ــن ال ـش ـي ــخ عـبــد
ال ـل ـط ـي ــف دريـ ـ ـ ــان والـ ـشـ ـي ــخ عـبــد
االمير قبالن والشيخ احمد قبالن
وشـ ـي ــخ ع ـق ــل ط ــائ ـف ــة امل ــوح ــدي ــن
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدروز ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ نـ ـعـ ـي ــم ح ـســن
وأصـ ـ ـح ـ ــاب ال ـن ـي ــاف ــة والـ ـسـ ـي ــادة
بـ ـط ــارك ــة ال ـ ـطـ ــوائـ ــف امل ـس ـي ـح ـيــة
وك ــذل ــك الـسـلـكــن الــديـبـلــومــاســي
والقنصلي والـسـلـطــة القضائية
والقوى األمنية من جيش وقوى
أمن داخلي وأمن عام وأمن الدولة
والصحافة واالعالم والجمعيات
عـ ـل ــى ان ـ ــواعـ ـ ـه ـ ــا ،كـ ـم ــا ي ـش ـك ــرون
جميع مــن اتـصــل بهم معزيًا من
الـخــارج والــداخــل أكــان بريديًا أو
هاتفيًا.
ّ
ّ
س ــائ ـل ــن امل ــول ــى عـ ــز وجـ ـ ــل أن ال
يصيبهم بمكروه

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية – مديرية املالية العامة – مديرية الواردات – دائرة الضريبة على الرواتب واالجور– املكلفني
الواردة أسماؤهم في الجدول املرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بيروت –كورنيش النهر – مبنى
وزارة املالية – الطابق االرضي لتبلغ البريد املذكور تجاه إسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ
ً
نشر هذا االعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله،
			
علمًا أنه سيتم نشر هذا االعالم على املوقع االلكتروني التابع لوزارة املالية.
تاريخ الزيارة الثانية تاريخ لصق

اسم املكلف

رقم املكلف

رقم البريد املضمون

شركة هجيكو ش.م.م

1393

2015/16/9 RR150924045LB

2015/22/9

نجيب فريد فياض

34316

2015/16/9 RR150923195LB

2015/22/9

زياد انطوان ضو

35921

2015/15/9 RR150924108LB

2015/22/9

عدنان خالد التكروري

51842

2015/16/9 RR150923164LB

2015/29/9

جان كريم حنا

64702

2015/15/9 RR150923650LB

2015/22/9

الخدمات الطبية «مدسي»

85972

2015/15/9 RR150923986LB

2015/22/9

احمد مصطفى الحاج

89290

2015/15/9 RR150923354LB

2015/22/9

ندى نجيب عواد

91847

2015/16/9 RR150924394LB

2015/22/9

احمد بهيج امليقاتي

92313

2015/15/9 RR150923725LB

2015/28/9

محمد مصطفى حمود

94863

2015/15/9 RR150923306LB

2015/29/9

سوبرماركت سميث

95512

2015/15/9 RR150924054LB

2015/22/9

شمعون ضامن عيس

117754

2015/14/9 RR150923677LB

2015/22/9

حسان رفيق الحلواني

135380

2015/16/9 RR150924814LB

2015/22/9

صالح محمد خليل البطل

147898

2015/15/9 RR150923663LB

2015/29/9

سالم عبد اللطيف قاسم
موسى

150367

2015/16/9 RR150925029LB

2015/22/9

زينا جميل كنعان

189300

2015/16/9 RR150924933LB

2015/22/9

حسن محمد حرب

231047

2015/15/9 RR150923310LB

2015/29/9

حبيب سعيد حداد

233212

2015/11/9 RR150922932LB

2015/22/9

ناجي فؤاد مسعود

237119

2015/8/9 RR150922858LB

2015/22/9

جمعية مركز الشبيبة للتوعية 259004
واالرشاد

2015/14/9 RR150924187LB

2015/22/9

امير عاطف كريدية

319173

2015/16/9 RR150923589LB

2015/22/9

علي محمد عبد اللطيف

323505

2015/15/9 RR150924289LB

2015/28/9

سليم سبع ابي عاد

362662

2015/14/9 RR150923500LB

2015/22/9

فاطمه عدنان كمال

377228

2015/15/9 RR150923632LB

2015/29/9

فكتوريا ميشال ديكرانوهي
كونجيان

428801

2015/16/9 RR150924522LB

2015/22/9

بيار باخوس ضاهر

434163

2015/14/9 RR150923796LB

2015/5/10

ايلي مخايل الشكر

484866

2015/14/9 RR150923252LB

2015/22/9

حسام ناجي الجمل

498548

2015/16/9 RR150922950LB

2015/29/9

حسن علي عبود

512435

2015/15/9 RR150923805LB

2015/29/9

يوسف توفيق قباني

543671

2015/15/9 RR150924292LB

2015/22/9

تهاني محمود شاتيال

544919

2015/15/9 RR150923544LB

2015/29/9

علي احمد صالحة

547809

2015/15/9 RR150923249LB

2015/22/9

كارلوس جان الحلو

548868

2015/15/9 RR150923513LB

2015/22/9

جو فريد شاول

557723

2015/14/9 RR150923535LB

2015/22/9

بسام علي شري

558775

2015/15/9 RR150923575LB

2015/22/9

ريما سليمان ابو فخر الدين

560262

2015/14/9 RR150923561LB

2015/23/9

ندى فاروق البرجاوي

560493

2015/15/9 RR150923601LB

2015/29/9

نديم محمود الشمالي

611814

2015/14/9 RR150923116LB

2015/22/9

ندى شفيق عويجان

639789

2015/15/9 RR150923005LB

2015/6/10

نبيل عدنان جلول

663571

2015/15/9 RR150923884LB

2015/29/9

حانوز كافي -سهيل علي
غصن

748145

2015/14/9 RR150924200LB

2015/22/9

حسني علي قبيسي

782822

2015/14/9 RR150923915LB

2015/29/9

ستار الشرق االوسط ش.م.ل

858953

2015/14/9 RR150924261LB

2015/22/9

هيثم حسني كلوت

874549

2015/14/9 RR150923062LB

2015/29/9
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فادي عبد الكريم زين

1042813

2015/14/9 RR150923969LB

2015/22/9

رودي سبع دياب

1087558

2015/14/9 RR150923221LB

2015/22/9

باسل لطفي الشريف

1202160

2015/14/9 RR150923093LB

2015/23/9

نبيل الياس بدارو

1214208

2015/15/9 RR150923473LB

2015/22/9

عبد الرحمن احمد النحيلي

1235963

2015/15/9 RR150923898LB

2015/28/9

الرا جوزيف الحداد

1261554

2015/15/9 RR150923337LB

2015/22/9

زينب جميل عساف

1309080

2015/14/9 RR150923629LB

2015/22/9

EQUILIBRE SAL OFF
SHORE

1367566

2015/15/9 RR150924160LB

2015/22/9

مطعم بالك ليست

1444320

2015/15/9 RR150924142LB

2015/22/9

رامي جورج صادر

1537992

2015/15/9 RR150923218LB

2015/22/9

امني محمد حطب

1576978

2015/15/9 RR150923235LB

2015/29/9

اوراللوا ش.م.م

1656666

2015/14/9 RR150924139LB

2015/22/9

حسني علي قطان

1707709

2015/15/9 RR150924567LB

2015/22/9

عليا موريس ابي عاد

1803761

2015/16/9 RR150924377LB

2015/22/9

سعد حسان الخطيب

1840201

2015/16/9 RR150924686LB

2015/22/9

اشرف حسن الحسيني

2071682

2015/16/9 RR150924540LB

2015/22/9

تكنلك ش.م.م

4529

2015/23/9 RR150924099LB

2015/9/10

عبد الله علي عبد الله

65535

2015/21/9 RR150924862LB

2015/8/10

روجيه جان ماري بشارة حداد 76724

2015/21/9 RR150925196LB

2015/12/10

لطفي سامي الهرت

88172

2015/21/9 RR150924876LB

2015/8/10

جان توفيق يازجي

110162

2015/23/9 RR150924624LB

2015/9/10

احمد امني دهام محمود

122564

2015/21/9 RR150924496LB

2015/8/10

متري جميل اركيلو

150454

2015/23/9 RR150923694LB

2015/8/10

ابراهيم فؤاد قليالت

152515

2015/22/9 RR150923408LB

2015/8/10

فريد جوزيف يروانت نجار

180980

2015/18/9 RR150924385LB

2015/8/10

عبد القادر محمد بشير

241463

2015/21/9 RR150924981LB

2015/12/10

فادي طارق رمضان

247826

2015/19/9 RR150924730LB

2015/15/10

ورثة وسام احمد حمود

248785

2015/21/9 RR150924893LB

2015/8/10

كيفورك قره بت زيتونسيان

256236

2015/21/9 RR150924584LB

2015/8/10

جوزيف توفيق نبهان

258612

2015/23/9 RR150923717LB

2015/9/10

نورما كميل خليل حداد

263791

2015/22/9 RR150924598LB

2015/8/10

ميموزا عجاج العراوي

326479

2015/22/9 RR150923819LB

2015/8/10

سناء ابراهيم الالدقي

425674

2015/22/9 RR150924448LB

2015/8/10

غانم يوسف شبيب

1187138

2015/18/9 RR150923323LB

2015/8/10

سبيشاليتي فاشن غروب
(لبنان)ش م ل

1380174

2015/23/9 RR150924156LB

2015/9/10

سالي نسيم الحوراني

1401501

2015/23/9 RR150923297LB

2015/9/10

روبير اسعد شهوان

1874046

2015/21/9 RR150924638LB

2015/12/10

فوزي جمال حسن فخرو

32015

2015/28/9 RR150925179LB

2015/12/10

حسام الدين محمود املحايري

40193

2015/24/9 RR150925151LB

2015/13/10

مؤسسة دار السلوى للطباعة
والنشر والتوزيع

61918

2015/29/9 RR150924068LB

2015/12/10

مارك بول روالن كندرجي

69599

2015/23/9 RR150924655LB

2015/9/10

ماغي حبيب بارودي

151299

2015/28/9 RR150925032LB

2015/15/10

فريال عارف نكد

157189

2015/28/9 RR150924791LB

2015/8/10

ديما محمد الزيات

165159

2015/28/9 RR150924641LB

2015/8/10

سوسن سامح عرفات

190620

2015/28/9 RR150924765LB

2015/8/10

محمد احمد خالد

193534

2015/23/9 RR150922566LB

2015/12/10

محمد جمعة عبد السالم حداد 200268

2015/24/9 RR150922800LB

2015/13/10

عمر عبد الكريم اسماعيل

371506

2015/29/9 RR150923014LB

2015/12/10

رمزي وهيب سري الدين

533383

2015/28/9 RR150924465LB

2015/8/10

سامر زهير سكريه

1101333

2015/30/9 RR150925474LB

2015/12/10

نازك ملحم الخوري

1140689

2015/30/9 RR150925205LB

2015/8/10

إعالنات
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شركة نحاس املتحدة
للخدمات ش م م

1892796

2015/28/9 RR150924235LB

2015/12/10

ربيع جمال ياسني

2017581

2015/29/9 RR150923155LB

2015/12/10

نور جواد شحاذه

2045306

2015/28/9 RR150925505LB

2015/15/10

شربل فؤاد عساف

969807

2015/30/9 RR150925253LB

2015/9/10

علي حسن صفا

1682837

2015/2/10 RR150925620LB

2015/8/10

تبدأ مدة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ

إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
استدراج عروض لشراء ملبات إنارة لزوم
محطات التحويل الرئيسية.
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور أع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /30 000/ل.ل.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إلـ ــى أم ــان ــة ســر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2016/1/29عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
بيروت في 2016/01/04
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 31
إعالن قضائي
تبليغ قرار استئنافي موجه لكل من
عـ ـل ــي قـ ــاسـ ــم ب ـع ـل ـب ـك ــي وق ـ ــاس ـ ــم وع ـب ـيــر
م ـص ـط ـف ــى ب ـع ـل ـب ـك ــي وزيـ ـ ـن ـ ــب ال ـ ـحـ ــاوي
وم ـ ــروان ووص ـ ــال وام ـي ــرة ودالل ومـجــد
ش ـئ ـيــم بـعـلـبـكــي وسـ ـع ــدى م ـح ـمــد قــاســم
بعلبكي املجهولي محل االقامة
قررت محكمة استئناف البقاع املدنية في
زحلة ـ ـ الغرفة الثانية بتاريخ 2016/1/7
ف ــي ال ــدع ــوى االس ـت ـئ ـنــاف ـيــة رقـ ــم اس ــاس
 2015/79املـقــدمــة مــن م ــاري انـيــس ضو
وعيسى ومحمد زهير الحاراتي ابالغكم
بالنشر القرار االستئنافي رقم 2015/300
ال ـ ـصـ ــادر ف ــي  2015/12/17وال ـق ــاض ــي
بـ ــرد االس ـت ـئ ـن ــاف اس ــاس ــا ب ـعــد رد طلب
االدخال الذي تضمنه لعدم الجدوى وعد
ال ـقــانــون ـيــة وت ـصــديــق ال ـح ـكــم املـسـتــأنــف
برمته وب ــرد طلب املستأنف عليه فسخ
الحكم املستأنف في بنده الخامس لجهة
رده رده طلب الجهة املدعية بالزام املدعى
ً
ع ـل ـي ـهــم (امل ـس ـت ــأن ـف ــن) ب ــالـ ـب ــدالت ش ـكــا
وتصديقه لـهــذه الجهة ايـضــا ورد طلب

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 12

املستأنف عليهم الحاضر بــالــزام الجهة
امل ـس ـتــأن ـفــة ب ــدف ــع الـ ـب ــدالت ع ــن االش ـغ ــال
ً
باملعدل وللمدة املحددين من قبلهم شكال
لـعــدم دف ــع الــرســم الـنـسـبــي املـتــوجــب عن
طلبهم ورد طلب كل من الجهة املستأنفة
واملـ ـسـ ـت ــأن ــف ع ـل ـي ـهــم ب ــال ـح ـك ــم بــال ـع ـطــل
والضرر.
فيقتضي حضوركم بــالــذات أو بواسطة
مــن ينوب عنكم قانونًا الــى قلم املحكمة
فــي زحـلــة لتبلغ ال ـقــرار االستئنافي رقم
 2015/300ت ــاري ــخ  2015/12/17وذل ــك
خالل مهلة عشرين يومًا من تاريخ نشر
هذا االعــان في الجريدة وتعليق نسخة
ع ـن ــه ع ـل ــى ل ــوح ــة االع ـ ــان ـ ــات ف ــي اي ـ ــوان
املحكمة واال يتم التبليغ بانقضاء هذه
املهلة.
رئيس القلم
علي أبو شاهني
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
اسـ ـ ـت ـ ــدراج ع ـ ـ ــروض السـ ـ ـت ـ ــدراج م ــزاي ــدة
لبيع مــواد غير صالحة لالستعمال في
مــديــري ـت ــي ال ـت ــوزي ــع ف ــي بـ ـي ــروت وج ـبــل
لبنان واملـنــاطــق وبـعــض معامل االنـتــاج
ومحطات التحويل الرئيسية.
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور أع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /20 000/ل.ل.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إلـ ــى أم ــان ــة ســر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2016/1/29عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
بيروت في 2016/01/04
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 33
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رياضة

البطوالت األوروبية الوطنية

ليونيل ميسي :حكاية الذهب مستمرة
ليونيل ميسي كالعادة يكتب
السحر أينما تنقل .خمسة أهداف
في مباراتين ،وموعد جديد مرتقب
مع التاريخ في حفل الكرة الذهبية
اليوم في زيوريخ
حسن زين الدين
ماذا بعد ليونيل ميسي؟ هدفان في
مرمى إسبانيول بينهما ركلة حرة
خيالية ،األربـعــاء املــاضــي ،فــي كأس
إسبانيا ،وبعدها ثالثية «هاتريك»
في شباك غرناطة أول من أمــس في
«الليغا» .ماذا بعد ميسي؟ سحر في
كل حركة ،ومراوغات تطيح الالعبني
يمنة ويسرة.
األكيد أن «ليو» بات يعيش في كوكب

المشهد مرسوم مسبقًا :ميسي
سيحتضن الكرة الذهبية
بعيد عــن كوكبنا .منذ زمــن استقل
األرجنتيني مركبته الفضائية وراح
يتنقل بني النجوم التي يحكي لغتها
ويألفها ،كيف ال؟ أوليس هو النجم
املتأللئ على الدوام في أمسيات هذا
الزمان؟
قالها النجم الفرنسي تييري هنري
ق ـب ــل أيـ ـ ـ ــام :مـ ــا ي ـف ـع ـلــه م ـي ـس ــي غـيــر
طـبـيـعــي .تـخـيـلــوا أن «ل ـي ــو» أوص ــل
نجمًا مثل هنري ،تشهد املالعب على
تألقه ،إلــى الهذيان .هذيان بموهبة

ال تنتهي من إبهار كل من يشاهدها.
ق ــالـ ـه ــا ه ـ ـنـ ــري قـ ـب ــل أي ـ ـ ـ ــام« :م ـي ـســي
لعبت
ودينيس بيركامب أفضل من ّ
إل ــى جــانـبـهـمــا» ،مضيفًا أن ــه يفضل
ال ـهــول ـنــدي ألن ــه «ك ــائ ــن ب ـش ــري» ،أي
بـمـعـنــى آخ ــر أن األرج ـن ـت ـي ـنــي ليس
من جنسنا .حركته مختلفة ،قدماه
اللتان يركل بهما الكرة مختلفتان،
وكذا سحره مختلف.
ما هو واضح ،أننا نحن املحظوظني
على صعيد متابعة الكرة بوجودنا
ف ـ ــي زم ـ ـ ــن مـ ـيـ ـس ــي ،ن ـع ـي ــش ال ـف ـت ــرة
الــذه ـب ـيــة ف ــي م ـس ـيــرة األرجـنـتـيـنــي.
صحيح أن «ل ـيــو» ق ـ ّـدم مــا ال يخطر
على عقل منذ بروز نجمه قبل نحو
عشر سنوات وقـ ّـدم سحرًا ال يصدق
وصنع أهدافًا ال تصنع وسجل ما ال
يسجل ،إال أن ميسي اآلن في الثامنة
والعشرين من عمره يلمع كجوهرة.
يمكن الـقــول إن موهبة هــذا الالعب
ّ
ال ـفــذ وصـلــت إل ــى ذروت ـهــا اآلن ،ومــا
علينا إال أن ننتظر منه مــا يدهش
األب ـ ـصـ ــار .هـ ــذا ه ــو م ـف ـه ــوم ُ
وعـ ــرف
الـ ـك ــرة ،بـ ــأن ي ـصــل ال ــاع ــب ف ــي هــذه
السن إلــى مرحلة التكامل .ولتأكيد
هــذه املسألة ،تكفي العودة فقط إلى
الــاعــب الــذي ّ
يحبذ كثيرون تشبيه
ميسي به ،وهو مواطنه «األسطورة»
دييغو أرماندو مــارادونــا ،لنستذكر
ك ـيــف أن ه ــذا األخ ـي ــر ك ــان م ـنــذ سن
ً
ال ـث ــام ـن ــة والـ ـعـ ـش ــري ــن ،وص ـ ـ ــوال إل ــى
الـحــاديــة والـثــاثــن ،يـصــول ويجول
ف ـ ــي مـ ــاعـ ــب الـ ـ ـك ـ ــرة اإليـ ـط ــالـ ـي ــة مــع
نــابــولــي ف ــي زم ــن الـفــرنـســي ميشال
بــاتـيـنــي وال ـهــول ـنــديــن م ــارك ــو فــان
باسنت ورود غوليت وفرانك رايكارد
واألملـ ــان يــورغــن كلينسمان ولــوثــار

سجل ميسي خمسة أهداف في آخر مباراتين (بو بارينا ــ أ ف ب)

ماتيوس وأندرياس بريمه والطليان
فــرانـكــو بــاريــزي وجـيــانـلــوكــا فيالي
وروبرتو دونادوني وغيرهم الكثير.
اآلن مـيـســي وص ــل إل ــى ه ــذه املــرحـلــة.
ّ
كثيرون راهنوا على أن يمل «ليو» بعد
كــل الــذي قـ ّـدمــه وحققه على املستوى
الشخصي بأربع كرات ذهبية والكثير
الـكـثـيــر م ــن األرق ـ ــام واإلنـ ـ ـج ـ ــازات ،أو
على املستوى الجماعي مع برشلونة
بأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا
وسبعة في الــدوري اإلسباني وثالثة
ف ــي مــونــديــال األن ــدي ــة أو ف ــي املـقــابــل
م ــع م ـن ـت ـخــب بـ ـ ــاده ب ــال ــوص ــول إل ــى
ن ـهــائــي م ــون ــدي ــال  2014وال ـخ ـس ــارة
عـلــى أع ـت ــاب الـحـلــم ال ـتــي م ــن شأنها
أن ت ـه ــد ك ــل ع ــزي ـم ــة ،وب ـع ــده ــا ب ـعــام
مباشرة «النكسة» الثانية في نهائي
«كوبا أميركا» .إال أن ميسي لم يبال
بكل هذه اللوحة الفسيفسائية ،وظل
ماضيًا في سحره الذي ينشره أينما
ً
تنقل ،ومــواصــا كتابة تاريخ ينتظر
الجميع كيف ستكون خاتمته لالعب
يصعب أن يتكرر.
ال انـ ـتـ ـق ــاص فـ ــي كـ ــل مـ ــا ت ـ ـقـ ـ ّـدم مــن
البرتغالي كريستيانو رونالدو .لكن
ميسي ش ــيء ورون ــال ــدو ش ــيء .لهذا
أس ـلــوب ولـ ــذاك أس ـل ــوب ،ل ـهــذا سحر
ولذاك سحر.
ال ـي ــوم امل ــوع ــد م ـج ــددًا ف ــي زي ــوري ــخ.
املـ ـشـ ـه ــد ي ـ ـبـ ــدو مـ ــرسـ ــومـ ــا م ـس ـب ـقــا:
ّ
املغلف ُ
ُ
وينطق اســم ميسي
سيفتح
مـجــددًا .سيتقدم «لـيــو» إلــى املنصة
وسيحتضن الكرة الذهبية الخامسة
في مسيرته .سيبتسم .لكن الحكاية
لـ ـ ــن تـ ـنـ ـتـ ـه ــي ،فـ ـفـ ـص ــولـ ـه ــا األخـ ـ ـ ــرى
ال ــذهـ ـبـ ـي ــة قـ ــادمـ ــة حـ ـت ــى ي ـ ـقـ ــرر ه ــذا
الساحر أن يكتب الخاتمة.

نتائج وترتيب البطوالت األوروبية الوطنية
إسبانيا (المرحلة )19
برشلونة  -غرناطة 0-4
األرجنتيني ليونيل ميسي ( 8و 14و)58
والبرازيلي نيمار (.)83
سيلتا فيغو  -أتلتيكو مدريد 2-0
الفرنسي أنطوان غريزمان ( )49والبلجيكي
يانييك كاراسكو (.)80
ريال مدريد  -ديبورتيفو الكورونيا
0-5
الفرنسي كريم بنزيما ( 15و )90والويلزي
غاريث بايل ( 22و 49و.)63
فياريال  -سبورتينغ خيخون 0-2
الكونغولي سيدريك باكامبو ( 26و)51
اشبيلية  -اتلتيك بلباو 0-2
خيتافي  -ريال بيتيس 0-1
ليفانتي  -رايو فاييكانو 1-2
ريال سوسييداد  -فالنسيا 0-2
ايبار  -اسبانيول 1-2
الس باملاس  -ملقة 1-1
 ترتيب فرق الصدارة:-1اتلتيكو مدريد  44من  19مباراة
 -2برشلونة  42نقطة من 18
 -3ريال مدريد  40من 19
 -4فياريال  39من 19
 -5سلتا فيغو  31من 19

إيطاليا (المرحلة )19
فروزينوني  -نابولي 5-1
ياولو سانماركو ( )81لفروزينوني،
واإلسباني راوول البيول ( )20واألرجنتيني
غونزالو هيغواين ( 30من ركلة جزاء ،و)60
والسلوفاكي ماريك هامسيك ( )59ومانولو
غابياديني ( )71لنابولي.
سمبدوريا  -يوفنتوس 2-1
أنطونيو كاسانو ( )68لسمبدوريا،
والفرنسي بول بوغبا ( )18واألملاني سامي
خضيرة ( )47ليوفنتوس.
إنتر ميالنو  -ساسوولو 1-0
دومينيكو بيراردي ( 90من ركلة جزاء).
روما  -ميالن 1-1
األملاني انطونيو روديغر ( )4لروما،
والسلوفاكي يوراي كوسكا ( )50مليالن.
كاربي  -أودينيزي 1-2
فيورنتينا  -التسيو 3-1
اتاالنتا برغامو  -جنوى 2-0
بولونيا  -كييفو فيرونا 1-0
هيالس فيرونا  -باليرمو 1-0
تورينو  -امبولي 1-0
 ترتيب فرق الصدارة: -1نابولي  41نقطة من  19مباراة
 -2يوفنتوس  39من 19
 -3انتر ميالنو  39من 19
 -4فيورنتينا  38من 19
 -5روما  34من 19

فرنسا (المرحلة )20
باريس سان جيرمان  -باستيا 0-2
البرازيلي تياغو سيلفا ( )29والبرازيلي
ماكسويل (.)39
انجيه  -كاين 0-2
بياريك كابيل ( )41وبيلي كيتكيوفونفون
(.)74
موناكو  -غازيليك اجاكسيو 2-2
البرازيلي فابينيو ( 51من ركلة جزاء)
والبرتغالي ريكاردو كارفاليو ( )73ملوناكو،
وخالد بو طيبة ( )9والكونغولي جون
تشيبومبو ( )31ألجاكسيو.

كأس إنكلترا (الدور الثالث)
أرسنال  -سندرالند 1-3
الكوستاريكي جويل كامبل ()25
والويلزي آرون رامسي ( )72والفرنسي
أوليفييه جيرو ( )75ألرسنال ،والهولندي
جرماين لنس ( )17لسندرالند.
نوريتش سيتي  -مانشستر سيتي
3-0
األرجنتيني سيرجيو أغويرو ()16
والنيجيري كيليتشي ايهياناتشو ()31
والبلجيكي كيفن دي بروين (.)78

ليل  -نيس 1-1
ياسني بينزيا ( )10لليل ،ونيكوالس هالت
( )45لنيس.

مانشستر يونايتد  -شيفيلد
يونايتد (ثانية) 0-1
واين روني ( 90من ركلة جزاء).

مرسيليا  -غانغان 0-0
ليون  -تروا 1-4
رين  -لوريان 2-2
مونبلييه  -بوردو 1-0
رينس  -تولوز 3-1
نانت  -سانت اتيان 1-2

تشلسي  -سكانثورب يونايتد
(ثانية) 0-2
اإلسباني دييغو كوستا ( )13وروبن
لوفتوس-تشيك (.)68

 ترتيب فرق الصدارة: -1باريس سان جيرمان  54نقطة من 20
مباراة
 -2انجيه  34من 20
 -3موناكو  33من 20
 -4نيس  30من 20
 -5كاين  30من 20

توتنهام  -ليستر سيتي 2-2
الدنماركي كريستيان إيريكسن ()9
وهاري كاين ( 89من ركلة جزاء)
لتوتنهام ،والبولوني مارسني فاسيلفسكي
( )19والياباني شينجي أوكازاكي ()48
للسيتر.

أكسيتر سيتي (ثالثة)  -ليفربول 2-2
طوم نيكولز ( )9ولي هوملز ()45
ألكسيتر ،وجيروم سينكلير ( )12وبراد
سميث ( )73لليفربول.
ويكومب (ثالثة)  -أستون فيال 1-1
واتفورد  -نيوكاسل 0-1
وست بروميتش ألبيون  -بريستول
سيتي (أولى) 2-2
وست هام  -ولفرهامبتون (أولى) 0-1
برمنغهام سيتي (أولى)  -بورنموث
2-1
إفرتون  -داغنهام وريدبريدج (ثالثة)
0-2
ساوثمبتون  -كريستال باالس 2-1
دونكاستر (ثانية)  -ستوك سيتي
2-1
أوكسفورد يونايتد (ثالثة) -
سوانسي .2-3
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سوق االنتقاالت

الدوري األميركي للمحترفين

غوتزه لن يرحل عن بايرن ميونيخ في الشتاء
ل ــم يـنـتـظــر ال ــدول ــي األمل ــان ــي مــاريــو
ً
غ ــوت ــزه ط ــوي ــا ل ـلــرد ع ـلــى شــائـعــات
انتقاله من بايرن ميونيخ في الشتاء،
مؤكدًا أنه سيبقى وفيًا لفريقه حتى
الصيف املقبل على األقل.
وقــال غوتزه ( 23عامًا) في تصريح
على هامش معكسر الفريق البافاري
في قطر« :أستطيع أن أستبعد فكرة
ال ــرحـ ـي ــل عـ ــن بـ ــايـ ــرن م ـي ــون ـي ــخ ه ــذا
الـشـتــاء .ل ـ ّ
ـدي عـقــد مـعــه حـتــى ،2017
وأنا سعيد جدًا».
وأضاف «لكن سأفكر بالطبع بما قد
يحصل فــي ال ـص ـيــف» ،مــؤك ـدًا «عــدم
معرفته» بمدى اإلهتمام به من قبل
ليفربول االنكليزي ومدربه السابق
ف ــي ب ــوروس ـي ــا دورتـ ـم ــون ــد األمل ــان ــي
يورغن كلوب.
وعـ ـ ـ ـ ــن ت ـ ـ ــول ـ ـ ــي االيـ ـ ـ ـط ـ ـ ــال ـ ـ ــي ك ـ ــارل ـ ــو
أن ـش ـي ـل ــوت ــي اإلشـ ـ ـ ــراف ع ـل ــى ب ــاي ــرن
مـ ـي ــونـ ـي ــخ بـ ـع ــد رح ـ ـيـ ــل اإلسـ ـب ــان ــي
جوسيب غوارديوال في الصيف ،قال
غوتزه« :أحــب أن أعمل تحت إمرته.
لم يقل (مواطنه) طوني كروس عنه
إال كل الخير».
ي ــذك ــر أن كـ ـ ــروس ي ــداف ــع ع ــن أل ـ ــوان

ري ـ ــال م ــدري ــد اإلس ـب ــان ــي ال ـ ــذي أق ــال
أنـشـيـلــوتــي م ــن مـنـصــب امل ـ ــدرب في
نهاية املوسم املاضي.
كذلك وفي أملانيا ،استبعد بوروسيا
دورت ـ ـ ـمـ ـ ــونـ ـ ــد فـ ـ ـك ـ ــرة رحـ ـ ـي ـ ــل هـ ــدافـ ــه
الغابوني بيار  -إيميريك أوباميانغ

اف ـض ــل الع ــب افــري ـقــي ف ــي  2015من
صفوفه.
وص ــرح امل ــدرب تــومــاس توشيل على
هامش املعسكر الشتوي الــذي يقيمه
الـفــريــق االملــانــي فــي دب ــي« :ال أتخيل
للحظة واحدة رحيل أوباميانغ .إنها

مدد إنتر ميالنو عقد باالسيو لعام إضافي (أرشيف)

قاعدة في الفريق ،ولدينا عمل كبير
سنقوم به معه .ال توجد اي محادثات
بهذا الخصوص».
ويرتبط أوبــامـيــانــغ ،متصدر ترتيب
الهدافني في «البوندسليغا» برصيد
 18هـ ــدفـ ــا وامل ـ ـط ـ ـلـ ــوب ف ـ ــي ال ـ ـ ـ ــدوري
االن ـك ـل ـيــزي وخ ـصــوصــا مــن املـتـصــدر
أرس ـن ــال ،بـعـقــد مــع دورت ـمــونــد يمتد
حتى .2020
وفـ ـ ــي إيـ ـط ــالـ ـي ــا ،مـ ـ ــدد األرج ـن ـت ـي ـن ــي
املخضرم رودريغو باالسيو عقده مع
انتر ميالنو عامًا اضافيًا ،بحسب ما
ذكر النادي.
وينتهي عقد باالسيو األســاســي مع
الـ ـن ــادي ال ـل ــوم ـب ــاردي أواخ ـ ــر املــوســم
الحالي ،وتم تمديده حتى  30حزيران
.2017
وقــال باالسيو ( 33عامًا) الــذي انضم
الــى انـتــر ميالنو فــي تـمــوز  2012من
م ــواط ـن ــه جـ ـن ــوى« :ه ـ ــذا أمـ ــر رائ ـ ــع أن
أمضي عامًا جديدًا مع انتر ،أحد أكبر
األندية في العالم».
وتابع العب بوكا جونيورز السابق:
«جميل أن تــرى دعــم الـنــادي واملــدرب
وسأقدم دائمًا كل ما في وسعي».

الفيفا

كرة ذهبية خامسة بانتظار «البرغوث» األرجنتيني
تـنـتـظــر ال ـن ـجــم االرج ـن ـت ـي ـنــي ليونيل
ميسي كرة ذهبية خامسة عندما يقام
الليلة الساعة  19.30بتوقيت بيروت
الحفل السنوي لالتحاد الدولي لكرة
القدم في زيوريخ ،الذي يمنح جوائز
االفضل في العالم سنويًا.
جــائــزة الـكــرة الذهبية الـتــي يمنحها
«ال ـف ـي ـف ــا» وم ـج ـل ــة فـ ــرانـ ــس فــوت ـبــول
الفرنسية تبدو اقرب الى ميسي الذي
يتنافس عليها مع زميله في برشلونة
البرازيلي نيمار ومع نجم ريال مدريد
البرتغالي كريستيانو رونالدو.
واذا فــرض املنطق نفسه ،فــان ميسي
سيحرز كرته الذهبية الخامسة بعد
ف ــوزه بـهــا ارب ـعــة اع ــوام عـلــى الـتــوالــي
مــن  2009الــى  ،2012ليستعيدها من
منافسه االبــرز فــي السنوات االخيرة

اي رون ــال ــدو الـفــائــز بـهــا فــي العامني
االخيرين.
وع ــاش ميسي عــامــا رائ ـعــا فــي 2015
ق ــاد خــالــه ال ـفــريــق ال ـكــاتــالــونــي الــى
ثالثية رائعة (الدوري املحلي وكأس
اس ـب ــان ـي ــا ودوري أبـ ـط ــال أوروبـ ـ ـ ــا)،
ل ـي ـكــرر ان ـج ــاز ع ــام  ،2009ولـيـصـبــح
برشلونة اول فريق في اوروبا يحقق
هذا االنجاز مرتني.
ك ـمــا تـ ــوج م ـي ـســي م ــع بــرش ـلــونــة في
 2015بلقبي الكأس السوبر األوروبية
ً
وكـ ــأس ال ـعــالــم لــأنــديــة ،م ـسـجــا 48
هدفًا طوال السنة.
وقال رئيس نادي برشلونة جوسيب
م ـ ــاري ـ ــا بـ ــارتـ ــوم ـ ـيـ ــو الذاع ـ ـ ـ ـ ــة ك ــان ــال
بـلــوس الفرنسية« :لــو كــان بامكاني
التصويت لكنت قــد اخـتــرت ليونيل

م ـي ـســي .ان ــه اف ـض ــل الع ــب ف ــي الـعــالــم
وامل ان يحرز اللقب».
اما مدرب برشلونة لويس انريكه فقد
ً
اشــاد بميسي قــائــا« :انــه العــب فريد
في نوعه ومن الصعب ان يتكرر».
وفــي وقــت حصد فيه ميسي االلـقــاب
بالجملة ،لم يتمكن رونالدو من الفوز
بــأي لقب مــع الــريــال ،لكنه تــألــق على
ال ـص ـع ـيــد ال ـش ـخ ـصــي بـتـسـجـيـلــه 54
هدفًا في  52مباراة.
موسمًا خارقًا
نيمار
في املقابل ،عرف
ّ
بجميع املقاييس وقــد رشـحــه النقاد
لــوضــع حـ ٍّـد لسيطرة الثنائي ميسي
ورونالدو في االعوام املقبلة لنيل هذه
ال ـجــائــزة ،عـلـمــا بــأنــه سـجــل  41هدفًا
العام املاضي.
واذا كان ميسي مرشحًا بقوة الحراز

ً
اللقب رج ــاال ،فــان االمــر عينه ينطبق
عـ ـل ــى م ـه ــاج ـم ــة م ـن ـت ـخ ــب ال ـ ــوالي ـ ــات
امل ـت ـحــدة وق ــائ ــدت ــه ك ــارل ــي لــويــد لــدى
السيدات.
ـف ل ــوي ــد بـ ـقـ ـي ــادة مـنـتـخــب
ول ـ ــم ت ـك ـت ـ ِ
بــادهــا ال ــى الـلـقــب ال ـعــاملــي فــي كــأس
ال ـع ــال ــم ل ـل ـس ـيــدات ف ــي ك ـن ــدا الـصـيــف
املاضي بل سجلت ايضا ثالثة اهداف
في املباراة النهائية في مرمى اليابان
ب ـي ـن ـهــا واح ـ ــد م ــن م ـن ـت ـصــف امل ـل ـعــب.
وتنافس لويد على لقب افضل العبة
االملانية سيليا ساسيتش واليابانية
آيا ميياما.
كما سـتــوزع جــوائــز افضل مــدرب في
فئتي الرجال والسيدات ،ولقب اجمل
ه ـ ــدف ع ـل ــى جـ ــائـ ــزة ال ـن ـج ــم امل ـج ــري
الراحل فيرينك بوشكاش.

السلة اللبنانية

هومنتمن يصدم بيبلوس وخسارة ثانية تواليًا للحكمة
شــاهــد جـمـهــور ك ــرة الـسـلــة اللبنانية
أج ـمــل م ـب ــاراة ه ــذا امل ــوس ــم ،تـلــك التي
جمعت هومنتمن وضـيـفــه بيبلوس
وانـتـهــت ملصلحة صــاحــب األرض 83
 - 83 ،67 - 57 ،45 - 36 ،26 - 21( 76 )76على ملعب سنتر مزهر ،في ختام
املرحلة الثانية من بطولة لبنان لكرة
السلة.
أمام جمهور كبير مأل مدرجات امللعب
وك ــان الــاعــب الــرقــم واح ــد مــع فريقه،
نجح هومنتمن في قلب الطاولة على
ضـيـفــه وم ـفــاجــأتــه ف ــي ال ــرب ــع األخ ـيــر
ً
مسجال  26نقطة مقابل  9للجبيليني،
س ـم ـح ــت لـ ــه ب ــإسـ ـق ــاط بـ ـط ــل الـ ـك ــأس
والسوبر اللبنانية.
وكان األميركي في صفوف هومنتمن
نــورف ـيــل بـيـلـلــي األف ـض ــل ف ــي امل ـب ــاراة
بعدما سجل  22نقطة و 16متابعة و2
«ب ـلــوك ش ــوت» ،فيما أض ــاف مواطنه
ج ــاســن ت ــاب ــس  22نـقـطــة اي ـض ــا و12
متابعة و 5تمريرات حاسمة .وسجل
نــديــم سـعـيــد  16نـقـطــة و 7مـتــابـعــات،
واحمد إبراهيم  14نقطة و 4متابعات.
ام ـ ــا ل ـ ــدى الـ ـخ ــاس ــر ،فـ ـك ــان األم ـي ــرك ــي
ج ــاي يــونـغـبــاد األف ـضــل بـ ـ  20نقطة

رياضة
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و 9مـتــابـعــات و 4ت ـمــريــرات حــاسـمــة،
وأضـ ـ ـ ــاف م ــواطـ ـن ــه ش ـ ـيـ ــروود ب ـ ــراون
 17نـقـطــة و 9مـتــابـعــات ،فـيـمــا اكتفى
األم ـيــركــي اآلخ ــر ستيفن ب ــورت بـ ـ 16
نـقـطــة و 5ت ـمــريــرات حــاسـمــة ،وسجل
العب هومنتمن السابق املخضرم جو
فوغل  13نقطة و 13متابعة ،وأضاف
باسل بوجي  10نقاط و 15متابعة و2

«بلوك شوت».
وكـ ـم ــا كـ ـ ــان خـ ـت ــام امل ــرحـ ـل ــة ال ـث ــان ـي ــة
صاخبًا ،جــاء افتتاح املرحلة الثالثة
على نفس الصورة ،وذلك عندما الحق
الشانفيل خسارة ثانية على التوالي
ب ـض ـي ـف ــه الـ ـحـ ـكـ ـم ــة ب ـن ـت ـي ـج ــة 82-93
(األرباع ،)82-93 ،63-65 ،42-43 ،19-25
على ملعب املريميني في ديك املحدي.

كان جمهور هومنتمن الالعب الرقم واحد في المباراة مع بيبلوس (سركيس يرتسيان)

واسـ ـتـ ـم ــر عـ ـج ــز ال ـح ـك ـم ــة عـ ــن الـ ـف ــوز
على الشانفيل في ملعب االخير منذ
 ،2013ليتكرر سيناريو امل ـبــاراة امــام
التضامن ال ــذوق ال ــذي كــان قــد اسقط
«االخـ ـ ـض ـ ــر» ف ـ ــي امل ــرحـ ـل ــة امل ـ ًـاضـ ـي ــة،
ّ
ليسجل االخـيــر بالتالي بــدايــة سيئة
بكل املعايير في املوسم الجديد ،الذي
بفوز على هوبس.
كان قد بدأه
ٍ
وكــان العــب الحكمة السابق تيرينس
ليزر االفضل لدى الشانفيل بـ  24نقطة
م ــع  8م ـتــاب ـعــات ،واضـ ــاف الـجــورجــي
نيكولوز تسكتشفيلي  21نقطة و11
متابعة ،وروني فهد فهد  18نقطة مع
 9تمريرات حاسمة ،واالميركي اآلخر
ديشون سيمز  17نقطة و 9متابعات.
اما لدى الحكمة ،فقد كان إيلي رستم
االف ـض ــل بـ ـ  22نـقـطــة ،ت ــاه االمـيــركــي
مايك إيفيبيرا بـ  21نقطة ،ثم مواطنه
جـ ــاريـ ــد ف ــايـ ـم ــوس بـ ـ ـ  18ن ـق ـطــة و13
متابعة.
وتـسـتـكـمــل املــرح ـلــة ال ـيــوم بـمـبــاراتــن
ت ـقــامــان ال ـســاعــة  ،20.30حـيــث يلعب
اللويزة وضيفه هومنتمن على ملعب
امل ــرك ــزي ــة ف ــي ج ــونـ ـي ــة ،وه ــوب ــس مــع
الرياضي على ملعب مجمع املر.

كوري يقود ووريرز
لفوزه الـ 34
حقق غولدن ستايت ووريرز فوزه الـ 34
بتغلبه على ساكرامنتو كينغز 116-128
في دوري كرة السلة األميركي الشمالي
للمحترفني.
وأكد ستيفن كوري أنه من أبرز املرشحني
لنيل لقب أفضل العب بتسجيله  38نقطة.
في املقابل ،كان ديماركوس كوزينيز
أفضل مسجل في صفوف الخاسر بـ 33
نقطة.
بدوره ،توقف مسلسل انتصارات شيكاغو
بولز عند  6تواليًا ،بسقوطه أمام أتالنتا
هوكس .120-105
وكان آل هورفورد هوكس األفضل لدى
الفائز بتسجيله  33نقطة.
أما لدى الخاسر ،فلم تنفع النقاط الـ 27
التي سجلها جيمي باتلر والنقاط الـ 24
التي أضافها نيكوال ميروتيتش في إبعاد
الخسارة عن بولز.
كذلك ،حقق لوس أنجلس كليبرز فوزه
الثامن تواليًا ،والرابع والعشرين هذا املوسم
بتغلبه على تشارلوت هورنتس .83-97
وفي املباريات األخرى ،فاز واشنطن
ويزاردز على أورالندو ماجيك ،99-105
وديترويت بيستونز على بروكلني نيتس
 ،89-103وتورونتو رابتورز على فيالدلفيا
سفنتي سيكسرز  ،95-108ويوتا جاز
على ميامي هيت .83-98
وهنا برنامج مباريات اليوم :لوس أنجلس
كليبرز × نيو أورليانز بيليكانز ،مينيسوتا
تمبروولفز × داالس مافريكس ،ممفيس
غريزليس × بوسطن سلتيكس ،فيالدلفيا
سفنتي سيكسرز × كليفالند كافالييرز،
هيوسنت روكتس × إنديانا بايسرز،
نيويورك نيكس × ميلووكي باكس ،دنفر
ناغتس × تشارلوت هورنتس ،بورتالند
ترايل باليزرز × أوكالهوما سيتي ثاندر،
لوس أنجلس اليكرز × يوتا جاز.

أصداء عالمية

بالتيني الستئناف إيقافه اليوم

سيستأنف رئيس االتحاد األوروبي لكرة القدم
الفرنسي ميشال بالتيني ،اليوم ،قرار إيقافه عن
ممارسة أي نشاط كروي ملدة  8سنوات.
وكشف محامي بالتيني هذا املوضوع بعدما
سلمت غرفة الحكم في لجنة األخالقيات املستقلة
لالتحاد الدولي للعبة ،السبت ،حيثيات قرار
اإليقاف إلى الفرنسي وإلى الرئيس املوقوف للفيفا
السويسري جوزف بالتر الذي لقي العقوبة ذاتها.
هذا وقد قررت غرفة الحكم تمديد عقوبة إيقاف
عضو اللجنة التنفيذية السابق في «الفيفا»
التايالندي ووراوي ماكودي ملدة  45يومًا إضافيًا.
كذلك ،اكد االميركي ريتشارد كالن محامي بالتر
ان االخير سيستأنف قرار ايقافه  8سنوات.

رحيل حمادة إمام عن  68عامًا

توفي نجم الزمالك وكرة القدم املصرية السابق
حمادة إمام ،السبت ،عن عمر يناهز  68عامًا
بعدما عانى من بعض املتاعب الصحية في
السنوات األخيرة.
وإمام هو والد نجم الزمالك السابق ورئيس جهاز
الكرة الحالي في النادي حازم إمام ،وكان عضوًا
سابقًا في االتحاد املصري ثم نائبًا للرئيس،
وعضوًا في مجلس إدارة الزمالك ،وقد اشتهر
ّ
معلقًا ّ
ومقدمًا للبرامج الرياضية في عدد من
ً
الفضائيات املصرية والعربية ومحلال للمباريات.

ُمقتل متفرج في رالي داكار
قتل رجل يبلغ من العمر  63عامًا في رالي دكار
بعدما صدمته سيارة الفرنسي ليونيل بو خالل
املرحلة السابعة بني اويوني (بوليفيا) وسالتا
(األرجنتني) بحسب ما أعلن املنظمون ،الذين
أفادوا في بيان عن وقوع حادث في األراضي
البوليفية ،حيث صدم املتسابق الرقم  409ليونيل
ً
بو رجال كان موجودًا على املسار «ولم يتمكن
الفريق الطبي لألسف سوى مالحظة فداحة حال
املصاب».
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ثقافة وناس

سينما
علي وجيه
ً
أهــا بكم في موسم الجوائز الكبيرة
ف ــي ه ــول ـي ــوود .تـحـلـيــة ن ـهــايــة ال ـعــام
السينمائي الذي يقفل بأوسكار .2016
أضاءت الشعلة
جوائز الغولدن غلوب ً
على أكثر األفالم شراسة في املنافسة،
منها «ك ــارول» تــود هاينز ،و«ستيف
ج ــوب ــز» دانـ ــي ب ــوي ــل ،و«ال ـب ـغ ـي ـضــون
الثمانية» لكويننت تارانتينو ،و«بقعة
ضوء» لتوم مكارثي ،و«غرفة» لليني
أبــراهــام ـســون ،و«مـ ــاد مــاكــس :طريق
ال ـغ ـض ــب» لـ ـج ــورج م ـي ـلــر ،وال ـشــريــط
املـ ــرت ـ ـقـ ــب «ال ـ ـ ـعـ ـ ــائـ ـ ــد» ألل ـ ـي ـ ـخـ ــانـ ــدرو
غونزاليس إيناريتو .درامــا منحوتة
ف ــي ال ـث ـل ــج ،يـنـتــزعـهــا املـكـسـيـكــي من
البارود املشتعل والوحوش الجائعة،
ليجلبها على طبق من اللحم النيء.
رحلة صاعقة تجعلنا نتساءل في كل
لحظة :إيناريتو ،كيف فعلت كل هذا؟
م ـن ــذ «أم ـ ــوري ـ ــس ب ـ ـيـ ــروس» ()2000
و« 21غرامًا» (« )2003بابل» (،)2006
ّ
ّ
ـوت»،
أو مـ ـ ــا ي ـ ـسـ ــمـ ــى «ث ـ ــاث ـ ــي ـ ــة املـ ـ ـ ـ ـ ّ
أث ـب ــت أل ـي ـخ ــان ــدرو غ .إي ـنــاري ـتــو أن ــه
قـ ـ ــادر ع ـل ــى الـ ـتـ ـن ـ ّـوع وسـ ـل ــخ ال ـج ـل ــد.
اب ـ ـ ــن «مـ ـكـ ـسـ ـيـ ـك ــو سـ ـيـ ـت ــي» ()1963
أجـ ــاد تـحـقـيــق ان ـع ـطــافــات أسـلــوبـيــة
ودرامـ ـي ــة ف ــي ال ــوق ــت امل ـنــاســب .أدرك
ّ
أن ال ـس ـتــات ـي ـكــو م ـق ـتــل امل ـ ـخـ ــرج .فــي
«بيوتفل» ( ،)2010انفصل عن كاتبه
ّ
املـفــضــل غيليرمو أريــاغــا ،مستعينًا
ب ـن ـي ـك ــوالس ج ـي ــاك ــوب ــون وأرم ــان ــدو
ّ
ينضم إليهما ألكساندر
بــو ،قبل أن
دي ـنــاريــس فــي «ب ـيــردمــان» (.)2014
هذه التحفة حققت أربعة أوسكارات،
م ـن ـهــا أف ـض ــل ف ـي ـلــم وأفـ ـض ــل إخ ـ ــراج.
هكذا ،صار إيناريتو من توابل بالده
األس ـط ــوري ــة ،ع ــاب ـرًا بـسـيـنـمــاهــا إلــى
ّ
انضم إلــى ألفونسو
اليابسة الحلم.
ك ـ ـ ــواران ،وغــول ـيــرمــو دي ــل تـ ــورو في
س ـجــل ال ــذه ــب لـلـسـيـنـمــا املـكـسـيـكـيــة
الجديدة (األميغوز الثالثة) .هو أول
مـكـسـيـكــي ي ـن ــال تــرش ـي ـحــا ألوس ـك ــار
أفضل مخرج ،وأول مكسيكي املولد
يـفــوز بـجــائــزة أفـضــل مـخــرج فــي كان
عــن «بــابــل» ،ليفعلها بعده كارلوس
ري ـغ ــاداس عــن «ب ـعــد الـظـلـمــات نــور»
The Revenant
( .)2012فــي جــديــده ّ ً
(ال ـت ــرج ـم ــة األكـ ـث ــر دق ـ ـ ــة :ال ـع ــائ ــد مــن
امل ــوت) ،يذهب أليخاندرو بعيدًا في
ّالخيال واملعايير والهوس بالكمال.
إنـ ـ ــه «ش ـط ـح ــة» م ــن الـ ـجـ ـن ــون ،يـعـيــد
االع ـ ـت ـ ـبـ ــار إلـ ـ ــى «ج ـ ـنـ ــر» ال ــوي ـس ـت ــرن
وأن ـم ــاط ال ــدرج ــة ال ـثــان ـيــة B-Movie
ع ـ ـم ـ ــوم ـ ــا .إي ـ ـن ـ ــاري ـ ـت ـ ــو حـ ـ ــاضـ ـ ــر ف ــي
ال ـس ـي ـن ــاري ــو كـ ــال ـ ـعـ ــادة ،ب ــاالشـ ـت ــراك
م ــع ك ــات ــب أف ـ ــام رعـ ــب ُي ــدع ــى م ــارك
ل .سـمـيــث ،عــن رواي ــة بــاالســم نفسه
ملـ ــاي ـ ـكـ ــل بـ ـ ــانـ ـ ــك .ن ـ ـحـ ــن فـ ـ ــي الـ ـثـ ـل ــوج
ّ
الغربية ألميركا عام .1823
الشمالية
«هيو غالس» (ليوناردو دي كابريو)
صـ ّـيــاد وتــاجــر فــراء خبير بجغرافيا
واليـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات واي ـ ــوم ـ ـي ـ ـن ـ ــغ ومـ ــون ـ ـتـ ــانـ ــا
ونبراسكا وداكــوتــا .ينجز عمله مع
ّ
عسكرية الطابع يقودها
حملة صيد
«ك ــاب ــن أن ـ ـ ــدرو هـ ـن ــري» (دومـ ـنـ ـه ــال
غ ـل ـي ـس ــون) ،وتـ ـض ـ ّـم الـ ـش ــرس «ج ــون
فيتزجيرالد» (توم هــاردي) .ابنه من
ّ
هندية راحلة «هوك» (فورست
زوجة
غ ـ ـ ــودل ـ ـ ــك) يـ ــراف ـ ـقـ ــه رغـ ـ ـ ــم امـ ـتـ ـع ــاض
م ـع ـظ ــم رجـ ـ ـ ـ ّـال الـ ـحـ ـمـ ـل ــة م ـ ــن ّم ـن ـب ـتــه
الـعــرقــي .يـحــذره «غ ــاس»«« :إن ـهــم ال
ي ـس ـم ـعــون ص ــوت ــك .ف ـقــط ي ـ ــرون لــون
وجهك» .الباحثون عن مآرب في هذه
األراض ـ ـ ــي ال ـش ــاس ـع ــة ك ـث ــر .أص ـح ــاب
ّ
األصليون ُ(ي َ
عرفون بالهنود
أميركا
ّ
الحمر) يفتشون عن ابنة زعيم إحدى
ّ
فرنسيون مرتزقة يتاجرون
القبائل.
ّ
بكل شيءّ .
رحالون ألسباب مختلفة،
ال تـ ـخ ــرج ع ــن ال ـع ـن ــف والـ ـص ــراع ــات
ّ
وثقافة املشانق املعلقة على األغصان.
وأخ ـي ـرًا :امل ـكــان .بــرد يفتك بالعظام.
دببة شرهة للدماء .انهيارات ثلجية
ون ـ ـيـ ــازك ه ــاب ـط ــة وش ـ ـ ــاالت هـ ـ ــادرة.
ّ
ال ـط ـب ـي ـعــة ش ـخ ـص ـيــة م ـس ـت ـقــلــة ب ـحـ ّـد
ذاتـهــا ،تجمع بــن القسوة والرحمة،
وبـ ـ ـ ــن ال ـ ـع ـ ـنـ ــف وال ـ ـ ـس ـ ـ ـكـ ـ ــون .ش ــري ــك
تمثيل حـقـيـقــي ،يــرغــم الـجـمـيــع على

أليخاندرو غ .إيناريتو
« ...العائد» بجلد جديد
ّ
ليوناردو دي كابريو ّ
تحمل البرد ،وسخر إصابته باالنفلونزا لخدمة الشخصية

يذهب ابن «مكسيكو سيتي» بعيدًا في
في جديده ،The Revenant
ّ
الخيال والمعايير والهوس بالكمال .إنه «شطحة» من الجنون ،يعيد االعتبار
الويسترن وأنماط الدرجة الثانية  .B-Movieدراما منحوتة في الثلوج
إلى «جنر»
ّ
الشمالية الغربية ألميركا عام  ،1823ينتزعها المكسيكي من البارود المشتعل
والوحوش الجائعة ،ليجلبها على طبق من اللحم النيء
ال ـت ـف ــاع ــل مـ ـع ــه ،ح ـت ــى لـ ــو خ ـ ــرج عــن
الـنــص .مـخـ ّـرب لخطط العمل بسبب
تـبـ ّـدالت الـحــرارة وذوب ــان الثلوج ،ما
ّ
اضطر إيناريتو إلى مغادرة الجبال
الكندية إلــى جنوب األرجـنـتــن .هذه
إحدى كوارث فترة التصوير ،التي لم
ً
تقل قـســوة عــن الفيلم نفسه .تأجيل
مـتـكـ ّـرر بـسـبــب ت ـضــارب مــواع ـيــد ،ثـ ّـم
صعوبات إنتاجية بسبب انسحاب
إح ــدى الـشــركــات إثــر رحـيــل مديرها.
ّ
م ـ ـ ـ ـ ـ ــوزع ال ـ ـف ـ ـي ـ ـلـ ــم «فـ ـ ـ ــوكـ ـ ـ ــس» رفـ ــض
ت ـعــويــض امل ـب ـل ــغ ،فــاس ـت ـغــرق إي ـجــاد
بــديــل بـعــض الــوقــت .أص ـ ّـر إيـنــاريـتــو
عـلــى االكـتـفــاء ب ــاإلض ــاءة الطبيعية،
لـلـحـصــول عـلــى أك ـبــر ق ــدر مــن املـنــاخ
«آري
ال ــواق ـع ــي ،مـسـتـخــدمــا ك ــام ـي ــرا ّ
 65مـلــم» الـجــديــدة الـتــي تلتقط بدقة
 6.5Kل ـل ـم ــرة األول ـ ــى ف ــي ال ـس ـي ـن ـمــا.
هـ ـ ـك ـ ــذا ،ص ـ ــرف ال ـس ـي ـن ـم ــات ــوغ ــراف ــي
الفلتة إيـمــانــويــل لوبيزكي «شيفو»
س ـ ــاع ـ ــات م ـن ـه ـك ــة عـ ـل ــى ال ـ ـبـ ــروفـ ــات.
امل ـك ـس ـي ـكــي ال ـ ــذي كـ ــان ع ــن ت ـيــرانــس
ماليك وألفونسو ك ــواران واألخــويــن
ك ــوي ــن وت ـي ــم ب ــورت ــون وم ــاي ـك ــل مــان
وآخــريــن ،لم يمانع استغراق املشهد
الــواحــد أيــامــا عــدة القـتـنــاص الضوء
الـصـحـيــح .الـعـمــل امـتـ ّـد تسعة أشهر
(ف ـ ـتـ ــرة حـ ـم ــل) فـ ــي ب ـ ــرد ال ُي ـح ـت ـ َـم ــل.
امليزانية قفزت من  90إلى  135مليون
دوالر .س ــرت أق ــاوي ــل ع ــن ش ـج ــارات،
ّ
ع ــزره ــا طـ ــرد ب ـعــض ال ـف ـنـ ّـيــن الــذيــن
ل ــم يـحـتـمـلــوا «ال ـع ـمــل ف ــي الـجـحـيــم».

إيناريتو بـ ّـرر ذلــك بـضــرورة الحفاظ
على أوركسترا متناغمة .دي كابريو
وهـ ـ ــاردي ل ــم ي ـت ـفـ ّـوهــا ب ـح ــرف .األول
ّ
أدرك أن الداهية املكسيكي قد يجلب
له األوسـكــار املشتهى منذ ربــع قرن،
فتحالف معه في مختلف التحديات.
ال ـ ـثـ ــانـ ــي ج ـ ـعـ ــل نـ ـفـ ـس ــه ج ـ ـنـ ــديـ ــا عــن
ّ
طـيــب خــاصــر .تـغــلــب عـلــى خــوفــه من
الخيول ،واعتذر عن «فرقة االنتحار»
( )2016لديفيد إير.
ب ــالـ ـع ــودة إل ـ ــى الـ ـحـ ـك ــاي ــة ،ي ـت ـع ـ ّـرض
«غ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس» إل ـ ـ ـ ــى ه ـ ـج ـ ــوم أن ـ ـث ـ ــى دب
بندقيته.
بغرض حماية أوالدهــا من ً
ُيـ ـص ــاب بـ ـش ـ ّـدة ،لـيـصـبــح ع ــال ــة عـلــى
ال ــرف ــاق ال ـخــائ ـفــن م ــن ه ـجــوم جــديــد
ّ
ل ـل ـس ــك ــان األصـ ـلـ ـي ــن .ي ـت ــرك ــون ــه فــي
ع ـ ـهـ ــدة «ب ـ ــري ـ ــدج ـ ــر» (وي ـ ـ ـ ــل ب ــولـ ـت ــر)
و«فيتزجيرالد» ،الــذي يقترف أشنع
األفـ ـع ــال ث ـ ّـم يــدعــه ل ـل ـمــوت« .غ ــاس»
اآلن شـ ـب ــه مـ ـي ــت ف ـ ــي َ قـ ـب ــر م ـح ـف ــور
عـ ـل ــى ع ـ ـجـ ــل .ل ـ ــم ي ـ ـبـ ــق لـ ــديـ ــه س ــوى
االن ـ ـت ـ ـقـ ــام كـ ــوقـ ــود ل ـل ـح ــرك ــة وهـ ــدف
لـلـحـيــاة .ه ـكــذا ،يـبــدأ رحـلــة وجــوديــة
ضــاريــة ومحفوفة بــاألخـطــار ،ضمن
سـ ــرد كــاس ـي ـكــي ل ـت ـي ـمــة «رج ـ ــل ضــد
الطبيعة»  .Man Against Natureهو
ّ
«رب األس ــرة» املـكـلــوم عـلــى ً املستوى
ً
الـفــردي .ليست أســرة عــاديــة فــي تلك
الحقبة .الزوجة من قبائل «األعــداء»
(الـ ـهـ ـن ــود الـ ـحـ ـم ــر) ،واالبـ ـ ـ ــن بـنـصــف
وجــه محترق ولــون بشرة «مستفز».
العائلة حقل اشتغال دائــم الحضور

في فيلموغرافيا إيناريتو .إشاعات
كـ ـ ـثـ ـ ـي ـ ــرة ت ـ ـ ـطـ ـ ــال مـ ـ ــاضـ ـ ــي «غـ ـ ـ ـ ــاس»
املـ ـلـ ـتـ ـب ــس .ه ـ ــو «أسـ ـ ـ ـط ـ ـ ــورة جـ ـب ــال»
يتماهى مــع الطبيعة وال ـجــذور ،في
تأكيد آخــر على االمتعاض من زيف
الـعــالــم واضـمـحــال أصــالـتــه .بمعنى
ّ
ّ
املتلونة
الهوية األميركية
آخر ،يحمل
امل ـت ـج ــاوزة لــأح ـقــاد ك ـمــا يشتهيها
ال ـص ــان ــع امل ـك ـس ـي ـكــي .ع ـل ــى ال ـع ـكــس،
يرتدي «فيتزجيرالد» الوجه القبيح
لتلك البالد املليئة بالتناقضات .نشأ

«فيتزجيرالد» يعزو كل أفعاله إلى
إرادة الرب كما فعل بوش االب
عندما ّ
ّ
تحدث عن «الحرب الصليبية»
ع ـلــى ال ـع ـنــف ك ـمــا فـعـلــت «ع ـصــابــات
نـيــويــورك» الحـقــا .ال حــاجــة للتبرير
ّ
ألن «امل ـ ـت ـ ــوح ـ ــش م ـ ـت ـ ــوح ـ ــش» .ه ــو
ع ـن ـص ــري ،م ـخ ـتــل ،ه ـس ـت ـيــري .يحلم
ب ـشــراء أرض فــي تـكـســاس ،والـتـبـ ّـول
ف ــي ك ــل م ـك ــان .ي ـعــزو ك ــل أف ـعــالــه إلــى
إرادة الـ ــرب ت ـمــامــا ك ـمــا ف ـعــل ج ــورج
ب ـ ــوش االبـ ـ ــن (يـ ـنـ ـح ــدر م ــن ت ـك ـســاس
أي ـض ــا) ،عـنــدمــا ت ـح ـ ّـدث ع ــن «ال ـحــرب
ال ـص ـل ـي ـب ـّ ّـيــة» ق ـب ــل س ـف ــك الـ ــدمـ ــاء فــي
العراق .إنه مفهوم ّ
ّ
الحقيقية في
األمة
وجــه الهمجية والبلطجة .التسامح
عـلــى درب االن ـت ـقــام ال ـطــويــل« :قـلـبــي

ينزف ،ولكن االنتقام في يد الخالق».
هكذاُ ،تبنى ّ
«أمة املهاجرين الرائعة»
ك ـمــا سـ ّـمــاهــا إي ـنــاري ـتــو ف ــي «خ ـطــاب
النصر» األوس ـكــاري األخـيــر .حسنًا،
س ـت ـقــع الـ ـح ــرب األه ـل ـي ــة ب ـع ــد ع ـقــود
قليلة من هجوم أنثى الــدب ،لتصمد
ح ـك ــاي ــة «هـ ـي ــو غ ـ ــاس» ال ـح ـق ـي ـقـ ّـيــة.
لـ ـق ــد قـ ـ ّـدم ـ ـهـ ــا األم ـ ـيـ ــركـ ــي ريـ ـتـ ـش ــارد
س .س ــارافـ ـي ــان س ــاب ـق ــا ف ــي Man in
« the Wildernessرج ــل ف ــي ال ـبـ ّ
ـريــة»
( ،)1971عن سيناريو لجاك دي ويت.
هــذا شريط عن الفقد بشتى األوجــه.
ف ـق ــدان ف ــرد م ــن ال ـعــائ ـلــة .ف ـق ــدان سن
مــن ال ـفــم ،أو شـعــر مــن ال ــرأس .فـقــدان
االنتماء للحياة نفسها .لذلك ،يروى
كل شيء «من ذاكرة شبح»ّ ،
تحول له
«غ ــاس» بعد التصاقه بــاملــوت لتلك
ال ــدرج ــة امل ـخ ـي ـف ــة .صـ ــار م ــزي ـج ــا مــن
رجل وشبح ووحــش ّ
وقديس وروح.
مــن هـنــا ج ــاء ع ـنــوان The Revenant
الغريب بعض الشيء .لجأ إيناريتو
إل ــى الـشـعــريــة فــي أكـثــر بـقــاع األرض
ً
ـوة .الــرجــل روح ـ ّـي بطبعه ،اتـكـ ً
ـاء
ق ـسـ
ع ـلــى أسـ ــاس مـ ــادي م ـت ــن .دع ــون ــا ال
ّ
ننسى أن عـنــوان فيلمه « 21غــرامــا»
يـعـنــي وزن ال ـ ــروح امل ـف ـتــرض حسب
تجربة علمية شهيرة.
هـ ـ ـ ــذا ال يـ ـثـ ـن ــي بـ ـطـ ـل ــه عـ ـ ــن الـ ـنـ ـج ــاة
طـ ـ ـ ـ ــوال ال ـ ـ ــوق ـ ـ ــت .فـ ـ ــي «ب ـ ـ ـيـ ـ ــردمـ ـ ــان»،
مـ ــزج «ال ــواق ـع ـي ــة الـ ـه ــولـ ـي ــوودي ــة» ب ـ
ً
«ال ــواقـ ـعـ ـي ــة الـ ـسـ ـح ــري ــة» ،م ـس ـت ـبــدال
«الـ ـ ـق ـ ــدرات الـ ـخ ــارق ــة» ب ـ ـ «ال ــواق ـع ـي ــة
الـ ـخ ــارق ــة» .ه ــا ه ــو يـفـعـلـهــا م ـج ــددًا،
ّ ً
محوال «البطل الخارق» إلى آخر من
لـحــم ودم وع ـظــام .يـنـهــض مــن القبر
ّ
بطن حصان .هو
ثم يولد مجددًا من
ّ
ال ـش ـجــرة ال ـتــي تـقـســم أن ـهــا ستسقط
بفعل العاصفة لــدى رؤيــة األغصان،
ّ
إال أن الـجــذع يبقى ثابتًا ومستقرًا.
ّ
«أري ــد أن أصـبــح خــال ـدًا ...ثــم أم ــوت».
يـ ـسـ ـت ــوح ــي ألـ ـ ـيـ ـ ـخ ـ ــان ـ ــدرو ال ـ ـع ـ ـبـ ــارة
الـ ـشـ ـهـ ـي ــرة ف ـ ــي «م ـ ـق ـ ـطـ ــوع الـ ـنـ ـف ــس»
( )1960لـ ـ ـغ ـ ــودار .ي ـب ـ ّـج ــل ال ـس ـي ـن ـمــا
الـتـقـلـيــديــة لـتـحـقـيــق فـيـلــم م ــن ط ــراز
«لـ ــورانـ ــس الـ ـع ــرب» ( )1962لــداف ـيــد
لــن فــي الصناعة (الـغــابــات والثلوج
ً
ب ــدال مــن الـصـحــراء وال ـك ـث ـبــان) ،ومــن
روح ت ــارك ــوفـ ـسـ ـك ــي ،وكـ ـ ــوروسـ ـ ــاوا،
وإي ــري ــش ف ــون سـتــروهــايــم وكــوبــوال
وه ـي ــرت ــزوغ وك ـيـم ـي ـنــو وج ـي ــان فــي
ت ـل ــك «ال ـش ـع ــري ــة ال ـخ ـش ـن ــة» والـ ـ ــدأب
العجيب .يـتـســاءل« :أيــن الـغــرابــة في
ّ
الحقيقية،
انتهاك الكاميرا لألماكن
واالستفادة من الضوء الطبيعي؟ هل
ّ
حقيقية غــريــب ال ـيــوم؟».
أك ــل تـفــاحــة
هل سيفعلها مجددًا؟ «بالتأكيد ال»،
يجيب ضــاحـكـ ّـا« :أن ــا مـجـنــون ،ولكن
ل ـس ـ ُـت غ ـب ـ ّـي ــا .إن ـه ــا مـ ـ ّـرة ف ــي ال ـع ـمــر».
بعد «املجهود الحربي» و«العدائية»
ّ
ل ـب ـلــوغ ال ـك ـمــال ف ــي ك ــل ل ـق ـطــة ،يميل
أل ـي ـخ ــان ــدرو غ ــون ــزال ـي ــس إي ـنــاري ـّتــو
إل ــى االس ـتــرخــاء .عـلــى م ـهــل ،يحضر
النتقال ّأول إلــى مسلسل تلفزيوني
بعنوان  ،The One Percentمع أسماء
مـ ـث ــل إي ـ ـ ــد ه ـ ــاري ـ ــس وإيـ ـ ـ ــد ه ـي ـل ـمــس
وهيالري سوانك.
لـ ـي ــون ــاردو دي ك ــاب ــري ــو مـ ـث ــال عـلــى
الـ ـتـ ـك ـ ّـي ــف الـ ـجـ ـس ــدي والـ ـنـ ـفـ ـس ــي مــع
متطلبات ال ــدور .النجم الهوليودي
تـ ـح ـ ّـم ــل ال ـ ـ ّب ـ ــرد ،ومـ ـ ـ ـ ّـد لـ ـس ــان ــه ت ـحــت
املـ ـط ــر .س ــخ ــر إص ــاب ـت ــه بــاالن ـف ـلــونــزا
لـخــدمــة الـشـخـصـ ّيــة .ابـتـلــع كـبــد ثــور
أم ـ ـيـ ــركـ ــي ،رغ ـ ــم أنـ ـ ـ ــه ن ـ ـبـ ــاتـ ــي .درس
لغتني أصليتني (بــاونــي وآري ـك ــارا)،
ّ
وت ـع ــلــم ب ـعــض أس ــال ـي ــب االس ـت ـش ـفــاء
ّ
الـ ـطـ ـبـ ًـيـ ـع ــي .إيـ ـن ــاريـ ـت ــو انـ ـ ـض ـ ــم إل ــى
قــائـمــة مــن أه ـ ّـم املـخــرجــن ال ــذي عمل
م ـع ـهــم :س ـكــورس ـيــزي ،وسـبـيـلـبـيــرغ،
وج ــاي ـم ــس ك ــام ـي ــرون ،وتــاران ـت ـي ـنــو،
ودانـ ـ ــي ب ــوي ــل ،وك ـل ـي ـنــت إي ـس ـت ــوود،
وســام منديز ،ووودي آالن وسواهم.
بـ ـع ــد  4ت ــرشـ ـيـ ـح ــات ،ي ـ ـبـ ــدو ت ـم ـث ــال
األوس ـك ــار أق ــرب مــن ّ
أي وق ــت مضى.
من العدالة أن يأخذ واحدًا إلى املنزل.
 :The revenantصــاالت «غــرانــد سينما»
(« ،)01/209109أم ـ ـب ـ ـيـ ــر» (،)1269
«فوكس» ()01/285582
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كوينتن تارانتينو يواصل إحياء الويسترن

أميركا األلوان واألعراق تحت سقف واحد

ب ــال ـث ـل ــج ،ي ـف ـت ـتــح ك ــوي ـن ــن تــاران ـت ـي ـنــو
جــديــده الويسترن The Hateful Eight
«ال ـب ـغ ـي ـض ــون ال ـث ـم ــان ـي ــة» ( 187د.).
ت ــدخ ــل م ــوس ـي ـق ــى إنـ ـي ــو م ــوري ـك ــون ــي
ّ
لتشحن األع ـصــاب وتـبــث القشعريرة،
على وقــع حوافر الخيول التي تسابق
عــاص ـفــة ق ـ ّـادم ــة .األسـ ـط ــورة اإلي ـطــالــي
خبير محنك في هذا الجنر ،منذ عمله
م ــع س ـيــرج ـيــو ل ـيــونــي ف ــي «وي ـس ـتــرن
س ـبــاغ ـي ـتــي» ال ـس ـت ـي ـن ــات« .ح ـف ـن ــة مــن
ّ
و«الطيب والشرير
ال ــدوالرات» ()1964
وال ـق ـب ـيــح» ( )1966وس ــواه ــا ،أص ــوات
ّ
السينيفيلية .التأكيد
باقية في الذاكرة
ّ
عـلــى ال ـنــوع يكتمل بـخــط الـتـتــر ،الــذي
ّ ّ
يــؤكــد أن كاميرا «ألـتــرا بانافيجن »70
ّ
سـ ّـجـلــت ال ـك ــوادر لـلـمــرة  11فــي تــاريــخ
ال ـس ـي ـن ـمــا .وح ـ ــش م ـي ـكــان ـي ـكــي الـتـقــط
«بني هور» ( )1959لوليام وايلر ،وبقي
ً
عاطال عن العمل منذ «خرطوم» ()1966
ل ـبــاس ـلــي دردن وإلـ ـي ــوت إل ـي ـســوفــون.
في أيــام العرض األول ــى ،تــواتــرت أنباء
عــن مشاكل ّ
تقنية فــي بعض الصاالت
األم ـيــركـ ّـيــة والـبــريـطــانـيــة ،قـبــل أن يتم
ح ـل ـه ــا .ه ـ ـكـ ــذا ،يـ ــواصـ ــل ال ـس ـي ـن ـمــائــي
األم ـي ــرك ــي امل ـشــاكــس ( )1963م ــا ب ــدأه
ف ــي «دج ــانـ ـغ ــو ال ـط ـل ـي ــق» ( )2012في
ّ
إحياء الويسترن بشتى أنماطه .يعمل
عـلــى تحميل سينما ال ــدرج ــة الثانية
ً
 B-Moviesأب ـع ــادًا كـبـيــرة واشـتـغــاالت
عميقة ،كما في  Death Proofعام .2007
يرى ّأن سبر أغــوار أميركا ككيان ّ
وأمة
ح ـض ــر دائ ـ ـمـ ــا فـ ــي أف ـ ـ ــام ال ــوي ـس ـت ــرن،
خصوصًا خــال السبعينات إثــر حرب
ّ
فييتنام وفضيحة ّ «واترغيت» .غير أن
الرجل اآلتي من جنة السينما املستقلة
في البدايات ،قادر على اللعب وتطويع
ً
الـجـنــس السينمائي ،مستغال هوسه
بــالـتــاريــخ والـنـقــد الـسـيـنـمــائــي .فعلها
األخـ ـ ــوان كــويــن ســابـقــا ف ــي True Grit
 .2010ه ــذا ال ـعــام ،يـشــاطــره املكسيكي
أليخاندرو غونزاليس إيناريتو الهم
وال ـت ـ ّ
ـوج ــه نفسيهما ف ــي ع ـن ــوان كبير

آخر هو ( The Revenantراجع املقال في
مكان آخر من الصفحة).
بــالـعــودة إلــى «البغيضون الثمانية»،
ي ـبــدأ تــاران ـت ـي ـنــو طــرحــه ال ـش ــرس منذ
ّ
البداية .ثلج يغطي صليبًا خشبيًا آخذًا
َ
في التداعي .لننس الرب في هذه البقعة
ّ
األهلية
النائية من «وايومنغ» .الحرب
بـ ــن ات ـ ـحـ ــاد الـ ـشـ ـم ــال وك ــون ـف ــدرال ـي ــي
الجنوب وضعت أوزارها للتو .النفوس
مكلومة ،والقلوب ما زالت تغلي .وسط
هـ ــذا ال ـع ـص ــف الـ ـخ ــارج ــي وال ــداخـ ـل ــي،
ّ
يضطر ثمانية أشخاص إلى االحتماء
بمأوى جبلي «محل ميني للخردوات»:
ّ
ص ـ ـ ــائ ـ ـ ــد جـ ـ ـ ــوائـ ـ ـ ــز أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود ،وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد،
وج ـنــرال كــونـفــدرالــي ،وشــريــف جــديــد،
وع ــام ــل مـكـسـيـكــي ،وبــري ـطــانــي أن ـيــق،
وكـ ــاوبـ ــوي م ــري ــب ،وس ـج ـي ـنــة ش ـق ــراء.
ه ــم «ت ــارانـ ـتـ ـيـ ـنـ ـي ــون» :ي ـب ـط ـنــون أك ـثــر
مـ ّـمــا ي ـظ ـهــرون ،وال يـمــانـعــون الــذهــاب
إلــى العنف املطلق ،مــع رائـحــة الـبــارود
امل ـح ـتــرق ،ول ـي ـتــرات دم ــاء عـلــى األرض
وال ـ ـ ـجـ ـ ــدران .إل ـ ــى ح ـ ـ ّـد م ـ ــا ،ه ــم «سـفـلــة
م ـج ـهــولــون» ( ،)2009مـجـتـمـعــون في
«مستودع الكالب» ( .)1992نعم ،يرجع
كويننت إلى الجذور األولــى ،مصطحبًا
تيم روث ومايكل مادسن إلــى بيتهما
القديم .ينهل من تراث سيرجيو ليوني
وإمل ـ ــور ل ـيــونــارد ف ــي الــوي ـس ـتــرن ،ومــن
فــرضـيــات أغــاثــا كريستي فــي الــروايــة.
ّ
ّ
ال ـفــارق أن الجميع يتحكم بــاألحــداث،
ولـ ـي ــس ش ـخ ـصــا واحـ ـ ـ ـ ـدًا .ال ب ـ ــأس مــن
ال ــرج ــوع إل ــى شــريــط ال ـخ ـيــال العلمي
«الشيء» ( )1992لجون كاربنتر.
ال ــرائ ــد أس ــود الـبـشــرة «مــارك ـيــز وارن»
(ص ــام ــوي ــل ل .ج ــاك ـس ــون) ج ـن ــدي في
ـان ســابـقــا ،صــائــد جوائز
ســاح الـفــرسـ ّ
حــالـيــا .يفخر أن ــه كــان صــديــق مراسلة
للينكولن نفسه .بعد جريمة حــرب ال
يـجــد ض ـي ـرًا ف ــي الـتـفــاخــر ب ـهــا ،اكتفت
ّ
ّ
الخيالة بطرده ،نظرًا إلى سجله الذهبي
ّ
فـ ــي سـ ـف ــك دمـ ـ ـ ــاء ال ـ ـسـ ــكـ ــان األص ـل ـي ــن
ُ(ي ـع ـ ّـرف ــون بــالـهـنــود ال ـح ـمــر) .م ــع ذل ــك،

صامويل ل.
جاكسون
وكيرت راسل
في مشهد
من «البغيضون
الثمانية»

يحاول ّ
تدبر أمره في بلد يلعق جراحه.
«ليس لديك فكرة عــن كونك أســود في
مواجهة أميركا» .يقول مبتسمًا .ال ّبد
من حضور جاكسون ّ
للمرة السادسة
في فيلموغرافيا كويننت .هو هارب من
«بالب فيكشن» ( )1994بعض الشيء،
خصوصًا فــي لحظات غضبه« .جــون
ّ
روث» (كيرت راسل) جلد يقتاد «ديزي
دوميرغو» (جينيفر جاسون لــي) إلى

ّ ّ
«عشاء ّأخير» يؤكد أن
ّ
األمة تأسست على العنف
والقتل والدماء
حبل املشنقة فــي بلدة «ريـ ــدروك» .هي
مجرمة ّ
مشكلة
حادة الطباع كالفلفل .ال
ّ
لديها في البصاق على األرض ،وتلقي
ب ـع ــض الـ ـلـ ـكـ ـم ــات .ج ـي ـن ـي ـفــر ج ــاس ــون
ل ــي ت ـل ـعــب أحـ ــد أدوار ع ـم ــره ــا بـبـهــاء
سيمنحها ترشيحًا لألوسكار القريب
على األرج ــح« .وارن» يجلب املجرمني
جـثـثــا ،فيما «روث» يــوصـلـهــم أح ـيـ ً
ـاء،
ّ
ألنه ّ
يحب منظرهم مع املشنقة« :ال أحد
ً
ّ
يقول إن العمل يجب أن يكون سهال».
ي ـن ـضـ ّـم لـهـمــا ش ــري ــف ال ـب ـل ــدة الـجــديــد

«كــريــس مــانـيـكــس» (وال ـت ــون غوغينز
ف ــي أداء ي ــرف ــع ال ـق ـب ـعــة) ،أص ـغ ــر أب ـنــاء
املنشق الجنوبي «أرسـكــن مانيكس».
ّ
تحرشية
هو مثير للمشاكل ،مع نزعة
بشؤون اآلخرين .يخلط األوراق بكشف
املزيد عن رفــاق الرحلة .عائلته قاتلت
االتحاد ،وسلخت بعض جلود ّ
ملوني
البشرة ،من أجل «هزيمة ّ
مشرفة» .داخل
ّ
نتعرف إلى الجنرال «سانفورد
املحل،
س ـم ـي ـث ــرز» الـ ـ ــذي ي ـل ـع ـبــه األوس ـ ـكـ ــاري
العجوز «ب ــروس دي ــرن» .الــرجــل فخور
بقتل الشماليني وال ـسـ ًـود كما فعل آل
ً
«مانيكس» .قطع مسافة كبيرة لوضع
حـجــر عـلــى قـبــر ابـنــه ال ــذي قـضــى هنا.
ّ
متعص ّب ملعتقداته كما املتوقع من
هو
رجل في سنه« .تلك مشكلة كبار السن.
يمكنك ّأن تــركـلـهــم لـيـقـعــوا ع ــن ال ــدرج
وتقول إنه حادث ،لكن ال يمكنك إطالق
ال ـنــار عـلـيـهــم» .لــديـنــا أيـضــا بريطاني
أنـيــق ُيـ َ
ـدعــى «أوزوال ـ ــدو مــوبــري» (تيم
ّ
روث) .ينظر عــن أن ــواع الـعــدالــة ،وعــدم
ح ـض ــوره ــا ف ــي شــري ـعــة الـ ـغ ــاب ،فيما
يشرف على تنفيذ أحكام اإلعــدام« .جو
غايج» (مايكل مادسن) كاوبوي ينوي
ق ـض ــاء ال ـكــري ـس ـمــاس م ــع ّأم ـ ــه« .ب ــوب»
(دمـيــان بشير) عامل مكسيكي خشن،
يدير املكان في غياب أصحابه .أميركا

ال ـش ـمــال وال ـج ـن ــوب ،األع ـ ــراق واأللـ ــوان
ً
واألصـ ـ ــول امل ـت ـنـ ّـوعــة ،تـجـتـمــع مـجـبــرة
ّ
تحت سقف واحد« .عشاء أخير» يؤكد
ّأن ّ
األم ــة تـ ّ
ـأسـســت على العنف والقتل
والدماء .ال مجال للمهادنة في اختراع
شخصيات مختلفة .الكل في الكل .الكل
يقتل الكل.
«الـبـغـيـضــون الـثـمــانـيــة» تــأكـيــد جديد
ع ـلــى تــاران ـت ـي ـنــو الـ ـغ ــول ف ــي الـكـتــابــة
(ت ــرش ـي ــح أوسـ ـك ــار س ـي ّـنــاريــو أصـلــي
متوقع قريبًا) .املفارقة أنه يدين بفضل
الجوائز الكبيرة (أوس ـكــاران ،جائزتا
غ ــول ــدن غ ـل ــوب ومـثـلـهـمــا بــاف ـتــا) إلــى
ُ
السيناريو ولـيــس اإلخ ــراج .تستثنى
سعفة كان عن  Pulp Fictionعام .1994
هـ ـن ــا ،ي ـق ـت ــرح ب ـن ـيــة م ـت ـمــاس ـكــة ،عـلــى
امتداد ستة فصول .ينسج حوار «بينغ
بونغ» حامي الوطيس .ال أحد في مثل
بــراعـتــه بـخـلــق إيـقــاعــا ي ـخــدم ال ـحــوار،
وي ـع ـيــد ل ــه االع ـت ـب ــار ،مـعــاكـســا بعض
السينمائيني الــذيــن يـتــرفـعــون (أو ال
يجرؤون) على لعبة كهذه .هو بهلوان
ّ
بالشخصي ّات،
شيطاني في التالعب
وغ ــزلـ ـه ــا حـ ـس ــب م ـش ـي ـئ ـت ــه .ي ـت ــدخ ــل
ب ـصــوتــه ل ــدف ــع الـ ـس ــرد إلـ ــى األمـ ـ ــام أو
الخلف( Cameo .ظهور صغير) صوتي
ملخرج اعـتــاد لعب أدوار مـحـ ّـدودة في
أف ــام ــه .ع ـلــى ال ـص ـع ـيــد ال ـف ــن ــي ،تيمة
ُ
م ــوري ـك ــون ــي ال ت ـ ـقـ ـ ّـدر ب ـث ـم ــن .شــريــط
الـ ـص ــوت مـ ـت ـ ّـوج ب ـخ ـل ـف ـيــة م ــن ص ــراخ
ال ـس ــائ ــس وركـ ــض ال ـخ ـي ــول واش ـت ــداد
ال ـعــاص ـف ــة .ك ــل ذلـ ــك مـ ـ ــوزون كــالــذهــب
في «ميزانسني» مدهش في ّ
تكيفه مع
حدود املكان .كاميرا تنتقل عرضيًا أو
تراوح مكانها في مواقع متقابلة (180
درج ــة) .مــاذا عن النهاية؟ بالتأكيد ال
مجال لكشفها ،سوى بانطباع صغير:
«وااااو».
علي...
 :The Hateful Eightبدءًا من الخميس املقبل
في الصاالت اللبنانية

في الصاالت

توم هوبر مفككًا مفهوم الجندر :االلتباس الساحر
بانة بيضون
كما في أفالمه السابقة مثل «خطاب
امل ـلــك» ( ،)2010و«ال ـب ــؤس ــاء» ()٢٠١٢
الـ ـف ــائ ــزة بـ ـج ــوائ ــز أوس ـ ـك ـ ــار ،يـتـمـيــز
«ال ـ ـف ـ ـت ـ ــاة ال ـ ــدنـ ـ ـم ـ ــاركـ ـ ـي ـ ــة» ل ـل ـم ـخ ــرج
ال ـ ـبـ ــري ـ ـطـ ــانـ ــي تـ ـ ـ ــوم ه ـ ــوب ـ ــر الـ ـج ــدي ــد
ب ــال ـح ـس ــاس ـي ــة ال ـس ـي ـن ـم ــائ ـي ــة ذاتـ ـه ــا
ال ـتــي تـعـنــى ب ــأدق تـفــاصـيــل ال ـصــورة
والـحــوار ،وتشبه مقطوعة موسيقية
في إيقاعها االنسيابي املتكامل الذي
ّ
يصور
يعيد نفسه في ذهن املشاهد.
«الفتاة الدنماركية» سيرة ليلي ألبي
( )١٩٣١-١٨٨٢امل ـت ـحــولــة الـجـنـسـيــة
الشهيرة التي عرفت سابقًا بشخص
الــرســام إيـنــار ويغنر .كانت ليلي من
أوائـ ـ ــل األشـ ـخ ــاص امل ـع ــروف ــن الــذيــن
خ ـض ـعــوا لـعـمـلـيــة جــراح ـيــة لتغيير
جـنـسـهــم .يـشـكــل ال ــرس ــام الــدنـمــاركــي
امل ـعــروف إي ـنــار ويـغـنــر (املـمـثــل إيــدي
ردمـ ــايـ ــن) وزوج ـ ـتـ ــه ال ــرس ــام ــة أي ـضــا
غ ـ ـ ـيـ ـ ــردا وي ـ ـغ ـ ـنـ ــر (امل ـ ـم ـ ـث ـ ـلـ ــة أل ـي ـس ـي ــا
فـيـكــانــدر) ثنائيًا متناغمًا كـمــا نــرى
في بداية الفيلم .شغوفان ببعضهما
وبفن الرسم باستثناء اإلحباط الذي
تـعــانـيــه غ ـيــردا حــن ال تـجــد غــالـيــري
ت ـق ـب ــل بـ ـع ــرض الـ ـب ــورت ــريـ ـه ــات ال ـتــي
تــرسـمـهــا .أم ــا إي ـن ــار املـتـخـصــص في
رس ــم امل ـن ــاظ ــر الـطـبـيـعـيــة ،ف ـهــو أكـثــر
ّ
نجاحًا ،لكنه يعيد ذلك إلى أن غيردا
لم تجد بعد موضوعًا يلهمها .غيردا

س ـت ـجــد أخـ ـيـ ـرًا مـلـهـمـتـهــا امل ـن ـت ـظــرة.
لـســوء أو حـســن حـظـهــا ،يتضح أنها
لـيـســت س ــوى زوجـ ـه ــا! تـطـلــب غ ـيــردا
ذات يوم من إينار أن يتموضع مكان
املوديل راقصة الباليه التي ترسمها
ويـ ـلـ ـب ــس جـ ــورب ـ ـهـ ــا وحـ ـ ـ ــذاء هـ ـ ـ ــا ك ّــي
تستطيع إكمال لوحتها بسبب تأخر
املوديل .دور املرأة الذي ّ
يتقمصه إينار
بالصدفة ،يتضح له تدريجًا أنه يعبر
ع ــن هــوي ـتــه الـحـقـيـقـيــة أك ـثــر م ــن دور
الرجل إينار الــذي أجبر على تقمصه
كــل هــذه الـسـنــوات .مــا يـبــدأ كلعبة أو
كتجريب بني الثنائي حني يخترعان
شخصية «لـيـلــي» الـتــي هــي «إي ـنــار»
ّ
املتنكر على هيئة امــرأة ُ
ويفترض أن
«ليلي» ابنة عمه ،يتحول إلى حقيقة
بالنسبة إلى إينار لن يستطيع الهرب
مـنـهــا .فــي امل ـقــابــل ،تـصـ ّـر غ ـيــردا على
أن ـه ــا ل ـع ـبــة ب ــال ــرغ ــم م ــن أن ـه ــا بــوعــي
أو مــن غـيــر وع ــي مـنـهــا ،ت ـشــاركــه في
اس ـت ـك ـشــاف شـخـصـيــة «ل ـي ـل ــي» الـتــي
تـصـبــح مـهــووســة ّبــرسـمـهــا ،وتحقق
لها الشهرة .غير أنـهــا ضمنًا مغرمة
باالثنني «ليلي» كملهمتها و»إينار»
كزوجها الــذي تتوقع أن يعود إليها
بعد انتهاء اللوحة .إال أن إينار يجد
ّ
أن ليلي املــرأة املسجونة بداخله منذ
سـنــوات ،تـتــوق للخروج إلــى الحياة.
عـ ـب ــر كـ ــل تـ ـل ــك امل ـ ـفـ ــارقـ ــات ال ـغ ــري ـب ــة،
ينجح الفيلم ببراعة في نقل كل ذلك
االل ـت ـب ــاس الـ ــذي يـ ــدور ح ــول الـهــويــة

أداء رائع
للممثل
إيدي ردماين
في «الفتاة
الدنمركية»

الجنسية وهشاشة مفهوم أنها ثابتة
أو أن الجندر مرتبط حصرًا بالتكوين
الـفـيــزيــائــي .هـكــذا ،يضع املـشــاهــد في
حالة االرتـبــاك نفسها والبحث الــذي

يبتعد عن الميلودراما
رغم قسوة حالة التشتت التي
يعيشها االثنان
يعيشه األبطال .الحوارات في أغلبها
م ـق ـت ـض ـبــة ال ت ـب ــال ــغ ف ــي ال ـ ـشـ ــرح ،بــل
تطرح التساؤالت .يعزز من ذلك األداء
ال ــرائ ــع لـلـمـمـثــل إيـ ــدي ردم ــاي ــن ال ــذي
يـعـكــس ب ـبــراعــة ال ـت ـحــول الـتــدريـجــي

ال ـ ــذي ي ـع ـي ـشــه إي ـ ـنـ ــار ح ـت ــى ي ـت ـحــول
إل ــى لـيـلــي ف ــي ال ـن ـهــايــة ،مـجـسـدًا ذلــك
ع ـبــر أدق تـفــاصـيــل وت ـعــاب ـيــر وجـهــه
ً
وجـســده .مثال في مشهد استثنائي
ً
بحق ،يدفع اينار مــاال لرؤية عارضة
تـتـعــرى م ــن خـلــف ال ــزج ــاج .يتماهى
ً
م ـع ـهــا مـ ـح ــاوال تـقـلـيــد ح ــرك ــة يــديـهــا
وج ـس ــده ــا .ع ـبــر ال ـل ـغــة الـسـيـنـمــائـيــة،
ن ـ ــرى االث ـ ـنـ ــن ي ـن ــدم ـج ــان وت ـت ــداخ ــل
أجسادهما ونظراتهما حتى يصبحا
واح ـ ـ ـ ـ ـدًا .إي ـ ـ ــدي ردم ـ ــاي ـ ــن أدى أي ـض ــا
بــال ـبــراعــة نـفـسـهــا دور ال ـب ـطــولــة في
فيلم «نـظــريــة كــل ش ــيء» عــن ستيفن
هــوكـيـنــغ ،مـجـسـدًا األخ ـي ــر املـسـجــون
داخــل جسده .ينجح ردماين في نقل
كل ذلك االلتباس الساحر الذي يحيط

بشخص ليلي .من خالل عني املخرج
وعبر جسد املمثل ،تتحول ليلي من
رجــل إلــى ام ــرأة مــن دون الـلـجــوء إلى
املبالغة في املاكياج أو االفتعال قبل
أن تخضع لعملية لتغيير جنسها.
ك ــذل ــك ت ـس ـه ــم ال ـ ـ ـحـ ـ ــوارات املـقـتـضـبــة
التي تتسم بالطرافة الذكية في طرح
التساؤالت وتحطيم املفاهيم النمطية
عــن الجندر .على سبيل املـثــال ،يقول
ـت ك ــأي
أحـ ــد امل ـع ـج ـبــن ب ـل ـي ـلــي« :لـ ـس ـ ِ
فتاة عرفتها» ،فتجيبه« :ال بد من أنك
تقول ذلك لكل فتاة تقابلها» .كذلك ،ال
يضع املـخــرج شخصية إيـنــار /ليلي
أو غيردا في دور البطل أو الضحية.
يـبـتـعــد ع ــن امل ـي ـل ــودرام ــا ب ــال ــرغ ــم من
قـســوة حــالــة التشتت وال ـت ـنــازع التي
يعيشها االثنان ،فليلي تقرر أن تقتل
«إينار» .وفي سبيل ذلك ،هي مستعدة
للتضحية بحياتها ،وغيردا ما زالت
تبحث عــن إيـنــار زوجـهــا داخ ــل ليلي
التي ال تعترف بكل حياتها السابقة
الـ ـت ــي ع ــاش ـت ـه ــا ك ــإيـ ـن ــار .يـسـتـكـشــف
تــوم هــوبــر فــي فيلمه مفهوم الجندر
سـ ـيـ ـنـ ـم ــائـ ـي ــا ،ط ـ ــارح ـ ــا ال ـ ـعـ ــاقـ ــة بــن
الصورة والجندر ،وكيف يمكن تفكيك
االثنني ،واعادة بنائهما ،فكله يخضع
لسلطة املتخيل كما السينما ،مصورًا
ع ـب ــر ل ـغ ـتــه ال ـس ـي ـن ـم ــائ ـي ــة ،مـ ــا يـمـكــن
وصفه بااللتباس الساحر.
«الفتاة الدنمركية»« :غراند سينما»« ،أمبير»
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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة
ُ
رائحة الورد

صورة
وخبر

أول مـن أمـس ،تجمـع محبـو وجمهـور فنـان الــ «هيفـي ميتـال» البريطانـي ليمـي كيلميسـتر
فـي حانتـه المفضلـة  Rainbowفـي لـوس أنجلـوس ،بعد جنـازة كبيـرة حضرها عدد مـن فناني
الـروك ،وتابعهـا المالييـن مباشـرة حول العالـم ،قبل أن يدفن فـي مقابـر  .Forest Lawnووجه
الجمهـور تحيـة إلـى المغنـي وعـازف البـاص ومؤسـس فرقـة «موتورهيـد» فـي السـبعينيات،
الـذي غـادر في كانون األول (ديسـمبر) الماضـي ،بعد فترة قصيرة من احتفاله بعيده السـبعين
(مـارك رالسـتون ــ أ ف ب)

ُ َّ َ
السفلة!
أيها الناس الطيبون! أيها الناس
َ ُ
أيها ُ
الج َهلة ،الساكتون!
الناس العارفون،
أيها ُ
الناس الناس!
(روث بغاياكم ،وتماسيحكمّ ،
ُ
َّالر ُ
وقديسيكم)
وث
ِ
َ
ـوت عناكبي
وص ــل إل ــى سـقـفــي ،وس ــري ــري ،وطــاول ـتــي ،وب ـيـ ِ
ُ ْ
وج ــرذان ــي ،ومـسـبـحـ ِة لـعـنــاتــي ،وس ـ ّـج ــاد ِة ركــوعــي وكــفــري،
أطباق طعامي...
وحتى
ِ
وأنتم تعاتبونني:
أيها الحبيب!
أيها ُ
ُ
ُ
الوغد ،الحبيب ،الناكر للجميل!
عالم ُّ
َ
تئن وتشكو؟
َأو َ
لست أنت من قال:
ُ َ
«حني أعطش ترويني الغيمة
َ َ ُّ
ُ ُ
شبعني تذك ُر رائح ِة الورد»!
وحني أجوع ي ِ
حسنًا! ..هوذا ما َ
أردت.
َ
َ
ّ
َ
بإمكانك اآلن ْأن تتذك َر رائحة الورد ..وتشبع.
.. ..
أيها الناس!
أيها ُ
الناس ُالبلهاء!
لعلكم نسيتم أنني قلت أيضًا:
«حني َي ُّ
شتد ّ
علي البرد
ُ
سأحرق الغابة».
2015/3/17

شون بين وراء القبض على امبراطور المخدرات

القرد «ناروتو» يفتح معركة
حقوق الملكية

«كفاح» هتلر
إلى الواجهة من جديد

سجلت أخيرًا خطوة جديدة
للمطالبة بحقوق امللكية
الفكرية الخاصة بالحيوانات.
حصل هذا في أميركا حيث
رفعت منظمة «بيتا» للدفاع
عن حقوق الحيوان دعوى
أمام القاضي وليام أوريك من
«املحكمة اإلتحادية» في سان
فرانسيسكو .وتضمنت الدعوى
مطالبة بتحصيل حقوق النشر
للقرد «ناروتو» الذي يقيم في
محمية طبيعية في أندونيسيا.
وقد سبق لهذا القرد أن التقط
صورة «سيلفي» وصورًا عدة
أخرى (عام  ،)2011من كاميرا
البريطاني ديفيد سالتر ،الذي
قام باستخدامها في كتابه
عن الحياة ّ
البرية .وقد اعتبرت
املنظمة هذا األمر «انتهاكًا
لحقوق امللكية الفكرية» للقرد.
اال أن القرار القضائي جاء
لصالح سالتر ،ما دفع املحامي
العام لـ «بيتا» للتعبير عن
خيبة أمله ،مضيفًا« :نجادل
للمرة األولى بأن حيوان يمكن
ً
أن يكون مالكًا لشيء بدال أن
يكون مجرد شيء مملوك».

بعد سبعة عقود من الحظر ،عاد
كتاب «كفاحي» ألدولف هتلر ،الى
األضواء بعد انتهاء مدة حقوق
النشر الخاصة به في كانون األول
(ديسمبر) املاضي في والية بافاريا
األملانية .أمر فتح الباب إلعادة
نشر طبعة جديدة منه ،تتضمن
هوامش وتفسيرات إضافية .وكان
الفتًا حجم الطلب على مذكرات
الزعيم النازي الشخصية الذي فاق
أربع مرات حجم األعداد املطبوعة.
يذكر ّأن «كفاحي» ّ
ّ
عامي
دون بني
 1924و 1925وطبع منه أكثر من
 12مليون نسخة حتى عام .1944
خطوة إعادة النشر هذه ،قابلتها
آراء متبانية في أملانيا .هناك َمن
ّرحب بها بغية «تلبية اإلحتياجات
التعليمية واملعرفية لألجيال
الجديدة» كما ّ
صرح «معهد
التاريخ املعاصر في ميونيخ»
الذي أعاد نشر الكتاب .وفي الضفة
املقابلة ،ارتاب آخرون من هذه
سيما من اليهود األملان.
الخطوة ،ال
ّ
ّ
وعبر بعض النقاد عن خشيتهم
من مساهمة هذا النشر في «إعادة
بعث روح القومية األملانية» وهذا
ما تخشاه أوروبا حاليًا.

ألقت السلطات املكسيكية أخيرًا القبض
على تاجر املخدرات خواكني «إل تشابو»
غوزمان بعد هربه األسطوري ،قبل
ستة أشهر ،من سجن مكسيكي مشدد
الحراسة عبر نفق تحت األرض يتعدى
طوله امليل .وأمام اعتقاله وفراره مرتني،
يبدو الالفت هذه املرة ،أن الشرطة
املكسيكية تمكنت من القبض عليه
في والية سينالوا التي ينحدر منها
في شمالي غرب املكسيك ،بعد مقابلة
أجراها معه شون بني في تشرين األول
(أوكتوبر) املاضي .وقد ساعدت مقابلة
املمثل األميركي في إلقاء القبض على
«إل تشابو» ،إذ أن السلطات املكسيكية
تتبعت بني الذي كان قد زار تاجر
املخدرات في غابة مكسيكية حيث
استمر لقاؤهما لحوالى  7ساعات.
كما حققت السلطات املكسيكية مع بني
ونجمة السينما الشعبية املكسيكية
كيت دي كاستيلو التي ساعدته في
الوصول إلى خواكني غوزمان .علمًا أن
مجلة «رولينغ ستون» لم تنشر املقابلة

على موقعها إال بعد القبض على «إل
تشابو» أي أول من أمس .وفي فيديو
(حوالي دقيقتني) نشرته املجلة على
موقعها ،ضمن مقابلة بني الطويلة،
يظهر «إل تشابو» في مزرعة كبيرة،
ويؤكد بقميصه األزرق ،مجيبًا على
ً
فعال
سؤال بن ،بأن املخدرات مدمرة ّ
إال أن «اختفائي من الوجود لن يقلص
من تهريب املخدرات» ،مضيفًا بأن
«هذه التجارة تعد واحدة من السبل
الوحيدة املتاحة أمام املكسيكيني
للنجاة وللبقاء على قيد الحياة» .وفيما
حاول التاجر الكبير الفرار عبر مجرى
الصرف الصحي خالل محاولة إلقاء
القبض عليه أخيرًا ،إال أن إعالن الرئيس
املكسيكي إنريكي بينا نييتو على تويتر
حسم صحة الخبر .وتستعد املكسيك
اآلن إلنهاء اإلجراءات الالزمة لتسليمه
إلى الواليات املتحدة التي كانت تطالب
به قبل فراره األخير من السجن قبل ستة
أشهر ،لكن األمور القضائية املتعلقة
بمحامي «إل تشابو» قد تحول دون ذلك.

جاستن بيبر
لم يسمع بحضارة المايا!
بعدما اتهم بـ «إهانة التقاليد
الصينية» قبل عامني حني ظهر
َّ ً
محمال على أكتاف مرافقيه
على «سور الصني العظيم»،
وصلت آخر «إنجازات» جاسنت
بيبر إلى آثار حضارة املايا
ومعابدها في املكسيك ،ما
أدى إلى «رميه خارجًا» على
حد تعبير بعض الصحف.
خالل زيارته املشتركة مع
عشيقته الجديدة هايلي
بالدوين لـ «تولوم» ،أحد
املواقع األثرية لحضارة املايا
في شرق املكسيك ،للتعرف
إلى تقاليدها ،حاول النجم
الكندي الشاب التسلق على
آثار يمنع ّ
املس بها ،بعدما
ُ
دخل إلى مساحة يمنع على
ّ
السياح دخولها ،رغم الالفتات
التي تحظر ذلك .لم يكتف بيبر
بهذا ،بل خلع سرواله اللتقاط
صورة بينما كان في حالة
سكر شديدة ،ما أثار حفيظة
حراس املوقع األثري ،الذين
ّ
بالقوة،
اقتادوه إلى الخارج
بعدما طلبوا منه مرارًا التوقف
عن هذه األفعال.

