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سوريا تكسر أحـ

املواجهة حول سوريا ال تزال محتدمة .صحيح أن املبادرة الروسية ّ
عطلت العدوان أو أرجأته،
لكنها نقلت الصراع إلى أروقة مجلس األمن الدولي ،حيث يريد الغرب سيفًا مصلتًا على دمشق،
فيما يطالبه الروس ببيان ترحيب باقتراح نزع السالح الكيميائي السوري

الصدام حول سوريا إلى مجلس األمن

اختبار ّنيات ...وقوى

الترحيب الغربي بمبادرة موسكو حول
الكيميائي السوري سرعان ما انقلب إلى
اختبار ّنيات ترافق مع محاولة لتكريسها
ً
ت �ن��ازال دول �ي��ًا ي�ض��ع س�ي��ف م�ج�ل��س األم��ن
على قبة دمشق .مناورة مشبوهة سارعت
روس�ي��ا إل��ى رفضها ،معلنة أن اقتراحها
ب �ن��زع ال �سل��اح ال�ك�ي�م�ي��ائ��ي ال �س��وري ره��ن
تخلي الواليات املتحدة عن عزمها توجيه
ضربة عسكرية إلى بالد الشام.
البداية كانت مع مطالبة فرنسية ،تبنتها
بريطانيا والواليات املتحدة ،الستصدار
قرار من مجلس األمن تحت الفصل السابع.
ع � �ن� ��وان ف �ض �ف ��اض ي �س �ت �ب �ط��ن اس �ت �ع ��ادة
لتجربة ال �ن��ووي ال �ع��راق��ي ،م��ع م��ا رافقها
م��ن ف��رق تفتيش وذرائ� ��ع ال تنضب لشن

عدوان ،هذه املرة تحت علم األمم املتحدة.
طلب وضعه الغرب ضمن املعادلة التالية:
إم��ا ال�ق�ب��ول ،أو نعتبر امل �ب��ادرة ال��روس�ي��ة
م�م��اط�ل��ة لتجنيب س��وري��ا ال �ض��رب��ة .ج��اء
ال � ��رد ال� ��روس� ��ي ب ��ال ��رف ��ض ال� �ق ��اط ��ع :ن�ق�ب��ل
باستصدار إعالن من رئيس مجلس األمن
يرحب ب��امل�ب��ادرة ال��روس�ي��ة ،مرفقة بدعوة
إلى انعقاد مجلس األمن في جلسة مغلقة
طارئة لهذه الغاية تحدد موعدها أمس،
لكن سرعان ما ألغيت .قال رئيس املجلس
ل� �ه ��ذا ال �ش �ه ��ر ،م� �ن ��دوب اس �ت ��رال �ي ��ا غ ��اري
كوينالن ،إن موسكو سحبت الطلب.
م� �ش ��روع ال �ب �ي��ان ال ��روس ��ي ك� ��ان ي�ت�ض�م��ن
ترحيبا بمبادرة موسكو ،ودعوة موجهة
إل��ى االم�ي�ن ال �ع��ام ل�لام��م امل�ت�ح��دة واالم�ي�ن

موسكو :صور ومواد الفيديو
لهجوم الغوطة كانت مفبركة
أعلنت وزارة الخارجية الروسية ّأن هناك أدل��ة مقنعة على فبركة ص��ور لضحايا
الهجوم الكيميائي املزعوم في ريف دمشق يوم  21آب .وأوضحت ّأن الخبراء الدوليني
عرضوا ،خالل الدورة الـ 24ملجلس حقوق اإلنسان في جنيف ،أدلة تشير الى أن صور
ومواد الفيديو عن الهجوم الكيميائي في ريف دمشق كانت مفبركة.
وعرض املؤتمرون على الجمهور شهادات العديد من شهود العيان ،الذين أكدوا أن
مقاتلني معارضني استخدموا السالح الكيميائي في الغوطة الشرقية .وتم تسليم
نتائج التحقيق التي أجراها النشطاء والشهادات إلى لجنة التحقيق الخاصة بسوريا
التابعة ملجلس حقوق اإلنسان ،حسب الوزارة .وتابعت الخارجية الروسية أن جميع
املشاركني في املؤتمر ،ال��ذي جاء بعنوان «التهديدات األميركية في استخدام القوة
ض��د س��وري��ا» ،أك��دوا أن تطبيق السيناريو العسكري ف��ي س��وري��ا ،واالل�ت�ف��اف على
مجلس األمن الدولي ،يعد خرقًا سافرًا للقانون الدولي.
(األخبار)

ال�ع��ام ملنظمة حظر االس�ل�ح��ة الكيميائية
واألط ��راف املعنية ل�ب��ذل الجهود م��ن أجل
ت�ن�ف�ي��ذه��ا ،م��ع ال �ت��أك �ي��د ع �ل��ى ع ��دم وج��ود
ب��دي��ل للتسوية السياسية الدبلوماسية
ل �ل �ن��زاع ف ��ي س ��وري ��ا .وت ��زام ��ن م ��ع ت��أك�ي��د
الرئيس فالديمير بوتني أن ش��رط تنفيذ
امل �ب��ادرة أن تتخلى ال��والي��ات املتحدة عن
توجيه ضربة عسكرية إلى سوريا .وقال
«م ��ن ال�ص�ع��ب اج �ب��ار س��وري��ا او ب�ل��د اخ��ر
ع �ل��ى أن ي �ن��زع س�ل�اح��ه ف ��ي ش �ك��ل اح ��ادي
ال �ج��ان��ب اذا ك ��ان ث�م��ة ع�م��ل ع�س�ك��ري قيد
التحضير ضد هذا البلد».
ك��ان ال��رئ�ي��س ب ��اراك أوب��ام��ا ق��د أع ��رب عن
موافقته على مناقشة امل�ب��ادرة الروسية،
على م��ا أف��اد م�س��ؤول ف��ي البيت األبيض،
أوض � � ��ح أن ال ��رئ � �ي ��س األم � �ي� ��رك� ��ي ن��اق��ش
ال �ع��رض م��ع ال��رئ�ي��س ال�ف��رن�س��ي ف��ران�س��وا
ه ��والن ��د ورئ �ي ��س ال �ح �ك��وم��ة ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة
ديفيد كاميرون ،واتفق القادة على العمل
مع روسيا والصني للتحقق من «امكانية
تطبيق االق �ت��راح ال��روس��ي ل��وض��ع جميع
االس �ل �ح��ة ال�ك�ي�م�ي��ائ�ي��ة ال �س��وري��ة وامل� ��واد
املرتبطة بها تحت االشراف الدولي الكامل
م ��ن اج� ��ل ض �م��ان ال �ت �خ �ل��ص م �ن �ه��ا بشكل
يمكن التحقق منه وتطبيقه».
بدوره ،قال كاميرون أنه يأخذ هذا العرض
«على محمل ال�ج��د» ،مشيرا إل��ى أن بالده
ستنضم إل��ى ال��والي��ات امل�ت�ح��دة وفرنسا
في تقديم مشروع ق��رار حوله في مجلس
األم��ن ال��دول��ي .وأض ��اف أن ع��رض سوريا
«مثير لالهتمام ،وف��ي ح��ال ت��م التخلص
من واح��د من أضخم مخزونات األسلحة
الكيميائية فإن ذلك سيكون خطوة كبيرة
إل ��ى األم� � ��ام .ي �ج��ب ال �ت �ع��ام��ل م �ع��ه ب�ج��دي��ة
وي �ح �ت ��اج إل � ��ى اخ �ت �ب ��ار ب �ش �ك��ل ص�ح�ي��ح،
ووض��ع ج��دول زم�ن��ي م�ح��دد» ،والف�ت��ًا الى
انه «يتعني على اململكة املتحدة وحلفائها
أن تظل متشككة في العرض السوري لكي

ال يتحول إلى مجرد خدعة» .غير أن وزير
الخارجية ال��روس��ي سيرغي الف��روف كان
حاسما في اب�لاغ نظيره الفرنسي ل��وران
ف��اب �ي��وس ،ف ��ي خ�ل�ال م �ك��ام��ة ه��ات �ف �ي��ة ،أن
روسيا ت��رى أن��ه «ال يمكن قبول» مشروع
ال �ق��رار ال�ف��رن�س��ي ف��ي االم ��م امل�ت�ح��دة ح��ول
االس�ل�ح��ة الكيميائية ال�س��وري��ة املتضمن
ق� ��رارًا ي �ص��دره م�ج�ل��س االم ��ن ال ��دول ��ي مع
ت�ح�م�ي��ل ال �س �ل �ط��ات ال �س ��وري ��ة م�س��ؤول�ي��ة
االستخدام املحتمل ألسلحة كيميائية.
وك ��ان ف��اب�ي��وس ق��د اع�ل��ن ف��ي وق��ت سابق
أن ف��رن �س��ا س �ت��رف��ع م � �ش� ��روع ق� � ��رار ام� ��ام
م�ج�ل��س االم� ��ن ي �ن��ص ع �ل��ى ادان � ��ة م �ج��زرة
 21آب ويطالب بتفكيك ترسانة االسلحة
الكيميائية ت�ح��ت اش ��راف دول ��ي .وينص
مشروع القرار ايضًا على «عملية مراقبة
وتفتيش ت��ام��ة» م��ن قبل املنظمة الدولية
وع �ل��ى ح �ظ��ر االس �ل �ح��ة ال�ك�ي�م�ي��ائ�ي��ة وف��ي
حال حصول انتهاكات يلفت إلى «عواقب
ج ��دي ��ة» ت �ت��رت��ب ع �ل��ى س� ��وري� ��ا .واس �ت �ن��د
النص إلى الفصل السابع في ميثاق االمم
املتحدة الذي يجيز استخدام القوة.
وأك ��د وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة ال�ب��ري�ط��ان��ي ول�ي��ام
هيغ أن ل�ن��دن ستؤيد أي ق��رار «م��وث��وق»

يتخذه مجلس األمن الدولي حول سوريا،
م�ش��ددًا على ض��رورة أن ينص ه��ذا القرار
على إمكانية استخدام القوة.
في املقابل ،كشف الفروف أن روسيا تعمل
م ��ع ال �ج��ان��ب ال� �س ��وري ع �ل��ى اع � ��داد خطة
محددة لتنفيذ امل�ب��ادرة الروسية ،مشيرا
إلى أن العمل على إنجاز الخطة سيجري
بالتعاون مع االمم املتحدة .ولفت الفروف
ّ
إل��ى أن امل�ب��ادرة «ليست روس�ي��ة بالكامل،
ب � ��ل إن � �ه� ��ا م �ب �ن �ي��ة ع� �ل ��ى االت � � �ص� � ��االت م��ع
زمالئنا األميركيني ،وعلى تصريح وزير

طلب أوباما من
الكونغرس تأجيل
التصويت على قرار
الضربة العسكرية

أبلغ الفروف لوران فابيوس عدم قبول موسكو مشروع القرار الفرنسي في األمم املتحدة (أ ف ب)

أمر اليوم من واشنطن :المبادرة الدبلوماسية أو ًال
عصفت املبادرة الروسية
ّ
بشأن سوريا بيوميات التحرك
األميركي بدءًا بجلسات
الكونغرس وعملية التصويت
ً
وصوال الى الكالم الذي ينطق
به باراك أوباما في جلساته
وفي اإلعالم .األمر األكيد هو
أن تلك املبادرة ُبحثت بني
الرئيسني األميركي والروسي
خالل قمة العشرين األسبوع
املاضي وأن األميركيني باتوا
يتمسكون بها كخشبة إنقاذ

ف� �ي� �م ��ا ك� � � ��ان ب � � � � ��اراك أوب � � ��ام � � ��ا ي� �ع� �ت ��زم
ت �خ �ص �ي��ص ي��وم��ي االث� �ن�ي�ن وال �ث�ل�اث��اء
لعرض خطته القاضية بشن ضربات
ع� �س� �ك ��ري ��ة «ع � �ق� ��اب � �ي� ��ة» ض � ��د ال� �ن� �ظ ��ام
ال� � �س � ��وري وامل � �ض � ��ي ب ��إق � �ن ��اع ال � �ن� ��واب
وال�ش�ي��وخ وال ��رأي ال�ع��ام ب �ق��راره ،وج��د
ال� ��رئ � �ي� ��س األم� � �ي � ��رك � ��ي ن� �ف� �س ��ه ب� �ص ��دد
ال �ت �ع �ل �ي��ق ع �ل��ى م � �ب� ��ادرة دب �ل��وم��اس �ي��ة
روس � � �ي� � ��ة م � �ف� ��اج � �ئ� ��ة ت � �ق � �ض ��ي ب� �ف ��رض
رق��اب��ة دول �ي��ة ع �ل��ى ت��رس��ان��ة االس�ل�ح��ة
ال �ك �ي �م �ي��ائ �ي��ة ال � �س� ��وري� ��ة وت ��دم� �ي ��ره ��ا.
م �ب��ادرة ق��ال ف�ي�ه��ا ب�ع��ض الصحافيني
األم �ي��رك �ي�ين أم ��س إن �ه��ا ك��ان��ت «ه �ف��وة
ح �م �ق��اء» ت �ف� ّ�وه ب�ه��ا ج��ون ك �ي��ري أث�ن��اء
م ��ؤت� �م ��ره ا ّل� �ص� �ح ��اف ��ي ف� ��ي ل � �ن� ��دن« .ل ��م
ي �ك��ن ي �ت ��وق ��ع ك� �ي ��ري أن ي ��ؤخ ��ذ ك�لام��ه
ع �ل��ى م �ح �م��ل ال �ج ��د م ��ن ق �ب��ل ال � ��روس»
ّ
ق��ال بعض املعلقني الصحافيني أمس
فيما كشفت بعض مصادر الخارجية

األميركية أن «الفروف ّ
تحدث مع كيري
هاتفيًا قبل عقد املؤتمر الصحافي في
لندن».
ل�ك��ن ت�ل��ك امل �ص��ادر ل��م ت��وض��ح إذا ك��ان
كيري قال لالفروف إنه يعتزم اإلشارة
الى املبادرة في املؤتمر الصحافي.
وف � ��ي س �ل �س �ل��ة م� �ق ��اب�ل�ات ت �ل �ف��زي��ون �ي��ة
أج� ��راه� ��ا أوب � ��ام � ��ا ،أع� �ل ��ن أن االق � �ت� ��راح
ال � ��روس � ��ي ال� �ق ��اض ��ي ب ��وض ��ع ت��رس��ان��ة
االس �ل �ح��ة ال�ك�ي�م�ي��ائ�ي� ّ�ة ال �س��وري��ة تحت
إش � � � ��راف دول � � ��ي ي �ج��ن �ب �ه ��ا ال� �ض ��رب ��ات
ّ
العسكرية ،قد يشكل «اختراقًا كبيرًا»،
ّ
ل�ك�ن��ه ح ��ذر م��ن أن��ه «ل��م ي �ص��رف النظر
ّ
ّ
ع � � ّ�ن ال � �ح � ��ل ال � �ع � �س � �ك� ��ري» .وش � � � ��دد ف��ي
ك��اف ��ة إط�ل�االت ��ه ال �ت �ل �ف��زي��ون �ي��ة ع �ل��ى أن
ال�خ�ط��ة ال��روس �ي��ة ال �ت��ي واف �ق��ت عليها
سوريا جاء ت نتيجة موقف الواليات
املتحدة ال�ت��ي أظ�ه��رت ج� ّ�دي��ة تهديدها
باستخدام القوة العسكرية.

وق� ��ال أوب ��ام ��ا ،ل�ش�ب�ك��ة «إن ب ��ي س ��ي»،
«اعتقد أن م��ا ن��راه اآلن ه��و أن تهديدًا
جديًا من الواليات املتحدة بشن ضربة
ع�س�ك��ري��ة وب��دع��م محتمل م��ن ع��دد من
دول ال �ع��ال��م ،ج�ع�ل�ه��م ي�ت��وق �ف��ون قليال
للتفكير وي��درس��ون ما اذا ك��ان يتحتم
ع �ل �ي �ه��م االق� � ��دام ع �ل��ى ه� ��ذه ال �خ �ط��وة».
وتابع «اذا فعلوا ذلك ،فقد يشكل االمر
اخ �ت��راق��ا ه � ّ
�ام ��ًا .ل �ك��ن ع�ل�ي�ن��ا ال�ت�ش�ك�ي��ك
ألن ه��ذا ليس االس�ل��وب ال��ذي رأيناهم
ي �ت �ص��رف��ون ب �م��وج �ب��ه خ �ل�ال ال�س�ن�ت�ين
املاضيتني».
وحرص الرئيس االميركي في مقابالته
ال�ت�ل�ف��زي��ون�ي��ة ال �س� ّ�ت ع�ل��ى االش ��ارة ال��ى
أنه «بحث املسألة مع الرئيس الروسي
ف�لادي�م�ي��ر ب��وت�ين خ�ل�ال ق�م��ة مجموعة
ال �ع �ش��ري��ن االس �ب��وع امل��اض��ي ف��ي س��ان
ب �ط��رس �ب��ورغ» .وق� ��ال أوب ��ام ��ا ،ل�ش�ب�ك��ة
«فوكس نيوز»« ،اذا كان بوسعنا بذل

ه��ذه الجهود الدبلوماسية وال�خ��روج
بآلية قابلة للتطبيق من أجل التعامل
م��ع االس�ل�ح��ة ال�ك�ي�م�ي��ائ�ي��ة ف��ي س��وري��ا،
فسنؤيد ذلك تماما».
وت��أك�ي��دًا ل�ك�لام أوب��ام��ا ،أع�ل��ن املتحدث
ب ��اس ��م ال �ك��رم �ل�ي�ن أم� ��س أن ال��رئ �ي �س�ين
ال ��روس ��ي واالم� �ي ��رك ��ي «ب �ح �ث��ا م �س��أل��ة
اإلش � � � � � ��راف ال � � ��دول � � ��ي ع � �ل� ��ى االس� �ل� �ح ��ة
ال�ك�ي�م�ي��ائ�ي��ة ال �س��وري��ة أث �ن��اء ل�ق��ائ�ه�م��ا
على انفراد في قمة مجموعة العشرين
االس �ب��وع امل��اض��ي» .ورف��ض ديميتري
ب �ي �س �ك��وف أن ي ��وض ��ح م ��ن ك � ��ان وراء
ه��ذه ال�ف�ك��رة ،وق��ال «ال ننشر مضمون
املحادثات».
م� ��ن ج� �ه� �ت ��ه ،أع � �ل� ��ن وزي � � ��ر ال �خ ��ارج� �ي ��ة
ال� ��روس� ��ي س �ي��رغ��ي الف � � ��روف أم � ��س أن
االق� �ت ��راح ال ��ذي ط��رح��ه ل �ي��س «م �ب��ادرة
روسية بالكامل» .وشرح «لقد انبثقت
م��ن ات �ص��االت أج��ري �ن��اه��ا م��ع ن�ظ��رائ�ن��ا
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ـادية أميركا
ال �خ��ارج �ي��ة ج ��ون ك �ي��ري ال� ��ذي أج� ��از فيه
امكانية ت�ف��ادي ال�ض��رب��ات العسكرية في
ّ
حال حل هذه املشكلة».
وم ��ع ذل� ��ك ،ط �ل��ب أوب ��ام ��ا م��ن ال�ك��ون�غ��رس
ت��أج �ي��ل ال �ت �ص��وي��ت ع �ل��ى ق� � ��رار ال �ض��رب��ة
ال�ع�س�ك��ري��ة ،وأك ��د ،ف��ي ات�ص��ال��ه بفرانسوا
هوالند ،على ضرورة «ابقاء كل الخيارات
م �ف �ت��وح��ة» ل�ت�ع�ط�ي��ل ال �س�ل�اح ال�ك�ي�م�ي��ائ��ي
و»ضمان تدميره في شكل تام وفعلي».
وف� � ��ي ال � �س � �ي� ��اق ،دع� � ��ا وزي� � � ��ر ال �خ ��ارج �ي ��ة
االميركي ج��ون كيري الرئيس االس��د إلى
أن «ي�ن�ت�ه��ز ف�ع�ل�ي��ًا ف��رص��ة م �ح��اول��ة صنع
ال�س�لام» ف��ي ب�ل�اده .واك��د ،عقب محادثات
ه��ات �ف �ي��ة م� ��ع ن �ظ �ي ��ره ال � ��روس � ��ي س �ي��رغ��ي
الفروف الذي يلتقيه الخميس في جنيف،
أن اي خطة يجب أن تشتمل على «عواقب»
ف��ي ح ��ال ت �ب�ين أن االق� �ت ��راح ال ��روس ��ي هو
ل �ل �م �م��اط �ل��ة ول �ت �ج �ن �ي��ب ال �ن �ظ��ام ال �س ��وري
ضربة عسكرية اميركية .وقال كيري ،أثناء
جلسة للكونغرس« ،إن الحلفاء األساسيني
ل�ل�أس ��د ،ال � � ��روس ،أع �ل �ن��وا أن �ه��م س �ي��أت��ون
باملقترح ،وق��د أشرنا لهم بوضوح خالل
اتصاالتنا مع الطرف الروسي أنه ينبغي
أال يكون هناك أي تمهل».

م��ن ج��ان�ب��ه ،أع�ل��ن وزي ��ر ال��دف��اع األم�ي��رك��ي
ت� �ش ��اك ه ��اغ ��ل أن � ��ه «ي� ��دع� ��م ب � �ش� ��دة» ق� ��رار
الرئيس باراك أوباما بضرب سوريا .وقال
«يجب علينا أن نمنع حزب الله وغيره من
املنظمات اإلرهابية من استخدام السالح
الكيميائي ضد القوات األميركية» .بدوره
أك� ��د رئ� �ي ��س األرك� � � ��ان امل �ش �ت��رك��ة ل�ل�ج�ي��ش
األم �ي��رك��ي ،ال �ج �ن��رال م��ارت��ن دي�م�ب�س��ي أن
ال �ق��وات األم�ي��رك�ي��ة« ،مستعدة ل�ل��دف��اع عن
أصدقائها في املنطقة في حال قرر األسد
أن ي��رد» .ولفت ديمبسي إل��ى أن «الجيش
األم �ي��رك��ي ح ��دد أه��داف��ًا ل�ل�ض��رب وأه��داف��ًا
ثنائية سنضربها في حال الضرورة».
إل��ى ذل��ك ،اع�ل��ن وزي��ر ال�خ��ارج�ي��ة ال�س��وري
ول� �ي ��د امل� �ع� �ل ��م« ،ان � �ن ��ا ج� ��اه� ��زون الح� �ت ��رام
ال �ت��زام �ت �ن��ا ب �م��وج��ب امل �ع ��اه ��دة ال��روس �ي��ة
ف��ي م��ا يتعلق باالسلحة الكيميائية في
س ��وري ��ا ح �س��ب ن �ظ ��ام ال ��وك ��ال ��ة ال��دول �ي��ة،
وم� �س� �ت� �ع ��دون ل �ل �ت �ع ��اون ب �ش �ك��ل ت � ��ام ف��ي
ت�ط�ب�ي�ق�ه��ا» ،الف �ت��ا ال��ى «ان �ن��ا ج��اه��زون ان
نظهر مواقع االسلحة الكيميائية ملمثلي
روسيا واالمم املتحدة» .واشار املعلم ،الى
«اننا ننوي االنضمام إل��ى معاهدة حظر
انتشار األسلحة الكيماوية».

االم � �ي ��رك � �ي �ي�ن ،م� ��ن ت� �ص ��ري� �ح ��ات ج ��ون
ك �ي� ّ�ري ب��االم��س ال� ��ذي ع ��رض إم�ك��ان�ي��ة
تجنب توجيه ضربات».
وف��ي م��ا يتعلق بتصويت الكونغرس
على القرار املرفوع من البيت األبيض،
أعلن السناتور هاري ريد أنه ّ
تم إرجاء
التصويت االولي الذي كان مقررا أمس
في مجلس الشيوخ ،وذلك إثر االقتراح
ال��روس��ي ح��ول ال�ت��رس��ان��ة الكيميائية
ال � �س� ��وري� ��ة وب ��ان� �ت� �ظ ��ار ال� �ك� �ل� �م ��ة ال �ت��ي
س �ي��وج �ه �ه��ا أوب ��ام ��ا ال ��ى األم �ي��رك �ي�ين.
وق� ��ال زع �ي��م ال��دي �م��وق��راط �ي�ين «ال أرى
أننا في حاجة» الى التصويت سريعًا،
م �ض �ي �ف��ا «ع �ل �ي �ن��ا أن ن �م �ن��ح ال��رئ �ي��س
ف ��رص ��ة ال� �ت� �ح ��دث ال � ��ى ج �م �ي��ع اع �ض��اء
مجلس الشيوخ املئة والى  300مليون
أميركي قبل أن نقوم بذلك».
م � ��ن ج� �ه� �ت ��ه ،ق� � ��ال أوب � ��ام � ��ا إن� � ��ه «غ �ي ��ر
واث ��ق م��ن ال�ح�ص��ول ع�ل��ى دع��م ال �ن��واب

وال �ش �ي��وخ ف ��ي ش ��أن اس �ت �خ��دام ال �ق��وة
ال� �ع� �س� �ك ��ري ��ة ف � ��ي س� � ��وري� � ��ا» ،وأض� � ��اف
«أن � ��ا واث � ��ق ب� ��أن أع� �ض ��اء ال �ك��ون �غ��رس
س�ي�ت�ع��ام�ل��ون م��ع ه��ذه امل�س��أل��ة بجدية
ك� �ب� �ي ��رة وس� �ي� �ب� �ح� �ث ��ون� �ه ��ا ع � ��ن ك� �ث ��ب».
وأردف «ل ��ن أت �ك� ّ�ه��ن أن �ك��م س�ت�ش�ه��دون
س�ل�س�ل��ة م��ن ع �م �ل �ي��ات ال �ت �ص��وي��ت ه��ذا
االسبوع».
وأع�ل��ن زع�ي��م الجمهوريني ف��ي مجلس
ال �ش �ي��وخ م �ي �ت��ش م��اك��ون �ي��ل أم� ��س أن��ه
ّ
سيصوت «ضد القرار» املعروض على
املجلس .وقال ماكونيل ،في بيان« ،من
ال� ��واض� ��ح أن� ��ه ال ي ��وج ��د خ �ط��ر ج�س�ي��م
ي�ه��دد األم ��ن ال�ق��وم��ي (األم �ي��رك��ي)» في
م��ا يتعلق ب�س��وري��ا .وأض��اف أن هناك
«الكثير من األسئلة تبقى بال إجابات
ب �ش��أن االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة األم �ي��رك �ي��ة ف��ي
س� ��وري� ��ا» وأن ال �ض ��رب ��ة امل �ق �ت��رح��ة ق��د
ت� �ك ��ون «م � �ج ��رد ت� �ج ��رب ��ة» ف ��ي ح �ي�ن أن

«التعاون الخليجي» :ال للتسويف...
نعم للضربة!
نّ
ولي موقفه إزاء املبادرة
رضخ الغرب ّ
ال ��روس� �ي ��ة ل �ت �ج��ن��ب ع� � ��دوان أم �ي��رك��ي
ع�ل��ى س��وري��ا ،ف�ي�م��ا ح�ل�ف��اؤه ال �ع��رب،
وت � �ح� ��دي � �دًا ال �خ �ل �ي �ج �ي�ي�ن ،وخ �ل �ف �ه��م
األت��راك ،لم يستوعبوا الصدمة بعد.
يريدون ضربة عسكرية ب� ّ
�أي طريقة
وتحت ّ
أي مسمى أو ذريعة.
مجلس ال�ت�ع��اون الخليجي رأى في
االق �ت ��راح ال��روس��ي ب��وض��ع األس�ل�ح��ة
الكيميائية ال �س��وري��ة ت�ح��ت ال��رق��اب��ة
الدولية أنه لن ينهي إراقة الدماء في
سوريا.
ورأى وزي� � � ��ر خ� ��ارج � �ي� ��ة ال� �ب� �ح ��ري ��ن،
خ ��ال ��د ب� ��ن أح� �م ��د آل خ �ل �ي �ف��ة ،ال� ��ذي
تتولى دولته رئاسة الدورة الحالية
ّ
ل �ل �م �ج �ل��س ،أن االق � � �ت� � ��راح ال ��روس ��ي
ي�ع�ت�ب��ر ن��وع��ًا م��ن «امل �م��اط �ل��ة» ت��ؤخ��ر
ّ
ح ��ل األزم � ��ة .ج ��اء ذل ��ك خ�ل�ال م��ؤت�م��ر
صحافي ع�ق��ده ،أم��س ،عقب اجتماع
ال� � � ��دورة ال� �ع ��ادي ��ة مل �ج �ل��س ال �ت �ع��اون
الخليجي على املستوى ال��وزاري في
مدينة جدة السعودية.
وت��اب��ع« :ف��امل�س��أل��ة (امل �ب��ادرة) تتعلق
ب� �س�ل�اح واح � � ��د ،ون ��رج ��و أال ن�ض�ي��ع
وق� �ت� �ن ��ا ف � ��ي ال� �ت� �س ��وي ��ف وامل� �م ��اط� �ل ��ة
أو ال �ت��أخ �ي��ر ف��ي م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��إي�ج��اد
ح� ��ل ل� �ه ��ذا امل � ��وض � ��وع ،وه � ��و إي� �ق ��اف
ن��زي��ف ال ��دم ال �س��وري ،ف�ن��رج��و األخ��ذ
ف ��ي االع �ت �ب ��ار أه �م �ي��ة ع� ��دم ال �ت��أخ �ي��ر
والتسويف واملماطلة».
وف ��ي ت�ع�ل�ي�ق��ه ع �ل��ى ت �ه��دي��د ال��رئ �ي��س
ّ
ال� �س ��وري ب �ش��ار األس� ��د ب� ��أن امل�ن�ط�ق��ة
ُم�ع��رض��ة ل �ض��رب��ات ان�ت�ق��ام�ي��ة إذا ما
ض��رب��ت ب�ل�اده ،ق��ال آل خليفة« :ليس
ْ
هناك أي خشية من هذا األم��ر ،ولكن
ه�ن��اك وع��ي ت��ام ب�ه��ذه األخ �ط��ار التي
تهدد دولنا إذا ما حدث تصاعد في
ال �ش��أن ال �س��وري ،ون�ح��ن م�س�ت�ع��دون،
ولكن نأمل أال يصل امل��وض��وع لهذه
الدرجة».
ون�ف��ى وزي��ر الخارجية أي ات�ص��االت
خليجية مع أميركا من أجل التعجيل
بهذه الضربة ،و«إنما هناك اتصاالت
مكثفة م��ع دول ال�ع��ال��م ل��وق��ف نزيف
الدم السوري بشكل عاجل».
ّ
وأوضح أن «سياسة دول الخليج لم
تمل يومًا إلى أي خيار عسكري ،نحن
نسعى دائ�م��ًا إل��ى ال�س�لام واس�ت�ق��رار

املنطقة» .في موازاة ذلك ،أشار وزير
ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ال� �ت ��رك ��ي ،أح� �م ��د داوود
ّ
أوغ� �ل ��و ،إل ��ى أن األس� ��د وم ��ن ي�ق�ف��ون
معه ويساندونه ،ل��م يعرفوا ح��دودًا
ف ��ي ارت � �ك� ��اب امل � �ج� ��ازر ض ��د امل��دن �ي�ين
ّ
العزل .وأكد ،خالل لقاء تلفزيوني ،أن
ال�س�م��اح للرئيس ال �س��وري بإضاعة
الوقت والتماطل ،يمثل ضوءًا أخضر
ل��ه ب��ارت�ك��اب م �ج��ازر أخ ��رى .وأض��اف
«إذا وافق النظام السوري على وضع
األس �ل �ح��ة ال�ك�ي�م�ي��ائ�ي��ة ت�ح��ت م��راق�ب��ة

«االئتالف»:
موافقة دمشق على
المقترح الروسي مناورة
سياسية

املجتمع الدولي ،فهذا أمر مرحب به
من الجميع ،لكن هناك جريمة كبيرة
وقعت في سوريا ،ما يقرب من 1700
شخص لقوا حتفهم بسبب السالح
ال �ك �ي �م �ي��ائ��ي ،وال� �ع ��دد ي � ��زداد ي��وم�ي��ًا،
وي � �ج� ��ب أن ي� �ع ��اق ��ب م ��رت� �ك� �ب ��و ه ��ذه
الجريمة أم��ام القضاء الدولي ،حتى
ال تتكرر هذه املجازر مرة أخرى».
ّ
وأف� ��اد داوود أوغ �ل��و ب ��أن «ع�م�ل�ي��ات
ال �ق �ت��ل ف��ي س��وري��ا ل��م ت �ق��ع ب��ال�س�لاح
الكيميائي فقط ،فهناك ما يقرب من
 120أل��ف ق�ت�ي��ل ،وأك �ث��ر م��ن  200أل��ف
آخرين مفقودين في سوريا ،نتيجة
اس �ت �خ ��دام أس �ل �ح��ة غ �ي��ر ك�ي�م�ي��ائ�ي��ة،
وه��ذه جرائم ضد اإلنسانية ،ويجب
أن ي �ق��دم ب �ش��ار األس� ��د إل ��ى امل�ح�ك�م��ة
الجنائية الدولية».
م��ن ن��اح�ي�ت��ه ،ق��ال ن��ائ��ب األم�ي�ن ال�ع��ام
ل�ل�ج��ام�ع��ة ال �ع��رب �ي��ة ،أح �م��د ب��ن ح�ل��ي،
ّ
إن األخ �ي��رة ستجتمع غ �دًا األرب �ع��اء
(ال � � �ي� � ��وم) ف� ��ي م� �ق ��ره ��ا ف� ��ي ال� �ق ��اه ��رة
مل �ن��اق �ش��ة امل � �ب� ��ادرة ال ��روس� �ي ��ة ب �ش��أن

األسلحة الكيميائية في سوريا.
وتأتي ه��ذه الدعوة بعد تصريحات
األمني العام للجامعة ،نبيل العربي،
أم � ��س ،أك ��د ف �ي �ه��ا ت��أي �ي��ده ل �ل �م �ب��ادرة
ال� � ��روس � � �ي� � ��ة ،م � � �ش� � ��ددًا ع � �ل� ��ى م ��وق ��ف
ال� �ج ��ام� �ع ��ة امل� �ت� �م� �س ��ك ب� ��إي � �ج� ��اد ح��ل
س�ي��اس��ي لل��أزم��ة ال �س��وري��ة ،وم�ع��رب��ًا
عن أمله في إمكانية الخروج بنتائج
إي �ج��اب �ي��ة م ��ن خ�ل��ال م �ب��اح �ث��ات ب�ين
الواليات املتحدة األميركية وروسيا.
إل��ى ذل ��ك ،أع�ل�ن��ت ال �ج��زائ��ر ترحيبها
ب� ��امل � �ب� ��ادرة ال ��روس� �ي ��ة ال� �ت ��ي ت�ق�ض��ي
ب� � � ��وض� � � ��ع م� � � � �خ � � � ��زون س � � � ��وري � � � ��ا م ��ن
األس �ل �ح��ة ال �ك �ي �م �ي��ائ �ي��ة ت �ح��ت رق��اب��ة
دولية.
وب �ح �س��ب وك ��ال ��ة األن � �ب� ��اء ال��رس �م �ي��ة
الجزائرية ،ق��ال الناطق باسم وزارة
الخارجية ،عمار بالني ،إن الجزائر
«ت��دع��م ك��ل امل �ب��ادرات ال�ه��ادف��ة إلبعاد
ش �ب ��ح ال � �ح� ��رب ف� ��ي س� ��وري� ��ا؛ ول ��ذل ��ك
ت� �ح� �ي ��ي امل� � � �ب � � ��ادرة ال � ��روس� � �ي � ��ة ال� �ت ��ي
س� �ت� �س ��اه ��م ف � ��ي ب� � � ��روز دي �ن��ام �ي �ك �ي��ة
جديدة لحل األزمة السورية».
ف � ��ي امل� � �ق � ��اب � ��ل ،اع � �ت � �ب ��ر «االئ � � �ت �ل ��اف»
ّ
امل � �ع� ��ارض ،أن م��واف �ق��ة دم �ش��ق ع�ل��ى
امل�ق�ت��رح ال��روس��ي «م �ن��اورة سياسية
تصب في باب املماطلة غير املجدية،
وال � �ت� ��ي س �ت �س �ب��ب م� ��زي � �دًا م� ��ن امل� ��وت
والدمار للشعب السوري ،ومزيدًا من
التهديد لدول وشعوب املنطقة».
ورأى االئ� �ت�ل�اف ،ف��ي ب �ي��ان أم ��س ،أن
«مخالفة القانون الدولي تستوجب
ردًا دول� �ي ��ًا ح�ق�ي�ق�ي��ًا وم �ت �ن��اس �ب��ًا م��ع
ح �ج �م �ه��ا ،وال ي �م �ك��ن ب � ��أي ح � ��ال م��ن
األح � � ��وال أن ت �س �ق��ط ج ��رائ ��م ال �ح��رب
ب��ال�ت�ق��ادم ع��ن م��رت�ك�ب�ي�ه��ا ،ف��ال�ج��رائ��م
ال�ج�ن��ائ�ي��ة ض��د اإلن�س��ان�ي��ة ال تسقط
ب� �ت� �ق ��دي ��م ت � � �ن � � ��ازالت س � �ي� ��اس � �ي� ��ة ،أو
بتسليم األداة التي ارتكبت بها تلك
الجرائم».
وي �ع �ق��د «االئ� �ت�ل�اف» ي��وم��ي ال�ج�م�ع��ة
وال �س �ب��ت امل �ق �ب �ل�ين اج �ت �م��اع��ًا ط��ارئ��ًا
ل� �ه� �ي� �ئ� �ت ��ه ال � �ع � ��ام � ��ة ف� � ��ي اس� �ط� �ن� �ب ��ول
مل�ن��اق�ش��ة ت �ط��ورات امل�ش�ه��د ال �س��وري،
وموضوع تشكيل الحكومة املوقتة،
حسبما أف��اد عضو املكتب اإلعالمي
لالئتالف ،سونير أحمد.
(األخبار ،أ ف ب)

خديعة الـ«سي اي ايه»؟
االق� �ت ��راح ال ��روس ��ي ب�ت�س�ل�ي��م األس�ل�ح��ة
الكيميائية السورية «جدير بالبحث».
ً
واستكماال لتداعيات االقتراح الروسي
ــ األميركي ،ق��ال عضو مجلس النواب
االميركي جني غرين إن كبير موظفي
البيت االبيض دينيس مكدونف أبلغ
االع �ض ��اء ال��دي �م �ق��راط �ي�ين ف��ي امل�ج�ل��س
أم ��س أن «ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة ت �ت �ق� ّ�دم ع�ل��ى
ال �ع �م��ل ال �ع �س �ك��ري ب �خ �ص��وص س��وري��ا
اآلن ،ولها األولولية عليه».
وأش� ��ار غ��ري��ن ال ��ى أن ��ه ي�ت�ل�ق��ى رس��ائ��ل
ال�ك�ت��رون�ي��ة م��ن ال �ن��واب ي �ق��ول��ون فيها
ً
إن� �ه ��م «ي � ��ري � ��دون ح �ل��ا دب �ل ��وم ��اس �ي ��ًا»،
وأضاف «وهذا ما يحصل اآلن» .وتابع
«سنعود اآلن ملناقشة أمورنا العادية
مثل سقف الدين وغيرها من القضايا
امل� �ط ��روح ��ة ل �ل �ن �ق��اش وال �ت �ص��وي��ت ف��ي
الكونغرس».
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)

ما الذي جرى إذًا في كواليس البيت األبيض ،فدفع بالرئيس األميركي الى فرملة
هجومه العسكري على س��وري��ا؟ محلل «وك��ال��ة االستخبارات امل��رك��زي��ة» ،راي
ماكغوفرن ،لديه رؤيته الخاصة التي عرضها في مقابلة مع قناة «روسيا اليوم».
م��اك�غ��وف��رن ل��م ي�ت��ردد ب��ال�ق��ول إن «ت�ق��اري��ر استخبارية مفبركة ق� ّ�دم��ت ل�ب��اراك
أوباما بهدف تضليله ودفعه التخاذ قرار بشأن سوريا» .ماكغوفرن كان من
بني مجموعة من االختصاصيني االستخباريني الذين وجهوا رسالة الى أوباما
تقول إن «مدير سي آي إي جون برينان يعمل على تحضير خديعة تشبه تلك
التي أطلقت قبل الحرب على ال�ع��راقّ ،
ويعد لتمريرها على أعضاء الكونغرس
وعلى اإلعالم وعلى املواطنني األميركيني».
رواية ماكغوفرن حول سيناريو ما جرى قبيل اتخاذ أوباما قراره إحالة إقرار
الهجوم ال��ى الكونغرس ،تقول إن «ق�ي��ادة الجيش األم�ي��رك��ي اتصلت بأوباما.
وال�ج�ن��رال م��ارت��ن ديمبسي ق��ال ل��ه إن��ه سيكون م��ن الصعب ج �دًا تبرير سبب
ّ
هجومنا اآلن  ...إذ يمكننا أن نشنه غ�دًا أو األس�ب��وع املقبل أو الشهر املقبل.
وهذا ما قاله أوباما بالضبط في تصريحه حول إحالة القرار إلى التصويت في
الكونغرس».
(األخبار)
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على الغالف

مظلة النووي الروسي
سوريا تحت ّ
كشف الرئيس الروسي ،فالديمير
بوتني ،أمس ،االستحقاقات
املترتبة على روسيا ،لقاء القبول
السوري اإليراني باملبادرة الروسية
ّ
للتخلص من األسلحة الكيميائية
السورية؛ فقد أعلن ،أمس ،ما
يأتيّ ّ :
ً
أوال ،أن «تخلي سوريا عن سالحها
الكيميائي يكتسب مغزى فعليًا
فقط عند تخلي أميركا عن
استخدام القوة» .وهو ما يعني
التزامًا واضحًا ومحددًا بأمن سوريا
كحليف استراتيجي في مواجهة
الواليات املتحدة والغرب.
ّ
ثانيًا ،أن «سوريا كانت تعتبر
سالحها الكيميائي في مقابل
السالح النووي اإلسرائيلي» .وهو
ما يعني أن النووي اإلسرائيلي
بات مطروحًا على طاولة البحث،
ما سيكون ،على املدى البعيد،
جزءًا من أي تسوية شاملة في
املنطقة ،لكنه ،على املدى
القريب ،سيكون مطروحًا في أي
مفاوضات حول امللف النووي
اإليراني .لكن األكثر أهمية ،في
هذا التصريح ،هو أن موسكو
قررت وضع سوريا تحت مظلتها
النووية ،لقاء تخليها عن قوة
الردع الكيميائي

ناهض حتر
ُ
خالل ساعات ،نزع فتيل الحرب األميركية
ع� �ل ��ى س � ��وري � ��ا؛ أع � �ل� ��ن ال � � � ��روس م � �ب� ��ادرة
اإلش � ��راف ال ��دول ��ي ع �ل��ى ت��رس��ان��ة س��وري��ا
الكيميائية ،مقابل وقف العدوان .وافقت
دم �ش��ق ف � ��ورًاّ ،
وردت واش �ن �ط��ن ب �ص��ورة
إي�ج��اب�ي��ة فيها ش��يء م��ن ال �ح��ذر ال �ك��اذب؛
ف �ق��د ك �ش��ف وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ال��روس �ي��ة،
سيرغي الفروف ،سريعًا ،أن املبادرة التي
غيرت املناخ الدولي كله باتجاه التسوية،
ُط ْ
بخت مع األميركيني؛ الرئيس الروسي،
فالديمير بوتني ،ونظيره األميركي ،باراك
أوباما ،تبادال الحديث ،في عز إعالنهما
االنقسام الكبير ب�ين معسكريهما ،حول
إمكانات التوصل إلى مخرج من حتمية
ال �ح ��رب .ه �ك��ذا ت �ك��ون ق��واع��د ال�ل�ع�ب��ة بني
العمالقني ،قد ُوض� َ�ع� ْ�ت؛ دمشق وطهران،
تفاهمتا م��ع ال ��روس ح��ول استراتيجية
إدارة الصراع من خندق مشترك ،لكن ،على
الضفة األخ��رى ،حيث ال يوجد حلفاء بل
أتباع ،فليس ّ
ثمة سوى املفاجأة والخيبة
ّ
ُ
ّ
والعويل ،وكأن رئيس ما يسمى «الجيش
ال�ح��ر» ،ك��ان يصرخ باكيًا بحناجر بندر
بن سلطان ورج��ب طيب أردوغ��ان وبقية
الصغار ،كالصغار :نريد الضربة ،نريد
الضربة .لكن عالم اليوم هو عالم الكبار؛
ال �ع �م�ل�اء وال �خ��ون��ة وال� �ح ��اق ��دون ،ل�ي�س��وا
سوى أدوات.
ص� �ح� �ي� �ف ��ة «وول س � �ت� ��ري� ��ت ج� � ��ورن� � ��ال»
األميركية اليمينية ،تشارك أولئك الصغار
ص�ي�ح��ات�ه��م امل ��رع ��وب ��ة :ح �ل �ف��اء ال ��والي ��ات
املتحدة ف��ي املنطقة سيستنتجون أنهم
ل ��م ي� �ع ��ودوا ق ��ادري ��ن ع �ل��ى ال ��وث ��وق ب�ه��ا.
ّ
وتنبه الصحيفة ،خصوصًا ،إلى إمكانية
خ � �س� ��ارة ال� �ن� �ف ��وذ األم � �ي ��رك ��ي ف� ��ي م �ص��ر.
وم �ص��ر ه ��ي ال �ج��وه��رة امل �ك �ن��ون��ة ل�ل�ف��ائ��ز
الصراع في املنطقة.
أخيرًا في مسار
ّ
ال �ص��راع ال��دائ��ر م�ع��ق��د ل�ل�غ��اي��ة ،ويشتمل
ع�ل��ى م�ل�ف��ات م�ت�ع��ددة وم�ت��داخ�ل��ة ون�ق��اط
ل�ل�ت�ف��اه��م وأخ� ��رى ل�ل�ت�ف�ج�ي��ر .وإذا ك�ن��ا ال
ن�غ�ف��ل ،إط�ل�اق��ًا ،أح �ج��ام ال �ق��وى اإلقليمية
وال��دول �ي��ة وأدواره � � ��ا ،ف��ال�ح�ق�ي�ق��ة األول ��ى
التي ينبغي أن نراها لكي نفهم التطورات
ونتمكن م��ن التنبؤ بها ،ه��ي أن الصراع
ي ��دور ب�ين ال��دول �ت�ين ال�ع�ظ�م�ي�ين ،االت�ح��اد
الروسي والواليات املتحدة.

ف ��ي ال �ع��ال��م ال� �ع ��رب ��ي ،ه �ن ��اك ال ّ�ع��دي��د م��ن
ال �ق �ي��ادات وال�س�ي��اس�ي�ين وص ��ن ��اع ال �ق��رار
والرأي ،ممن ال يفهم ـــ أو ال يريد أن يفهم
ـــ أن مرحلة القطبية األحادية قد انتهت،
وأن � �ن ��ا دخ� �ل� �ن ��ا ،ب��ال �ف �ع��ل ،م��رح �ل��ة ت �ع��دد
األق � �ط ��اب ف ��ي إط � ��ار م �ع �س �ك��ري��ن ،روس ��ي
وأميركي :لم تفقد روسيا ـــ حتى بتفكك
االتحاد السوفياتي ـــ مواردها الهائلة من
األراض��ي الشاسعة أو ثرواتها الطبيعية
الضخمة أو بناها التحتية كبلد صناعي
ح��دي��ث أو ،أخ� �ي� �رًا ،ق ��واه ��ا وص�ن��اع��ات�ه��ا
العسكرية التقليدية والنووية .ما فقدته
روس � �ي� ��ا ه� ��و ه �ي �ك �ل �ي��ة ال� ��دول� ��ة واإلرادة
ال�س�ي��اس�ي��ة االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة إلدارة ك��ل ما
تملك في مشروع قومي .وهذا ما حققته
إدارة بوتني للبالد .وق��د نجحت سريعًا،
اقتصادها اآلن ق��وي ،بال أزم��ة ،وجيشها
أق��وى ويتم تحديثه بميزانيات ضخمة.
وه ��و ج �ي��ش م �ح �ت��رف ،ل�ك�ن��ه م�ب�ن��ي على
أس � ��س ق��وم �ي��ة وش �ع �ب �ي��ة ،وأخ � �ي � �رًا ،ف��إن
م�س�ت��وى ح �ي��اة ال ��روس ال �ي��وم ،باملجمل،
ربما يكون األفضل عامليًا ،فاإلحصاءات
ال�غ��رب�ي��ة ت �ق��ول إن  77ب��امل�ئ��ة م��ن ال ��روس
«سعداء».
ب��امل �ق��اب��ل ،ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ق ��وة عاملية
ج � �ب� ��ارة ،اق �ت �ص ��ادي ��ًا وع �س �ك ��ري ��ًا ،ل�ك�ن�ه��ا
ت� �ع� �ي ��ش ث �ل ��اث أزم � � � � ��ات :األزم� � � � ��ة امل ��ال� �ي ��ة
االق�ت�ص��ادي��ة امل�ت�ج��ذرة ـــ وال�ت��ي ل��م تشهد
سوى معالجات هشة ـــ وأزم��ة اجتماعية
تختزن ث��ورة ال�ف�ق��راء وامل�ه�م�ش�ين ،وأزم��ة
ال�ح��روب الفاشلة الباهظة التكاليف في
أفغانستان والعراق.
ول �ل ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ح �ل �ف��اء ف ��ي أوروب� ��ا
ال �غ��رب �ي��ة وأت � �ب� ��اع ف ��ي ال� �ش ��رق األوس � ��ط،
ول� ��روس � �ي� ��ا ،أي � �ض� ��ًا ،ح� �ل� �ف ��اء م� ��ن ال �ك �ب��ار
ك ��ال �ص�ي�ن وال� �ه� �ن ��د وال � �ب� ��رازي� ��ل وج �ن ��وب
أف ��ري �ق �ي ��ا ،وح �ل �ف ��اء أق� ��وي� ��اء ف ��ي امل�ن�ط�ق��ة
كإيران وسوريا وحزب الله.
ه��ذه ه��ي ال�ل��وح��ة ،وه��ذه ه��ي ت��وازن��ات�ه��ا.
وه ��ي ،ع�ل��ى ن�ح��و م��ا ،ت�ع�ي��دن��ا إل��ى مطلع
الستينيات.
ف��ي آب  ،1962حصلت ال��والي��ات املتحدة
على ذري�ع��ة للحرب على ك��وب��ا؛ كانت قد
ج��رب��ت إط��اح��ة ال��رئ�ي��س ف�ي��دي��ل ك��اس�ت��رو
بوسائل حرب العصابات املرتزقة (غزوة
خليج الخنازير) وفشلت ،حني اكتشفت أن
روسيا السوفياتية نصبت في األراض��ي

الكوبية صواريخ نووية متوسطة ،ووقع
العالم كله في القلق املرعب لحرب كونية،
لم يكن الرئيس األميركي الديموقراطي،
ج � ��ون ك �ي �ن �ي ��دي ،ي ��ري ��ده ��ا ب��ال �ن �ظ��ر إل ��ى
ت ��وج� �ه ��ات إدارت � � � ��ه ال �س �ل �م��وي��ة (ب �م �ع �ن��ى
تفضيل خ��وض ال�ص��راع باالستخبارات
وامليليشيات املحلية ،ال بالعسكر) ،لكنه
وج��د ن�ف�س��ه ،وس��ط ض�غ��وط ال �ت��أزي��م ،في
موقف حربجي.
ّ
وحني اقترب الفريقان من حافة الهاوية،
ت ��وص�ل�ا إل � ��ى ات � �ف ��اق ب� �م� �ب ��ادرة ال��رئ �ي��س
السوفياتي نيكيتا خروتشوف :موسكو
ّ
تتعهد
تسحب ص��واري�خ�ه��ا ،وواش�ن�ط��ن
ب �ع ��دم االع � �ت� ��داء ع �ل��ى ك ��وب ��ا؛ ك ��ان ��ت ت�ل��ك
اللحظة التي ُم ّد فيها الخط الساخن بني
ع��اص�م�ت��ي ال �ح��رب وال �س�ل�ام ،وت��وض�ح��ت
حدود الحرب الباردة ومساراتها.
ل�ع��ل ب��وت�ين (ال� ��ذي ي �ع� ّ�د س �ق��وط االت �ح��اد
السوفياتي أكبر كارثة جيوستراتيجية
ف ��ي ال � �ت� ��اري� ��خ) ،أف� �ض ��ل ت �ل�ام ��ذة ال �ح �ق �ب��ة
السوفياتية ف��ي إت�ق��ان ال�ج��دل ب�ين تأكيد
االن � �ق � �س� ��ام ال �ك �ب �ي��ر ل� �ل� �ع ��ال ��م ،وب �ي��ن ع�ق��د
ال�ت�س��وي��ات امل�ع�ق��دة ل�ت�لاف��ي ال �ح��روب في
ال�ل�ح�ظ��ة األخ� �ي ��رة .ل �ك��ن م �ي��زة ب��وت�ين عن
أس ��ات ��ذت ��ه ال� �س ��وف� �ي ��ات ،ه ��ي ال��دي �ن��ام �ي��ة
ال�س��ري�ع��ة؛ ف�ل�ي��س ه �ن��اك وق ��ت إلض��اع�ت��ه؛
ّ
تستعد لتأسيس دوره��ا
ذل��ك أن روس�ي��ا
القيادي في القرن الحادي والعشرين.

الخسائر
ف��ي امل �ب��ادرة ال��روس�ي��ة لتجميع األسلحة
ال�ك�ي�م�ي��ائ�ي��ة ال �س��وري��ة وإت�ل�اف �ه��ا ،ورب�م��ا
اضطرار دمشق إلى التوقيع على معاهدة
منع انتشار األسلحة الكيميائية ،خسائر
ج ��دي ��ة مل � �ح ��ور امل � �ق� ��اوم� ��ة وامل � �م ��ان � �ع ��ة ،ال
نستطيع إنكارها ،وهي:
ً
أوال ،ت � �ج� ��ري� ��د س� � ��وري� � ��ا م� � ��ن س�ل�اح �ه ��ا
االستراتيجي الذي يشكل قدرة الردع أمام
السالح النووي اإلسرائيلي .وباملحصلة،
س�ي��ؤدي ذل��ك إل��ى خلل ف��ي م�ي��زان القوى
ب�ين س��وري��ا وال �ع��دو اإلس��رائ�ي�ل��ي .ورب�م��ا
ي �ك��ون ال �ب��دي��ل ال��وح �ي��د امل �ت��اح الح �ق��ًا هو
االعتماد على ّ
سد الثغرة باملقاومة.
ثانيًا ،تسليم السالح الكيميائي السوري
ت �ح��ت ال �ض �غ��ط ال �ع �س �ك��ري ،س ��وف يفتح
ش �ه �ي��ة ال � ��والي � ��ات امل� �ت� �ح ��دة وإس ��رائ� �ي ��ل،
ملمارسة التهديد بالحرب لوقف املشروع

ال�ن��ووي اإلي��ران��ي .وق��د اع�ت�ب��رت صحيفة
«م � �ع� ��اري� ��ف» اإلس ��رائ� �ي� �ل� �ي ��ة ،أن ت�ط�ب�ي��ق
املبادرة الروسية بشأن كيميائي سوريا،
س �ي �ك��ون ل ��ه «ت ��داع� �ي ��ات إي �ج��اب �ي��ة» ع�ل��ى
امللف النووي اإليراني ،من خالل التلويح
«بالخيار العسكري ضد إيران».
ثالثًا ،ليس هناك ما يضمن عدم االنزالق
إلى وضع استباحة السيادة السورية من
خالل التفتيش على النسق العراقي .وهو
ما سترفضه دمشق ،ويجدد ،تاليًا ،مناخ
التهديد بالحرب .وهو ما يتطلب اليقظة،
تقديم التنازالت ،وتالفي الركون
وتقنني
ّ
إلى مزاج تجنب الحرب بأي ثمن  ...إلخ.

املكاسب

ي�س�ت�ط�ي��ع أوب ��ام ��ا ،ب��ال �ط �ب��ع ،أن ي�ت�ب� ّ�ج��ح

تسليم «الكيميائي»
سوف يفتح شهية أميركا
وإسرائيل للتهديد بوقف
المشروع النووي اإليراني
ب ��أن ال �ح �ك��وم��ة ال �س��وري��ة رض �خ��ت تحت
التهديد العسكري .وفي هذا القول ما هو
ً
صحيح؛ فدمشق قدمت تنازال كبيرًا جدًا
ّ
لتجنب ال�ح��رب ،ل�ك��ن ،باملقابل ،ال يخفى
ع �ل��ى أح � ��د أن أوب� ��ام� ��ا ك � ��ان ف ��ي م�س�ي��س
الحاجة إل��ى م�خ��رج ينقذه م��ن ح��رب هي
ف��وق ط��اق��ة ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ،اقتصاديًا
وعسكريًا ومعنويًا واستراتيجيًا .وهو
م ��ا ص� ��اغ ال �س �ي��اس��ة ال �ح��رب �ي��ة امل� �ت ��رددة
للبيت األبيض .ولقد بات الجميع يعرف
وي �ق� ّ�ر ب ��أن إرادة امل�ج��اب�ه��ة ـ�ـ�ـ وق��درات �ه��ا ـــ
لدى سوريا وحلفائها ،هي التي عطلت،
م��رة ب�ع��د أخ ��رى ،ال�ض��رب��ات ال�ص��اروخ�ي��ة
األميركية .وه��ذه هي الخلفية األساسية
ل �ل �م �ك ��اس ��ب امل �ت �ح �ق �ق ��ة ج� � � ��راء ال� �ت ��واف ��ق
الروسي األميركي لتالفي الحرب مقابل
الكيميائي؛ لقد اكتشف العالم كله ـــ ربما
ب��اس�ت�ث�ن��اء ال �ع �م�لاء ال �ص �غ��ار ف��ي ال�ش��رق

متقدم للمقاومة
روحاني :القضية السورية أولوية لنا كخط
ّ
دخ �ل��ت ط �ه ��ران أم ��س ع �ل��ى خ ��ط امل �ب ��ادرة
ال � ��روس� � �ي � ��ة ل � �ت ��رح ��ب ب � ��وض � ��ع األس� �ل� �ح ��ة
الكيميائية السورية تحت اش��راف دولي،
ّ
ب�ي�ن�م��ا ح� ��ذرت ف��ي ال��وق��ت ن�ف�س��ه ،أم�ي��رك��ا
وح �ل �ف��اء ه��ا م ��ن ت��داع �ي��ات ال� �ع ��دوان على
سوريا ونصحتهم باالحتكام إلى «العقل
واملنطق».
وأك� ��د ال��رئ �ي��س اإلي ��ران ��ي ح �س��ن روح��ان��ي
أم��س أن ال�ق�ض�ي��ة ال�س��وري��ة ل�ه��ا األول��وي��ة
في سياسة إيران الخارجية ألن هذا البلد
ي�م�ث��ل ال �خ��ط امل �ت �ق��دم ل �ل �م �ق��اوم��ة ،معتبرًا
أن ت �ع� ّ�رض س��وري��ا ألي ع� ��دوان سيجعل
ال �ض��رر األك �ب��ر وال�خ�س��ائ��ر ال�ج�س�ي�م��ة من
نصيب املعتدين وحلفائهم ف��ي املنطقة.
وت ��زام ��ن ت �ص��ري��ح روح ��ان ��ي م ��ع ت��رح�ي��ب
طهران باملبادرة الروسية لوضع االسلحة
الكيميائية السورية تحت اشراف دولي.
وع� ّ�ب��ر روح��ان��ي ،ف��ي ملتقى أئمة الجمعة
أم� � ��س ف � ��ي ط� � �ه � ��ران ،ع � ��ن ات ��رت� �ي ��اح ��ه ألن
امل �ع �ط �ي��ات خ�ل��ال األي� � ��ام األخ � �ي� ��رة ت�ش�ي��ر
إل��ى ت �ض��اؤل اح�ت�م��ال وق ��وع ال �ح��رب ضد

س ��وري ��ا ،م ��ؤك� �دًا أن ت �ع��رض س ��وري ��ا ألي
ع��دوان سيجعل الضرر األكبر والخسائر
الجسيمة من نصيب املعتدين وحلفائهم
في املنطقة.
ف��ي غ�ض��ون ذل ��ك ،أع�ل�ن��ت امل�ت�ح��دث��ة باسم
وزارة الخارجية اإليرانية مرضية أفخم،
أن «ج �م �ه��وري��ة إي � ��ران االس�ل�ام �ي��ة ت��رح��ب
ب �م �ب��ادرة (روس �ي ��ا) ال��رام �ي��ة إل ��ى م�ن��ع أي
ع �م��ل ع �س �ك��ري» ض ��د س ��وري ��ا .واع �ت �ب��رت
أن امل � �ب� ��ادرة ال ��روس� �ي ��ة ت ��أت ��ي ف ��ي س �ي��اق
ج �ه��ود إب �ع��اد ش�ب��ح ال �ح��رب ع��ن امل�ن�ط�ق��ة.
وأضافت «نريد ان تكون منطقتنا خالية
من كل أسلحة الدمار الشامل ...ويجب ان
ت�س�ت�ه��دف ه ��ذه ال �ج �ه��ود أي �ض��ًا األس�ل�ح��ة
ال �ك �ي �م �ي��ائ �ي��ة ال� �ت ��ي ب� �ح ��وزة امل �ج �م��وع��ات
السورية املتمردة».
ع �ل� ّ�ى م �س �ت��وى ال �ت �ص��ري �ح��ات ال�ع�س�ك��ري��ة،
ح � � ��ذر وزي � � ��ر ال � ��دف � ��اع اإلي � ��ران � ��ي ال �ع �م �ي��د
ح �س�ي�ن ده � �ق ��ان ،أم �ي��رك��ا وح �ل �ف��اء ه��ا م��ن
تداعيات العدوان على سوريا ونصحهم
«باالحتكام الى العقل واملنطق والتفكير

بنتائج أي خطوة عسكرية ،ألنه ،كما قال
ق��ائ��د ال �ث��ورة االس�لام�ي��ة (ع�ل��ي خامنئي)،
فان هذا العمل يعد تفجيرًا لبرميل بارود
يخرج عن السيطرة».
وأك��د ده�ق��ان ف��ي ح��وار متلفز ،أن أميركا
عاجزة عن شن هجوم بري من أجل احتالل
سوريا أو إسقاط نظامها السياسي ،وكل
ما يمكنها فعله هو توجيه غ��ارات جوية
تستهدف مناطق معينة في سوريا وهو
ما ال يؤدي الى اسقاط نظامها السياسي.
وردًا ع �ل��ى س � ��ؤال ح� ��ول س �ب��ب اك �ت �س��اب
س ��وري ��ا أه �م �ي��ة ك �ب �ي��رة ب��ال �ن �س �ب��ة إلي� ��ران
ق ��ال ،إن س��وري��ا ت�ق��ع ف��ي م �ح��ور امل�ق��اوم��ة
وال �ق �ض �ي��ة ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة ت �ع��د ال �ق �ض �ي��ة
االسالمية األولى.
وأشاد دهقان بسوريا ودورها البارز في
ً
محور املقاومة ،قائال إنها «كانت وال تزال
في صلب املواجهة ازاء الكيان الصهيوني
ودافعت عن الشعب الفلسطيني وحقوقه
املشروعة باستمرار».
وع �م��ا س �ت��ؤول إل �ي��ه أوض� ��اع امل�ن�ط�ق��ة في

سوريا
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ـادية أميركا
األوس � ��ط ـ �ـ �ـ أن ال� �ق ��وة األم �ي��رك �ي��ة ل ��م تعد
فوق التوازنات الدولية املستجدة ،وأنها
ّ
مقيدة بعوامل كابحة ،داخليًا وأوروبيًا
وعامليًا.
�ور امل �ق��اوم��ة
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ح
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ول �ك��ن،
ّ
وامل �م��ان �ع��ة ب��امل �ل �م��وس؟ ت �ج��ن��ب ال �ح��رب
ال�ش��ام�ل��ة؟ ن �ع��م؛ ف��رغ��م ث�ق�ت�ن��ا ب ��أن ح��رب��ًا
ك �ت �ل ��ك ل � ��ن ت� �ض ��ع أوزاره � � � � � ��ا ب��ان �ت �ص��ار
املعتدين ،وأن سوريا وإي��ران واملقاومة،
ستخرج منها ،أقوى دفاعيًا وسياسيًا،
إال أن تحقيق الحد األدن��ى من األه��داف
(إس� � � �ق � � ��اط م � � �ش� � ��روع ت� �ف� �ك� �ي ��ك س � ��وري � ��ا،
وت �ص �ل �ي��ب م� �ح ��ور امل � �ق� ��اوم� ��ة ،وت �ع��زي��ز
تحالفاته ال��دول�ي��ة) م��ن دون ح��رب ،ولو
بكلفة ال�ك�ي�م�ي��ائ��ي ،ي�ب�ق��ى ال�خ�ي��ار األق��ل
كلفة وجدوى .وهو خيار له مكتسباته،
ومنها:
ً
أوال ،م �ن��ع ت��وج �ي��ه ض ��رب ��ات ع�س�ك��ري��ة
ل �س��وري��ا ،ك ��ان م��ن ش��أن �ه��ا أن ت��زي��د من
دم��ار البلد وآالم أهلها ،وتضعف قدرة
ال �ج �ي��ش ال �ع��رب��ي ال� �س ��وري وح �ل �ف��ائ��ه ـــ
ْ
وإن م��وق �ت��ًا ـ �ـ �ـ ع �ل��ى خ ��وض امل �ع��رك��ة مع
الجماعات املسلحة واإلره��اب�ي��ة ،وربما

ميزة بوتين عن أساتذته
السوفيات هي الدينامية
السريعة فليس هناك وقت
إلضاعته

حققت
إدارة
بوتني
إرادة
سياسية
لدولة
تملك
مشروع
قومي
(أ ف ب)

ح��ال وق��وع ع ��دوان أم�ي��رك��ي على س��وري��ا،
رأى أن ال� �ب� �ل ��دان ال ��داع� �م ��ة ألم� �ي ��رك ��ا ف��ي
تدخلها العسكري ،عبر إرس��ال املسلحني
وت �م��وي �ل �ه��م وم �م ��ارس ��ة ال ��دع ��م اإلع�ل�ام��ي
والسياسي ،عليها ان تشعر بالقلق ازاء
مستقبلها.
وش � � ّ�دد ع �ل��ى أن «ال �ن �ظ��ام ال �س �ي��اس��ي في
س��وري��ا ورئ�ي�س�ه��ا ب �ش��ار األس ��د ل��ن يقفا
مكتوفي األي��دي حيال إضعاف الحكومة
وال ي�ب��دي��ا أي ردود ف�ع��ل ح �ي��ال االع �ت��داء
على الشعب ال�س��وري وقصفه بالقنابل،
وردود ال �ف �ع��ل ه � ��ذه ت��رت �ب��ط ب ��ال� �ق ��رارات
السياسية لقادة سوريا وهو ما سيسفر
بالتأكيد ع��ن ات�س��اع نطاق الهجمات في
املنطقة ،وال��ذي من املحتمل أن ي��ؤدي الى
دخول قوى أخرى في الحرب.
واعتبر ده�ق��ان ان ال�ق��ادة العسكريني في
أم �ي��رك��ا ل�ي�س��ت ل��دي �ه��م أي ��ة رغ �ب��ة ب��ات�ب��اع
ق � ��رارات امل �س��ؤول�ي�ن ال�س�ي��اس�ي�ين ف��ي ه��ذا
البلد.
وح� ��ول ردود أف �ع��ال م �ح��ور امل �ق��اوم��ة في

ح��ال وق ��وع ه�ج��وم أم�ي��رك��ي ع�ل��ى س��وري��ا
ق � ��ال «إن أي رد ف �ع ��ل ي ��رت �ب ��ط ب ��اه ��داف
ودواف��ع التدخل العسكري ،ومن البديهي
أن ال�ن�ظ��ام السياسي ف��ي س��وري��ا وال��دول
الحليفة ستبدي ردود اف�ع��ال بالتناسب
معه».

عبداللهيان التقى املعلم

ّ
إل��ى ذل ��ك ،ق��ال م �ص��در دب�ل��وم��اس��ي مطلع
إن م �س��اع��د وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة اإلي��ران �ي��ة
ح �س�ي�ن أم� �ي ��ر ع �ب��دال �ل �ه �ي��ان ،اج �ت �م��ع م��ع
وزي��ر الخارجية ال�س��وري وليد املعلم في
م��وس �ك��و أم� ��س ،ح �ي��ث ت � ��دارس ال�ج��ان�ب��ان
امل � �ق � �ت ��رح ال � ��روس � ��ي ال � ��داع � ��ي ال� � ��ى وض ��ع
األس� �ل� �ح ��ة ال �ك �ي �م �ي��ائ �ي��ة ال� �س ��وري ��ة ت�ح��ت
الرقابة الدولية.
واك ��د م�ص��در دب�ل��وم��اس��ي أن امل�ع�ل��م أعلن
خالل لقائه املسؤول االيراني عن موافقته
ع� �ل ��ى امل � �ق � �ت� ��رح ال � � ��روس � � ��ي ،ب �ي �ن �م��ا ج ��دد
عبداللهيان ،قناعة طهران بأن السلطات
السورية لم تستخدم السالح الكيميائي.

وق��ال نائب وزي��ر الخارجية االيرانية في
م��ؤت�م��ر ص�ح��اف��ي ف��ي م��وس�ك��و ،إن «اي ��ران
ت�ث��ق ب ��أن دم �ش��ق ت�ت�خ��ذ م��وق�ف��ًا ج��دي��ًا من
التسوية السياسية ل�لأزم��ة» ،مشيرًا إلى
أن الرئيس األم�ي��رك��ي ،ب��اراك أوب��ام��ا ،قال
إن «اس�ت�خ��دام ال�س�لاح الكيميائي يعتبر
«ال� �خ ��ط األح � �م ��ر» ،وي �ت��ذك��ر ذل ��ك خ�ص��وم
الحكومة السورية على املستوى اإلقليمي
وف ��ي داخ ��ل س��وري��ا ،ب�ش�ك��ل ج �ي��د ،ول��ذل��ك
فانهم يحاولون تحميل دمشق املسؤولية
عن ذلك».وأضاف عبداللهيان قوله إن «كل
ال�ص��ور واألدل ��ة ال�ت��ي قدمها األميركيون
ال ت��ؤك��د اس �ت �خ ��دام ال �س �ل �ط��ات ال �س��وري��ة
للسالح الكيميائي ،مؤكدًا أن ايران كانت
تتابع باهتمام التطورات في هذا الشأن،
وه��ي على قناعة ب��أن السلطات السورية
لم تستخدم هذا السالح».
وق��ال عبداللهيان إن ل��دى اي��ران وروسيا
أدل � � � ��ة ق � ��وي � ��ة ع � �ل� ��ى اس� � �ت� � �خ � ��دام ال � �س �ل�اح
الكيميائي من قبل مجموعات ارهابية.
(فارس ،مهر ،أ ف ب)

ّ
حتى تجنب مذابح سيقترفونها تحت
القصف األميركي.
ث ��ان� �ي ��ًا ،إح � �ب� ��اط ال �خ �ط ��ة ال� �س� �ع ��ودي ��ة ـ�ـ�ـ
ال �ت��رك �ي��ة ال �ج��اه��زة ّالس �ت �غ�لال ال �ع��دوان
األم � �ي� ��رك� ��ي وال � �ت� ��وغ� ��ل ال� � �ب � ��ري ،أث � �ن ��اءه
وبالتنسيق معه ،في األراضي السورية
ب�ق��وت�ين مجهزتني م�م��ا يسمى الجيش
ال�ح��ر وال�ج�م��اع��ات اإلره��اب�ي��ة ،إحداهما
ت�ن�ط�ل��ق م��ن ال �ج �ن��وب واألخ � ��رى ّتنطلق
م��ن ال�ش�م��ال ،على أس��اس أن تلتفا على
دمشق لتالفي دفاعاتها القوية ،ومن ثم
تلتقيان ف��ي ح �م��اه ،وت�ش�ط��ران س��وري��ا،
ب��ال �ت��ال��ي ،إل ��ى ش �ط��ري��ن؛ ع�ن��ده��ا ي�ح��دث
التقسيم والتطهير على أس��اس طائفي
ومذهبي .ونحن ال نقول إن هذه الخطة
ك��ان لها حظ حتمي من النجاح ،لكنها
ك��ان��ت ج ��اه ��زة ،وك� ��ان ي�م�ك��ن أن ت ��ؤدي،
ول��و ج��زئ�ي��ًا ،إل��ى تغيير م��ا ف��ي هيكلية

الحرب السورية .ثالثًا ،إفشال التخطيط
اإلسرائيلي ـــ وه��و ذو وزن أساسي في
ّ
الحرب األميركية ـــ الذي كان يركز على ما
بعد سوريا ،أي على استجرار الواليات
املتحدة إلى حرب مفتوحة ـــ رغم كلفتها
ال�ب��اه�ظ��ة ع�ل��ى إس��رائ �ي��ل ن�ف�س�ه��ا ـ�ـ�ـ ضد
إي��ران؛ فمع ّ
توسع الحرب ،وشمول الرد
السوري ـــ املدعوم من إيران وحزب الله ـــ
على ضربات موجعة ملواقع إسرائيلية،
ك��ان��ت ستخلق ال �ش��روط ل �ل �ع��دوان على
الجمهورية اإلسالمية نفسها ،كما على
مواقع حزب الله في لبنان.
رابعًا ،اإلفساح في املجال أم��ام الجيش
ال �ع��رب��ي ال� �س ��وري وامل� �ق ��اوم ��ة مل��واص�ل��ة
ال �ع �م �ل �ي��ات ال �ع �س �ك��ري��ة واألم� �ن� �ي ��ة ض��د
اإلره� ��اب � �ي �ي�ن .وم � ��ن امل� �ت ��وق ��ع أن ت�ش�ه��د
امل� ��رح � �ل� ��ة امل� �ق� �ب� �ل ��ة ت� �س ��ري� �ع ��ًا ف � ��ي ه ��ذه
العمليات ،وإح��راز مكاسب جدية على
األرض؛ ذل��ك أن كسب املعركة الداخلية
ضد اإلرهاب وفرض األمن على مناطق
أوسع فأوسع في البالد ،يشكل أساسًا
ل �ت �ص �ع �ي��ب خ �ط ��ط ال� � �ع � ��دوان ال�ل�اح �ق ��ة،
ويمكن م��ن تحقيق تسوية تكفل ليس
ف� �ق ��ط وح� � � ��دة س � ��وري � ��ا وإن� � �م � ��ا ،أي� �ض ��ًا،
اس �ت �ق�لال �ه��ا وخ �ي ��ارات �ه ��ا االق �ت �ص��ادي��ة
واالج �ت �م��اع �ي��ة وال �س �ي��اس �ي��ة ،ودوره � ��ا
الرئيسي في محور املقاومة .ويمكننا،
هنا ،أن ّ
نقدر أن القيادة املشتركة التي
تدير املعركة الوطنية في سوريا ،سوف
تضع على الطاولة ،في املرحلة املقبلة،
ض � � ��رورة ال� ��ذه� ��اب إل � ��ى ال� �ح ��د األق �ص��ى
ف��ي اس �ت �خ��دام ال �ق��وة ل�ك�س��ر ال�ج�م��اع��ات
امل � �س � �ل � �ح ��ة ،وخ � �ص� ��وص� ��ًا أن األخ � �ي� ��رة
ت�ش� ّع��ر اآلن ب��ال �ي��أس ،وم ��ن امل �ت��وق��ع أن
ينفض عنها املقاتلون غير املؤدلجني،
بحيث ت ��زداد ال�س�ي�م��اء اإلره��اب�ي��ة لتلك
ال �ج �م��اع��ات ،وت � � ��زداد ع��زل �ت �ه��ا امل�ح�ل�ي��ة
واإلقليمية والدولية.
خ ��ام� �س ��ًا ،ت� �ع ��زي ��ز وت ��وث� �ي ��ق ال� �ع�ل�اق ��ات
التحالفية بني سوريا ومحور املقاومة
وبني روسيا ودول «بريكس» .وسيكون
على روسيا ،بموجب التزام السوريني
ّ
بالتخلص م��ن أسلحتهم الكيميائية،
( )1ض� �م ��ان ��ة ع� � ��دم اع� � �ت � ��داء ال� ��والي� ��ات
املتحدة على س��وري��ا أو إي��ران أو حزب
ال� �ل ��ه .وه� ��ي ض �م��ان��ة ل �ه��ا اس �ت �ح �ق��اق��ات
ج� ��دي� ��ة ف � ��ي ال � �ع �ل�اق ��ة ب �ي��ن ال� �ع� �م�ل�اق�ي�ن،
( )2زي� � � ��ادة وت� �س ��ري ��ع ت� ��زوي� ��د س ��وري ��ا
ب��ال �س�لاح وال �ع �ت��اد ،واس �ت �ك �م��ال ت��وري��د
ن �ظ��ام ص ��واري ��خ «اس  ،»300وت�ف�ع�ي��ل
ال��دور الروسي في الدفاع ال�س��وري ،في
مجاالت عسكرية واقتصادية وإنسانية
ّ
ع� ��دة ،وأه �م �ه��ا ش �م��ول س��وري��ا ب��امل�ظ��ل��ة
النووية.
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سوريا تكسر أحـ
تل أبيب تربط «النووي» اإليراني بـ«الكيميائي» السوري
بالرغم من الصمت الرسمي اإلسرائيلي وعدم اتضاح كل
العناصر املرتبطة باالقتراح الروسي ،والتخوف من أن
يكون السوريون يلعبون مع الروس لعبة احتواء االندفاعة
األميركية ،الحت مؤشرات على مسارعة إسرائيلية لتوظيف
الحدث السوري في السياق اإليراني
علي حيدر
ّ
ف� ��ي ظ� � ��ل امل � � �ب� � ��ادرة ال� ��روس � �ي� ��ة الح � �ت ��واء
ّ
م�س��أل��ة ال�ت�ه��دي��د األم�ي��رك��ي ب�ش��ن ع��دوان
على سوريا ،عملت تل أبيب على وضع
الحدث السوري في السياق اإليراني ،إذ
نقلت صحيفة «معاريف» عن مسؤولني
رفيعي املستوى ،في تل أبيب ،تقديرها
ّ
بأن ما جرى يشكل «رسالة لألسياد في
إي ��ران» كونه ُ
«يثبت فقط م��اذا يمكن أن
يحصل ف��ي ح��ال ك��ان التلويح بالخيار
ال�ع�س�ك��ري ي�ت�م�ت��ع ب��ال �ص��دق �ي��ة» .وت��ؤك��د
ّ
ال� �ج� �ه ��ات ن �ف �س �ه��ا أن ر ّئ � �ي ��س ال � � � ��وزراء
بنيامني نتنياهو يرى أنه كما تراجعت
سوريا ووافقت على التنازل عن مخزون
األس �ل �ح��ة ال �ك �ي �م �ي��ائ �ي��ة ،ف ��ي ظ ��ل ت�ه��دي��د
عسكري أميركي يتمتع بصدقية ،بهدف
ق �ط��ع ال �ط��ري��ق ع �ل��ى ال �ه �ج��وم األم �ي��رك��ي
ً
ع �ل �ي �ه��ا ،ف � ��إن ت� �ه ��دي� �دًا م� �م ��اث�ل�ا ،ي�ت�م�ت��ع
ب��ال�ص��دق�ي��ة ،ي�م�ك�ن��ه أن ي��دف��ع إي� ��ران إل��ى
وق��ف برنامجها ال�ن��ووي وامل��واف�ق��ة على
م�ط��ال��ب ال �غ��رب .ف��ي م � ��وازاة ذل ��ك ،ذك��رت
ً
ص�ح�ي�ف��ة «م �ع ��اري ��ف» ،ن �ق�لا ع��ن م�ح��اف��ل
رفيعة أيضًا ،أن ما يهم رئيس الوزراء هو
أن ي��رى هجومًا أميركيًا ف��ي س��وري��ا كي
ُيعيد الصدقية وال ��ردع األميركيني إلى
الشرق األوسط ،وبالتالي توجيه رسالة
من خ�لال ذل��ك إل��ى إي��ران وإل��ى املنظمات
ّاملتطرفة كحزب الله .وتضيف الصحيفة
إن ��ه ف��ي ح��ال ك��ان��ت الصفقة ال��روس �ي��ة _
ال�س��وري��ة تتمتع بصدقية فعلية ،فإنها
تخدم أيضًا رؤي��ة نتنياهو ح��ول كيفية
ال�ط��ري�ق��ة ال�ت��ي يمكن م��ن خ�لال�ه��ا إي�ق��اف
البرنامج ال�ن��ووي اإلي��ران��ي .ف��ي السياق
نفسهّ ،رأى الرئيس اإلسرائيلي شمعون
بيريز أن��ه ال يمكن ال��وث��وق بالسوريني،
وال بد من توفير ضمانات دولية لتنفيذ
اقتراح كهذا.

ون �ت �ي �ج ��ة امل� � �خ � ��اوف اإلس ��رائ� �ي� �ل� �ي ��ة م��ن
تفاصيل الصفقة ال�ت��ي ق��د ت�ك��ون مقلقة
العبري ،عن
ومخيبة ،نقل موقع «وال�لا» ّ
مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إنه «ينبغي
ً
أن ي��درس االق�ت��راح بعناية ،وص��وال إلى
ّ
أصغر التفاصيل فيه» .وأض��اف إن على
املجتمع ال��دول��ي أن ي��وج��ه ث�لاث��ة أسئلة
ح��ول االق �ت��راح ال��روس��ي ،األول ،م��ن هي
الجهة ال�ت��ي ستشرف على نقل السالح
الكيميائي إل��ى سلطة اإلش��راف الدولي.
وال� �ث ��ان ��ي ،ي��رت �ب��ط ب ��ال� �ج ��داول ال��زم �ن �ي��ة
لتحقيق ذل��ك ،وه��ل سيتم القيام بشيء
ما في حال انتهاء امل��دة؟ والثالث يتركز
حول ما إذا كانت عملية النقل واإلشراف
ّ
ستتم بشفافية ،أو أن ال�ع��ال��م سيكتفي
بكلمة ووع��ود من الرئيس بشار األسد؟
ورف ��ض امل �س��ؤول اإلس��رائ �ي �ل��ي ال �ق��ول ما
إذا كان الحل الدبلوماسي الذي اقترحته
روس�ي��ا إيجابيًا بالنسبة إل��ى إسرائيل
أو ال.
م� ��ن ج� �ه ��ة أخ � � � ��رى ،ك� � ��ان ل ��رئ� �ي ��س ل�ج�ن��ة
ال �خ��ارج �ي��ة واألم � ��ن ال �ت��اب �ع��ة للكنيست،
ورئيس حزب «إسرائيل بيتنا» ،أفيغدور
ل �ي �ب��رم��ان ،م��وق �ف��ه امل �ع �ل��ن م ��ن االق� �ت ��راح
ال� ��روس� ��ي ،إذ اع �ت �ب��ر ،ف ��ي خ �ل ّ�ال م�ق��اب�ل��ة
م ��ع اإلذاع � � ��ة اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ،أن � ��ه «ل�ي�س��ت
واضحة تفاصيل املبادرة الروسية تجاه
األسلحة الكيميائية ،وما إذا كان سيتم
تسليمها ونقلها إل��ى املجتمع ال��دول��ي
أو أنها ستبقى ف� ّ�ي س��وري��ا تحت رقابة
دولية» .وأضاف إنه «يجب على إسرائيل
البقاء على الحياد وع��دم التدخل في ما
ي��دور في س��وري��ا» ،داعيًا «الحكومة إلى
ع��دم دع��م أي م��وق��ف ت�ج��اه س��وري��ا» .مع
ذل��ك ،توجه ليبرمان إل��ى الرئيس األسد
ّ
بالقول إن عليه أن ي��درك ومقربيه أنهم
س �ي �ص �ب �ح��ون ه ��دف ��ًا ش��رع �ي��ًا إن «ج� ��روا
إسرائيل إلى الصراع».

خمس نقاط سورية للسير
في املبادرة

		

في املقابل ،نقل مراسل صحيفة «يديعوت
أح��رون��وت» في واشنطن ،أورل��ي أزوالي،
ع� �م ��ا وص � �ف� ��ه م� � �ص � ��ادر م� �ق ��رب ��ة ل �ل �ن �ظ��ام
ال �س��وري ،ق��ول�ه��ا ف��ي جلسة مغلقة ،إنها
ح� � � ّ�ددت خ �م��س ن �ق ��اط ت �ت �ص��ل ب��امل �ب��ادرة
ّ
ال ��روس� �ي ��ة ل �ل �ح��ل ال� � ��ذي س �ي �ن �ه��ي األزم � ��ة
ب�ين واش�ن�ط��ن ودم �ش��ق ،يتضمن ال�ت��زام��ًا
أم �ي��رك �ي��ًا ه ��و األول م ��ن ن ��وع ��ه ،ب�م�ن��ع أي
هجوم إسرائيلي على األراضي السورية،
وب ��أن ت �ت �ن��ازل س��وري��ا ع��ن ث�لاث��ة م�خ��ازن
م��ن أس�ل�ح�ت�ه��ا ال�ك�ي�م�ي��ائ�ي��ة ،ع�ل��ى أن يتم
وض��ع امل��واق��ع األخ��رى تحت رق��اب��ة دولية
يكون فيها املراقبون من روسيا والصني.
ّ
وأض ��اف أزوالي إن املطلب اآلخ��ر يتمثل
باستبدال الصواريخ بغاز السارين ،من
أجل تعويض سوريا ،بحيث يقوم الروس
ب �ت��زوي��ده��ا ب �ص��واري��خ «آس  ،»300ال�ت��ي

في اللحظة التي
يتراجع فيها التوتر
ستبدأ المماطلة
وستتقلص الرقابة
ّ

ت�ع�ت�ب��ر خ�ط��ًا أح �م��ر م��ن ن��اح�ي��ة إس��رائ�ي��ل
ب ��اع� �ت� �ب ��اره س�ل�اح ��ًا «ك� ��اس � �رًا ل� �ل� �ت ��وازن»،
وب��أن تمتنع الواليات املتحدة عن إطالق
التصريحات والتهديدات تجاه سوريا،
أض��ف إل��ى اعتبار االتفاق ملغى في حال
مهاجمة إسرائيل لسوريا.

بوتني واألسد يكسبان

ليبرمان :على األسد ومقربيه أن يدكوا أنهم سيصبحون هدفًا شرعيًا إن جروا إسرائيل إلى الصراع (أ ف ب)

ف ��ي ال �س �ي��اق ،رأى امل �ع �ل��ق ال �ع �س �ك��ري في
صحيفة «ه��آرت��س» ،عاموس هرئيل ،أنه
بالرغم من الشكوك الكبيرة التي تظهرها
واشنطن ت�ج��اه امل �ب��ادرة ال��روس�ي��ة ،يمكن
ّ
ال �ق��ول إن ��ه «ب� ��دأت ص�ي��اغ��ة ح��ل ل�ل�أزم��ة».

ّ
وأض ��اف إن ��ه ف��ي ح��ال إح ��راز ت�س��وي��ة آخ��ر
األمر ،يحق للرئيس بشار األسد أن يراها
إنجازًا ليس فقط ألن الواليات املتحدة لم
تهاجمه ،ول��م ُيظهر ال��ذع��ر إزاء تهديدات

أق � ��وى ق ��وة ع �س �ك��ري��ة ف ��ي ال �ع��ال��م ،ب ��ل ألن
التحالف الدولي ال��ذي يدعمه من روسيا
وال �ص�ي�ن وإي � ��ران وح ��زب ال �ل��ه ،اس�ت�ع��رض
قوته طوال األزمة.

طورت سالحًا كيميائيًا بعد 1973
 :CIAإسرائيل ّ
محمد بدير
ف��ي س��وري��ا س�لاح كميائي استدعى أزم��ة
دول�ي��ة لعلها األك�ب��ر منذ أزم��ة الصواريخ
ال �ك��وب �ي��ة ق �ب��ل ن �ح��و خ �م �س��ة ع� �ق ��ود .وف��ي
إس��رائ �ي��ل ،أي �ض��ًا ،س�ل�اح كيميائي ترجح
اإلستخبارات األميركية وجوده منذ عقود
وي��ؤث��ر البيت األب�ي��ض إحاطته بالصمت
كي ال يحرج نفسه واآلخرين .فعلى هامش
اإلن� �ش �غ ��ال ال �ع��امل��ي ب��ال �س�ل�اح ال�ك�ي�م��ائ��ي
ال�س��وري واإلح�ت�م��االت املفتوحة ملواجهة
األزم ��ة ال�ت��ي ارت�ب�ط��ت ب��ه خ�ل�ال األس��اب�ي��ع
املاضية ،كشفت مجلة «فورين بوليسي»
األميركية ،أمس ،عن وثيقة أعدتها وكالة
اإلستخبارات املركزية مطلع الثمانينيات
تتضمن ت�ق��دي��رات ت��رج��ح وج��ود مشروع
إس ��رائ � �ي � �ل ��ي ل� �ت� �ط ��وي ��ر وإن � � �ت � ��اج أس �ل �ح��ة
كيميائية وبيولوجية .وبحسب الوثيقة
فإن إسرائيل قررت تطوير هذين النوعني
من األسلحة كإحدى الخالصات والدروس
ال� �ت ��ي ت��وص �ل��ت إل �ي �ه��ا ب �ع��د ح � ��رب «ي ��وم
الغفران» ع��ام  1973وشعورها بالتهديد

ال��وج��ودي ح�ي��ال ال�ه�ج��وم ال�ع��رب��ي آن ��ذاك.
والوثيقة التي نشرتها املجلة األميركية
كعنوان رئيسي في موقعها على اإلنترنت
م� ��وج� ��ودة ف ��ي م �ك �ت �ب��ة «رون� ��ال� ��د ري� �غ ��ان»
الرئاسية ف��ي كاليفورنيا ،وي�ع��ود تاريخ
تحريرها إلى عام  1982في إطار مشروع
مسح ش��ام��ل أج��رت��ه وك��ال��ة اإلس�ت�خ�ب��ارات
األم� �ي ��رك� �ي ��ة ف� ��ي ح �ي �ن��ه ح � ��ول ت ��رس ��ان ��ات
أسلحة الدمار الشامل في الشرق األوسط.
وك��ان��ت ال �س �ل �ط��ات امل�خ�ت�ص��ة ق��د سمحت
بنشر معظم أج��زاء الوثيقة في السنوات
السابقة ،وبقي ال�ج��زء املتعلق بإسرائيل
سريًا حتى اآلن.
وتتحدث الوثيقة عن اعتقاد اإلستخبارات
األم �ي��رك �ي��ة ب� ��أن إس ��رائ� �ي ��ل ت �م �ت �ل��ك ب�ض��ع
م �ئ��ات م��ن ال � ��رؤوس ال �ن��ووي��ة إض��اف��ة إل��ى
ق �ن��اب��ل ه �ي��دروج �ي �ن �ي��ة ،وت �ش �ي��ر إل � ��ى أن
ص ��ورًا التقطها أق �م��ار صناعية أميركية
«تكشف على ما يبدو عن تطوير وتخزين
غ� ��از أع � �ص� ��اب» .وي ��رج ��ح م �ع��دو ال��وث�ي�ق��ة
أن ت �ك��ون امل �ن �ش��آة ال �ن ��ووي ��ة ف ��ي دي �م��ون��ا
أح� ��د األم �ك �ن��ة ال �ت��ي ت �ج��ري ف �ي �ه��ا عملية

تمتلك إسرائيل بضع
مئات من الرؤوس
النووية إضافة إلى
قنابل هيدروجينية
ال �ت �ط��وي��ر وال �ت �خ��زي��ن امل �ش ��ار إل �ي �ه��ا ،كما
يشيرون إلى وجود «منشأة أخرى إلنتاج
ال� �س�ل�اح ال �ك �ي �م �ي��ائ��ي داخ� � ��ل ال �ص �ن��اع��ات
الكيميائية اإلسرائيلية» ،في إش��ارة إلى
م�ع�ه��د األب �ح��اث ال�ب�ي��ول��وج�ي��ة ف��ي منطقة
«نستسيونا».
ويكتب خ�ب��راء «س��ي آي إي» ف��ي الوثيقة
«فيما ليس بمقدورنا أن نؤكد إذا ما كان
اإلس��رائ�ي�ل�ي��ون يمتلكون م��واد كيميائية
ف �ت��اك��ة ،ف ��إن ه �ن��اك ع ��دة أدل ��ة ت��دف�ع�ن��ا إل��ى

اإلع�ت�ق��اد ب��أن�ه��ا أت��اح��وا ألن�ف�س�ه��م ال�ق��درة
ع �ل��ى ال � �ت� ��زود ع �ل��ى األق � ��ل ب �غ ��از أع �ص��اب
م ��ن ال � �ن ��وع ال� �ف� �ت ��اك وغ� �ي ��ر ال� �ف� �ت ��اك وغ ��از
خ� ��ردل وأن � ��واع أخ� ��رى م��ن ال �غ��از ل�ت�ف��ري��ق
التظاهرات ،إضافة إل��ى تقنيات إطالقه».
ورج� �ح ��ت «ف� ��وري� ��ن ب��ول �ي �س��ي» أن ي �ك��ون
الغاز الفتاك من نوع سارين ،الذي تدعي
اإلستخبارات األميركية أن��ه استخدم في
سوريا قبل أسابيع.
وي �ض �ي ��ف ال � �خ � �ب� ��راء« :إس� ��رائ � �ي� ��ل وج� ��دت
ن �ف �س �ه��ا م �ح ��اط ��ة ح � ��ول ح� ��دوده� ��ا ب� ��دول
ع��رب�ي��ة ب ��دأت تهتم ب��ال�س�لاح الكيميائي،
وط��ورت إدراك ��ًا م�ت��زاي�دًا إلم�ك��ان تعرضها
ل �ه �ج ��وم ك �ي �م �ي��ائ��ي .وه � � ��ذه ال �ح �س��اس �ي��ة
ت �ع��ززت ف��ي أع �ق��اب ض�ب��ط ك�م�ي��ات كبيرة
م��ن ال�ت�ج�ه�ي��زات السوفياتية ذات الصلة
ب��ال �س�ل�اح ال �ك �ي �م �ي��ائ��ي ف ��ي ح� ��رب «األي � ��ام
ال �س �ت��ة» ( )1967وح� ��رب «ي� ��وم ال �غ �ف��ران»
( .)1973ون �ت �ي �ج��ة ل ��ذل ��ك ،ف� ��إن إس��رائ �ي��ل
أط�ل�ق��ت ب��رن��ام�ج��ًا ل�ل�ح��رب الكيميائية في
إط ��ار اإلس �ت �ع��داد الس�ت�خ��دام��ه ف��ي ال��دف��اع
والهجوم على حد سواء.

يشار إل��ى أن امل��ؤرخ اإلسرائيلي الشهير،
أف�ن�ي��ر ك��وه�ين ،ذك ��ر ف��ي ك�ت��اب��ه «إس��رائ�ي��ل
وال �ق �ن �ب �ل��ة» أن رئ �ي��س ال � � ��وزراء داف �ي ��د بن
غوريون أمر سرًا بتطوير سالحًا كيميائيًا
ع� ��ام  .1956إال أن وث �ي �ق��ة «س� ��ي آي إي»
ت�ت�ح��دث ع��ن ش ��روع إس��رائ �ي��ل ف��ي تطوير
هذا النوع من السالح في أواخر ستينيات
أو مطلع سبعينيات القرن املاضي.
وف �ي �م ��ا رف� �ض ��ت ال � �س � �ف ��ارة اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة
ف� ��ي واش� �ن� �ط ��ن ال �ت �ع �ل �ي��ق ع� �ل ��ى ال �ت �ق��ري��ر
ال ��ذي ن�ش��رت��ه «ف ��وري ��ن ب��ول �ي �س��ي» ،ذك��رت
األخ�ي��رة أن البيت األب�ي��ض ي��واص��ل ومنذ
ب�ل��ورة اإلتفاقية ال��دول�ي��ة لحظر األسلحة
ال�ك�ي�م�ي��ائ�ي��ة ع ��ام  1992اع �ت �م��اد س�ي��اس��ة
ال �ص �م��ت ف ��ي ك ��ل م ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب��األس �ل �ح��ة
الكيميائية التي تمتلك إسرائيل على ما
ي�ب��دو .وك��ان��ت ت��ل أب�ي��ب وق�ع��ت ع��ام 1993
واستخدام
على اإلتفاقية التي تحظر نشر
ّ
وت�خ��زي��ن األس�ل�ح��ة ال�ك�ي�م�ي��ائ�ي��ة ،إال أن�ه��ا
 م�ث��ل ك��ل م��ن س��وري��ا وك��وري��ا الشمالية ل��م ت �ص��ادق ع�ل��ى توقيعها م��ا يعني أناإلتفاقية ال تلزمها حتى اآلن.

سوريا
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ـادية أميركا
مالجئ العاصمة جاهزة للحرب

ّ
ورأى هرئيل أن للرئيس األميركي باراك
أوباما الكثير مما يربح من هذه القضية
أيضًا ،ألنه ّال يزال من الصعب عليه حتى
اآلن أن ي �ج��ن��د دع �م��ًا ك��اف �ي��ًا ف ��ي مجلس

النواب لعملية عسكرية في سوريا .وفي
حال نجاح الحل الروسي سيكون هناك
م ��ن ي ��زع ��م ب� ��أن ك ��ل ش� ��يء ت ��م ال�ت�خ�ط�ي��ط
ل��ه مسبقًا ،وق��د ه��دف إل��ى ان �ت��زاع ت�ن��ازل
كبير من األسد من دون مهاجمة سوريا
ب��ال�ف�ع��ل .ل�ك��ن ال�ن�ظ��ر ف��ي أع �م��ال ال��رئ�ي��س
وتصريحاته في األسابيع األخيرة تقود،
بحسب ه��رئ�ي��ل ،إل��ى اس�ت�ن�ت��اج مختلف،
وخ� ��اص� ��ة أن � ��ه ووزي � � ��ر خ ��ارج �ي �ت ��ه ب � � َ
�دوا
ّ
متلويني ومرتجلني أكثر من مرة.
ّ
ورأى هرئيل أن روسيا ستكون ،بالطبع،
األول� ��ى ف��ي ق��ائ�م��ة ال��راب �ح�ين ب��اع�ت�ب��اره��ا
ك �ب �ح��ت ال �ع �م �ل �ي��ة األم� �ي ��رك� �ي ��ة وأن � �ق ��ذت
الرئيس األسد ،وفككت لغمًا ضخمًا كان
يمكن أن ينشئ فوضى عامة.
إل��ى ذل��ك ،رأى دان مرغليت ف��ي صحيفة
ّ
«إس ��رائ� �ي ��ل ال � �ي � ��وم» ،أن ل �ل �م �ه��زل��ة ال �ت��ي
أشعلت ك��ل ال�ش��رق األوس ��ط ،وم��ا وراءه،
أكثر من وجهني بل وحتى ثالثة .األول،
أن محور الشر وث��ق بتهديدات ّالرئيس
األم�ي��رك��ي ب ��اراك أوب��ام��ا ،لجهة أن��ه ليس
ّلديه خيار إال مهاجمة األس��د .ولفت إلى
أن��ه ف��ي ح��ال توفر آلية إلخ��راج األسلحة
الكيميائية من سوريا سيكون ذلك تغييرًا
استراتيجيًا ف��ي وض��ع النظام ال�س��وري.
وبالتالي يستطيع أوب��ام��ا االدع ��اء بأنه
ح �ق��ق إن � �ج ��ازًا ه ��ام ��ًا م ��ن دون أن ي�ط�ل��ق
ص��اروخ توماهوك واح �دًا .ال��وج��ه اآلخ��ر،
ينطوي على أن مكانة الرئيس فالديمير
بوتني قد تعززت ،ويمكنه االدعاء بأنه ال
يوجد اتفاق في الشرق األوسط من دونه.
ّ
وبالرغم من أن الرئيس االسد فقد سالحًا
استراتيجيًا ،إال أن االتفاق يمنح التدخل
ال��روس��ي واإلي ��ران ��ي ف��ي ال �ح��رب ال��دائ��رة
في سوريا شرعية ،ويكشف بأن إسقاط
األس � ��د ل �ي��س ق��ري �ب��ًا .وف ��ي ض ��وء ال �ت��ردد
ال��ذي أظهره أوباما مقابل سوريا ،ليس
ل��دى ال�ن�ظ��ام اإلي��ران��ي م��ا يقلقه .وال��وج��ه
الثالث ،دائمًا تقديري ،إذ في اللحظة التي
ي �ت��راج��ع ف�ي�ه��ا ال �ت��وت��ر س�ت�ب��دأ امل�م��اط�ل��ة،
وسيقلص ال�س��وري��ون بمساعدة ال��روس
الرقابة ولن يكون هناك رقابة فعلية .كما
سيخفي ال�س��وري��ون ج��زءًا م��ن أسلحتهم
ال�ك�ي�م�ي��ائ�ي��ة أو س �ي �ح��اول��ون ن�ق�ل�ه��ا إل��ى
ح��زب ال �ل��ه .وال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة ستعتاد
الوضع الجديد.

خوف أردني من دمشق  ...إن ّ
تم العدوان
«األردن يتعامل ب�ح��ذر لتجنب رد فعل ع�ن�ي��ف» ،ه�ك��ذا رأى م��راس��ل صحيفة
«فاينانشل تايمز» البريطانية في عمان ،حيث جاء في تقريره ّأن األردن ّ
يعزز
دفاعاته العسكرية ،بينما تختار حكومته كلماتها بحذر ،وسط مخاوف من رد
فعل عنيف محتمل من جانب دمشق إذا تعرضت الحكومة السورية لهجوم
ّ
بقيادة الواليات املتحدة .وتقول الصحيفة ّإن األردن «ينظر إليه على أنه عرضة
للهجوم إذا ق��ررت حكومة (الرئيس ال�س��وري ب�ش��ار) األس��د ال� ّ
�رد على غ��ارات
أميركية بالتصعيد ضد حلفائها» .ويخشى األردنيون من أن بالدهم ستدفع
ثمن أي تدخل في املنطقة .وهم قلقون بشأن التبعات املحتملة لضربة أميركية
على أم��ن بالدهم واقتصادها الهش ،كما أنهم يتحفظون على دواف��ع أميركا
للتدخل في األزمة التي أغرقت األردن بأكثر من  600ألف الجئ ،بحسب التقرير.
ّ
سيصعد .إنهم يخشون سيطرة جماعات مسلحة
«الناس خائفون من أن بشار
على سوريا ،ويخشون وفود املزيد من الالجئني» ،حسبما يوضح للصحيفة
رئ�ي��س م��رك��ز ال��دراس��ات االستراتيجية ف��ي جامعة األردن ،م��وس��ى شتيوي.
وتضيف الصحيفة ّإن األردن يخشى على أم�ن��ه وع�ل��ى االس�ت�ق��رار اإلقليمي
بسبب تزايد الجماعات اإلسالمية املتشددة التي تحارب دمشق« ،فالكثير من
األردنيني يتذكرون حرب العراق ،عندما أصبحت محافظة األنبار املجاورة مالذًا
للجهاديني».
(األخبار)

التجهيز للحربٌ ،
سواء بدأت
أو لم تبدأ .تبدو هذه هي
الحالة العامة في دمشق،
التي كانت تعاني مالجئها،
حتى األمس القريب ،من
قلة االهتمام والرعاية .إال
أن ضغط العدوان املرتقب
عليها فرض على القيمني
البحث عن سبل جديدة
وجدية لتحصني العاصمة
دمشق ـــ أحمد حسان
تاريخيًا ،لم تعش دمشق تفاصيل الحرب
العسكرية ف��ي ال�ع�ص��ر ال �ح��دي��ث ،فحتى
ف ��ي ال � �ح� ��روب ال �ت ��ي خ��اض �ت �ه��ا س ��وري ��ا،
كانت العاصمة تنعم ّ
بحي ٍز ال ب��أس فيه
م��ن االس �ت �ق��رار ،بمقابل اش �ت��داد وطيس
ال �ح��رب ع �ل��ى ال �ج �ب �ه��ات .ه ��ذا م��ا يجعل
بعض املحللني العسكريني يذهبون إلى
االع�ت�ق��اد ب��أن��ه ،فيما ل��و تحقق ال�ع��دوان
الغربي على سوريا ،فستكون العاصمة
ال�س��وري��ة أم ��ام ت�ج��رب��ة تخوضها للمرة
األول � � � ��ى ،وال س �ي �م��ا م� ��ا ي �خ ��ص ج��ان��ب
اإلج��راءات الوقائية والخدمات الخاصة
بالحرب .ومع اشتداد التصعيد اإلعالمي
حول جدية الغرب في سعيه إلى العدوان،
تزداد هواجس بعض السوريني الراغبني
في معرفة اإلجراءات الوقائية الحكومية،
إن أصبح العدوان واقعًا ال مناص منه« .ال
أدري إن كانت هذه نعمة أو نقمة ،فنحن
شعوب محور املقاومة ال نفكر كثيرًا في
مخاطر الحرب ،تعلمنا أن نخوضها بال
خوف أو فزع .لكن برأيي علينا اليوم أن
نجهز أنفسنا جيدًا لتأمني عائالتنا من
أطفال ونساء وشيوخ ،علينا أال ننتظر
الحكومة ك��ي تقول لنا إنها فعلت ه��ذا،
ن �ح��ن ال �ش �ب��اب ال� �س ��وري ي �ج��ب أن ن�ب��دأ
العمل الشعبي من تلقاء أنفسنا» ،يقول
محمود الكبرا ( 45ع��ام��ًا) .ويضيف في
ح��دي�ث��ه ل �ـ«األخ �ب ��ار»« :أم �ل��ك م��ع أخ��وت��ي
القبو الواسع في
ناديًا رياضيًا ،جهزنا ً
ال �ن��ادي ،لنستعمله م�ل�ج��أ ع��ام��ًا لسكان
املنطقة إن شنت أميركا عدوانها علينا.
ون �ف �ك ��ر ال � �ي� ��وم ج ��دي ��ًا ف� ��ي ط � ��رق ك �ث �ي��رة
ملساعدة املدنيني آن��ذاك» .الجدير بالذكر
أن العديد من أصحاب املحال التجارية،
وأص �ح��اب األق�ب�ي��ة السكنية ف��ي دمشق،
ب��دأوا يفكرون بهذه الطريقة ،وبعضهم
باشر التنفيذ ،وه��و م��ا يفاجئ البعض
من أصحاب ال��رأي القائل بضعف ثقافة
الطوارئ عند شعوب املنطقة.
ت �ح �ت��وي غ��ال �ب �ي��ة ال �ح��دائ��ق ال �ع��ام��ة في
دمشق على مالجئ تحت سطح األرض،
ب�ع�ض�ه��ا أن �ش��ئ ف ��ي ال �س �ن ��وات ال�ق�ل�ي�ل��ة
امل��اض�ي��ة ،والبعض اآلخ��ر م��وج��ود فيها
منذ سبعينيات القرن امل��اض��ي ،أي منذ
ح��رب تشرين  .1973إال أن م�لاج��ئ عدة
م�غ�ل�ق��ة م �ن��ذ زم ��ن ب �ع �ي��د ،م ��ا ي�ج�ع��ل من
مهمة تجهيزها وإعادة تأهيلها ،ليست
بالسهلة .أما العائق اآلخر الذي يواجهه
ال ��دم� �ش� �ق� �ي ��ون ،ف� �ه ��و أن ع� � ��دد امل�ل�اج ��ئ
النظامية امل��وج��ودة ال يكفي الستيعاب
الحجم الكثيف للقاطنني في العاصمة،
فيصل ع��دد س�ك��ان�ه��ا ،ح�س��ب اإلح�ص��اء
ال ��رس �م ��ي ق �ب��ل األزم � � � ��ة ،وق� �ب ��ل م��وج��ات
ال �ل �ج��وء ال��داخ �ل��ي إل �ي �ه��ا ،إل ��ى مليونني
وس �ت �م �ئ��ة أل� ��ف ن �س �م��ة ،وه � ��ذا م ��ا يفتح
ال�ب��اب لالعتماد على امل �ب��ادرات الفردية
م��ن ق�ب��ل م��ال�ك��ي األق�ب�ي��ة وامل�س�ت��ودع��ات.
ي� ��روي زاه� ��ر ش�ي��خ األرض ،أح ��د س�ك��ان
حي امليدان الدمشقي ،تفاصيل عمله مع
مجموعة م��ن ش�ب��اب ال�ح��ي لتأمينه في
ح��ال ال �ع��دوان ،فيقول« :لدينا ف��ي الحي

ملجآن نظاميان كبيران ،باإلضافة إلى
امل�لاج��ئ امل��وج��ودة ف��ي األبنية الحديثة.
املشكلة ك��ان��ت أن بعض مالكي األبنية
ال �ح��دي �ث��ة ّ
أج� � ��روا ه ��ذه امل�ل�اج��ئ لبعض
ورش ��ات الخياطة ،بشكل غير قانوني،
ف��ات �ف �ق �ن��ا م� ��ع م �ج �ل��س امل �ح ��اف �ظ ��ة ع�ل��ى
إجبار أصحاب ه��ذه األبنية على إخالء
امل�لاج��ئ ،تحسبًا ألي ط��ارئ ق��د يحصل
ف��ي ال �ح��ي» .وي�ع�ق��ب« :وق ��د قمنا ك��ذل��ك،
ب��ال�ت��أك��د م��ن ج��اه��زي��ة ص �ف��ارات اإلن ��ذار
املوجودة في الحي ،فبعدما كانت تعاني
من تقطع بعض كابالتها وتآكل بعضها
اآلخ ��ر ،قامت ال�ف��رق املختصة ف��ي وزارة
الكهرباء بإصالحها ،وت��أك��دن��ا م��ن ذلك
بأنفسنا .لسنا الوحيدين الذين يعملون
بهذا الشكل ،ففي العديد من املناطق تم
تشكيل م�ج�م��وع��ات أه�ل�ي��ة م��ن الشباب
للعمل على رفع جاهزية مدننا».
ول� �ل ��وق ��وف ع �ن��د آخ � ��ر اإلج� � � � ��راءات ال �ت��ي
ات�خ��ذت�ه��ا امل�ح��اف�ظ��ة ،ات�ص�ل��ت «األخ �ب��ار»
بمحمد حسن الحمصي ،عضو مجلس
محافظة دم �ش��ق ،ول ��دى س��ؤال�ه��ا ل��ه عن
ع ��دد امل�ل�اج��ئ امل ��وج ��ودة ف��ي ال�ع��اص�م��ة،
ق � ��ال ال �ح �م �ص��ي« :ال ي ��وج ��د إح �ص��ائ �ي��ة
واض �ح��ة ل�ع��دد امل�لاج��ئ ف��ي دم �ش��ق ،لكن
املحافظة ق��ام��ت بكل االج� ��راءات ال�لازم��ة
لتأمني هذه املالجئ ،من حيث التنظيف
واإلدارة واإلض � � � � � � ��اءة وال� �ت� �ج� �ه� �ي ��زات
ال� �ض ��روري ��ة ،وي� �ق ��وم م �ج �ل��س امل�ح��اف�ظ��ة
ب �ج �ه��ود ح�ث�ي�ث��ة ل�لاس �ت �ف��ادة م��ن معظم
امل �س��اج��د وال �ك �ن��ائ��س وامل � � ��دارس ،بحيث
ت �ت �ح ��ول أق �ب �ي �ت �ه��ا إل � ��ى م�ل�اج ��ئ ت�ت�س��ع

ُق ّسمت العاصمة إلى
أربعة أقسام بهدف
تأمين سيطرة أكبر على
مجريات األمور

في شوارع دمشق قبل أيام (لؤي بشارة ــ أ ف ب)

لغالبية سكان دمشق» .وفي التفاصيل،
أش � ��ار ال �ح �م �ص��ي إل� ��ى «ت �ق �س �ي��م امل��دي �ن��ة
إل��ى أرب�ع��ة أق�س��ام ،بهدف تأمني سيطرة
أكبر على مجريات األم��ور في العاصمة،
إن ط��رأ أي ع� ��دوان ،بحيث تشتمل ه��ذه
ال �س �ي �ط��رة ع �ل��ى ك ��اف ��ة امل �س �ت �ل��زم��ات من
امل��اء إل��ى الطعام واالت�ص��االت والكهرباء
واملخابز وغيرها» .وأكد أن «التجهيزات
ه� ��ذه م �خ �ط��ط ل �ه��ا ب �ح �ي��ث ت �ك��ون ق� ��ادرة
ع�ل��ى م�ب��اش��رة ال�ع�م��ل ق�ب��ل  48س��اع��ة من
ال� � �ع � ��دوان ،ف �ي �م��ا ل ��و ت ��أك ��دت ال �ض ��رب ��ة».
وك� �ش ��ف ف ��ي ح��دي �ث��ه أن � ��ه «ق� �ي ��ل ل �ن��ا م��ن
قبل الجهات املعنية ،إن هناك مفاجآت
حقيقية ستظهرها دمشق على صعيد
االس � �ت � �ع ��دادات وال �ت �ق �ن �ي��ات امل �ت �ب �ع��ة في
تأمني سكانها من آثار العدوان الغربي».
وت �ب��رز مشكلة امل�ن��اط��ق ال�س��اخ�ن��ة ،التي
تشهد ب��األص��ل اشتباكات عسكرية بني
ال�ج�ي��ش ال �س��وري وامل �ع��ارض��ة املسلحة،
كعائق إضافي في تأمني خدمات الحرب،
ّ
حيث إن م��ن الصعب على ال�ب�ل��دي��ات أن
ت �ع �م��ل ع �ل��ى ت �ج �ه �ي��ز امل�ل�اج ��ئ ف ��ي ه��ذه
املناطق ،بسبب صعوبة الوصول إليها.
ي��ؤك��د ف� ��ؤاد ش �ي �ب��ان��ي ،أح ��د س �ك��ان حي
ً
ال �ت �ض��ام��ن ف ��ي ج �ن��وب��ي دم �ش ��ق« :أص�ل�ا
نحن نعيش تحت النار يوميًا ،منطقتي
ت �س �ي �ط��ر ع �ل �ي �ه��ا ال� �ع ��دي ��د م ��ن ال �ك �ت��ائ��ب
اإلسالمية التي ال تسمح لنا بمغادرتها،
ٌ
دروع ب�ش��ري��ة
ف �ن �ح��ن ب��ال �ن �س �ب��ة إل �ي �ه��ا
تحميها م��ن القصف .إن اع�ت��دت أميركا
ع�ل�ي�ن��ا ف�ل��ن أغ � ��ادر ب�ي�ت��ي إل ��ى أي م�ك��ان،
وليعلم الجميع أن ألميركا ع�م�لاء على
األرض ،ي�ح��رم��ون�ن��ا ح �ت��ى ح ��ق ال �ن��زول
للمالجئ!».
ت �ب��دو دم �ش��ق م �ت��أه �ب��ة ل� �ل� �ع ��دوان ،حتى
ول ��و أن ال�غ��ال�ب�ي��ة م��ن س�ك��ان�ه��ا م��ا زال ��وا
ي��رف �ض��ون االن� �ص� �ي ��اع إل� ��ى ال� �خ ��وف من
الحرب وتبعاتها ،إال أن حركة األس��واق
باتت تؤكد أنهم ب��دأوا بالتجهيز جديًا
لها ،للتقليل من حجم الخسائر البشرية
التي قد تنتج منها ،وال سيما أن بعض
تجار دمشق قد استثمروا الحرب ،وبدأوا
بالترويج لضرورة تخزين االحتياجات
السكانية قبل انعقاد جلسة الكونغرس
األميركي.
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سوريا تكسر أحـ

يتقدم فـي
«الكوماندوس» لن يدخلوا دمشق ...والجيش ّ
ترافقت الحملة اإلعالمية املكثفة حول الضربة
األميركية على سوريا مع ازدياد الحديث عن احتماالت
دخول مقاتلني «كوماندوس» سورينيّ ،دربتهم واشنطن في
األردن ،بهدف احتالل دمشق و«منع الضباط املوالني
من الفرار إلى خارجها»
السويداء ــ أحمد حسان
م� � � ��رت م � �س � �ي� ��رة ت � ��وت � ��ر ال� � �ع �ل��اق � ��ات ب�ي�ن
الحكومتني السورية واألردنية بمحطات
ع� ��دة .ف�م�ن��ذ ال �ل �ح �ظ��ات األول � ��ى ل�ع�س�ك��رة
التظاهرات املعارضة في سوريا ،لعبت
الحكومة األردن �ي��ة دورًا ب ��ارزًا وواض�ح��ًا
ف ��ي ت �س �ه �ي��ل م� � ��رور أع � � ��داد ض �خ �م��ة م��ن
امل�س�ل�ح�ين ال �ع��رب واألج ��ان ��ب ،ب��اإلض��اف��ة
إل��ى ك�م�ي��ات ك�ب�ي��رة م��ن ال �س�لاح وال�ع�ت��اد
ُ
الحربي إلى األراضي السورية؛ حيث ّأمن
األردن إغراق املنطقة الجنوبية السورية
ب��ال �س�لاح ،ف��ي م�ق��اب��ل امل�ن�ط�ق��ة الشمالية
التي تكفلت الحكومة التركية بتغطيتها.
وه��ذا م��ا وض��ع الحكومة ال�س��وري��ة أم��ام
مهمة التصرف السريع إزاء تفلت األمور
ع �ل��ى ال �ج �ب �ه��ة ال �ج �ن��وب �ي��ة م ��ن ع �ق��ال �ه��ا،
حيث سارعت الحكومة إل��ى العمل على
م�س�ت��وي�ين اث �ن�ي�ن .ف �ف��ي امل� �ي ��دان ،ت�ص��دت
املؤسسة العسكرية مباشرة للمسلحني
ال� ��ذي� ��ن ح � ��اول � ��وا ال �ت �س �ل��ل م� ��ن ال� �ح ��دود
ال �س��وري��ة ـ �ـ �ـ األردن� �ي ��ة ب��ات �ج��اه م�ح��اف�ظ��ة
درعا ،وفي السياسة ،ارتفعت نبرة دمشق
شيئًا فشيئًا ب��وج��ه ج��ارت�ه��ا الجنوبية.
ف��ي ال �ب��داي��ة ،أوف� ��دت ال�ح�ك��وم��ة ع ��ددًا من
مسؤوليها ،الدبلوماسيني السياسيني
وال �ع �س �ك��ري�ين ،مل�ل�اق��اة ال �ط��رف األردن� ��ي،
ووضعه بصورة مجمل الخروقات التي
سجلتها القيادة العسكرية السورية في
امل�ن�ط�ق��ة ال�ج�ن��وب�ي��ة ،إال أن ه ��ذا السبيل
ل��م ي�غ�ي��ر م��ن ف��وض��ى ال �ح��دود وال�ت�س�ل��ل
شيئًا ،حيث ل��م يهرع األردن إل��ى اتخاذ
خطوات جدية من شأنها ضبط حدوده
ال�ش�م��ال�ي��ة ،وب��ات��ت امل�م��اط�ل��ة ف��ي ال��وق��ت
ت��زي��د م��ن أع� ��داد ال �ص��واري��خ ال �ت��ي تصل
م��ن ال �س �ع��ودي��ة ،وغ �ي��ره��ا ،إل ��ى مسلحي
املعارضة السورية عبر الحدود األردنية،
فمالت الكفة عند أصحاب القرار السوري
ن �ح��و ال �ت �ع��ام��ل ال �ع �س �ك��ري ال� �ص ��رف في
امل � � �ي� � ��دان ،ع� �ل ��ى ح � �س� ��اب ع� � ��دم إم �ك��ان �ي��ة
التفاهمات السياسية م��ا ب�ين الطرفني.

وق � � ��د ت � �ص� ��اع� ��دت ح � � ��دة ال� �ت� �ص ��ري� �ح ��ات
ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة ال �س��وري��ة ح �ت��ى وص�ل��ت
الى ّ
حد التهديد ،على لسان نائب وزير
الخارجية السوري ،فيصل املقداد ،بالرد
العسكري امل�ب��اش��ر على األردن وتركيا،
ف � ��ي ح� � ��ال ك� ��ان� ��ت أراض � �ي � �ه � �م ��ا م �ن �ط �ل �ق��ًا
ل �ل �م �ش��ارك��ة ف ��ي ال � �ع� ��دوان ال �غ��رب��ي ع�ل��ى
س��وري��ا ،وال سيما بعد انتشار األخ�ب��ار
ح��ول اك�ت�م��ال امل��رح�ل��ة ال�ث��ال�ث��ة واألخ �ي��رة
م��ن ت��دري��ب أم�ي��رك��ا مل��ا ي �ق��ارب  1500إل��ى
 2000م�ق��ات��ل «ك��وم��ان��دوس» س ��وري في
األراض� ��ي األردن� �ي ��ة ،وال��ذي��ن س�ي�ك��ون��ون،
ح�س��ب م��ا أش �ي��ع ،ع�ل��ى أه �ب��ة االس�ت�ع��داد
للتسلل ،ع�ب��ر ال �ح��دود ال�ج�ن��وب�ي��ة ،نحو
العاصمة دم�ش��ق ،وال�س�ي�ط��رة عليها ما
إن ت �ح��زم ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة األم�ي��رك�ي��ة
أم��ره��ا ف��ي إط�لاق ش��ارة ال�ب��دء لضربتها
ال�ع�س�ك��ري��ة امل��رت�ق�ب��ة .وه ��ذا م��ا ج�ع��ل من
العاصمة من تداعيات مثل
مهمة تأمني
ً
ه��ذا السيناريو مهمة ملحة على عاتق
الحكومة السورية والجيش السوري.

َ
خ ّطا دفاع لتأمني دمشق

تفتح ال�ح��دود األردن �ي��ة على محافظتي
ال �ج �ن��وب ال � �س� ��وري ،ال� �س ��وي ��داء (ش��رق��ًا)
ودرع� � ��ا (غ� ��رب� ��ًا) .وي �م �ك��ن ت�ق�س�ي��م ال�خ��ط
ال � � � �ح� � � ��دودي م� � ��ع األردن إل� � � ��ى ق �س �م�ين
رئيسيني ،أولهما ،وهو املمتد من غربي
ال �س��وي��داء ن�ح��و ال �ش �م��ال ال �ش��رق��ي حتى
ج�ب��ل ال�ت�ن��ف (ن�ق�ط��ة ال�ت�لاق��ي ال�ح��دودي��ة
ب�ي�ن س ��وري ��ا وال � �ع � ��راق واألردن) .وم��ن
املستبعد أن يتم ات �خ��اذه معبرًا لتسلل
ه � � ��ؤالء امل� �س� �ل� �ح�ي�ن ،ن � �ظ � �رًا إل� � ��ى ط�ب�ي�ع��ة
املنطقة الجبلية ،وابتعاد هذا املسار عن
دمشق ،واالنتماءات السياسية للسكان،
امل ��وال�ي�ن ب��أغ�ل�ب�ي�ت�ه��م ،وال �س �ي �ط��رة شبه
املطلقة للجيش ال �س��وري على املنطقة،
ما يجعل من اتخاذ ه��ذا الطريق خطوة
بمثابة االنتحار للمتسللني .أم��ا القسم
الثاني ،املمتد من شرقي محافظة درعا
ن �ح��و ال �غ ��رب ع �ن��د م�ع�ب��ر «ال��دب��وس �ي��ة»،

معارضان مسلحان جنوبي مدينة درعا قبل أيام (أ ف ب)
فيبدو هو املسلك اإلجباري للمسلحني،
إال أن عوامل موضوعية عدة تحول دون
االرتياح املطلق الستخدام هذا الطريق.
وفي حديثه إلى «األخبار» ،يؤكد مصدر
ّع�س�ك��ري س ��وري ف��ي امل�ن�ط�ق��ة الجنوبية
أن ��ه «ح �ت��ى ال�س�ي�ن��اري��و ال �ث��ان��ي نتعامل
معه بحزم ،وال يقلقنا أب �دًا .ما أستطيع
ت��أك �ي��ده ه��و أن ه ��ؤالء امل�س�ل�ح�ين ،مهما
القتالية التي يتمتعون بها
كانت املهارة
ّ
والتدريب الذي تلقوه ،لن يدخلوا دمشق
مهما ح��اول��وا ذل��ك» ،حيث يشير إل��ى أن
الجيش قد أحكم السيطرة ،خالل الفترات

الجيش أحكم السيطرة
على مناطق سعسع
الحارة ــ بصرى الشام
ــ ّ
ليشكل بذلك خط الدفاع
ِّ
األول عن دمشق

ّ
الحارة ـــ
املاضية ،على مناطق سعسع ـــ
ِّ
بصرى ال�ش��ام ،ليشكل بذلك خط الدفاع
األول عن دمشق .أما خطة الدفاع الثانية،
حسب املصدر ،فهي إحكام الطوق حول
العاصمة ،عبر استكمال السيطرة على
م�ن��اط��ق ال�غ��وط�ت�ين ال�ش��رق�ي��ة وال�غ��رب�ي��ة،
لتصبح بعدها نصف ال��دائ��رة املحيطة
بالعاصمة م��ن الجنوب تحت السيطرة
الكاملة للجيش السوري ،فيما تستكمل
ق��وات��ه عملياتها ل�ت��أم�ين ن�ص��ف ال��دائ��رة
ال�ش�م��ال��ي ل�ل�ع��اص�م��ة« .س�ي�ك��ون ال�ط��ري��ق
ن� �ح ��و دم � �ش� ��ق م �غ �ل �ق��ًا أم ��ام � �ه ��م م � ��ن ك��ل

استعدادات لتحرير معلوال ...واالشتباكات مستمرة في الريف
ّ
تمكن الجيش السوري أمس
من الوصول إلى ساحة
معلوال ،ضمن عملية يصفها
العسكريون بـ«الدقيقة»،
تسعى للحفاظ على
املحاصرين واألبنية األثرية
ّ
استمر
قدر اإلمكان ،فيما
قصف مواقع املعارضة في
عمق الغوطة الشرقية

ريف دمشق ـــ ليث الخطيب
ّ
أتمت املعركة في مدينة معلوال أسبوعها
األول ،الذي حمل من املصائب على أهالي
امل��دي�ن��ة م��ا يحمله ده� ٌ�ر ط��وي��ل ،فأكثر من
أل �ف��ي ش�خ��ص ن��زح��وا م��ن امل��دي �ن��ة ،بينما
ال ي ��زال ح��وال��ي  100ش�خ��ص محاصرين
ب��داخ �ل �ه��ا ،وت � �ج ��اوز ع� ��دد ال �ق �ت �ل��ى ال � �ـ 23
شهيدًا من أهالي املدينة ،وأكثر  25شهيدًا
من العسكريني ،هذا باإلضافة إلى حوالى
 15مخطوفًا ،وعدد كبير من الجرحى .أما
األبنية األثرية فال تزال حصيلة الخسائر
فيها م�ج�ه��ول��ة ،ف��ي ظ��ل اس �ت �م��رار سقوط
قذائف الهاون عليها من جهة املسلحني.
وأول من أمس حاولت وح��دة من الجيش
ال � �س ��وري ال ��دخ ��ول م ��ن ال �ط��ري��ق ال �غ��رب��ي
ل�ل�م��دي�ن��ة ،ب �ه��دف ت��أم�ين إخ � ��راج امل��دن�ي�ين
امل�ح��اص��ري��ن ،وس�ح��ب القتلى وال�ج��رح��ى،

ولكن تبينّ أن��ه قد ت� ّ�م تفخيخ الطريق في
وق ��ت س��اب��ق ،م��ا ي��ؤك��د أن ال �ه �ج��وم نحو
البلدة قد تم التحضير له منذ زمن طويل.
وبعد إزالة املتفجرات من الطريق الغربي
ّ
تمكن من الدخول بشكل خاطف إلى داخل
املدينة ،يرافقه الهالل األحمرّ ،
وتم سحب
جثث  3ش�ه��داء ،وإخ ��راج بعض املدنيني،
ب�ي�ن�ه��م م �خ �ت��ار ال �ب �ل ��دة ،وع �ض��و مجلس
ال �ش �ع��ب وش �ي��خ م�س�ج��د م �ع �ل��وال م�ح�م��ود
دياب.
أب � ��و ب� �ط ��رس ( 73ع� ��ام� ��ًا) أح � ��د ال �ن��اج�ي�ن
ي� ��روي ل� �ـ«ألخ� �ب ��ار» « :ك �ن��ا م�ت�ج�م�ع�ين في
بيت واح��د ،ولم نتمكن من الخروج طيلة
األي��ام السابقة ،بسبب ّ وج��ود القناصة».
ويضيف« :عندما تمكنا من الخروج كان
املنظر مأساويًا :جثث مرمية في الشوارع،
وبيوت ّ
ٌ
وخراب في كل مكان».
مدمرة،
ّ
وأك � ��دت األم ب�ي�لاج�ي��ا ،ال �ت��ي أص ��رت على

قائد عسكري:
 48ساعة القادمة
تحمل تطورات
إيجابية
ال �ب �ق��اء ف ��ي دي ��ر م ��ار ت �ق�ل�ا ،ع �ب��ر تسجيل
ص ��وت ��ي ل �ه ��ا ،أن �ه ��ا وم� ��ن ب �ق��ي م �ع �ه��ا م��ن
ال ��راه � �ب ��ات وال ��ره � �ب ��ان ب �خ �ي��ر ،ووص �ف��ت
امل�ع��ارك خ��ارج ال��دي��ر ب�ـ«ال�ط��اح�ن��ة» ،نافية
ما ت� ّ
�ردد ،في بعض صفحات «فايسبوك»
ّ
امل ��وال �ي ��ة ،م ��ن أن دخ� ��ول امل �س��ل �ح�ين ج��رى
أي م ��ن أه��ال��ي
ب��ال �ت��واط��ؤ م �ع �ه��ا ،أو م ��ع ٍ

ّ
معلوال .بينما أك��د الشيخ محمود دي� ّ�اب
وج��ود اتصاالت مع املحاصرين ،وتحفظ
ع��ن إض��اف��ة أي ش��يء ع�ن�ه��م ،ح�ف��اظ��ًا على
ّ
أرواح�ه��م .وأك��د قائد عسكري ميداني من
ّ
الرسمية،
الجيش السوري لوسائل اإلعالم
أن الثماني واألربعني ساعة القادمة تحمل
تطورات إيجابية ،إذ تجري عملية دقيقة
لتحرير املدينة بأقل الخسائر ،في األرواح
واألبنية ،وأن الجيش قد وصل إلى ساحة
البلدة.

معارك الريف

ف��ي س�ي��اق آخ ��ر ،ت�ت�ج� ّ�دد االش�ت�ب��اك��ات في
األج� ��زاء ال�ش�م��ال�ي��ة م��ن ال�غ��وط��ة ال�ش��رق�ي��ة،
على محاور برزة والقابون ،بينما يسود
ه � ��دوء ع �ل��ى خ �ط��وط ال �ت �م��اس ف ��ي ج��وب��ر
وامل�ل�ي�ح��ة ،ويستمر ال�ق�ص��ف ال�ص��اروخ��ي
ّ
ع �ل��ى ت �ج� ّ�م �ع��ات امل �ع ��ارض ��ة امل �س��ل �ح��ة ف��ي
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ـادية أميركا

ي درعا
ال�ج�ه��ات .ف��ال�ق��وات املسلحة ق��د طوقتها
ب��دائ��رة نارية تتمتع بالصالبة الكافية،
وب� �ه ��ذا ،ل��م ي �ع��د ب��وس�ع�ه��م إال أن ت� ّ
�ؤم��ن
لهم الطائرات الحربية األميركية هبوطًا
م �ظ �ل �ي��ًا ف ��ي س ��اح ��ة األم� � ��وي� �ي��ن!» ،ي ��روي
امل� �ص ��در .وي �ض �ي��ف« :س �ي �ن��اري��و اق�ت�ح��ام
دمشق ق��د يكون صالحًا قبل العمليات
األخيرة التي نفذها الجيش .أم��ا اليوم،
فهم عاجزون باملطلق عن تحقيقه .أعتقد
أن إثارة القصة اليوم ما هي إال للتهويل
اإلع�ل��ام� ��ي ورف� � ��ع م �ع �ن��وي��ات امل�س�ل�ح�ين
امل��وج��ودي��ن ف��ي س ��وري ��ا ،وال ��ذي ��ن ب��ات��وا
يعانون اليوم من الهزائم املتالحقة التي
تتكبدها فصائلهم على األرض».
وإض ��اف ��ة إل ��ى خ �ط��ة ال �ج �ي��ش ،س�ي�ع��ان��ي
م�س�ل�ح��و «ال �ك ��وم ��ان ��دوس» م��ن ال�ض�ع��ف
ال � ��واض � ��ح ف� ��ي ال �ت �ن �س �ي��ق م� ��ع ال �ك �ت��ائ��ب
واألل � � ��وي � � ��ة امل� � �ع � ��ارض � ��ة امل � � ��وج � � ��ودة ف��ي
م �ح��اف �ظ��ة درع� � ��ا ،ف � ��إذا م ��ا اخ � �ت� ��اروا ه��ذا
الطريق سيواجهون خطر كثرة الفصائل
امل �ع ��ارض ��ة م ��ن ج �ه��ة ،وم� ��ن ج �ه��ة أخ ��رى
اخ�ت�لاف أم��زج��ة عناصرها بعضها عن
ب �ع��ض ،ف�ف��ي درع ��ا وح��ده��ا ه �ن��اك أل��وي��ة
«املعتز بالله ،فلوجة ح ��وران ،اليرموك،
ت��وح �ي��د ال �ج �ن��وب ،امل �ه �م��ات ال �خ��اص��ة ...
إل� ��خ) وك �ت��ائ��ب «ع � ّ�ب ��اد ال �ل ��ه ،ال �ق��ادس �ي��ة،
أحباب الرسول ،شهداء حوران  ،)...والتي
ال ي�م�ك��ن ال�ت�ن�ب��ؤ ب�م�س��ار ح��رك�ت�ه��ا فيما
ل��و اس �ت �خ��دم م�س�ل�ح��و «ال �ك��وم��ان��دوس»
األراض � � � ��ي ال� �ت ��ي ت �س �ي �ط��ر ع �ل �ي �ه��ا م �م �رًا
للعبور .فهي مختلفة التوجهات ما بني
اإلسالمية واألجنبية واملطلبية والثأرية
منها.
ميدانيًا ،يسيطر الجيش ال�س��وري على
درع� ��ا امل��دي �ن��ة ودرع � ��ا امل �ح �ط��ة ،ف��ي ري��ف
املحافظة ،سيطرة كاملة .بينما تواصل
ق��وات��ه املسلحة قصف معاقل املسلحني
في منطقتي اليادودة والنعيمة (بالقرب
م��ن م��رك��ز امل �ح��اف �ظ��ة) وم�ع�ب��ر «ن�ص�ي��ب»
ال �ح��دودي ،املعبر ال�ث��ان��ي م��ن حيث عدد
امل�ت�س�ل�ل�ين إل ��ى س��وري��ا ،ب�ع��د م�ع�ب��ر ب��اب
ال� �ه ��وى ع �ن��د ال� �ح ��دود ال �ت��رك �ي��ة .وي �ع��زز
الجيش من عديده على الجانب الشرقي
ملدينة إنخل ،تمهيدًا الستكمال تمشيط
املنطقة من جيوب املسلحني املحصنني
فيها .وكذلك يستمر ّ
تقدم الجيش على
محور درع��ا البلد ،وبصرى الشام ،التي
ال تنتظم االشتباكات فيها ،حيث يقوم
املسلحون بمحاوالت متقطعة وسريعة
سعيًا منهم إلضعاف مكامن قوة الجيش
فيها.

العمق من الريف الشرقي .وق��د ّأدى أمس
س� �ق ��وط ق ��ذائ ��ف ه � � ��اون ،م ��ن ج �ه��ة «ل � ��واء
اإلس �ل�ام» ،على «ال�ش��رك��ة ال�ع��ام��ة لإلنشاء
والتعمير» ،في ضاحية األسد في حرستا،
إلى مقتل ّ 5
عمال.
وتتحدث مصادر من املعارضة عن مقتل
 40جنديًا من الجيش السوري على أطراف
بلدة دي��ر السلمان ،في الغوطة الشرقية،
ال�ت��ي تمكن ال�ج�ي��ش م��ن ال�س�ي�ط��رة عليها
أم ��س .أم��ا ف��ي ال�غ��وط��ة ال�غ��رب�ي��ة ،فيستمر
القصف من جبل قاسيون على تجمعات
امل�س�ل�ح�ين ف��ي امل�ع�ض�م�ي��ة ،وع �ل��ى منطقة
الجمعيات في ّ
داريا.
وت �ق��وم ال��دب��اب��ات امل �ت �م��رك��زة ع�ل��ى ح��اج��ز
ال �ح��رش ف��ي ال��زب��دان��ي ب��اس �ت �ه��داف سهل
امل��دي�ن��ة وال�ج�ب��ل ال�غ��رب��ي ح�ي��ث وق ��ع ع��دد
من القتلى في صفوف املسلحني ،بحسب
مصادر من املعارضة.

الحياة عادت إلى القصير ...المدمرة
وجه املدينة مختلف هذه املرة .رغم كل الخراب
القصير الذين عادوا
والدمار الذي يخيم على كل شيء .أهل
ً
إلى بعض البيوت واألحياء فيها ،أضفوا حياة ولونًا على
املدينة املقفرة .يضع بعض السكان كراسيهم أمام
ّ
محالهم املدمرة ،وينتظرون لجان التعويض وإعادة
اإلعمار من محافظة حمص
القصير ــ مرح ماشي
م�ط��ال��ب األه��ال��ي ال�ع��ائ��دي��ن إل��ى مدينة
القصير ،ال�ع��ائ��دة ب��دوره��ا إل��ى حضن
الدولة السورية ،ال تنتهي .فاملواطنون
وج��دوا أنفسهم فجأة مطالبني بالبدء
من الصفر لتأسيس بيوتهم وحياتهم،
ون � �س � �ي� ��ان م � ��ا م � � � ّ�ر ب � �ه� ��م م� � ��ن ن �ك �ب ��ات
اجتماعية ونفسية وعائلية ووطنية.
تعن
ال �ت �ه��دي��دات األم�ي��رك�ي��ة ل�ل�ب�لاد ل��م ِ
ألهالي القصير شيئًا ،وهم الذين ذاقوا
األم� ّ�ري��ن حتى اس�ت�ط��اع��وا ال �ع��ودة إلى
مدينتهم امل�ه� ّ�دم��ة« .ل��ن تضرب أميركا
القصير» ،يقول أحد املواطنني مبتسمًا.
ال ينقص القصير بالنسبة إليه دم��ار
ج��دي��د ،وال ّ
سيما أن�ه��ا ن��ال��ت حصتها
الكبيرة ،ولم يعد في املحيط ما يخيف،
ول ��ن ي �ت �ه� ّ�دد م�ب��ان�ي�ه��ا امل�ت�ه��ال�ك��ة ش��يء
بعد اآلن .كل ما يعنيهم أن يستطيعوا
ال �ب��دء ،وأن ت �ك��ون ال��دول��ة ق��وي��ة ق ��ادرة
على النهوض بأعبائها ومسؤولياتها
ت �ج��اه �ه��م .ه ��ذا وج ��ه ال �خ��وف ال��وح�ي��د
ّ
بالنسبة إليهم ّ
يتهدد البالد .ومع
مما
ال�خ��وف على امل��دي�ن��ة ،يتنامى الخوف
ُ
ل��دي�ه��م ع�ل��ى ال �ب�لاد ك��ك��ل ،ب�ع��دم��ا ذاق��وا
ل��وع��ة أوج ��اع األوط� ��ان وش �ه��دوه��ا من
ك ��ل زواي� ��اه� ��ا ،ف �ت �غ� ّ�ي��رت ح �ي��ات �ه��م م��رة
واح� ��دة وإل ��ى األب� ��د .ال��وج��وه ال�ك��ال�ح��ة
ً
ت �غ� ّ�ي��رت ق �ل �ي�ل�ا ،إال أن ش �ظ��ف ال�ع�ي��ش
مل ��ن ك � ��ان م ��رت ��اح ��ًا م ��ادي ��ًا ه ��و أول م��ا
ّ
يقلق الحياة اليومية .األم��ر سيكلفهم
�اب.
ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال�ج�ه��د وامل ��ال واألع �ص� َ
ال بيت في َ املدينة لم يفقد عزيزًا ،مثل
املدينة كمثل األرض السورية جميعها.
تختلف القصير اليوم عن معاملها في
أي زي ��ارة خ�ل�ال م��رح�ل��ة س��اب�ق��ة ،حيث
ع��ادت الحياة إل��ى شوارعها متجسدة
ّ
ب� �خ� �ط ��وات س� ��ك� ��ان ه� �ج ��روه ��ا س��اب �ق��ًا،
ورج �ع ��وا ي�ل�م�ل�م��ون ب�ق��اي��ا ال �ح �ي��اة في
ُ
هوائها وعلى جدرانها املتهدمة .هنا
تجد املحامي ال��ذي تهدم مكتبه يضع
كرسيًا متواضعًا ويجلس عند الباب،
ُمعلنًا عودته اليائسة ،ليقول رغ��م كل
ُ
ال �خ �س��ارات ال �ف��ادح��ة« :م ��ا زل � ُ�ت ه �ن��ا».

ّ
الحي املسيحي املواجه للكنيسة يبدو
وق � ��د ذه� �ب ��ت وح �ش �ت ��ه ب � �ع� ��ودة م�ع�ظ��م
ّ
املخيم على الحي اليوم
سكانه .األمان
ش� ّ�ج��ع أه �ل��ه ع �ل��ى وض ��ع الف �ت��ة ك�ب�ي��رة
وضعوا عليها صور شهداء من الحي
ينتمون إلى آل كاسوحة .للمرة األولى
اس�ت�ط��اع ه��ؤالء ال�ن��اس امل�ج��اه��رة بمن
ف�ق��دوا خ�لال األح ��داث األليمة ال�ت��ي مر
بها الحي .الشهداء الثالثة يتجسدون
ف��ي ص��ور عمالقة تبدو خلفها ص��ورة
ال �ك �ن �ي �س��ة امل� �ت� �ض ��ررة ج � � � ّ�راء ال �ق��ذائ��ف
وال��رص��اص .نساء متشحات بالسواد
يخرجن من الكنيسة باكيات .مشهدهن
في خضم محاوالت النهوض بالحياة
ّ ُ
بد هنا
داخل املدينة ،مثير للجدل .وال
من التوقف والسؤال« :هل من خطب؟!»،
ليأتي الجواب مطمئنًا ،إنما بصوت ال
يخلو من الفجيعة« :إنها ذكرى مضي
نصف سنة على استشهاد قريبهن».
ال�ك�ث�ي��ر م��ن امل �ع��ان��اة س�ي�م� ّ�ر ب�ه��ا أب�ن��اء
القصير مع كل خطوة يخطونها داخل

البلدة ،وأمام هذا الخراب املوجع الذي
ي �ن �ت �ف��ي م �ع��ه أي إح � �س ��اس ب��ذك��ري��ات
ال �ط �ف ��ول ��ة وامل� ��راه � �ق� ��ة ل� ��رج� ��ال ون �س ��اء
ل ��م ي �م �ل �ك��وا ف ��ي ح �ي��ات �ه��م م ��ن رح�ل�ات
وأس �ف ��ار س ��وى ه ��ذه م�س�ي��ره��م ال �ط��رق
امل �ت��واض �ع��ة .ال �ب��داي��ة ص�ع�ب��ة بالنسبة
إل��ى أه��ال��ي ال �ح��ي ،وت�ح�ت��اج إل��ى إرادة
ع��ال�ي��ة ال تنقصهم ،ه��م ال��ذي��ن سئموا
النزوح وعادوا إلى بيوت فقدت أجزاء
م ��ن ج ��دران� �ه ��ا ،وخ� ��اوي� ��ة م ��ن أث��اث �ه��ا.
ن �س��اء ي� �ب ��دأن ب�ت�ن�ظ�ي��ف م �ن��ازل �ه��ن من
الحجارة املتناثرة ،بمساعدة الرجال.
ّ
ُ
ام� ��رأة ه �ن��اك اف�ت�ت�ح��ت دك��ان �ه��ا ال�ق��دي��م
وب � ��دأت ب�ب�ي��ع ب �ع��ض امل � ��واد ال�ب�س�ي�ط��ة
ال �ت��ي ت �ل��زم ال �س �ك��ان ال �ع��ائ��دي��ن .ع�ج��وز
تجلس في صحن الدار املنكوب ،والذي
ت�ح��ول ب�ع��د ال��دم��ار إل��ى م��دخ��ل متهدم
لبيتها .االبتسامة على وجهها تبدو
تعجيزية؛ من أين أتت كل هذه الوداعة
أم��ام املشاهد املؤملة من حولها! ّ
شابة
ت �ق��ف م ��ع ذوي� �ه ��ا ت �ن �ظ��ر إل� ��ى ال �غ��رب��اء

ما زالت أعمال
تأهيل شبكات المياه
المتضررة جارية على
قدم وساق

املواطنون وجدوا أنفسهم فجأة مطالبني بالبدء من الصفر (األخبار)

ال ��زائ ��ري ��ن ل �ل �ب �ل��دة ،ت �ج��اه��ر ب�ح�م�ل�ه��ا
ال �ب �ن��دق �ي��ة ال �ت��ي ت�س�ت�خ��دم�ه��ا ال�ع��ائ�ل��ة
ل�ل��دف��اع ع��ن النفس ف��ي منطقة ال ي��زال
أب�ن��اؤه��ا غ�ي��ر م�ص��دق�ين أن حقبة ال��دم
ّ
ول��ت إل��ى غير رجعة .الجيران يلتفون
ح��ول بعضهم ف��ي س��اح��ة صغيرة بني
ّ
بيوتهم املتجاورة ،لحل بعض املشاكل
ال �ع��ال �ق��ة .م��ا زال� ��ت م�ش�ك�ل��ة امل �ي��اه أب��رز
م ��ا ي �ع��ان��ون��ه .ت ��راه ��م ي �ق �ت �ص��دون ف��ي
اس�ت�خ��دام امل��اء ال��ذي ت��وف��ره لهم بلدية
القصير عبر صهريج وح�ي��د يسعون
لتوفير آخر بمساعدة محافظة حمص.
رئ �ي �س ��ة ب �ل ��دي ��ة ال �ق �ص �ي��ر ش � ��ذا م � ��راد،
ّ
محجبة نشيطة ت�ب��ذل مجهودًا
ش��اب��ة
م �ض��اع �ف��ًا إلرض � ��اء ال �س �ك��ان ال�ح��ال�ي�ين
وج � � ��ذب ال� �ب ��اق�ي�ن ُم �ن �ه��م إل � ��ى ال� �ع ��ودة
إلح�ي��اء مدينتهم .قبيل زي��ارة محافظ
ح�م��ص للقصير ب��دت رئ�ي�س��ة البلدية
ً
م �ت��وت��رة ق �ل �ي�ل�ا .ل �س ��ان ح��ال �ه��ا ي �ق��ول:
ُ
ّ
إرضاء الجميع غاية ال تدرك ،وتذمرت
م ��ن ت � ّ
�وع ��د ب �ع��ض امل ��واط� �ن�ي�ن ب�ت�ق��دي��م
شكاوى للمحافظ .تقول امل��رأة« :فعلتُ
ُ
كل ما أستطيعه في ظل املتاح».
ال ��دول ��ة ال �س��وري��ة ت �ح��اول ج �ه��ده��ا في
مساعدة املواطنني على العودة وإعادة
تصليح ما يمكن إصالحه من منازلهم.
رئ�ي�س��ة ال�ب�ل��دي��ة تحمل ق��وائ��م بأسماء
أص �ح��اب ال �ب �ي��وت امل �ت �ض��ررة ،وت�ت��رق��ب
بقلق آلية توزيعها على أول دفعة من
السكان يتم التعويض لها بمقدار 100
ألف لكل عائلة .يبدو املبلغ زهيدًا نظرًا
إلى شخص خسر بيته ويحاول البدء
من جديد ،إال أن محافظة حمص تعتبره
ب�م�ث��اب��ة دف�ع��ة أول ��ى ع�ل��ى ط��ري��ق إع��ادة
اإلعمار الشامل .زي��ارة محافظ حمص
ك��ان ال ب� ّ�د منها إل��ى امل��دي�ن��ة امل�ن�ك��وب��ة.
سكان البيوت املهدمة يجلسون أمامها
س� ��اه �ي�ن ،ب �ي �ن �م��ا ي �م ��ر امل� �ح ��اف ��ظ ط�ل�ال
ال �ب��رازي بينهم ،يصافحهم وي� ّ
�زوده��م
فريقه باإليصاالت الالزمة للتوقيع على
قبض املبالغ املالية ّ
املقدمة ،وتقديمها
ل � �ه� ��م ف� � ��ي ذات ال � �ل � �ح � �ظ� ��ة .األس� � �ل � ��وب
امل�ب��اش��ر ف��ي إي �ص��ال ال�ت�ع��وي�ض��ات إل��ى
أصحابها غريب ع��ن أج��واء املواطنني
السوريني الذين غالبًا ما يغرقون في
روتني الدولة وبيروقراطيتها ،غير أن
البرازي يؤكد أن هذه الخطوة الفورية
ٌ
نابعة من توجيهات الرئيس السوري
ب �ش��ار األس ��دّ .
ووج ��ه امل�ح��اف��ظ بتقديم
ال �ت �س �ه �ي�ل�ات ل �ل �م ��واط �ن�ي�ن م� ��ن خ�ل�ال
اعتماد أي وثيقة تثبت ملكية العقار
امل �ت �ض��رر ف ��ي ع�م�ل�ي��ة ت �ق��دي��م ال�ط�ل�ب��ات
للحصول على التعويضات مع تعهد
امل ��واط� �ن�ي�ن ب��اس �ت �ك �م��ال أوراق ث �ب��وت
امللكية الحقًا.

مياه ومدارس وخبز
وأم ��ام ال��وض��ع ال�س�ي��ئ ل�خ��دم��ات امل �ي��اه ف��ي امل��دي�ن��ة
إثر سيطرة املسلحني لفترة طويلة على نبع «عني
التنور» الحيوي ،الذي استرجعه الجيش السوري
ف��ي م�ع��ارك ري��ف القصير ،م��ا زال��ت أع�م��ال تأهيل
شبكات املياه املتضررة جارية على ق��دم وس��اق.
ح��ل م�ش�ك�ل��ة امل �ي��اه ،م��وق �ت��ًا ،ج ��اء م��ن خ�ل�ال ط��رح
املشكلة على املحافظ ال��ذي ّ
وج��ه ب��زي��ادة صهريج
إض��اف��ي ك�م�خ��رج آن ��ي ألزم ��ة ال �س �ك��ان ال�ع��ائ��دي��ن.
أزمات عديدة يطرحها األهالي على زوار مدينتهم،
ول��م ي�غ�ف�ل��وا ال�ح��دي��ث ع�ن�ه��ا خ�ل�ال زي ��ارة امل�ح��اف��ظ
األخيرة للقصير .فاملدارس على األبواب وال ّبد من

ّ
املجمع التربوي وترميم ما يمكن ترميمه
تجهيز
فيه في محاولة الستقبال الطالب بشكل مبدئي
دون أي وثيقة ،إذ يتم بذلك إعطاء الفرص الالزمة
أله��ال��ي ال �ط�لاب ،ب�ه��دف اس�ت�ك�م��ال وث��ائ��ق أبنائهم
املفقودة خالل األحداث الدامية التي دمرت بيوتهم
بما فيها.
العمل هو أبرز املظاهر
إلى
اآللي
املخبز
عودة
مشهد
ّ
َ
األسود الذي يغلف كل شيء ،حيث
جمالية في ظل
تشي عيون الناس الخارجني منه يحملون خبزهم
بغد فضل .فالخبز
بالكثير من وع��ود الحياة لهم ٍ
وح� ��ده ي� ّ
�رس��خ م�ع�ن��ى االس �ت �م��رار ال�ح�ق�ي�ق��ي ل��دى

املواطنني الحاملني بمستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا
م��ن امل��اض��ي ال�ق��ري��ب ال ��ذي أرخ ��ى ب�ظ�لال��ه ع�ل��ى كل
املظاهر الجامدة في املدينة .الوعود كبيرة من الدولة
بقدر آم��ال السكان بإعادة افتتاح مركز «عمران»
وت��زوي��ده ب��امل��واد األس��اس�ي��ة للبناء ،ب��اإلض��اف��ة إلى
قرب إعادة افتتاح محطة «الشعلة» لتزويد ًاملواطنني
ب ��ال ��وق ��ود ل �ت �س �ه �ي��ل ت �ح��رك��ات �ه��م وخ� ��دم� ��ة ألم ��ور
يومياتهمُ .
ّ
التحدي كبيرًا بالنسبة إلى
وهنا يبدو
املواطنني والدولة بذات الدرجة ملغالبة الواقع الصعب
ّ
وتوجهت
ملدينة مثيرة للجدل شغلت اإلعالم العاملي
إليها األنظار لفترة غير قصيرة.
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تقرير
رسائل إلى المحرر

بين الكيميائي والضربة نحو ترسيم لخطوط

مجلس القضاء ينفي

امللف الكيميائي واحد من
حلقات الحرب في سوريا،
لكن معالجته ال تصب في
خانة انهائها .وما حصل
اخيرًا يفتح بابًا واسعًا أمام
احتماالت ترسيم خطوط
التماس بني املناطق السورية
الى اجل غير محدود

أوردت «األخ �ب��ار» ()2013/9/9
خبرًا في عنوان «عراك قضائي»
ضمن فقرة «علم وخبر» ،ذكرت
فيه أن��ه «خ�لال اجتماع ملجلس
ال �ق �ض��اء األع� �ل ��ى ح �ص��ل خ�لاف
ب�ي��ن اث � �ن�ي�ن م� ��ن األع� � �ض � ��اء ك ��اد
يتطور إل��ى ت�ض��ارب ب��األي��دي»،
ّ
عار
يهمنا أن نبينّ أن ً هذا
الخبر ٍ
ً
عن الصحة جملة وتفصيال.
املكتب اإلعالمي ملجلس
القضاء األعلى

♦♦♦

قوى األمن تقوم
بواجباتها
ورد في «األخبار» ()2013/9/6
م��وض��وع تحت ع �ن��وان« :ال أمن
داخلي في قرى الحدود» ...وأنه
«بالكاد يصبح وج��ود عناصر
ق��وى األم��ن الداخلي افتراضيًا،
بعدما فرغت مخافرهم منهم»،
وأنه بتاريخ  2013/9/3تقدمت
دورية إسرائيلية مؤللة باتجاه
ال � �ح � ��دود م� ��ع ب� �ل ��دة ال �ع��دي �س��ة،
ف �ت��وج��ه أح � ��د امل ��واط� �ن�ي�ن ن�ح��و
بلدة العديسة ملعرفة ما يجري
عند ال �ح��دود ،ليفاجأ ب��أن باب
امل �خ �ف��ر م �ق �ف��ل ول �ي �ت �ب�ّي�نّ ف ��ي ما
بعد أنه كان هناك عنصر واحد
ف ��ي امل �خ �ف��ر خ� ��رج م �ن��ه ب��ات �ج��اه
ال � � �ح� � ��دود مل� �ع ��رف ��ة م � ��ا ي �ح �ص��ل
ع�ن��ده��ا ،وت �ط��رق امل��وض��وع إل��ى
«العديد» و«العتاد» في املخافر
وال �ن �ق��ص ال �ف��اض��ح ف �ي �ه ��ا ...إن
امل ��دي ��ري ��ة ال �ع ��ام ��ة ل� �ق ��وى األم ��ن
ال��داخ �ل��ي إذ ت�ن�ف��ي م��ا ورد في
سياق الخبر توضح ما يأتي:
ً
أوال :إن� ��ه أث� �ن ��اء ت �ق��دم ق� ��وة من
ال�ع��دو اإلسرائيلي إل��ى محاذاة
الشريط الشائك توجهت دورية
برئاسة رئيس مخفر العديسة
إل� ��ى امل �ن �ط �ق��ة ح �ي��ث ك ��ان ��ت أول
الواصلني إلى املكان ،باإلضافة
إلى دورية من مفرزة استقصاء
ل � �ب � �ن� ��ان ال � �ج � �ن� ��وب� ��ي وأع � �ل � �م� ��وا
األج �ه��زة األم �ن �ي��ة امل�ع�ن�ي��ة ال�ت��ي
اتخذت اإلجراءات املناسبة.
ث��ان �ي��ًا :إن م �خ �ف��ر ال �ع��دي �س��ة لم
ً
يكن مقفال كما ورد ف��ي الخبر،
ب��ل ك ��ان داخ �ل��ه ح� ��ارس ال�ث�ك�ن��ة
وعنصران آخران.
ثالثًا :إن مخافر وقطعات قوى
األم��ن الداخلي ومنها املنتشرة
في املناطق الحدودية ،وبالرغم
م � �م� ��ا ت� �ع ��ان� �ي ��ه م � ��ن ن � �ق� ��ص ف��ي
ال�ع��دي��د وال�ع�ت� ّ�اد ،إال أن�ه��ا تقوم
بواجباتها وتنفذ املهام املنوطة
بها وه��ي تحقق إن�ج��ازات على
م�خ�ت�ل��ف ال �ص �ع��د ،س� ��واء لجهة
ال � �ج� ��رائ� ��م ال� �ج� �ن ��ائ� �ي ��ة ك��ال �ق �ت��ل
وال � �س� ��رق� ��ة وت� ��وق� ��ف ع �ص��اب��ات
تجار امل�خ��درات وضبط كميات
ك �ب �ي��رة م �ن �ه��ا ،أم ل�ج�ه��ة تفكيك
ال�ش�ب�ك��ات اإلره��اب �ي��ة وش�ب�ك��ات
ع� � �م �ل��اء ال � � �ع� � ��دو اإلس� ��رائ � �ي � �ل� ��ي
وت � ��وق� � �ي � ��ف أف� � � ��راده� � � ��ا وض� �ب ��ط
أدواتهم ومعداتهم.
رئيس شعبة العالقات العامة
املقدم جوزف مسلم

هيام القصيفي
ت��رس �ي��م م �ن��اط��ق ال �ق �ت ��ال داخ � ��ل س��وري��ا
يكاد يكون اليوم العنوان الوحيد الذي
ت �خ �ل��ص ال �ي ��ه ق� � ��راءة أوس� � ��اط س�ي��اس�ي��ة
مطلعة ف��ي ل�ب�ن��ان ،ب�ع��د ت �ط��ورات االي ��ام
االخيرة ،والكشف عن مفاوضات أميركية
ـــ روسية ـــ ايرانية حول امللف الكيميائي
ف� ��ي س � ��وري � ��ا ،وامل� � � �ش � � ��اورات االم �ي��رك �ي��ة
ال� ��داخ � �ل � �ي� ��ة وال � ��دول� � �ي � ��ة ح � � ��ول ال� �ض ��رب ��ة
العسكرية على سوريا .فالوضع السوري
يذهب ،شهرًا بعد آخر ،الى مزيد من الفرز
الداخلي وال��ى مزيد من ترسيم الحدود
الداخلية ب�ين مناطق القتال ،ف��ي مشهد
سبق للبنان ان خبره ايام حربه الطويلة.
اليوم ،ومع انتقال حرب سوريا الى فصل
جديد يتعلق بامللف الكيميائي ،يصبح
الكالم عن حرب طويلة وعن مناطق نفوذ
ب�ي�ن امل �ج �م��وع��ات ال�ط��ائ�ف�ي��ة وال�ع�س�ك��ري��ة
امرًا واقعًا.
وب �ح �س��ب ه ��ذه ال � �ق� ��راءة ،ف ��ان م ��ا حصل
م��ن ت �ط��ور ي�ت�ع�ل��ق ب��ال �س�لاح الكيميائي
ال ي��دخ��ل م �ب��اش��رة ف��ي االزم � ��ة ال �س��وري��ة
بمعنى اجتراح حل نهائي لها ،بل يعني
ان �ه��اء ف�ص��ل م��ن ف �ص��ول ال �ح��رب ،بعدما
ح�ص�ل��ت واش �ن �ط��ن ع �ل��ى م ��ا ت ��ري ��ده منذ
ان ل� ّ�وح��ت ب��ال �خ �ي��ار ال �ع �س �ك��ري ك�ض��رب��ة
ت��أدي �ب �ي��ة ت�ت�ع�ل��ق ب��ال �س�لاح ال�ك�ي�م�ي��ائ��ي،
ل�ي��س اك �ث��ر .ف��ال�ت�ه��وي��ل ب��ال�ض��رب��ة اع�ط��ى
املفعول الذي تريده واشنطن ،وهذا كالم
ق�ي��ل ف��ي ال��دوائ��ر املعنية واالك �ث��ر ج��دي��ة،
من دون ان تحصل الضربة ،بغض النظر
عن كل التأويالت بانتصار فريق النظام
او املعارضة وخسارة الرئيس االميركي

ب��اراك اوب��ام��ا .وال سيما اذا وض��ع هدف
ال�ض��رب��ة ف��ي م�ن�ح��اه االص �ل��ي ول�ي��س في
ال�ت��رج�م��ات ال �ت��ي اع�ط�ي��ت ل��ه محليا بني
قوى  8و 14آذار ،او في صفوف املعارضة
السورية او النظام نفسه.
وت �ع �ي��د ه ��ذه ال� �ق ��راءة ال �ت��ذك �ي��ر بمسلمة
ت��رت�ك��ز ع�ل�ي�ه��ا ه ��ذه االوس � ��اط ف��ي اع ��ادة
رس��م امل�ش�ه��د ال �س��وري ،وتتعلق ب��ال��دور
االميركي ال��ذي قوبل ف��ي االي��ام االخيرة
ب� �ح� �م� �ل ��ة م � �ن ��اه � �ض ��ة .م � ��ع ال � �ت ��ذك � �ي ��ر ان
واشنطن لم تتدخل في االزم��ة السورية
منذ ان��دالع�ه��ا قبل اك�ث��ر م��ن ع��ام�ين ،رغم
امل �ط��ال �ب��ات امل �ت �ك��ررة م��ن دول ف��اع�ل��ة في
املنطقة .ال ب��ل ان االن�ك�ف��اء االم�ي��رك��ي عن
التدخل ساهم ال��ى ح��د كبير ف��ي اح��داث
خ�لاف��ات ب�ين واش�ن�ط��ن وع��واص��م عربية
وم �ن �ه��ا ال ��ري ��اض .ك ��ان االم �ي��رك �ي��ون وال
ي��زال��ون ي�ع�ت�ق��دون ان كلفة ع��دم ال�ت��ورط
ف��ي س��وري��ا اق��ل م��ن كلفة ال �ت��ورط .ولعل
التدخل البارز الوحيد كان ادراج «جبهة
النصرة» على الئحة املنظمات االرهابية،
م� ��ا اع� �ت� �ب ��ره خ� �ص ��وم ال� �ن� �ظ ��ام ال� �س ��وري
حينها انه يصب في مصلحته.
وم ��ا ع ��دا م �ط��ال �ب��ات واش �ن �ط��ن امل �ت �ك��ررة
للرئيس بشار االس��د باالنصياع لرغبة
شعبه والتنحي ،من دون ان يترافق ذلك
م��ع دع ��م امل �ع��ارض��ة ال �س��وري��ة ب��ال�س�لاح،
خ�ل�اف ��ا ل � ��دول اخ � � ��رى ،دخ� �ل ��ت واش �ن �ط��ن
ع �ل��ى خ ��ط االزم� � ��ة م �ن��ذ اش �ه ��ر ف ��ي م�ل��ف
االس� �ل� �ح ��ة ال �ك �ي �م ��ائ �ي ��ة ،ع� �ب ��ر ال �ت �ح��ذي��ر
ال��ذي اطلقته املتحدثة باسم الخارجية
االم�ي��رك�ي��ة فيكتوريا ن��والن��د ف��ي ك��ان��ون
الثاني املاضي ،للرئيس السوري من ان
استخدام هذه االسلحة خط أحمر .وجاء
هذا التحذير ليقابل ّ
برد روسي ّ
عبر عنه
وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف
نفسه ال��ذي يخوض اليوم معركة وضع
هذا السالح في يد املجتمع الدولي حني
ق� ��ال« :ح �ت��ى ال �س��اع��ة ت�ش�ي��ر م�ع�ل��وم��ات�ن��ا
امل�ت�ط��اب�ق��ة م��ع م�ع�ل��وم��ات ال�غ��رب�ي�ين ال��ى
ان االسلحة الكيميائية تحت السيطرة.
جمعتها ال�س�ل�ط��ات ال �س��وري��ة ف��ي مركز
او اثنني ،فيما كانت موزعة في مختلف
ان � �ح ��اء ال� � �ب �ل��اد» .م ��ع ال �ع �ل��م ان ال �ن �ظ��ام
السوري كان يحاذر ،حتى اليوم ،الحديث
العلني عن السالح الكيميائي (وقد دفع

األزمة السورية أمام خطوط تماس لحرب طويلة األمد (أ ف ب)
املتحدث باسم وزارة الخارجية السورية
ج �ه��اد م �ق��دس��ي ،آن� � ��ذاك ،ث �م��ن ت�ص��ري�ح��ه
في صيف ع��ام  ،2012ب��أن ه��ذه االسلحة
م�خ��زن��ة ل ��دى ال �ق��وات امل�س�ل�ح��ة ال�س��وري��ة
ولن تستخدم في االحداث السورية).
من هنا تصبح الضربة االميركية فصال
من فصول الحرب السورية ال خاتمة لها.
فاملناقشات االميركية التي تسربت في
ت�ق��اري��ر غ��رب�ي��ة ،رك��زت ف��ي شكل منهجي
على سلسلة من االحتماالت التي تناولت
ق �ب��ل ال �ه �ج��وم ال �ك �ي �م �ي��ائ��ي ف ��ي ال �غ��وط��ة
الشرقية ،امكان تنفيذ عمل عسكري بعيد
عن التدخل املباشر في الحرب ،سواء عبر
اقامة منطقة حظر جوي او منطقة عازلة
تتمكن فيها ق��وات املعارضة امل��درب��ة في

دول حليفة ،من العمل النوعي.
وت� � ��درج� � ��ت امل � �ن� ��اق � �ش� ��ات ب� �ع ��د ال� �ه� �ج ��وم
ال �ك �ي �م �ي��ائ��ي ل �ت �ت �ن��اول ت �ف �ص �ي�لا ن��وع�ي��ة
ال �ض ��رب ��ة ،وه� ��ل ه ��ي ض��رب��ة «ع �ق��اب �ي��ة ـ�ـ�ـ�ـ
ت��أدي�ب�ي��ة» او ض��رب��ة ن��وع�ي��ة الس�ت�ه��داف
م��راك��ز رم��زي��ة م��ع مناقشة شاملة ملغزى
استهدافها ،او ضربة م�ح��دودة ،وصوال
ال� ��ى درس ض��رب��ة م��وس �ع��ة م ��ن دون ان
تهدف الى كسر النظام السوري.
ش��ددت ه��ذه التقارير على اهمية القيام
بضربة عسكرية الجبار النظام السوري
على تسليم سالحه الكيميائي .ولكن هذا
الخيار يفترض حكما بحسب املناقشات
االخ� ��ذ ف��ي االع �ت �ب��ار «امل �ف �ه��وم ال��واس��ع»
للسالح الكيميائي واالس�ل�ح��ة املختلفة

تقرير

و«ب ْت َع ِّدي»
الجماعة والمستقبل :مرحلة ِ

باعدت ساحات مصر بني
الجماعة اإلسالمية وتيار
املستقبل .اعترض إخوان
لبنان على مواقف الرئيس
سعد الحريري من االنقالب
على حكم إخوان مصر .ال همّ،
مسألة وقت ،وتعود كما
كانت .سوريا تجمع
فراس الشوفي

ما تجمعه سوريا ّ
تفرقه «رابعة العدوية»،
مرحليًا .ه��ذه ح��ال إم��ارة قطر ومملكة آل
سعود .هذه حال الجماعة اإلسالمية في
لبنان وت� ّ�ي��ار املستقبل .ل��م تكن الجماعة
يومًا حليفًا للرئيس رفيق الحريري ،وال
خصمًا طبعًا .العالقة ملتبسة دائمًا.
وبعد اغتيال الحريري ،جمع ّ
الدم الساخن
األصدقاء ـــــ األعداء ،كما جمع األعداء ،في
عالقة ملتبسة أي�ض��ًا .ال تخفي الجماعة
اإلسالمية أنها تشعر دائمًا بالغنب .وهي
ع� ّ�ب��رت أك �ث��ر م��ن م ��رة ع��ن اس�ت�ي��ائ�ه��ا من
«ط�م��ع» املستقبل باملقاعد النيابية ،في
مناطق ت��رى الجماعة نفسها فيها رقمًا
يؤهلها لنيل نائب .وربما أكثر من ذلك،
الجماعة التي بدأت تبتعد عن حزب الله

روي � �دًا روي � �دًا ب�ع��د تفجير ال �س��ان ج��ورج
 ،2005ل ��م ت �ج��د ف ��ي امل�س�ت�ق�ب��ل االم �ت �ن��ان
امل �ط �ل��وب ،وال � ��ذي ُي �ص��رف ف��ي ح�س��اب��ات
ال �س �ي��اس��ة ،ب��امل �ق��اع��د ال �ن �ي��اب �ي��ة وح��ده��ا.
ّ
والحصة التي تستأهلها الجماعة حكمًا
هي أكبر من تلك التي حصلت عليها في
انتخابات .2009
يقتنع إخ��وان لبنان بأنهم ّ
قوة وازن��ة في
صيدا وبيروت وطرابلس والضنية ،وقوة
موجودة في البقاع ،وأساسية في إقليم
ال� �خ ��روب .وال ي�ن�ف��ك م �س��ؤول��و ال�ج�م��اع��ة
ف ��ي امل �ن��اط��ق ع ��ن ت �ع ��داد األص� � ��وات ال�ت��ي
ّ
وتجيرها
بإمكان الجماعة أن تحصدها
ل �ت �ح��ال �ف��ات �ه��ا االن �ت �خ��اب �ي��ة .ع �ل��ى س�ب�ي��ل
«الحليف» طبعًا.
تذكير
ّ
ل��م ي�ك��ن ال ��ن ��زاع ال �س �ع��ودي ـ�ـ�ـ ال �ق �ط��ري قد
ً
ب� ��دأ ي��أخ��ذ ش �ك�ل�ا ج��دي��ًا ف ��ي ل �ب �ن��ان قبل
ّ
تحوالت مصر ،ول��م تؤثر عالقة الثنائي
على عالقة الجهات املرتبطة بالدولتني
بمعزل
الخليجيتني في الداخل اللبناني،
ٍ
طبعًا عن بعض النفور الذي أصاب بعض
الشخصيات وال�ج�م��اع��ات املنغمسة في
أع �م��ال أم�ن�ي��ة ف��ي ط��راب�ل��س وب �ي ��روت ،إذ
بدأت تتنازع في ما بينها.
�ات ح��ادة.
أف��رز املشهد امل�ص��ري اص�ط�ف��اف� ٍ
رب �م��ا ألن ��ه إع�ل�ان ان �ت �ه��اء م��رح �ل��ة ،ودور،
وسياسة إقليمية ج��دي��دة .وص��ل الوهج
ع�ن��ده��ا إل ��ى ل �ب �ن��ان ،ف� ّ�أي��د ال��رئ �ي��س سعد
ال �ح��ري��ري خ �ط��وات ال�ج�ي��ش امل �ص��ري في
رسالة إلى الحكم املصري الجديد« ،فاقد

ف��ي نظر أكثر م��ن م�س��ؤول مستقبلي في
املناطق ،هي حليف «صنديد» ،على الرغم
من الفتور اآلن.
رس��ال��ة ال�ح��ري��ري ك��ان��ت إع�ل�ان اصطفاف
ط�ب�ي�ع��ي إل ��ى ج��ان��ب امل��وق��ف ال �س �ع��ودي،
الداعم والدافع واملساند للجيش املصري،
ولعزل مرسي ،ومعه األمير حمد ووزي��ر
ّ
املستجد في
خارجيته وال ��دور ال�ق�ط��ري
املنطقة عمومًا .وبعيدًا عما حصل على
األرض ،من تنافر في جسمي التنظيم ،بدا
عماد الحوت على رسالة
تعليق النائب ً
ال� �ح ��ري ��ري ع�ل�ان �ي ��ة ع �ل��ى ص �ف �ح �ت��ه ع�ل��ى

ال�ش��رع�ي��ة» و«م�ن�ت�ه��ك ال�س�ل�ط��ة» ف��ي نظر
اإلخ��وان .وأي��دت الجماعة عودة الشرعية
إل��ى ال��رئ�ي��س «امل �ع��زول» واملعتقل محمد
مرسي ،وانخرطت في الدفاع عن التنظيم
العاملي  ...من بعيد.
ول�لأم��ان��ة« ،ص�ي��ت» الجماعة اإلسالمية
ّ
في لبنان ال يمكن مقارنته بذلك املتعلق
ب��اإلخ��وان ،ال��ذي يقول عنه املستقبليون
قبل س��واه��م إن��ه «س �ي��ئ» ،وب��أن أس��وأ ما
ي�م�ك��ن أن ي �ح��دث مل�ص��ر ه��و أن يحكمها
اإلخوان املسلمون .وال ّ
شك بأنك لن تسمع
هذا الخطاب عن إخوان سوريا! الجماعة،
ً
ّ
علق الحوت على رسالة الحريري عالنية على صفحته على «الفيسبوك» (مروان طحطح)
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تحليل إخباري

التماس في سوريا

التي تستخدم في هذا االطار.
ت��زام �ن��ت ه ��ذه امل �ن��اق �ش��ات االم �ي��رك �ي��ة مع
اجتماعات عسكرية رفيعة ج��رت أخيرًا
ف��ي م�ن�ط�ق��ة ال �ش��رق االوس� � ��ط ،وت �ن��اول��ت
تقويم مخاطر ال�ض��رب��ة العسكرية على
س��وري��ا ومخاطر ع��دم القيام ب�ه��ا ،جرت
خاللها اح��ادي��ث مفصلة ح��ول ارت��دادات
ال�ض��رب��ة .وت�م�ح��ورت االج�ت�م��اع��ات ح��ول
اس �ئ �ل��ة م �ح ��ددة م ��ن ن ��وع «م ��ا اذا ك��ان��ت
ال �ض��رب��ة ال�ت��أدي�ب�ي��ة امل� �ح ��دودة ي�م�ك��ن ان
ت �ق��وي م��وق��ف ال �ن �ظ��ام ال � �س� ��وري ،وع�م��ا
اذا ك��ان��ت ال �ض��رب��ة ال�ف��اع�ل��ة ت �ع��زز وض��ع
ال�ج�ب�ه��ات االص��ول �ي��ة ،اض��اف��ة ال ��ى درس
احتماالت ح��دوث ردود فعل على ال��دول
املشاركة واملساندة للضربة» .مع العلم

ان واش�ن�ط��ن ل��م تنظر ب��ارت�ي��اح ال��ى عدم
جدية الدول العربية واالوروبية الرافضة
للنظام السوري ،في دعم مسار الضربة
ولو بحدها التأديبي ،فالدول العربية لم
تكلف نفسها عناء االنعقاد على مستوى
رفيع ،على غرار الدول االوروبية من اجل
مناقشة ملف بهذه الخطورة.
خالصة هذه النقاشات ،افضت الى قرار
بالضربة العسكرية ،لكن مع وقف التنفيذ،
ب �ع��دم��ا الح ��ت ب � ��وادر ت �ق��دم امل �ف��اوض��ات
االيرانية ــــ الروسية ــــ االميركية قبل قمة
مجموعة الدول العشرين التي عقدت في
سان بطرسبورغ .وثمة اوس��اط لبنانية
مطلعة ت�ت�ح��دث ع��ن ان م �ص��در ال�ع��رض
ال ��روس ��ي ب�ت�س�ل�ي��م االس �ل �ح��ة ال�ك�ي�م��ائ�ي��ة
ه ��و ط �ه ��ران ال �ت��ي ط��رح �ت��ه ع �ل��ى روس �ي��ا
ق �ب��ل ق �م��ة م �ج �م��وع��ة ال � � ��دول ال �ع �ش��ري��ن،
وبعلم ام�ي��رك��ي ،وان روس�ي��ا وج��دت فيه
ف��رص��ة ل�ل�ت��راج��ع ع��ن دع ��م غ�ي��ر م�ش��روط
للنظام السوري ،لذا كان استدعاء وزير
ال �خ��ارج �ي��ة ال �س��وري وص �ي��اغ��ة االخ ��راج
ع�ل��ى ال�ن�ح��و ال ��ذي ج ��رى ف �ي��ه .م��ع االخ��ذ
في الحسبان ان امللف السوري هو واحد
م��ن امل�ل�ف��ات ال �ت��ي ت�ت�ن��اول�ه��ا امل�ف��اوض��ات
الروسية ــــ االميركية التي تتناول قضايا
اوروبية ودولية متنوعة يحاول البلدان
ايجاد تسويات حولها.
وف�ي�م��ا ي�ن�ت�ظ��ر ان ت��أخ��ذ م�ع��ال�ج��ة امل�ل��ف
الكيميائي وقتا طويال بسبب صعوبة
ح�ص��ر ه��ذه االس�ل�ح��ة وت �م��دده��ا وخ��وف
ال �غ��رب م��ن ت�س��رب�ه��ا ال ��ى ح�ل�ف��اء ال�ن�ظ��ام
ال� �س ��وري وال �خ �ش �ي��ة م ��ن ت �ع��ذر ت�ن�ف�ي��ذه،
يبقى ان ثمة ق��رارًا بالضربة العسكرية
ال يزال متخذا ،ولم يلغ .وفي املقابل ثمة
معارك تدور في اكثر من منطقة سورية،
تراجع الحديث عنها في ظل الكالم عن
االسلحة الكيميائية .لكن اع��ادة تسليط
الضوء على ما جرى في معلوال ،وغيرها
م��ن امل �ن��اط��ق ،ي�ف�ت��ح امل �ج��ال م �ج��ددا ام��ام
كالم من نوع آخر ،يتعلق بموازين القوى
وامكان فتح مجال مد املعارضة بالسالح
النوعي ،وبتحديد خطوط التماس بني
امل �ع��ارض��ة وال �ن �ظ��ام ف��ي ح ��رب ق��د ت�ك��ون
طويلة االم��د على غ��رار ما ب��دأ في لبنان
ع��ام  1975ول��م ي�ن�ت��ه ب�ع��د ،وان اختلفت
اوجه الصراع فيه.

 14آذار7= 1 + 1 :
ه��ذي��ن ال�خ�ي��ار وال�ت�ه��دي��د ي��ؤث��ر سلبًا ع�ل��ى امل�ع��ارض��ة
يحيى دبوق
املسلحة وعلى راعيها العربي واإلقليمي ،وبطبيعة
ل��م تنتهِ ال�ح��رب ف��ي س��وري��ا .انتهت ج��ول��ة ،وإن كانت الحال ،على قوى الرابع عشر من آذار .فسالح التدخل
ل� ّت�ك��ون م�ص�ي��ري��ة ،وب�ق�ي��ت ج ��والت .ال �ق��در املتيقن هو العسكري ما بعد الضربة لم يعد كما كان عليه قبلها.
أن ال �ت��دخ��ل ال�ع�س�ك��ري ال �خ��ارج��ي ف��ي س��وري��ا ابتعد الخاسر األكبر في التسوية السياسية املتبلورة ،أخيرًا،
عن ساحة االقتتال ،وف��ي الوقت نفسه ،لم يعد سيفًا ه��و ال��دول وال�ج�ه��ات العربية واإلقليمية ،س��واء نقل
السالح الكيميائي إلى خارج سوريا أو ّ
مصلتًا يجري التهديد به كما كان عليه سابقًا.
دمر أو وضع
وتهديدات
للتراجع األميركي تداعيات ،ويحمل فرصًا
تحت رقابة دول�ي��ة ،أو ـــ وه��و األرج��ح ـــ تحول مصير
ّ
أعداء
لجهة
لجميع األطراف .إال أن تأثيراته السلبية،
هذا السالح إلى مادة سجال واهتمام رئيسيني غربيًا،
ّ
سوريا ،أكبر بكثير من فرصه .ه��ذا هو القدر األكيد .ض�م��ن م�ف��اوض��ات وأخ ��ذ ورد ،ق��د ت�ط��ول ب�ق��در إط��ال��ة
ف��ي ج�ه��ة س��وري��ا وح�ل�ف��ائ�ه��ا ،ق��د ي �ك��ون ف��ي ال�ف��رم�ل��ة ال �ح��رب .مستوى خ�س��ارة ال ��دول العربية واإلقليمية
العسكرية األميركية فرص كبيرة جدًا تفوق ،بأشواط ،الداعمة واملحركة للحرب على النظام ال�س��وري ،جاء
ما تحمله من تهديد وخسائر.
ب�ق��در ال�ت�ط�ل�ع��ات وال��ره��ان��ات ال�ت��ي ك��ان��ت ق��ائ�م��ة على
إال
يكون.
ولن
للشماتة،
ّلبنانيًا ،ليس هذا هو الوقت
التدخل العسكري امل��أم��ول .للحظة ،أو ألي��ام ،شعرت
ّ
هو
لبنان
في
من
بعض
مشكلة
أنه ال بد من القول إن
ه ��ذه ال� ��دول ب ��أن م�ش��روع�ه��ا على
ح�ص��ر اآلم� ��ال ب��ال�س��اح��ة ال�س��وري��ة
صعيد املنطقة ب��ات ف��ي متناول
ال غ �ي��ر ،وان �ت �ظ��ار خ�ط��ط اآلخ��ري��ن
اليد ،وأن هزيمة أعدائها محققة.
ووع� ��وده� ��م ،ف ��ي ظ ��ل ق �ص��ور ال�ي��د
وهنا ،أيضًا ،الخيبة كارثية ،وهي
وفقدان عناصر القوة.
بقدر التوقعات واآلمال املفرطة.
مشكلة بعض
هي
آذار
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ول �ع��ل أص� ��ل م�ش�ك�ل��ة
ف� � ��ي امل � � �ق � ��اب � ��ل ،أث � �ب � �ت� ��ت س� ��وري� ��ا
ّ
هي
لبنان
في
من
�وا»
�
�
�
«رك
�د
�
ق
�
ل
م � ��ادة ال ��ري ��اض� �ي ��ات.
وح�ل�ف��اؤه��ا أن�ه��ا تملك ق��درة ردع
بالساحة
اآلمال
حصر
وأبدعوا
األجنبية
كثيرًا على اللغة
ج ��دي ��ة ال ش �ك �ل �ي��ة ،وه � ��ي ق � ��ادرة
ذات
تكن
فلم
الرياضيات،
فيها ،أما
على منع التدخل العسكري ،وإال
السورية ال غير
مبدعون
هم
إليهم.
بالنسبة
ش��أن
ل�ك��ان��ت ال �ض��رب��ة ق��د ح�ص�ل��ت ،وال
�ون
�
م
�
ه
�
ف
�
ي
و
�ة،
�
ي
�ز
�
ي
�
ل
�
ك
�
ن
اإل
�م
�
ه
�
ف
ف ��ي
إم �ك��ان ل�ل�م�ج��ادل��ة ف��ي أن�ه��ا كانت
�ة
�
ي
�
ف
�ر
�
ح
�
ب
�ة
�
ي
�
ك
�ر
�
ي
�
م
األ
�ود
�
�
ع
�و
�
�
ل
ا
ك ��ل
لتحصل .وفي الوقت نفسه ،ثبت
ّ
من
يمنعهم
الرياضيات
في
قصورهم
أن
إال
ومهنية،
أنه إلى جانب قدرة ال��ردع الفاعلة ،تتحلى سوريا
إدراك حدود القوة لدى «حلفائهم» ،وفي الوقت نفسه ،وحلفاؤها بحكمة ومسؤولية الفتتني .لقد ك��ان أداء
مستوى القوى لدى خصومهم وأعدائهم ،فليس في كل هذا املحور حاسمًا وحكيمًا ،واستطاع أن يكشف أو
ّ
مرة تسلم
الجرة .الحسابات لدى األميركيني والغرب يظهر محدودية القدرة ل��دى ال��والي��ات املتحدة ،ليس
في
حلفائهم
حسابات
في
لكن
اثنني.
يساوي
أن 1 + 1
من وجهة نظر أعدائها وحسب ،بل لدى صانع القرار
حتى
أو
سبعة،
أو
�ة،
�
ث
لا
�
ث
تكون
النتيجة
�إن
�
ف
لبنان،
في واشنطن وأيضًا حلفائه .استطاع محور املقاومة
ّ
قدراتهم.
من
بكثير
أكبر
توقعاتهم
مئة.
أن يضع أعداءه أمام خيارين مرين ،وهو ما كشف عنه
عما
يختلف
�ا
�
ي
�ور
�
س
�ي
�
ف
العسكرية
�ة
�
ب
�ر
�
ض
�
ل
ا
�ل
�
ب
�
ق
م��ا
وزي��ر الحرب اإلسرائيلي موشيه يعلون ،ال��ذي أشار
لال
�
خ
ًا،
ر
�
ي
�
خ
أ
�در
�
ص
�ي
�
ج
�
ي
�
ت
�را
�
ت
�
س
ا
�ف
�
ص
و
�ذا
�
ه
�ا.
�
ه
�د
�
ع
ب�
في سياق توصيفه لواقع ما قبل التراجع العسكري
أحد
عن
سوريا،
في
الغربي
العسكري
التدخل
محاولة
األميركي الى أنه سواء قامت الواليات املتحدة بضربة
ق��ادة ال��راب��ع عشر م��ن آذار .لقد ثبتت صحة م��ا قاله ،أو ال ،ف�ل�ل�خ�ي��اري��ن ت��داع �ي��ات س�ت��ؤث��ر ع�ل��ى إس��رائ�ي��ل
إنما غير ما كان يقصد.
واملنطقة.
أو
�ت
�
ق
�و
�
م
�وط،
�
ق
�
�
س
�ى
�
�
ل
إ
�ر
�
ي
�
ش
م ��ا ح �ص��ل ح �ت��ى اآلن ي �
م� ��ع ذل � � ��ك ،ال � �ح� ��رب ف� ��ي س� ��وري� ��ا وع �ل �ي �ه ��ا ،ل� ��م ت �ن �ت��هِ ،
�ا،
�
ي
�ور
�
س
�ي
�
ف
�ي
�
ج
�ار
�
خ
�
ل
ا
�ري
�
ك
�
س
ن �ه��ائ��ي ،ل�ل�ت��دخ��ل ال �ع �
وستتواصل ،لألسف .ليس لدى أعداء النظام ّ السوري
ّ
النظام،
إسقاط
الى
املفضي
التدخل
وباتجاهيه :أصل
خيارات غير متابعة املعركة .إال أن القدر املتيقن ،حتى
ّ
سياسي
حل
�ى
�
ل
إ
أيضًا،
املفضي،
�ه،
وأص��ل التهديد ب�
اآلن ،ه��و أن ال�ن�ظ��ام وح �ل �ف��اءه ان �ت �ص��روا ف��ي الجولة
وسقوط
نفسها.
العسكري
السقوط
يؤدي إلى نتائج
األخيرة ،وبال قتال .واآلتي لن يكون أعظم.

ما قل
ودل
ال تخفي الجماعة
اإلسالمية أنها تشعر
دائمًا بالغبن بسبب طمع
المستقبل

موقع التواصل االجتماعي «الفيسبوك»،
امل��وق��ف العلني ال��وح�ي��د إلظ�ه��ار التباين
العميق في املواقف« .الجفاء قائم» ،يقول
م�ص��در نيابي مطلع ف��ي كتلة املستقبل
ال �ن �ي��اب �ي��ة .وي �ش �ي��ر إل � ��ى أن ن �ق��اش��ًا ق��ام
بعدها عبر أكثر من اتصال هاتفي عبر
ّ
القنوات املتبعة ،ح��ول امل��واق��ف املتباينة
من الحدث املصري .أكثر من ذل��ك ،جلس
رئ �ي��س امل �ك �ت��ب ال �س �ي��اس��ي ف ��ي ال�ج�م��اع��ة
عزام األيوبي والنائب عماد الحوت وجهًا
لوجه مع الرئيس فؤاد السنيورة والنائب
نهاد املشنوق للنقاش .ومنذ ذلك الحني،
ال ت� ��زال االت� �ص ��االت ع ��ارض ��ة ،وف ��ي ُح�ك��م
الضرورة.
وي � �ف � �ت� ��رض امل� � �ص � ��در أن «ال � �ج � �م� ��اع� ��ة ال
ت��رى ت�ي��ار املستقبل ج ��زءًا م��ن السياسة
ً
ال�س�ع��ودي��ة وع��ام�ل�ا م��ؤث �رًا ف�ي�ه��ا ،ك�م��ا ال
ي ��رى امل�س�ت�ق�ب��ل ال�ج�م��اع��ة ج ��زءًا أس��اس�ي��ًا
من تنظيم اإلخ��وان املسلمني العاملي وال
ً
ً
وبناء على هذه الرؤية،
عامال مؤثرًا فيه».

ّ
ي��ؤك��د امل�ص��در املستقبلي أن ال�ع�لاق��ة مع
ّ
ال�ج�م��اع��ة اإلس�لام �ي��ة ال ب ��د م��ن أن تعود
«م �ت �ي �ن��ة ك� �م ��ا ك � ��ان � ��ت» ،ألن � �ه ��ا «م��رح �ل��ة
يجمع التنظيمني في
وتمضي» ،وألن «ما
ّ
الداخل اللبناني ،وفي امللف السوري كبير
ج � ّ�دًا» .وعلى أي��ة ح��ال« ،ال نحن أسقطنا
مرسي ،وال الجماعة تستطيع أن تعيده،
املاضي مضى» ،يقول املصدر.
ُ
ال تنكر الجماعة تباينها م��ع املستقبل.
مع أن مسؤوليها يمتهنون تدوير الزوايا
ّ
ً
ف��ي ال �خ�لاف��ات إج �م��اال ،إذ ي��ؤك��د ال�ح��وت
أن «ال �ت �ن �س �ي��ق م ��ع ت �ي��ار امل�س�ت�ق�ب��ل على
ّ
أفضل ما يكون في كل ما يتعلق بامللفات
الداخلية وامللف السوري ،لكننا نختلف
مع املستقبل في بعض األم��ور ،وهذا أمر
طبيعي» .حتى عن املناطق ،يؤكد الحوت
بشكل
أن «م �س��ؤول��ي امل �ن��اط��ق ي�ن�س�ق��ون
ٍ
متواصل ،وال مشكلة».
ومع أن الحوت صاحب التعليق الشهير،
الوحيد والعلني على رس��ال��ة الحريري،
ً
ينفي أن ت�ك��ون العالقة ف��ات��رة أص�ل�ا ،وال
لاّ
ي�س��ع امل �ت �ح� ّ�دث إ أن ي �ق��ول «ال �ل��ه ي��دي��م
ال��وف��ق» .بالطبع ،ليس باستطاعة تيار
املستقبل أن يوقف الحرب املصرية على
اإلخ � ��وان امل�س�ل�م�ين ،امل��دع��وم��ة س�ع��ودي��ًا،
ول �ي��س ب��اس �ت �ط��اع��ة ال �ج �م��اع��ة م �س��اع��دة
م��رس��ي وال �ت �ن �ظ �ي��م امل �ص ��ري ب �ش ��يء ،وال
محاسبة املستقبل على االلتزام بسياسة
الراعي ،ألن الجماعة ،وكل جماعة ،تلتزم
بسياسة راعيها.

قالت مصادر سياسية
غير بعيدة عن الحزب
التقدمي االشتراكي إن اللقاء
األخير بني وزير الشؤون
االجتماعية وائل أبو فاعور
ونائب وزير الخارجية
السعودي عبد العزيز بن

علم
و خبر
شحادة يفي بوعده
ب��دأ قائد منطقة الجنوب في ق��وى األم��ن الداخلي ،العقيد سمير شحادة،
بتنفيذ ما تعهد به أمام رئيس فرع مخابرات الجنوب في الجيش العميد
علي شحرور بعدم خضوع زوار مكتب مسؤول املخابرات في صيدا العقيد
ممدوح صعب لإلجراءات األمنية املشددة التي يفرضها على مداخل سرايا
صيدا ،حيث يقع مكتبه ومكتب صعب .وكان شحادة قد ّ
ضيق على ضيوف
ّ
امل�خ��اب��رات ومنعهم م��ن ال��دخ��ول بسياراتهم ودق��ق ف��ي هوياتهم وأسباب
زيارتهم ،ما ّ
سبب مواجهة بينه وبني مسؤولي املخابرات.

الحذر األمني
ألغى النائب طالل أرس�لان االحتفال بذكرى الشهيد صالح العريضي في
بيصور ،السبت املقبل ،والذي كان سيحضره شخصيًا ،بعد تلقيه نصائح
أمنية بعدم إقامة االحتفال.

عبد الله ،لم يكن له أي
هدف ،وإنه حصل بعدما
نصح السفير السعودي في
بيروت علي عواض العسيري
أبو فاعور بضرورة لقاء
عبد العزيز ،ألنه ابن امللك
السعودي ويمثل إحدى
وجهات النظر السعودية في
ما يجري في املنطقة.

تنظيم الخالفات في بعبدا
ل� ّ�ب��ى ّ
منسقو األح ��زاب ف��ي ق�ض��اء ب�ع�ب��دا ،م��ن ح��زب ال�ل��ه وال�ك�ت��ائ��ب وامل��ردة
واالش�ت��راك��ي وال��دي�م��وق��راط��ي وال�ق��وم��ي ،وعضو ق�ي��ادي ف��ي ال �ق��وات ،دع��وة
منسق ال�ت�ي��ار ال��وط�ن��ي ال�ح��ر ف��ي ال�ق�ض��اء رب�ي��ع ط ��راف ال��ى ال�ع�ش��اء ،فيما
غاب منسق حركة أمل ألسباب طارئة بعدما كان قد أكد حضوره .وقد تم
االتفاق بني املجتمعني على تنظيم الخالف في املنطقة والتواصل الدائم
في مختلف األمور.

شربل وعجز الدولة
برر وزير الداخلية ،مروان شربل ،في مجلس خاص ،اإلجراءات األمنية التي
يعتمدها حزب الله في الضاحية ،مشيرًا الى أن «الحزب مستهدف والدولة
عاجزة عن حمايته» .وجدد شربل نفيه أن يكون قد ّ
تعرض ألي إساءة لدى
زيارته الضاحية بعد انفجار بئر العبد في تموز املاضي.
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استقالة «نصف» المحكمة الدولية
استقال من منصبه أمس
رئيس غرفة الدرجة االولى
في املحكمة الدولية
الخاصة بجريمة اغتيال
الرئيس رفيق الحريري ،قبل 4
أشهر من مباشرته محاكمة
املتهمني
اس �ت �ق��ال ال �ق��اض��ي روب� ��رت روث ،أم��س،
م � ��ن م �ن �ص �ب ��ه ف � ��ي امل� �ح� �ك� �م ��ة ال ��دول� �ي ��ة
ال� �خ ��اص ��ة ب �ج��ري �م��ة اغ� �ت� �ي ��ال ال��رئ �ي��س
رفيق الحريري .ليست ه��ذه االستقالة
عادية ،وال تشبه ما سبقها في سلسلة
االس �ت �ق��االت ال �ت��ي ت �ك��اد ال ت�ن�ت�ه��ي في
املحكمة التي لم تبدأ عملها بعد ،رغم
مضي  4سنوات و 6أشهر على والدتها.
ف��روث ه��و رئ�ي��س غ��رف��ة ال��درج��ة االول��ى
في املحكمة .أي أنه رئيس الهيئة التي
ُ
س��ت �ح��اك��م امل �ت �ه �م�ين ،وت� �ص ��در ب�ح�ق�ه��م
االح �ك��ام .وك ��ان م��ن امل�ن�ت�ظ��ر ان يجلس

ال��رج��ل ت�ح��ت ق��وس امل�ح�ك�م��ة ،ل�ي�م��ارس
املهمة التي ُع نِّي ألجلها ،يوم  13كانون
الثاني  .2014لكنه فاجأ الجميع أمس
ّ
املدوية ،نظرًا لتراجع
باستقالته (غير
املحكمة على سلم االولويات اإلعالمية
والسياسية) .البيان الرسمي الصادر
عن املحكمة لم يذكر سبب االستقالة.
م � � �ص � ��در رس � � �م � ��ي ف � � ��ي امل � �ح � �ك � �م� ��ة ق � ��ال
إن روث اس� � �ت� � �ق � ��ال ب � �س � �ب ��ب «خ �ل ��اف
ق��ان��ون��ي ،ت�ف��اص�ي�ل��ه س ��ري ��ة» .ك��ال �ع��ادة،
ت ��ري ��د امل �ح �ك �م��ة إض � �ف ��اء ال� �س ��ري ��ة ع�ل��ى
معلوماتها العلنية جديًا ،من تفاصيل
تحقيقات مدعيها العام (دانيال بلمار
الذي استقال أو الحالي نورمان فاريل)
إل��ى إف� ��ادات ش �ه��وده��ا ،ال �ك��اذب�ين منهم
وال � �ص� ��ادق �ي�ن .م� �ص ��ادر أخ � ��رى ت��وض��ح
أس� � �ب � ��اب اس� �ت� �ق ��ال ��ة روث :ه � ��و خ�ل�اف
ب �ي �ن��ه وب �ي��ن رئ� �ي ��س امل �ح �ك �م��ة داي �ف �ي��د
باراغواناث ،على خلفية رأي كل منهما
في االعتراض الذي قدمه محامو الدفاع
عن ثالثة من املتهمني ،بالتعديل األخير
على القرار االتهامي الصادر عن مكتب
امل��دع��ي ال �ع��ام .وت�ش�ي��ر امل �ص��ادر إل��ى أن
روث رفض قبول االعتراض ،فاستأنف

امل� �ح ��ام ��ون أم � ��ام ال �ه �ي �ئ��ة األع� �ل ��ى ال �ت��ي
ي��رأس �ه��ا رئ �ي��س امل�ح�ك�م��ة ب��اراغ��وان��اث.
ب� � � ��دوره� � � ��ا ،ردت غ � ��رف � ��ة االس� �ت� �ئ� �ن ��اف
االع � � �ت� � ��راض ،ل �ك �ن �ه��ا ض � ّ�م� �ن ��ت ق ��راره ��ا

سارع القاضي
دايفيد باراغواناث إلى
بدال
قاض رديف ً
تعيين ٍ
من روث في هيئة
المحكمة

م�لاح�ظ��ات ح��ادة ب�ح��ق ق��رار روث ،رأى
فيها االخير خالفًا جوهريًا بينه وبني
ب ��اراغ ��وان ��اث ،وخ��اص��ة ب �ع��دم��ا اس�ت�ن��د
م �ح��ام��و ال ��دف ��اع إل ��ى م�ل�اح �ظ��ات غ��رف��ة

االس�ت�ئ�ن��اف ل�ت�ق��دي��م اع �ت��راض��ات أخ��رى
على القرار االتهامي املعدل.
ّ
تتحدث مصادر املحكمة
من جهة أخرى،
ع ��ن خ�ل�اف وق ��ع ب�ي�ن روث وم �س��ؤول�ين
آخرين في املحكمة ،ألن قرار تحديد يوم
 13ك��ان��ون ال�ث��ان��ي  2014امل�ق�ب��ل م��وع�دًا
ل �ب��دء امل �ح��اك �م��ة ،ه��و ق� ��رار «غ �ي��ر مبني
على وقائع صلبة ،خصوصًا أن قاضي
االج ��راءات التمهيدية دان�ي��ال فرانسني
ح� � � � ّ�دده ل �س �ب��ب وح � �ي� ��د ،وه � ��و ض � ��رورة
ت�ح��دي��د م��وع��د ،ألن امل�ح�ك�م��ة ل��ن تتلقى
التمويل ال�ل�ازم إذا ل��م تباشر محاكمة
املتهمني» ،على حد قول املصادر.
وبحسب امل �ص��ادر ،ف��إن ه��ذه االستقالة
ه��ي األب � ��رز ف��ي امل�ح�ك�م��ة م �ن��ذ اس�ت�ق��ال��ة
دان� �ي ��ال ب �ل �م��ار ،امل ��دع ��ي ال �ع ��ام ال�س��اب��ق
في املحكمة التي استقال ثالثة رؤساء
ل�ق�ل�م�ه��ا وع� ��دد م ��ن ال �ن��اط �ق�ين ب��اس�م�ه��ا
أو باسم مدعيها العام وأح��د قضاتها
وع� � ��دد م� ��ن م��وظ �ف �ي �ه��ا وم �س �ت �ش��اري �ه��ا
وم� �س� �ت� �ش ��اري م �ك �ت ��ب االدع � � � � ��اء وع � ��دد
م��ن امل�ح�ق�ق�ين .وت�ش�ي��ر امل �ص��ادر إل��ى أن
روث ه��و رئ�ي��س «ن�ص��ف املحكمة» ،ألن
ن �ظ��ام م�ح�ك�م��ة ال �ح ��ري ��ري ي �ت �ح��دث ع��ن

م�ح��اك�م��ة م��ن درج �ت�ي�ن :ال��درج��ة االول ��ى
واالستئناف.
وف ��ي ب �ي��ان �ه��ا ام� ��س ،أش � ��ادت امل�ح�ك�م��ة،
ك �ع��ادت �ه��ا ،ب �س �ي��رة امل �س �ت �ق �ي��ل ،م �ش��ددة
ع �ل��ى أن خ ��روج ��ه م�ن�ه��ا ل ��ن ي��ؤث��ر على
تحضيرات بدء املحاكمة .بالتأكيد ،لن
تؤثر االستقالة على إج��راءات املحكمة
ال�ت��ي ت�س�ي��ر ب �ق��رار س�ي��اس��ي .ورئيسها
داي�ف�ي��د ب��اراغ��وان��ث ،ع�ّي�نّ أم��س العضو
ال � ��ردي � ��ف ف� ��ي غ� ��رف� ��ة ال � ��درج � ��ة االول � � ��ى،
ال �ق��اض��ي ج��ان�ي��ت ن��وس��وورث��ي ،ع�ض�وًا
ً
أص �ي�ل�ا ف��ي ال �غ��رف��ة ،ال �ت��ي ب��ات��ت مؤلفة
من القضاة :جانيت نوسوورثي ،وليد
العاكوم (عضو رديف) ،ميشلني بريدي،
ودايفيد ري .وسيكون على املحكمة أن
ت�ن�ت�خ��ب رئ�ي�س��ًا ج��دي �دًا ل�غ��رف��ة ال��درج��ة
االولى ،خلفًا لروث.
كذلك من املنتظر أن يعينّ األم�ين العام
لالمم املتحدة بان كي مون عضوًا رديفًا
ج ��دي� �دًا (غ �ي��ر ل �ب �ن��ان��ي) خ �ل�ال األش �ه��ر
املقبلة ،ليحل محل نوسوورثي.
ُي ��ذك ��ر أن روث س ��وي� �س ��ري ال�ج�ن �س �ي��ة
والتحق باملحكمة في أيلول .2011
(األخبار)

تقــرير

الموافقات االستثنائية :صالحيات الحكومة في يد البوجي
تختصر «املوافقات
االستثنائية» مجلس الوزراء
مجتمعًا بشخص رئيسي
الجمهورية وحكومة تصريف
األعمال ،كما تختصر كل
الصالحيات بتعميم يصدر
عن موظف هو األمني العام
ملجلس الوزراء سهيل البوجي.
هذه املوافقات أدت إلى
نشوب خالف جديد مع تكتل
«التغيير واإلصالح» الذي رأى
في هذا اإلجراء «هرطقة
دستورية»
ميسم رزق
ص� � ��در ع� ��ن رئ � �ي� ��س ح� �ك ��وم ��ة ت �ص��ري��ف
ّ
األع� �م ��ال ن �ج �ي��ب م �ي �ق��ات��ي ت�ع�م�ي��م ذك ��ر
ب ��أن ��ه «ال ُي� �م� �ك ��ن ال� �ح� �ك ��وم ��ة م �م��ارس��ة
صالحياتها قبل نيلها الثقة وال بعد
اس�ت�ق��ال�ت�ه��ا أو اع�ت�ب��اره��ا مستقيلة إال
ب��امل�ع�ن��ى ال�ض�ي��ق ل�ت�ص��ري��ف األع �م��ال».
وب�ع��د إش��ارة التعميم إل��ى أن «اعتماد
ن� �ظ ��ري ��ة ت� �ص ��ري ��ف األع� � �م � ��ال ب��امل �ع �ن��ى
ال�ض�ي��ق م��ن ش��أن��ه أن ي�ح� ّ�د م��ن املفهوم
امل � �ك� ��رس اج� �ت� �ه ��ادًا ل�ل�أع� �م ��ال اإلداري � � ��ة
ال �ع��ادي��ةُ ،
وي �ق �ل��ص األع �م��ال وال �ق ��رارات
ً
ال �ت��ي م��ن امل�م�ك��ن اع �ت �ب��اره��ا ت��دخ�لا في
ت �ص��ري��ف األع� �م ��ال» ،خ �ل��ص إل ��ى أن ما
ي ��دخ ��ل ف ��ي ن� �ط ��اق ت �ص��ري��ف األع � �م ��ال،
ه��و «ت�ل��ك ال �ق��رارات ال�ت��ي م��ن ش��أن ع��دم
ً
ات� �خ ��اذه ��ا أن ي �ن �ت��ج ف� ��راغ� ��ًا ك� ��ام �ل�ا أو
ً
تعطيال لكل أع�م��ال السلطة التنفيذية
ووق�ف��ًا إلدارة مصالح ال��دول��ة» ،وكذلك
«األع� � �م � ��ال ال� �ت ��ي ت� �ج ��د م� �ب ��ررات� �ه ��ا ف��ي
حالة الضرورة والظروف االستثنائية
وت ��أم�ي�ن ال� �ن� �ظ ��ام ال� �ع ��ام وأم � ��ن ال ��دول ��ة
الداخلي والخارجي ،وتلك التي يحتمل
سقوطها ان لم تتخذ في مهلة محددة
بالقوانني» .لذا طلب من جميع الوزراء
«ح � �ص� ��ر م � �م ��ارس ��ة ص�ل�اح� �ي ��ات� �ه ��م ف��ي
نطاق األعمال اإلدارية العادية باملعنى
الضيق».

ّ
استجد الخالف
نتيجة لهذا التعميم،
بني تكتل التغيير واإلصالح والرئيس
م�ي�ق��ات��ي ،ح�ي��ث ي��رى األول ف��ي «ب�ن��وده
ه ��رط� �ق ��ة دس� � �ت � ��وري � ��ة» ،خ� �ص ��وص ��ًا أن
«م��ا ن��ص عليه ال�ق��ان��ون ف��ي م��ا يتعلق
ب �م �م��ارس��ة ال �ح �ك��وم��ة وص�ل�اح �ي��ات �ه��ا،
ال ي�ن�س�ح��ب ع �ل��ى ص�لاح �ي��ات ال � ��وزراء،
وال � �ت� ��ي ت �ع �ت �ب��ر ال � ��وزي � ��ر رأس إدارت � � ��ه
وت�ن�ي��ط ب��ه ص�لاح�ي��ة تطبيق ال�ق��وان�ين
واألنظمة التي ترعى شؤون وزارته إال
بمقدار ما يتعلق منها بمشاركته في
ت�ق��ري��ر س�ي��اس��ة ال�ح�ك��وم��ة .وه ��ذا يعني
أن ال�ت�ع�م�ي��م ي�ش�ك��ل خ��رق��ًا ل �ل��دس �ت��ور».
وأكثر ما أثار حفيظة التكتل الذي رأى
في «أوامر ميقاتي بدعة» ،هو «مطالبة
ال� � � � � � ��وزراء ،ف � ��ي ح� � ��ال اع � �ت � �ب� ��ار أن ث �م��ة
ق ��رارًا إداري� ��ًا ي��دخ��ل ف��ي ن �ط��اق األع �م��ال
ال�ت�ص��ري�ف�ي��ة ال �ت��ي ت�ق�ت�ض��ي ال �ض ��رورة
ات � � �خ � � ��اذه ف� � ��ي خ � �ل ��ال ف� � �ت � ��رة ت �ص ��ري ��ف
األع �م��ال ،إي ��داع م �ش��روع ال �ق��رار رئ��اس��ة
مجلس ال��وزراء للحصول على املوافقة
االستثنائية لفخامة رئيس الجمهورية
ودول � � � � ��ة رئ� � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س ال � � � � � � ��وزراء»،
ً
متسائال عن النص القانوني الذي منح
ال��رئ�ي�س�ين م�ي�ش��ال س�ل�ي�م��ان وم�ي�ق��ات��ي
صالحية إعطاء املوافقة االستثنائية،
وال�ن��ص ال��ذي ُيجيز اخ�ت�ص��ار السلطة
اإلج ��رائ� �ي ��ة ب �ش �خ �ص �ي �ه �م��ا« ،ح �ي ��ث م��ن
امل�ف�ت��رض أن ي�ت� ّ�م ب��ت األع�م��ال اإلداري ��ة،
م��ن خ�لال اجتماع الحكومة املستقيلة
الت � �خ� ��اذ ال � �ق� ��رار ب � ��دال م� ��ن ح �ص ��ر ه ��ذه
ال �ص�ل�اح �ي��ة ب��رئ �ي��س ال ي �ت �م �ت��ع س��وى
ب � �ص �ل�اح � �ي� ��ات ش� �ك� �ل� �ي ��ة ف � ��ي م� �م ��ارس ��ة
ال�س�ل�ط��ة اإلج��رائ �ي��ة ،ورئ �ي��س ال يمتاز
ع ��ن س ��ائ ��ر ال � � ��وزراء إال ب �ك��ون��ه ي�ت�م�ت��ع
وحده بصالحية التنسيق بني ال��وزراء
وبصالحية االستقالة».
وب� �ح� �س ��ب ال � �ت � �ي� ��ار «ال ت �ق �ت �ص ��ر ب ��دع
م �ي �ق��ات��ي ع� �ل ��ى ال� �ح ��د م� ��ن ص�ل�اح �ي��ات
الوزراء وال على إناطة صالحيات البت
باألعمال اإلداري ��ة التصريفية برئيس
الجمهورية ورئ�ي��س مجلس ال ��وزراء».
ف �ق��د «ج �ع��ل ال�ت�ع�م�ي��م م��ن امل��دي��ر ال �ع��ام
في كل وزارة رقيبًا على أعمال الوزير
ملصلحة رئ��اس��ة م�ج�ل��س ال � ��وزراءّ ،
مما
ي �ج �ع��ل م ��ن امل � � ��رؤوس ج ��اس ��وس ��ًا ع�ل��ى
رئيسه».
ّ
ك��ل م��ا س �ب��ق ،ش��ك��ل م�ل�ف��ًا أع� ��ده رئ�ي��س
ل�ج�ن��ة امل ��ال وامل ��وازن ��ة اب��راه �ي��م ك�ن�ع��ان،
ح�م�ل��ه األس �ب��وع امل��اض��ي إل��ى م�ي�ق��ات��ي،

«املوافقات االستثنائية» تختصر مجلس الوزراء برئيسي الجمهورية والحكومة (هيثم املوسوي)

بحسب التيار جعل
تعميم ميقاتي من
المدير العام في كل
وزارة رقيبًا على
أعمال الوزير
ّ
ب�ع��د م��وق��ف ت�ك��ت��ل ال�ت�غ�ي�ي��ر واإلص�ل�اح
ال� � ��ذي أدل� � ��ى ب ��ه ال� �ع� �م ��اد م �ي �ش��ال ع��ون
بشأن امل��وض��وع .راج��ع كنعان ميقاتي
مستندًا إل��ى نصوص قانونية مطالبًا

بـ «إعادة النظر في التعميم» .االنطباع
ال� ��ذي خ ��رج ب ��ه ال �ن��ائ��ب ال �ع��ون��ي ي�ف�ي��د
ب��أن «رئ�ي��س حكومة تصريف األع�م��ال
مقتنع بجزء كبير مما عرضناه» ،كما
أك� ��د ك �ن �ع��ان ف ��ي ح ��دي ��ث ل� �ـ «األخ � �ب� ��ار».
وبالتالي «وعد بمتابعة األمر خالل هذا
األسبوع لتصحيح املسار ،واعادته إلى
ُ
املنطق السليم ،بحيث تلغى املوافقات
االس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة ،وي �ت��م االس �ت �ع��اض��ة عن
ال �ت �ع �م �ي��م ب� ��اإلج� ��راء ال� �ق ��ان ��ون ��ي ،ال ��ذي
ي�ح��دد وح ��ده أول��وي��ة ب�ع��ض امل��واض�ي��ع
التي تحتم على الحكومة بحثها».
ول� �ف ��ت ك �ن �ع ��ان إل � ��ى أن اإلج� � � ��راء ال� ��ذي
ّ
ً
أعباء ال على
يقوم به الرئيسان يرتب
ال �خ��زي �ن��ة وح� ��ده� ��ا ،ب ��ل ع �ل��ى اإلدارات
واألمن والقضاء ،إذ «ال يجوز اختصار
ص�ل��اح � �ي� ��ات ن � ��ص ع� �ل� �ي� �ه ��ا ال ��دس � �ت ��ور

ب�س�ل�ط��ة اس �ت �ن �س��اب �ي��ة غ �ي��ر دس �ت��وري��ة.
موجودة في رئاسة الحكومة ،وهو أمر
س�ي�ح�م��ل ت�ب�ع��ات� ُ�ه إذا اس�ت�م��ر سليمان
وميقاتي».
في املقابل ،استغربت مصادر ميقاتي
«اعتبار البعض املوافقات االستثنائية
م � �خ� ��ال � �ف� ��ة دس � � �ت� � ��وري� � ��ة ،ف� � ��ي ح �ي ��ن ت� � ّ�م
اعتمادها لتسيير أمور الدولة» ،ألنها
«ت �ش �ب��ه ب�م�ف�ه��وم�ه��ا امل��راس �ي��م ال �ج��وال��ة
ال �ت��ي ت��م اع �ت �م��اده��ا ف��ي ع �ه��د ال��رئ�ي��س
أم�ي�ن ال �ج �م �ي��ل» .ك�م��ا ان �ت �ق��دت امل �ص��ادر
«م��ن يتهم ميقاتي بمخالفة الدستور،
ف ��ي ح�ي�ن ك��ان��ت ه ��ذه ال �ج �ه��ات ن�ف�س�ه��ا
تطلب موافقات استثنائية على بعض
األم��ور الخاصة ب��إدارات�ه��ا»  ،متسائلة
ع ��ن «ت �ط �ن �ي �ش �ه��ا امل �خ ��ال �ف ��ات ف ��ي ح��ال
كانت في مصلحتها».
وم ��ن امل �ل �ف��ات ال �ت��ي ب�ح�ث�ه��ا ك �ن �ع��ان مع
ميقاتي في اجتماعهما «امللف املتعلق
بتوزيع عائدات الخلوي على البلديات
َ
املطالبة اليوم بمهام أمنية من دون أن
تكون لديها إم�ك��ان��ات ،بعدما ص��ادرت
وزارة امل��ال وال��دول��ة ح�ق��وق�ه��ا» .مشيرًا
إل � ��ى «ض� � � ��رورة ت ��وزي �ع �ه ��ا»  ،ع �ل �م��ا أن
«ع��ائ��دات ال �ص �ن��دوق ال �ب�ل��دي امل�س�ت�ق��ل،
ال � � � ��ذي ط ��ال� �ب� �ن ��ا ب� ��اس � �ت � �ع� ��ادة ح �ق ��وق ��ه
املسلوبة منذ فترة طويلة ،تم توزيعها
ً
مع حسم  80في املئة» ،متسائال« :كيف
يمكن حسم ه��ذه النسبة م��ن العائدات
ال � �ت� ��ي ت� �ت ��م ج �ب ��اي �ت �ه ��ا ع � ��ن ال� �ب� �ل ��دي ��ات
وتعتبر أم��ان��ة ال ي�ح��ق ألح��د التصرف
بها» .كاشفًا عن «ملف تحضره وزارة
امل ��ال ي�ت�ح��دث ع��ن دي ��ون م�ت��وج�ب��ة على
ال �ب �ل��دي��ات ت �ص��ل ال� ��ى ال �ف�ي�ن وع �ش��ري��ن
م � �ل � �ي� ��ارًا» ،ال �خ �ط �ي��ر ف� �ي ��ه أن «األرق� � � ��ام
امل��ذك��ورة ل��م تخضع لتدقيق م��ال��ي من
ال �ب �ل ��دي ��ات ،وه� ��ي ف ��ي م�ع�ظ�م�ه��ا ت �ع��ود
ال��ى ش��رك��ات ل� ّ�م ال�ن�ف��اي��ات ،منها شركة
سوكلني التي حصدت  80في املئة من
عائدات البلديات في الصندوق البلدي،
وت��ري��د أن تحصد ال�ي��وم ع��ائ��دات�ه��ا من
ال�خ�ل��وي» .وب�ين األم��ور التي «نبشها»
ك�ن�ع��ان ،سلفات الخزينة ال�ت��ي أعطيت
ل �ع��دد م ��ن ال� � � ��وزارات ب �غ �ي��ة «س �ي �س��رة»
أم � � � ��وره � � � ��ا ،م� � ��ع ت � �ح� ��دي� ��د م � �ه� ��ل ل ��دف ��ع
ال �س �ل �ف��ات ،مل ��ا ف �ي��ه م �خ��ال �ف��ة دس �ت��وري��ة
حيث «ال يوجد ما يسمى مهل دفع في
ق��ان��ون امل�ح��اس�ب��ة ال�ع�م��وم�ي��ة للتصرف
بالتسليفات ،بل مهلة سنة لتسديدها
في حال استخدمت».
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المشهد السياسي

أخبار

فرنجية :ال أثق برئيس الجمهورية
بعد تراجع حظوظ الضربة
العسكرية لسوريا ،عاد
الحديث إلى حكومة جامعة
بالرغم من تمسك كل
األطراف بشروطها ،فيما
انتقد رئيس تيار املردة
بشدة اداء رئيس الجمهورية
مؤكدًا عدم ثقته به
ورفضه التمديد له
ّ
ش��ن رئ�ي��س ت�ي��ار امل ��ردة ال�ن��ائ��ب سليمان
ف��رن �ج �ي��ة ه� �ج ��وم ��ًا ع �ن �ي �ف��ًا ع� �ل ��ى رئ �ي��س
الجمهورية ميشال سليمان معربًا عن
عدم ثقته به .وأكد فرنجية ان اعالن بعبدا
ط ��رح ع �ل��ى ارك � ��ان ال� �ح ��وار ل�ل�ب�ح��ث ف�ي��ه،
مشيرًا إل��ى ان اب��رز نقطة فيه ه��ي وضع
س �ل�اح امل �ق ��اوم ��ة ت �ح��ت س �ي �ط��رة ال ��دول ��ة.
واعتبر ان هذا اإلع�لان هو بمثابة جزرة
ستقدم إلى حزب الله بعد سقوط النظام
السوري وهو يؤسس لحلف سني شيعي
يستبعد املسيحيني .وأشار إلى انه «كان
هناك فيلم ُي��رك��ب للنظام ال�س��وري ،وفي
 18آب املاضي كان هناك كالم بأن النظام
ُ
وستدخل قوات من االردن ،وفي
سيضرب
ُ
 21آب املاضي ضرب الكيمياوي ،ثم يتم
طرح ورقة بعبدا».
وأك ��د ف��رن�ج�ي��ة أن��ه ي�ت�ح��ادث بشكل شبه
ي��وم��ي م��ع ال��رئ�ي��س ب�ش��ار األس ��د .وكشف
انه التقى قبل اغتيال الضباط السوريني
ف��ي تفجير غ��رف��ة ال�ع�م�ل�ي��ات ف��ي دم�ش��ق،
رئ �ي ��س ف� ��رع امل �ع �ل��وم��ات ال ��راح ��ل ال �ل ��واء
وس � � ��ام ال� �ح� �س ��ن ف� ��ي ب � ��اري � ��س ،وق � � ��ال ل��ه
األخ �ي��ر «ب �ع��د ش�ه��ري��ن س �ن��رت��اح» .ولفت
فرنجية إل��ى «أن�ه��م ك��ان��وا ي��راه�ن��ون على
كسب امل�ع��ارض��ة ال�س��وري��ة معركة دمشق
وبالتالي سقوط النظام لكنهم فشلوا».
وردًا ع�ل��ى س ��ؤال ع�م��ا إذا ك ��ان سليمان
والحسن يعلمان مسبقًا بقتل الضباط
أجاب فرنجية« :ال اريد ان أقول شيئًا».
واع �ل��ن فرنجية ان��ه م��ع ان ي�ق��ات��ل «ح��زب
الله في سوريا الننا بذلك نتفادى معركة
في لبنان ،ألنه اذا سقط النظام السوري
ف��امل�ت�ط��رف��ون س�ي��أت��ون ال��ى ل�ب�ن��ان» .واك��د
«اننا لن نسلمهم رقبة املقاومة» .واشار
ال��ى أن��ه ف��ي ح��ال بقي ال��وض��ع على حاله
ف�لا ان�ت�خ��اب��ات رئ��اس�ي��ة وس�ي�ك��ون هناك
ف��راغ ،رافضًا التمديد لسليمان .ووصف
املدير العام السابق لقوى األمن الداخلي
أشرف ريفي بأنه «فارغ».
ف� ��ي األث� � �ن � ��اء ،ال ي� � ��زال م� ��وض� ��وع ت��أل �ي��ف
الحكومة ي��راوح مكانه من دون أي خرق
يذكر ،س��وى التذكير ب�ض��رورة الحكومة
مل ��واج �ه ��ة ال� �ت� �ح ��دي ��ات .وأب � � ��دى س�ل�ي�م��ان
ثقته في تشكيل حكومة جامعة ملواكبة
ال� �ظ ��روف ال��داخ �ل �ي��ة وال �خ��ارج �ي��ة م �ك��ررًا
ال��دع��وة ال��ى ال�ت��زام اع�لان بعبدا ومشددًا
ع�ل��ى اه�م�ي��ة وح ��دة ال�ص��ف وال�ع�ن��اي��ة في
وضعنا الداخلي لتمرير هذه املرحلة.
وأع �ل��ن أم ��ام زواره ف��ي ق�ص��ر ب�ي��ت ال��دي��ن
ق �ب��ل ع ��ودت ��ه إل ��ى ق �ص��ر ب �ع �ب��دا ،أن ��ه ملس
اج��واء دولية ايجابية لتحييد لبنان في
ح��ال تعرضت املنطقة لتطورات .وتمنى

ورأى أن «على الحكومة ان تجتمع تحت
ال �ض��رورة امل�ل�ح��ة» ،موضحا ان «تحريك
الصالحيات من جهاز ال��ى آخ��ر ام��ر غير
قانوني».
م� ��ن ج �ه ��ة اخ� � � ��رى ،أش � � ��ار ع � ��ون إل � ��ى أن ��ه
«تلقى رسالة من مسيحيي قرية بلودان
السورية يخشون التعرض لالعتداءات،
كما حصل في معلوال» ،وأعلن أنه اتصل
ب��ال �ب �ط��ارك��ة ،وأب �ل �غ �ه��م ب �م �ض �م��ون ه��ذه
ال��رس��ال��ة .واع �ت �ب��ر أن ��ه «م ��ن غ�ي��ر امل�ق�ب��ول
أن ن�ب�ق��ى س��اك �ت�ين ع��ن م�س�ل�س��ل تهجير
امل �س �ي �ح �ي�ين ،ف �ه��و ان �ط �ل��ق م ��ن ف�ل�س�ط�ين،
ووص ��ل إل��ى ال �ع��راق ،وم �ص��ر ح�ت��ى ص��ار
موضة».

هيل :للحوار مع كل املكونات

في الوقت الحاضر (هيثم املوسوي)

إعالن بعبدا طرح على
اركان الحوار للبحث فيه
وهو يؤسس لحلف
سني ــــ شيعي يستبعد
المسيحيين

أن يبنى على ال�ع��رض ال��روس��ي لتسوية
امل��وض��وع ف��ي س��وري��ا الف�ت��ًا ال��ى الثوابت
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ف ��ي ه � ��ذا ال� �ش ��أن وال �ق��اض �ي��ة
ً
ومساء
بإيجاد حل سلمي للنزاع فيها.
ب �ح��ث س�ل�ي�م��ان م��ع رئ �ي��س ك�ت�ل��ة ال��وف��اء
ل�ل�م�ق��اوم��ة ال�ن��ائ��ب محمد رع��د األوض ��اع
السياسية والحكومية الراهنة ،باالضافة
الى االوضاع في الشرق االوسط.
م��ن ج�ه�ت��ه ،أم��ل رئ�ي��س ال�ح�ك��وم��ة نجيب
ميقاتي خ�ل�ال رع��اي�ت��ه ف��ي ال �س��راي حفل
إط�ل��اق «ب ��واب ��ة ال �ح �ك��وم��ة اإلل �ك �ت��رون��ي–
دول �ت ��ي»« ،االس � ��راع ف��ي تشكيل حكومة
جديدة جامعة وفاعلة تواجه التحديات
الكثيرة ال�ت��ي ت��واج��ه وطننا واستكمال
تنفيذ املشاريع التي تعود بالنفع على
املواطنني جميعا».
وات � �ه � �م ��ت ك �ت �ل ��ة امل �س �ت �ق �ب ��ل ح� � ��زب ال �ل��ه
ب ��اج� �ه ��اض «امل � �ح� ��اول� ��ة األخ� � �ي � ��رة» ال �ت��ي
بذلها الرئيس سليمان ورئيس الحكومة
امل �ك �ل��ف ت �م��ام س�ل�ام ع �ب��ر اص � ��رار ال �ح��زب

«ع�ل��ى ب��دع��ة الثلث املعطل وال��ذي م��ا زال
ّ
ي�س�ع��ى إل ��ى ص�ي�غ��ة ت�ض�م��ن ل��ه ال�ت�م��ل��ص
م ��ن اع �ل��ان ب� �ع� �ب ��دا» .وط ��ال �ب ��ت س�ل�ي�م��ان
وسالم بـ«املسارعة إلى تشكيل الحكومة
الجديدة بأسرع وقت ،ألن الوضع لم يعد
يحتمل التأخير».
وأوض��ح النائب بطرس حرب أننا «على
ت��واص��ل دائ ��م وش �ب��ه ي��وم��ي م��ع ال��رئ�ي��س
ً
السنيورة أوال لتنسيق امل��واق��ف وثانيًا
ُ
للبحث في الحلول التي يمكن تقديمها
للقضايا العالقة وعلى رأسها االن مسألة
تشكيل الحكومة»،وقال«:االتصاالت التي
ت�ج��ري داخ ��ل ق��وى  14آذا ه��دف�ه��ا ب�ل��ورة
موقف ّ
موحد من التشكيل والتعاون مع
سليمان وسالم «لتسهيل مهمة التأليف
م��ن دون ال�خ��روج ع��ن امل�ب��ادئ االساسية
لهذه العملية» .وأشار إلى اننا لن نرضخ
ل�ش��روط ح��زب ال�ل��ه ،م��ؤك�دًا ان�ن��ا «ن�ح��اول
ال �ت �ف �ت �ي��ش ع� ��ن م � �خ� ��ارج ت �ح �ف��ظ ح �ق��وق
الجميع وكرامتهم».

التمديد لفاضل
ع �ل��ى ص �ع �ي��د آخ � ��ر ،أرج � ��أ وزي � ��ر ال ��دف ��اع
الوطني فايز غصن ،بناء على اقتراح قائد
ال�ج�ي��ش ال �ع �م��اد ج ��ان ق �ه��وج��ي ،تسريح
مدير االستخبارات العميد الركن ادمون
ف��اض��ل م��ن الجيش حتى  20آذار املقبل.
وه ��و ال �ت��أج �ي��ل ال �ث��ال��ث ل�ت�س��ري��ح ف��اض��ل
بعدما كان األول في شهر نيسان املاضي
وتبعه بعد شهر تأجيل ملدة ستة أشهر.
وف��ي س�ي��اق م�ت�ص��ل ،اع�ت�ب��ر رئ�ي��س تكتل
التغيير واإلصالح النائب العماد ميشال
عون بعد االجتماع األسبوعي لتكتله في
ال��راب�ي��ة ،أن«مجلس ال��دف��اع االع�ل��ى يأخذ
دور الحكومة ونحن نعترض على ذلك»،

في غضون ذلك ،واصل السفير األميركي
ال � �ج� ��دي� ��د داي � �ف � �ي� ��د ه � �ي ��ل ج ��ول � �ت ��ه ع �ل��ى
املسؤولني والقيادات اللبنانية فزار أمس
ال�ب�ط��ري��رك امل ��ارون ��ي ال �ك��اردي �ن��ال ب�ش��ارة
الراعي ،وزير املال محمد الصفدي ونائب
رئيس املجلس االسالمي الشيعي األعلى
الشيخ عبد األمير قبالن .وشدد هيل في
ت �ص��ري �ح��ات ل��ه ع �ل��ى أن «ح �ك��وم��ة ب�ل�اده
ت��ري��د ال �ح ��وار م��ع ك��ل م �ك� ّ�ون��ات املجتمع
اللبناني وت �ق� ّ�در ال�ع�لاق��ة م�ع�ه��ا» ،مبديا
«احترامه للتنوع الديني بلبنان».
م ��ن ج �ه �ت��ه ،أك � ��د ال� ��راع� ��ي ل �ه �ي��ل «رف ��ض
ال�ك�ن�ي�س��ة ل�ك��ل أش �ك��ال ال�ع�ن��ف واالق �ت �ت��ال
واإلره� � � � � ��اب وال � �خ � �ط� ��ف ،وان � �ه� ��ا م� ��ع ح��ل
ال �ن��زاع��ات ب��ال �ط��رق ال�س�ل�م�ي��ة وال �ح ��وار»،
م �ش��ددا ع�ل��ى أن «رف ��ض ال �ح��رب ال يعني
دعم أي طرف من أطراف النزاع في سوريا
وغيرها م��ن ب�ل��دان املنطقة» .فيما طالب
الشيخ قبالن الواليات املتحدة بأن «تعمل
على إعطاء الشعوب حريتها وتنصفها،
فتنظر بعينني الى ما يجري في سوريا،
ف�لا ت��دع��م التكفيريني وامل �ج��رم�ين ال��ذي��ن
ي �ق �ت �ل ��ون األب� � ��ري� � ��اء وي �ن �ت �ه �ك ��ون ح��رم��ة
اإلنسان ومقدساته».

العسيري إلى جدة
من جهة أخرى ،غادر بيروت مساء أمس
السفير السعودي في لبنان علي عواض
العسيري متوجها الى جدة .وقبل سفره
ال �ت �ق ��ى ع �س �ي ��ري رئ� �ي ��س ح � ��زب ال� �ق ��وات
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة س�م�ي��ر ج�ع�ج��ع وع� ��رض معه
األوض � ��اع ال�س�ي��اس�ي��ة ال �ع��ام��ة ف��ي لبنان
واملنطقة والسيما الوضع في سوريا.

اعتصام اهالي املخطوفني
ع �ل ��ى ص �ع �ي��د آخ � � ��ر ،رد رئ� �ي ��س ال �ه �ي �ئ��ة
االتهامية في جبل لبنان القاضي الياس
ع� �ي ��د ،ط �ل �ب��ات إخ �ل��اء س �ب �ي��ل امل��وق��وف�ي�ن
ال� �ث�ل�اث ��ة ف� ��ي ق �ض �ي��ة خ� �ط ��ف ال �ط �ي��اري��ن
التركيني.
ون � �ف ��ذ أه� ��ال� ��ي امل �خ �ط ��وف �ي�ي�ن ف� ��ي أع � ��زاز
اعتصامًا أم��ام مقر ال��رئ��اس��ة الثانية في
ع�ين ال�ت�ي�ن��ة اح�ت�ج��اج��ًا ع�ل��ى ع��دم تخلية
س �ب �ي��ل امل ��وق ��وف�ي�ن .وال �ت �ق��ى ع �ض��و كتلة
«ال� �ت� �ح ��ري ��ر وال �ت �ن �م �ي ��ة» ال� �ن ��ائ ��ب ه��ان��ي
ق �ب �ي �س��ي امل �ع �ت �ص �م�ين ودع � ��ا ال� ��ى اط�ل�اق
س��راح املوقوفني بحال لم تثبت ادانتهم
واق� �ل ��ه ب �س �ن��د اق ��ام ��ة .واع� �ت� �ب ��ر«أن ه�ن��اك
قطبة مخفية بملف التحقيق م��ع ه��ؤالء
خصوصًا ان هناك تحفظًا على محاضر
التحقيق».

◄ بقرادونيان :تفاهم مع
الكتائب
ال � �ت � �ق� ��ى رئ� � �ي � ��س ح � � ��زب ال� �ك� �ت ��ائ ��ب،
أم�ي��ن ال �ج �م �ي��ل ،أم � ��س ،األم �ي��ن ال �ع��ام
ال�ج��دي��د ل �ح��زب ال �ط��اش �ن��اق ،ه��اغ��وب
خ� ��ات � �ش� ��اري� ��ان ،وال � �ن� ��ائ� ��ب ه ��اغ ��وب

ب� �ق ��رادون� �ي ��ان ،ف ��ي ح �ض��ور ال �ن��ائ��ب
إيلي ماروني .وأكد بقرادونيان بعد
اللقاء االتفاق «على تعزيز التواصل،
وخ � �ص� ��وص� ��ًا ف � ��ي ه � � ��ذه ال � �ظ � ��روف
ال��دق �ي �ق��ة ،وال �ت �ف��اه��م ع �ل��ى ال�ع�ن��اوي��ن
األس� ��اس � �ي� ��ة ال �س �ي ��اس �ي ��ة واألم� �ن� �ي ��ة
واالق �ت �ص��ادي��ة وامل �ع �ي �ش �ي��ة وإي �ج��اد
قواسم مشتركة مع األحزاب األخرى
ل�ل�ن�ه��وض ب��ال��وض��ع ع�ل��ى املستويني
ال�ل�ب�ن��ان��ي وامل�س�ي�ح��ي» .وأوض ��ح ردًا
ع �ل��ى س � ��ؤال أن«ال �ت �ع ��اط ��ف أه ��م من
التحالف ،والتحالف يكون في الوقت
املناسب».

ّ
السعودي يتصل
◄ امللك ّ
بجنبالط معزيًا
غ � ّ�ص م �ن��زل رئ �ي��س ج�ب�ه��ة ال�ن�ض��ال
ال��وط �ن��ي ،ال�ن��ائ��ب ول�ي��د ج�ن�ب�لاط ،في
ك�ل�ي�م�ن�ص��و ب��امل �ع� ّ�زي��ن ب��وال��دت��ه ،مي
أرس�ل��ان ج �ن �ب�لاط .وت�ل�ق��ى سلسلة
ات�ص��االت تعزية ،أب��رزه��ا م��ن رئيس
ال�ج�م�ه��وري��ة م�ي�ش��ال س�ل�ي�م��ان ،امللك
ال�س�ع��ودي عبد الله ب��ن عبد العزيز،
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
والرئيس سعد الحريري .واستقبل،
ي�ح�ي��ط ب��ه ن �ج�لاه ت �ي �م��ور وأص �ل�ان،
ف��ي ح�ض��ور ال�ن��ائ��ب ط�ل�ال أرس�ل�ان،
امل �ع��زي��ن ف��ي م�ن��زل��ه ف��ي كليمنصو،
وأبرزهم :الرؤساء نبيه بري ونجيب
ميقاتي وتمام س�لام .ونقل جثمان
ال ��راح� �ل ��ة م ��ن م�س�ت�ش�ف��ى ال �ج��ام �ع��ة
األميركية الى املختارة ،حيث ستقام
مراسم الدفن ظهر اليوم.

◄ الفرزلي :الفوضى عدوة
املسيحيني
ن �ب��ه ن��ائ��ب رئ �ي��س امل �ج �ل��س ال�ن�ي��اب��ي
السابق إيلي الفرزلي الى أن «الفوضى
ه��ي ع ��دوة امل�س�ي�ح�ي�ين ،وك ��ل ال�ن��اس

«منبر الوحدة» دان التحضيرات الخليجية للحرب
دانت األمانة العامة ملنبر الوحدة
الوطنية ،بعد اجتماعها األسبوعي
برئاسة الرئيس سليم الحص،
«التحضيرات الخليجية والغربية
للحرب على سوريا» ،ورأت أنه
«ال يكفي لبعض العرب الرفض
اإلعالمي باستعمال أرض دولهم

ضد العدوان على سوريا ،بل
املطلوب منهم منع استعمال
أموالهم وإمكاناتهم وإعالمهم
وسلطاتهم أيضًا في التآمر على
سيادة دولة عربية ،أي دولة عربية،
وال سيما آخر الدول التي يمكن أن
تسمى عربية بحق».

من جهة أخرى ،دان املنبر بشدة
«الهجوم اإلجرامي على بلدة
معلوال التراثية».
أحداث
ورفض املنبر أن «تكون
ً
معلوال الدامية واملدمرة مجاال
لسجال سياسي داخلي يستثمر
لغايات انتخابية».

مسيحيني أو مسلمني في كل مكان،
والذهاب الى املجهول أيضًا هو عدو
امل�س�ي�ح�ي�ين» .وأش� ��ار ال ��ى أن «ال ��ذي
جعل مسألة بلدة معلوال مسيحية
ل �ي��س ق��دس �ي��ة امل �ك ��ان وأه �م �ي �ت��ه ،بل
البيان ال��ذي ص��در وال��ذي تحدث عن
املسيحيني كجالية صليبية».
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تقرير

سجون النساء
أكثر سوءًا
جمعيات تطالب بتحسين السياسات المتبعة
من الصحة إلى الغذاء واملعونة
القضائية  ...تكشف التقارير عن
واقع مرير تعيشه السجينات في
لبنان يفوق الواقع املأسوي للسجناء،
بما يخالف النصوص الدولية
املرتبطة بمعاملة السجناء
بسام القنطار
ّ
ي �ت �ك��ش��ف واق� � ��ع ال� �س� �ج ��ون ،ب �م��ا ف�ي�ه��ا
أم � ��اك � ��ن ال� �ت ��وق� �ي ��ف االح � �ت � �ي� ��اط� ��ي ،ع��ن
ال� �ع ��دي ��د م� ��ن امل � �ش � �ك �ل�ات ،ل� �ع ��ل أه �م �ه��ا
االك �ت �ظ��اظ ال�ح��اص��ل داخ �ل �ه��ا ،وارت �ف��اع
ن �س �ب ��ة ال� �س� �ج� �ن ��اء امل � ��وق � ��وف �ي��ن ،وع � ��دم
وج � ��ود إدارة م �ت �خ �ص �ص��ة ل �ل �س �ج��ون.
ورغ ��م ازدي � ��اد ح�ج��م االه �ت �م��ام بقضية
ال� �س� �ج ��ون خ �ل��ال ال� �س� �ن ��وات امل��اض �ي��ة،
ل��م تكتسب س �ج��ون ال�ن�س��اء ف��ي لبنان
االهتمام والعناية نفسيهما ،وفي حني
ّ
يتركز االهتمام السياسي على قضايا
املوقوفني الرجال واملطالبة بالتسريع
بمحاكماتهم ،تغيب سجون النساء عن
أي اهتمام عام أو خاص وال نلحظ أي
طرح لقضايا السجينات.
«ت�ع��زي��ز س�ي��اس��ات وم �م��ارس��ات حقوق
اإلنسان في سجون النساء في لبنان»
مشروع يقوم بتنفيذه التجمع النسائي
ال��دي�م��وق��راط��ي اللبناني ب��ال�ش��راك��ة مع
ك ��ل م ��ن م��رك��ز األج ��ان ��ب ف ��ي ك��اري �ت��اس
لبنان ودار األم��ل ودياكونيا بدعم من
مفوضية االت �ح��اد األوروب� ��ي وال��وك��ال��ة
الدولية السويدية للتعاون اإلنمائي.
رودول��ف جبرايل من منظمة دياكونيا

أع �ل��ن أن امل �ش ��روع ي �ه��دف ال ��ى تحسني
ال�ظ��روف ف��ي سجون النساء ف��ي لبنان
بما يتالءم مع املعايير الدولية لحقوق
اإلن�س��ان م��ن خ�لال تحسني السياسات
املتبعة في سجون النساء وإرساء آليات
قائمة على الحقوق ،بما يكفل احترام
ح �ق��وق ال �س �ج �ي �ن��ات ك �ج��زء م ��ن ح�ق��وق
اإلن� �س ��ان .وي �س �ت �ه��دف امل� �ش ��روع ،ال ��ذي
سينفذ خالل فترة  30شهرًا ،السجينات
في لبنان والحراس والكوادر العاملني
ف��ي س�ج��ون ال�ن�س��اء األرب �ع��ة ف��ي بعبدا
وط��راب�ل��س وزح�ل��ة وس�ج��ن ب��رب��ر خ��ازن
ف��ي ب �ي��روت ،ب��اإلض��اف��ة ال��ى الجمعيات
األهلية ومؤسسات حكومية وهيئات
األمم املتحدة.
رزم � � � ��ة دراس� � � � � ��ات وت � �ق � ��اري � ��ر أع ��دت� �ه ��ا
ال �ج �م �ع �ي��ات ال �ش��ري �ك��ة ف ��ي امل � �ش ��روع،
ب �ي �ن �ه��ا دراس � � ��ة ع ��ن ع �ش��ري��ن ج�م�ع�ي��ة
ع��ام�ل��ة ف��ي س�ج��ون ال�ن�س��اء ف��ي لبنان،
أع� ��دت � �ه� ��ا امل� �ح ��ام� �ي ��ة غ � � � ��ادة اب ��راه� �ي ��م
ب � �م � �ش ��ارك ��ة امل� �ح ��ام� �ي� �ت�ي�ن ف � � � ��داء ع �ب��د
ال �ف �ت��اح ودان� �ي ��ا ب�س�ي��ون��ي وامل �س��اع��دة
االج�ت�م��اع�ي��ة زي�ن��ب ش �ه��اب .ك�م��ا أنتج
املشروع دراس��ة قانونية مقاربة حول
ن �ظ��ام س �ج��ون ال �ن �س��اء ف ��ي ل �ب �ن��ان في
ظل املواثيق الدولية لحقوق اإلنسان
أعدتها املحاميتان مايا منصور وريتا
غاوي .وجميع هذه الدراسات متوفرة
ع �ب��ر امل ��وق ��ع اإلل� �ك� �ت ��رون ��ي ل �ل �م �ش��روع
 www.lebanonprisons.orgال��ذي
يفترض أن يتحول الى بوابة معرفية
إلكترونية حول السجون في لبنان.
خطة عمل املشروع كانت أمس عنوان
ورش� � ��ة ع� �م ��ل ،ف ��ي ب �ي��ت امل� �ح ��ام ��ي ف��ي
بيروت ،بمشاركة الجمعيات الناشطة
ف � ��ي ال � �س � �ج ��ون وم �م �ث �ل�ي�ن ع � ��ن ن �ق��اب��ة
املحامني والوزارات املعنية.

يسمح للسجينات باالستحمام ثالث مرات أسبوعيًا (مروان طحطح)

ال تتأمن حاجة
السجينات من الفوط
الصحية أبدًا

وتناول النقاش أبرز مشكالت سجون
النساء في لبنان ،سواء في النصوص
ال�ق��ان��ون�ي��ة أو ف��ي امل �م��ارس��ات ،والعمل
ع� �ل ��ى أب � � ��رز امل� � �ج � ��االت ذات األول� ��وي� ��ة
واملناصرة للتوصيات املطلوب األخذ
بها لتحسني نظام السجون الحالي في
لبنان بما يخص السجينات النساء.

وم��ع ان�ق�ض��اء ال�خ�ط��ة الخمسية لنقل
إدارة ال �س �ج��ون م ��ن وزارة ال��داخ �ل �ي��ة
ال � ��ى وزارة ال � �ع� ��دل ،دون أن ي�ت�ح�ق��ق
ان �ت �ق��ال ف�ع�ل��ي إلدارة ال �س �ج��ون ،وف��ي
ظ ��ل م ��راوح ��ة ال �ع��دي��د م ��ن اق �ت��راح��ات
ومشاريع القوانني في مجلسي النواب
وال ��وزراء ،يحدد الشركاء في املشروع
ع ��ددًا م��ن امل�ه�م��ات ال�ت��ي يعملون على
إن � �ج � ��ازه � ��ا ،وأب� � ��رزه� � ��ا زي � � � ��ادة ك� �ف ��اءة
سلطات وإدارة السجون لدعم حقوق
النساء السجينات ،وحصولهن على
ّ ّ
دع��م قانوني واجتماعي ،م��ا يمكنهن
من املطالبة بحقوقهن والتبليغ عن أي
انتهاكات.
امل �ح��ام �ي��ة م� �ن ��ار زع �ي �ت��ر م ��ن ال�ت�ج�م��ع
ال �ن �س��ائ��ي ال ��دي� �م ��وق ��راط ��ي ال �ل �ب �ن��ان��ي
ع ��رض ��ت ت �ق��ري��ري��ن ع ��ن واق � ��ع س �ج��ون
ال� �ن� �س ��اء ف ��ي ل� �ب� �ن ��ان ،أع��دت �ه �م��ا خ�ل�ال
ع� َ
�ام��ي  .2013 - 2012وتلفت ال��ى أنها
اعتمدت منهجية امل�ق��ارب��ة ب�ين الواقع

وال� �ن� �ص ��وص ال �ق��ان��ون �ي��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة،
وت �ح��دي �دًا امل��رس��وم رق ��م  ،14310ال��ذي
ي �ن �ظ��م ال� �س� �ج ��ون وأم� �ك� �ن ��ة ال �ت��وق �ي��ف،
إضافة إلى النصوص الدولية املرتبطة
بمعاملة السجناء.
ت � ��ورد زع �ي �ت��ر  33ب� �ن� �دًا ح � ��ول ال ��واق ��ع
الصحي لسجون النساء ،حيث يتبني
ع� ��دم ت ��واف ��ر خ ��دم ��ات ط �ب �ي��ب ن �س��ائ��ي،
ب��اس �ت �ث �ن��اء س �ج��ن ب �ع �ب ��دا ،ال� � ��ذي ب��دأ
بتوفير ه��ذه الخدمة حديثًا .وتتوافر
خ��دم��ات ممرضة على األق��ل م��وج��ودة
ي��وم �ي��ًا ف ��ي ال �س �ج��ون األرب � �ع� ��ة ،ول �ك��ن
ت �خ �ت �ل��ف ال� � �ح � ��ال ب �ي��ن وج� � ��وده� � ��ا ف��ي
السجن كل النهار (سجن زحلة وبربر
ال�خ��ازن) ووج��ود لنصف دوام (سجن
بعبدا) .وحول الحق في الغذاء ،يشير
ال�ت�ق��ري��ر ال��ى أن ال��وج�ب��ات ال�غ��ذائ�ي��ة ال
ت�ك�ف��ي ل�ل�ح�ف��اظ ع�ل��ى ص�ح��ة السجينة
وق � ��واه � ��ا ب �ش �ك��ل ك� ��ام� ��ل .ك� �م ��ا ي�س�م��ح
للسجينات باالستحمام ث�لاث م��رات

اللجوء

تخفيض خدمات «األونروا» :قرار سياسي بامتياز
عثمان بدر
ق� � ��رار األون� � � � ��روا ب �ت �ق �ل �ي��ص خ��دم��ات �ه��ا
يعتبر ك��ارث��ة حقيقية ف��ي ظ��ل أوض��اع
املخيمات الفلسطينية ،وال سيما نهر
ال� �ب ��ارد .ول �ك��ن امل �ث��ل ي �ق��ول «إذا ُع ��رف
السبب بطل العجب».
ال�ق��رار سياسي بامتياز ،إذ إن ذريعة
ال �ن �ق��ص ب ��األم ��وال واه� �ي ��ة ،ف ��األون ��روا
ت �م � ّ�ول م ��ن ت �ب��رع��ات غ �ي��ر إل ��زام �ي ��ة ّ ،ما
يعني أن ب��إم�ك��ان أي دول��ة أن تتوقف
عن الدفع ساعة تشاء .فكيف إذا كانت
الحصة األك�ب��ر م��ن التمويل ت��أت��ي من
دول ع �ل��ى ع�ل�اق ��ة وط� �ي ��دة ب��إس��رائ �ي��ل
وتربطها بها مصالح استراتيجية.
ت �ت �ب��ع م � �س ��ار ال� �ت� �م ��وي ��ل وت ��ذب ��ذب ��ات ��ه
ب��امل �ق��ارن��ة م ��ع ال� �ت� �ط ��ورات ال�س�ي��اس�ي��ة
ي � ��وض � ��ح أم � � � � ��ورًا ك � �ث � �ي� ��رة .ف ��ال ��وك ��ال ��ة
ب � ��دأت ع� ��ام  1950ب �ت �ق��دي��م خ��دم��ات �ه��ا
لالجئني الفلسطينيني .يومها كانت
ت� �ق ��وم ب��رع��اي �ت �ه��م وت ��أم�ي�ن ال �خ��دم��ات
االستشفائية والتعليمية والغذائية،
وك � � ��ان ل� �ه ��ا «م � �ط� ��اع� ��م» م �ن �ت �ش ��رة ف��ي
امل �خ �ي �م��ات ،وك ��ان ��ت «وج �ب ��ة ال �ف �ط��ور»
إلزامية لطالب املدارس ،باإلضافة الى
توفير آالف فرص العمل.
روي � �دًا روي � �دًا ُ ،ب ��دأ ال�ت�ق�ل�ي��ص املمنهج
ل �ل �خ��دم��ات .ف��أل �غ �ي��ت امل �ط ��اع ��م ،وب ��ات

لزامًا على األه��ل دف��ع ب��دل القرطاسية
وت�ص��وي��ر «أس�ئ�ل��ة االم �ت �ح��ان��ات» .ال��ى
أن ج��اء شهر أي�ل��ول م��ن ع��ام  1993إثر
ت��وق �ي��ع ات �ف��اق �ي��ات أوس� �ل ��و ،فخفضت
األون��روا خدماتها تحديدًا في لبنان،
وص � ��ار ل ��زام ��ًا ع �ل��ى ال�ل�اج ��ئ أن ي��دف��ع
نصف تكاليف عالجه في املستشفيات،
إض��اف��ة ال ��ى ت�ق�ل�ي��ص ك �م �ي��ات األدوي� ��ة
م��ن ع �ي��ادات �ه��ا .ك�م��ا ق�ط�ع��ت اإلم � ��دادات
اإلغاثية عن معظم الالجئني ،وابتكرت
ت �س �م �ي��ة ج ��دي ��دة أط �ل �ق��ت ع �ل �ي �ه��ا اس��م
«حاالت العسر الشديد» بقيت تستفيد
م��ن «اإلع ��اش ��ات» ،وه��ي ف�ئ��ة قليلة من
ّ
نسيج املجتمع الفلسطيني مؤلفة من
كبار السن ومن ذوي الحاالت الخاصة
واإلعاقات.
بقي األم��ر هكذا حتى أي��ار ع��ام ،2007
ع �ن��دم��ا ت��م ت��دم �ي��ر م�خ�ي��م ن �ه��ر ال �ب��ارد
على أثر املعارك الضارية بني الجيش
ال� �ل� �ب� �ن ��ان ��ي وج � �م ��اع ��ة ف� �ت ��ح اإلس � �ل ��ام.
ف��أع �ل �ن��ت األون� � � � ��روا ح ��ال ��ة ال � �ط � ��وارئ،
وب � ��دأت ب �ت �ق��دي��م م �س��اع��دات إن�س��ان�ي��ة
ل�ج�م�ي��ع س �ك��ان امل �خ �ي��م امل �ن �ك��وب ،كما
عملت على تغطية نفقات ال�ع�لاج في
امل�س�ت�ش�ف�ي��ات ب��ال�ك��ام��ل وس� ��ددت كلفة
األدوي��ة وال�ص��ور الشعاعية .والتزمت
«إعادة إعمار املخيم» بالكامل ،وعمدت
ال ��ى ب �ن��اء خ �م �س��ة م �ج �م �ع��ات س�ك�ن�ي��ة،

أط �ل��ق ع�ل�ي�ه��ا اس ��م «ال �س �ك��ن امل ��ؤق ��ت»،
الستيعاب بعض ال�ع��ائ�لات ال�ن��ازح��ة،
ف �ي �م��ا م �ن �ح��ت ال �ب �ق �ي��ة ب� ��دل إي � �ج ��ارات.
ورغ��م م��رور أكثر م��ن س��ت س�ن��وات ،إال
أن معظم بيوت املخيم لم ُيعد إعمارها
نتيجة املماطلة والتسويف ،حينًا من
قبل ال��دول��ة اللبنانية ،وحينًا آخ��ر من
ال� ��دول امل��ان �ح��ة ،وك��ذل��ك ب�س�ب��ب ال�ب��طء
الشديد باإلعمار ال��ذي سادته الرشى
واملحسوبيات والغش في النوعية.
ف� ��ي ت � �ط ��ور أخ � �ي� ��ر ،أع� �ل� �ن ��ت األون � � � ��روا
أخ �ي �رًا ع �ل��ى ل �س��ان م��دي��رت �ه��ا ال �ع��ام��ة،
آن دي �س �م ��ور ،أن �ه��ا ب �ص��دد تخفيض
خدماتها لنازحي مخيم ال�ب��ارد ،رغم

مخيم نهر البارد
ّ
لم يعد أولوية للدول
المانحة وأموال اإلغاثة
توجهت الى النازحين
ّ

أن ح��ال��ة ال �ن��زوح ال ت��زال ق��ائ�م��ة! وه��ذا
يعني ت��وق�ي��ف دف��ع ب ��دالت اإلي �ج��ارات
أو ت ��وج �ي �ه �ه ��ا ل� �ف� �ئ ��ة م �ع �ي �ن��ة ض �م��ن
م ��واص � �ف ��ات م� � �ح � � ّ�ددة وف� �ق ��ًا ل �ب �ي��ان �ه��ا
األخير ،ودفع نصف نفقات العالج في
املستشفيات وإي�ق��اف أدوي��ة األم��راض
املزمنة واملستعصية.
ال يمكن فصل ه��ذا ال�ق��رار الجائر ّ
عما
ي��دور ف��ي املنطقة ،فمخيم نهر ال�ب��ارد
ل ��م ي �ع��د أول� ��وي� ��ة ل � �ل ��دول امل ��ان� �ح ��ة ،إذ
توجهت أم ��وال اإلغ��اث��ة ال��ى النازحني
السوريني .وهناك ورشة إعمار كبيرة
جدًا ستحصل عند انتهاء املعارك في
س��وري��ا ،وه ��ذا يعني ب ��دوره أن هناك
خ�ط�رًا حقيقيًا ب�ع��دم استكمال إعمار
امل �خ �ي��م ،وال س�ي�م��ا أن ب �ي��ان دي�س�م��ور
ي �ق��ول إن أم� ��وال إع� ��ادة اإلع �م��ار تكفي
ل �ع��ام  2014ف �ق��ط .وه� ��ذا ب� ��دوره يضع
أب� �ن ��اء امل �خ �ي��م ف ��ي «دائ � � ��رة امل �ج �ه��ول».
والحقيقة أن استكمال اإلعمار قضية
ه� ّ
�ام��ة وم �ح��وري��ة ،وخ��اص��ة أن معظم
ع� ��ائ�ل��ات امل� �خ� �ي� �م ��ات ال ت � � ��زال ن ��ازح ��ة
وت �ن �ت �ظ��ر ب� �ف ��ارغ ال �ص �ب��ر ال� �ع ��ودة ال��ى
بيوتها .ولكن يبدو أن مقولة «املخيم
ُد ّمر ال ليعاد إعماره» صحيحة.
«األون��روا» هي أحد أهم الشواهد على
ن�ك�ب��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين وت�ه�ج�ي��ره��م من
وط �ن �ه��م ع� ��ام  ،1948وه� �ن ��اك ض�غ��وط

ص�ه�ي��ون�ي��ة ك�ب�ي��رة إلل�غ��ائ�ه��ا ب��ال�ك��ام��ل
وه� ��ذا ل ��ه ارت� �ب ��اط وث �ي��ق ب �م �ف��اوض��ات
ال �ح��ل ال �ن �ه��ائ��ي وإي� �ج ��اد ح ��ل لقضية
ال�لاج �ئ�ين .إذ إن��ه ب�م�ج��رد اإلع �ل�ان عن
ق�ي��ام «دول ��ة فلسطني» واع �ت��راف أكثر
من مئة وثالثني دولة بها سقطت صفة
ال�ل�ج��وء ع��ن ال�لاج�ئ�ين ال��ذي��ن أصبحوا
بالعرف الدولي «رعايا دولة فلسطني»
ف��ي «ال �ب �ل��دان امل�ض�ي�ف��ة» ،وه ��ذا ب��دوره
يعني أن التخفيض املمنهج للخدمات
مقدمة للمشروع األكبر.
ب �ي��ان آن دي �س �م��ور ف�ي��ه م��ن ال�ص��راح��ة
والوضوح ما يكفي اللتقاط الكثير من
اإلش��ارات ،ومنها أن أمر التخفيضات
ج ��رى ب��ال �ت��واف��ق واالت� �ف ��اق م��ع بعض
ال �ج �ه��ات ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة! م ��ا ي �ع �ن��ي أن
«البعض الفلسطيني» هو جزء أساس
م��ن ك��ل م��ا ي �ج��ري ُ
وي� �ح ��اك .وب��دوره��ا
ت �س �ع��ى إس ��رائ� �ي ��ل م ��ن خ�ل��ال امل �ح��اف��ل
ال��دول �ي��ة ال ��ى إع � ��ادة ت �ع��ري��ف «م ��ن هو
الالجئ»؟ وهي تهدف من وراء إسقاط
صفة اللجوء عن الالجئني ال��ى شطب
ح��ق ع��ودت�ه��م ال��ى وطنهم وحرمانهم
أيضًا من أي تعويض.
ّ
امل ��ؤام ��رة ك�ب�ي��رة وه ��ي ال ت �ت��وق��ف عند
ح��دود تخفيض ال�خ��دم��ات ،وال ّ
تمس
أب�ن��اء مخيم نهر ال �ب��ارد دون غيرهم،
وإن بدأت أولى حلقاتها بهم وعندهم.
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أسبوعيًا .وال تتأمن حاجة السجينات
م��ن ال�ف��وط الصحية أب �دًا .وال تنفصل
املراحيض عن أماكن النوم في سجن
ً
ب� �ع� �ب ��دا ،وت �ن �ف �ص��ل ق �ل �ي�ل�ا ف� ��ي س�ج��ن
زحلة .وال ّ
يؤمن الغذاء الخاص باملرأة
ال �ح��ام��ل خ�ل�ال ف �ت��رة ال �ح �م��ل ،والح �ق��ًا
اإلرض ��اع .وح��ول الحق ف��ي التقاضي،
ي �ش �ي ��ر ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال� � ��ى أن� � ��ه ال ت �ف �ص��ل
املوقوفات واملحكومات ألسباب مدنية
ع��ن امل��وق��وف��ات وامل �ح �ك��وم��ات ألس�ب��اب
جزائية .وتشمل العقوبات التأديبية
م �ن ��ع ال �س �ج �ي �ن��ات م� ��ن ال� �ت ��واص ��ل م��ع
أسرهن وأطفالهن.
وت� ��ؤك� ��د زع �ي �ت ��ر أن ال �ت �ق ��ري ��ر ي�ن�ط�ل��ق
م��ن رص ��د أداء س �ل �ط��ات ال �س �ج��ون في
سجون النساء األربعة في لبنان ،وأن
توفر بعض من هذه املعايير ال يعني
أن الدولة قامت بتوفيرها ،بل منظمات
غير حكومية ،أهلية وخيرية ناشطة
في السجون وتعمل على تقديم العديد

م� ��ن ال� �خ ��دم ��ات ت �ل �ب �ي��ة ل�لاح �ت �ي��اج��ات
الرئيسية للسجينات.
املقدم غسان عثمان ،من وزارة الداخلية،
أع�ل��ن أن ال� ��وزارة أع��دت الئ�ح��ة بأسماء
امل ��وق ��وف�ي�ن ال ��ذي ��ن ل ��م ي �ط �ل��ب ال �ق �ض��اة
ح�ض��وره��م ال ��ى امل�ح�ك�م��ة م�ن��ذ م��ا يزيد
على ستة أشهر ،وذلك بهدف التسريع
ف��ي إج� ��راءات امل�ح��اك�م��ة وال�ض�غ��ط على
القضاة ال��ذي��ن ال يقومون بواجباتهم.
وان�ت�ق��د ع�ث�م��ان أداء ب�ع��ض الجمعيات
ال �ع��ام �ل��ة ف ��ي ال �س �ج��ون وت �س �ب �ب �ه��ا ف��ي
بعض األحيان بالفوضى املوجودة في
السجون .ك�لام عثمان أث��ار عاصفة من
ال� ��ردود م��ن ق�ب��ل ال�ج�م�ع�ي��ات امل�ش��ارك��ة.
وذكرت جمانة مرعي من املعهد العربي
ل �ح �ق��وق اإلن� �س ��ان أن ال �ش��رط��ة امل�ك�ل�ف��ة
ب� ��إدارة ال�س�ج��ون م�ت��ورط��ة ف��ي االت�ج��ار
ب��امل �خ��درات وت �ق��دي��م ال �خ��دم��ات م�ق��اب��ل
ال ��رش ��ى ،ع ��دا ع��ن ف�ض��ائ��ح ع��دي��دة أدت
ال��ى ص��دور ق ��رارات تأديبية بحق عدد
من العناصر والضباط .بدورها ،دعت
رئيسة معهد حقوق اإلنسان في نقابة
امل�ح��ام�ين امل�ح��ام�ي��ة إل�ي��زاب�ي��ت سيوفي
الى إنشاء لجنة متابعة تضم الجهات
املعنية بالسجون.
وم��ن أب��رز التوصيات التي أعلن عنها
في ختام الورشة ،مراعاة االحتياجات
ال �ص �ح �ي��ة ل �ل �س �ج �ي �ن��ات ل �ج �ه��ة إج � ��راء
ال�ف�ح��ص ال�ش��ام��ل ع�ن��د دخ ��ول السجن،
الى جانب االهتمام بالصحة الجنسية
واإلن� �ج ��اب� �ي ��ة وال �ن �ف �س �ي��ة وال ��وق ��ائ� �ي ��ة.
وحول الحق في الغذاء ،أوصت الورشة
ب� � �ض � ��رورة ت ��وف� �ي ��ر وت� �ح� �س�ي�ن ن��وع �ي��ة
ال� �ط� �ع ��ام وك� �م� �ي ��ة ال� � �غ � ��ذاء ب� �م ��ا ي ��راع ��ي
ال �ن �س��اء ال �ح��وام��ل وامل��رض �ع��ات وذوات
االح� �ت� �ي ��اج ��ات ال� �خ ��اص ��ة .ك �م��ا أوص ��ت
الورشة بتأمني املستلزمات األساسية
ل� �ل� �س� �ج� �ي� �ن ��ات م� � ��ن ال � � �ف� � ��وط ال �ص �ح �ي��ة
واملناشف واملالبس ،وذلك ضمن البند
املتعلق بالحق في النظافة الشخصية.
رزم ��ة ال �ح �ق��وق ال �خ��اص��ة بالسجينات
تشمل أيضًا الحق في التأهيل وإع��ادة
االن��دم��اج وال�ح��ق ف��ي ال�ت��واص��ل والحق
في الحصول على املعونة القضائية مع
اهتمام خاصة بالسجينات األجنبيات
وح � �ق � �ه� ��ن ف � ��ي ال � �ح � �م ��اي� ��ة ال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة
وال�ن�ف�س�ي��ة ،وت �ط��وي��ر إدارات ال�س�ج��ون
وت� � ��دري� � ��ب ال� � �ح � ��ارس � ��ات وامل � �م� ��رض� ��ات
واألطباء العاملني.

إضراب ضدّ توحيد «ماستر» اآلداب
حسين مهدي
ع ��ادت قضية ت��وح�ي��د م��اس�ت��ر اآلداب
الى الواجهة من جديد ،فبعد سلسلة
من االجتماعات بني الطالب وعميدة
الكلية ،وفاء بري الحاج ،قبل عطلة آب
الجامعية ،أعلن الطالب خالل مؤتمر
صحافي أم��س اإلض��راب مل��دة أسبوع
واح ��د ،ت��زام�ن��ًا م��ع ام�ت�ح��ان��ات ال��دورة
الثانية.
ال �ق �ض �ي��ة ب � ��دأت ال� �ع ��ام امل ��اض ��ي ،بعد
إص� ��دار ال�ع�م�ي��دة ق� ��رارًا ي�ق�ض��ي بنقل
ص �ف��وف امل��اس �ت��ر  2م ��ن ال� �ف ��روع ال� ّ�ى
مبنى العمادة ،ما ّ
كبد الطالب مشقة
ال � ��ذه � ��اب ي ��وم�ي�ن ف� ��ي األس � �ب � ��وع ال ��ى
م�ن�ط�ق��ة ال��دك��وان��ة م��ن زح �ل��ة وال�ج�ب��ل
وصيدا وم��ن الفرعني األول والثاني.
ت �ب��رر اإلدارة ه� ��ذا ال� �ق ��رار ب�ص�ع��وب��ة
ت ��أم�ي�ن األس � ��ات � ��ذة مل �خ �ت �ل��ف األق� �س ��ام
األك ��ادي� �م� �ي ��ة ،إال أن ت �ج��رب��ة ت��وح�ي��د
ً
امل��اس �ت��ر  2ف�ش�ل��ت ف �ش�لا واض �ح��ًا ،ما
ي�س�ت��دع��ي ب ��رأي ال �ط�ل�اب ال �ع��ودة عن
ه ��ذا ال �ق ��رار .ت �ق��ول ح �ن��ان (ط��ال�ب��ة في
ق�س��م ع�ل��م ال�ن�ف��س) إن ع��دد الحضور
في الفصل األول من السنة يصل الى
 80ط��ال�ب��ًا ،ف��ي ق��اع��ة ال ي�ت�ج��اوز ع��دد
مقاعدها الخمسني.
ف ��ي اج �ت �م��اع��ات س��اب �ق��ة م ��ع ع�م�ي��دة
ال � �ك � �ل � �ي� ��ة ،ش � � � ��رح ال� � � �ط� �ل ��اب أس � �ب� ��اب
اع� �ت ��راض� �ه ��م ع �ل ��ى ت ��وح �ي ��د امل��اس �ت��ر
ب��امل�ط�ل��ق وال� �ع ��ودة ع��ن ق� ��رار ت��وح�ي��د
امل��اس�ت��ر  ،2وال سيما لجهة صعوبة
االن �ت �ق ��ال م ��ن امل �ن��اط��ق ال �ب �ع �ي��دة ال��ى
ً
ال��دك��وان��ة ،ف�ض�لا ع��ن أن امل �ك��ان «غير
م ��ؤه ��ل الس �ت �ي �ع��اب ال� � �ط �ل��اب» .ردت
العميدة بأن رئاسة الجامعة رفضت
ط�ل��ب ال�ع�م��ادة ب��إي�ج��اد مبنى ج��دي��د.
وس � ّ�ج ��ل ال� �ط�ل�اب اع �ت��راض �ه��م أي �ض��ًا
ح��ول موضوع التدريس قبل الظهر،
وال س�ي�م��ا أن م�ع�ظ��م ط�ل�اب امل��اس�ت��ر
مضطرون إل��ى العمل .ردت العميدة:
«مل ��ا ب� � ّ�دو ال �ط��ال��ب ي�ش�ت�غ��ل وم ��ا معو
وقت يجي على الجامعة ما يتسجل».
وأث ��ار ال�ط�لاب م��وض��وع امل�ن�ه��اج غير
املوحد في جميع الفروع ،وقد أثبتت
ت�ج��رب��ة امل��اس�ت��ر  2أي�ض��ًا أن اخ�ت�لاف

امل� �س� �ت ��وى وال� �ط ��ري� �ق ��ة وال� �ل� �غ ��ة ال �ت��ي
تعطى بها امل��واد في مختلف الفروع
ش �ك �ل��ت م �ش �ك �ل��ة أس ��اس� �ي ��ة ل �ل �ط�ل�اب،
على
ك�م��ا س�ج��ل ال �ط�لاب اع�ت��راض�ه��م ّ
موضوع اإلجازة التي لم تعد تصنف
إج� � ��ازة ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ،وأص� �ب ��ح ال �ط��ال��ب
م�ج�ب�رًا ع�ل��ى أن يحصل ع�ل��ى ماستر
 1ل �ت �ع �ت��رف امل ��ؤس� �س ��ات ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة
ب �ش �ه��ادت��ه ،وخ �ص��وص��ًا ف��ي التعليم
الثانوي الرسمي.
ج� � � ��واب ال� �ع� �م� �ي ��دة ع � ��ن ج� �م� �ي ��ع ه ��ذه
النقاط كان «ال حل» .واليوم لم يتغير
ش � � ��يء ،ب� ��ل إن م � �ح � ��اوالت ال � �ح� � ّ�د م��ن

عميدة الكلية
تدعو طالب الفرع
الثاني إلى وقف
«الغنج»

االح �ت �ج��اج��ات ب ��اءت ب��ال�ف�ش��ل أي�ض��ًا،
وال س�ي�م��ا أن أس��ات��ذة ال �ف��رع ال�ث��ان��ي
ّأيدوا «مقاطعة االمتحانات» كخطوة
تحذيرية .يقول ممثل أس��ات��ذة الفرع
ال �ث��ان��ي د .ج ��ورج ط ��راد ل �ـ«األخ �ب��ار»
إن ال� �ق ��رار ه ��و ت �ع� ّ�د ع �ل��ى ال��دس �ت��ور،
وت �ح��دي �دًا م ��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��ال�لام��رك��زي��ة،
وخ��رق للقانون  66ال��ذي ينظم سير
العمل في الجامعة اللبنانية ،وينص
على أن القرارات تتخذ من األسفل الى
األعلى« ،وال تفرض علينا من فوق».
وأشار طراد الى أن الجامعة اللبنانية
ه ��ي ل �ل �ف �ق��راء وال ي� �ج ��وز ت�ه�ج�ي��ره��م
م �ن �ه��ا ،راف� �ض ��ًا ب �ش �ك��ل م �ط �ل��ق ت�ب��ري��ر
ال �ت��وح �ي��د ب �ف �ك��رة ال��دم��ج واالخ �ت�ل�اط
ب�ي�ن امل� ��ذاه� ��ب وال � �ط ��وائ� ��ف ،ح �ي��ث إن
نسب الطوائف غير املسيحية تصل
ال� ��ى  %35ف ��ي ال� �ف ��رع ال� �ث ��ان ��ي ،وه��ي
ن �ف �س �ه��ا ت �ق��ري �ب��ًا ب��ال �ن �س �ب��ة ال� ��ى غ�ي��ر

حماية المستهلك
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أسعار البيض تقفز %50

في املئة

محمد وهبة
«كرتونة البيض أصبحت بـ 9000ليرة
اب �ت� ً
�داء م��ن ص�ب��اح ال �ي��وم» .ه��ذا ال�ك�لام
ال ��ذي ن �ش��ره رئ �ي��س جمعية امل��زارع�ين
اللبنانيني أنطوان حويك على صفحة
ال�ف��اي�س�ب��وك أول م��ن أم ��س ،ل��م يتوقف
ع �ن��د ح � � ّ�د إط �ل ��اع أص ��دق ��ائ ��ه ع �ل��ى م��ا
يحصل في زواريب العالم الحقيقي ،بل
استكمله باآلتي« :نصيحة للمنتجني
ال �ك �ب��ار أوق �ف��وا اح �ت �ك��ارك��م؛ ألن زي ��ادة
الطلب نتجت من الحالة النفسية التي
دع ��ت ال �ن��اس إل ��ى ال�ت�م��وي��ن خ��وف��ًا من
الحرب ...وأعيدوا األسعار إلى ما كانت
عليه نهار السبت أو سنطالب بوقف
كافة وسائل الدعم والحماية لكم».
ال�ل�اف��ت ف��ي ك�ل�ام ح��وي��ك أم � ��ران :األول
هو كالمه على االحتكار ،والثاني هو
ك�ل�ام��ه ع �ل��ى ال��دع��م وال �ح �م��اي��ة ال�ل�ت��ان
ي �ح �ص ��ل ع �ل �ي �ه��ا امل � �ن � �ت � �ج ��ون .ح��وي��ك
ّ
أوض ��ح ل �ـ«األخ �ب��ار» أن س�ع��ر ك��رت��ون��ة
البيض ارتفع من  6000ليرة إلى 9000
ل� �ي ��رة .ه� ��ذا ي �ع �ن��ي أن ن �س �ب��ة االرت� �ف ��اع
بلغت  .%50واستغرب أن يحصل هذا
�ح ال �ب �ص��ر؛ «ف �ل��و ك ��ان األم��ر
األم� ��ر ب�ل�م� ّ
منطقيًا ،لكنا ق��د شهدنا ارت�ف��اع��ًا في
أسعار األع�لاف أو أك�لاف أخ��رى تكون
أس �ع��اره��ا م��رت�ب�ط��ة ب��ال �خ��ارج ،ل�ك��ن ما

سعر كرتونة البيض ارتفع من  6000ليرة إلى  9000ليرة (أرشيف)
ج� ��رى ه ��و أن س �ع��ر ك��رت��ون��ة ال�ب�ي��ض
ارتفع خالل يوم واحد ،وبهذه النسبة
الهائلة ،ما يعني أن االحتكارات عادت
لتكشف عن أنيابها من جديد.
ل�ك��ن ك�ي��ف ي�م�ك��ن ال�ت�ج��ار واملحتكرين
البيض
أن يستفيدوا م��ن رف��ع أس�ع��ار ّ
بهذه السرعة؟ اإلجابة ليست معقدة،

امل �س �ل �م�ين ف ��ي ال� �ف ��رع األول .ك �م��ا أن
ل �ل �ف��رع ال �ث��ان��ي خ�ص��وص�ي��ة ش��رح�ه��ا
ط � ��راد ت�ت�ع�ل��ق ب��ال �ل �غ��ة ،إذ إن جميع
امل ��واد تعطى باللغة الفرنسية .وقد
دعا األساتذة في بيان لهم الى إيجاد
س �ي��اس��ة ط��وي �ل��ة األم� � ��د ت �ن �ظ��م ك�ل�ي��ة
اآلداب ب�ع�ي�دًا ع��ن ال� �ق ��رارات اإلداري� ��ة
ّ
املتبدلة واملناخات السياسية ،وذلك
ض �م ��ن إط� � ��ار ن �ه ��ج أك ��ادي� �م ��ي ي��أخ��ذ
باالعتبار مصلحة الطالب واألساتذة
والجامعة ككل.
ف ��ي ات� �ص ��ال م ��ع «األخ� � �ب � ��ار» ،أج��اب��ت
العميدة بأن املركزية كانت موجودة
ف��ي ال �س��اب��ق ،وأن �ه��ا ل��م ت��أخ��ذ ال �ق��رار
ً
م �ن �ف��ردة ،ب��ل ع �ق��دت س�ل�س�ل��ة ل �ق��اءات
مع األقسام ومجلس الوحدة ،وهناك
محاضر موثقة .وك��ررت العميدة أن
هناك نقصًا في األساتذة في الفروع،
وه�ن��اك ع��دد ضئيل ج �دًا م��ن الطالب
ف��ي بعض االختصاصات .وق��د دعت
طالب الفرع الثاني الى وقف «الدلع»
و«ال� �غ� �ن ��ج» ،إذ إن ال �ع �م��ادة ت �ب �ع��د 5
دق��ائ��ق فقط ع��ن ال�ف�ن��ار ،وأض��اف��ت إن
تجربة الدمج في العام املاضي كانت
ناجحة ،وال�ط�لاب ك��ان��وا فرحني وقد
تفاعلوا في ما بينهم .وع��ن انضمام
أس��ات��ذة ال�ف��رع ال�ث��ان��ي ال��ى اإلض ��راب،
رأت بري أن أسباب رفضهم للتوحيد
غير أكاديمية باملطلق ولها اعتبارات
شخصية ،بحيث «ي�ت��داخ��ل الخاص
فيها مع ما هو عام».
الهيئات الطالبية لباقي الفروع وإن
ّ
ف��ض �ل��ت ت��أج �ي��ل ت�ح��رك�ه��ا ال ��ى ب��داي��ة
العام الدراسي ،إال أنها تحمل املطالب
نفسها الرافضة للتوحيد ،أما التوجه
ال �ع��ام ل�ب��اق��ي أس��ات��ذة ال �ف��روع فليس
واض �ح��ًا ب �ع��د ،ول �ك��ن ي�ت��م التحضير
ل� �ع� �ق ��د س� �ل� �س� �ل ��ة م� � ��ن االج � �ت � �م� ��اع� ��ات
ال �ت �ن �س �ي �ق �ي��ة ب�ي��ن م �ع �ظ��م األس� ��ات� ��ذة
التخاذ موقف موحد.
م �ق��اط �ع��ة االم �ت �ح��ان��ات ألس �ب ��وع هي
خطوة تحذيرية ،وستليها خطوات
ت �ص �ع �ي ��دي ��ة إن ل � ��م ت � �ل� � ّ�ب امل� �ط ��ال ��ب،
ب �ح �س��ب م ��ا ص� � � ّ�رح ج ��ول ��ي م�ع�ل��ول��ي
باسم الهيئات الطالبية ف��ي املؤتمر
الصحافي أمس.

ّ
التجار يراقبون السوق
فاملعروف أن
وي� ��راق �ّ �ب� ��ون ال � �ت � �ط� ��ورات ال � �ت ��ي ي�م�ك��ن
أن ت��ؤث��ر ع �ل��ى ال� �س ��وق .ب�ن�ت�ي�ج��ة ه��ذه
امل ��راق� �ب ��ة ،ت� �ب�ّي�نّ ل �ل �ت� ّ�ج��ار أن م �خ��اوف
امل�س�ت�ه�ل�ك�ين ف��ي ل�ب�ن��ان م��ن التصعيد
األم �ي��رك��ي ال ��رام ��ي إل ��ى ت�ن�ف�ي��ذ ع ��دوان
ع �ل��ى س ��وري ��ا دف �ع �ه��م إل� ��ى ال �ت �م��وي��ن.

م��ن ب�ي�ن ال�س�ل��ع ال �ت��ي ي�م�ك��ن تموينها
ه��ي ال �ب �ي��ض .س�ل�ع��ة رخ �ي�ص��ة وق��اب�ل��ة
للتمويل على فترة أسابيع ،وال ضير
م��ن تموين كمية تصل إل��ى كرتونتي
بيض أو ثالثة في البراد .لذلك ،شهدت
األس� ��واق طلبًا ق��اب�ل��ه ال�ت� ّ�ج��ار بخطوة
اس�ت�غ�لال�ي��ة ،ك��ال �ع��ادة .االس �ت �ف��ادة من
ه��ذه «الطفرة» دفعت التجار إل��ى رفع
األس�ع��ار بهذه الطريقة الجنونية من
دون أي مسببات أو ظروف خارجية.
تفسيرات املنتجني ال تأخذ في االعتبار
املستهلك .في رأي نائب رئيس نقابة
ّ
م��رب��ي ال��دواج��ن سمير ق��رط �ب��اوي ،إن
امل�ن�ت�ج�ين ت �ح� ّ�م �ل��وا خ� �س ��ارات ضخمة
خالل األشهر الثمانية املاضية بسبب
ارتفاع كلفة اإلنتاج من جهة ،وبسبب
ال�ت�ه��ري��ب ودخ ��ول ك�م�ي��ات م��ن البيض
غ �ي��ر ال �ش ��رع ��ي إل� ��ى ال� �س ��وق امل �ح �ل �ي��ة،
ّ
وبسبب تقلص القدرة على التصدير،
وب��ال�ت��ال��ي يجب أن ي�ع��وض املنتجون
خساراتهم .ويشير قرطباوي إل��ى أنه
«لوال وزير الزراعة حسني الحاج حسن
الذي تمكن من فتح سوق العراق أمام
البيض اللبناني ،مل��ا تمكن املنتجون
من الصمود» .إال أن قرطباوي يعتقد
أن األس�ع��ار زادت  1500ليرة فقط لكل
كرتونة وليس  3000ليرة ،أي إن نسبة
الزيادة .%20

هي نسبة تراجع الصادرات
الزراعية في النصف األول من
هذا العام باملقارنة مع الفترة
نفسها من العام  .2010وأشار
التقرير نصف السنوي لجمعية
املزارعني الى أنه «خالفًا لكل
البيانات الصادرة عن بعض
الجهات الرسمية التي حاولت
إظهار تحسن بالصادرات
الزراعية ،إال أنها ّ
سجلت 192
ألف طن فقط ،باملقارنة مع 224
ألف طن خالل النصف األول
من سنة  ،2010و 196ألف طن
في  ،2011و 182ألف طن في
 .2012وجاء في التقرير أن
صادرات البطاطا زادت بمقدار
 %27,7في النصف األول من
 2013مقارنة مع  ،2010وزادت
صادرات التفاح بنسبة .%31
أما الصادرات من الحمضيات
فتراجعت  %37,5واملوز
.%33.5
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إدارات المدارس :ال تأجيل للعام الدراسي
ليس واردًا أن ّ
تعدل روزنامة
مواعيد بدء العام الدراسي،
سواء في املدارس الرسمية
أو الخاصة «ونتعامل مع
املفاجآت عند حدوثها».
هكذا ،تجاوز اللقاء بني وزارة
التربية واتحاد املؤسسات
التربوية الخاصة العنوان
األمني إلى التخطيط التربوي

فاتن الحاج
ي�ت��ردد سائق التاكسي ف��ي حجز مقاعد
ّألبنائه في السنة الدراسية الحالية .يقول
ّ
تسجل األوالد في
إنه طلب من زوجته أن
ً
 15أي� �ل ��ول ،ع �م�ل�ا ب �ق��اع��دة «خ �ب��ي ق��رش��ك
األبيض ليومك األس��ود» .يريد الرجل أن
يتبني الخبر اليقني بالنسبة إلى الضربة
األم�ي��رك�ي��ة ع�ل��ى س��وري��ا ق�ب��ل إن �ج��از ه��ذه
الخطوة املكلفة على حد تعبيره «منخلي
املصاري معنا بركي هربنا».
مثل هذه الشهادة وشهادات أخرى كثيرة
ال تقنع أمني سر جمعية املبرات الخيرية

اب��راه�ي��م ع�لاء ال��دي��ن «فمعاينة مدارسنا
ت �ك �ش��ف ان �ت �ظ ��ار ال �ك �ث �ي��ري��ن ب��ال �س��اع��ات
لتسجيل أوالده��م» .املدير العام لجمعية
التعليم الديني محمد سماحة هو أيضًا
ّ
ال يجد أن ه��ذه ال�ش�ه��ادات مؤشر لرصد
ح��رك��ة ال�ت�س�ج�ي��ل ف��ي امل � ��دارس ال�خ��اص��ة.
ّ
ف��ال��رج��ل ق��ل��ل م��ن تأثير ال�ه��اج��س األمني
ّ
ف� ��ي إق � �ب� ��ال ال � �ت�ل��ام� ��ذة ،وخ� �ص ��وص ��ًا أن
«ورش � ��ة ال�ت�س�ج�ي��ل ف ��ي م��دارس �ن��ا ت�ك��ون
ش�ب��ه م�ن�ج��زة ف��ي ن�ه��اي��ة ال �ع��ام ال��دراس��ي
امل� � ��اض� � ��ي ل �ت �س �ت �ك �م ��ل ب � �ع� ��ض األم � ��اك � ��ن
ال�ش��اغ��رة بتالمذة ج ��دد» .رف��ض سماحة
ب�ش��دة أن ُي �ص� َّ�وب ال�ن�ق��اش ف��ي االجتماع

التنسيق
مع القوى
األمنية
لتأمني
سالمة
التالمذة
(مروان بو
حيدر)

ال��ذي عقد أم��س بني املدير العام للتربية
ف��ادي ي��رق وات�ح��اد امل��ؤس�س��ات التربوية
ال �خ ��اص ��ة ف ��ي وزارة ال �ت ��رب �ي ��ة ،ب��ات �ج��اه
ال �ت��رك �ي��ز ع �ل��ى وض� ��ع ال �ب �ل��د وان �ع �ك��اس��ه
ع� �ل ��ى ال� �ت� �ح� �ض� �ي ��رات ل� �ل� �ع ��ام ال � ��دراس � ��ي.
أص ��ر ع�ل��ى أن ت �ك��ون االن �ط�لاق��ة طبيعية
وض � ��رورة ال�س�ي��ر ب��ال�ت�خ�ط�ي��ط ال �ت��رب��وي،
على أن تترك مهمة تأمني السالمة العامة
لألطفال في عهدة األج�ه��زة األمنية «وال
م��ان��ع م��ن التنسيق بيننا وب�ي�ن�ه��ا»ّ .أي��د
ي��رق ه��ذا ال �ت��وج��ه ،ان�ط�لاق��ًا م��ن «خطتنا
ال ��واض� �ح ��ة ال �ق ��ائ �م ��ة ع �ل ��ى ع � ��دم ت �ع��دي��ل
روزن��ام��ة امل��واع�ي��د ،بحيث ت�ب��دأ ال��دراس��ة
في املدارس الرسمية في  23الجاري ،فيما
تترك الحرية للمدارس الخاصة لتحديد
م��واع�ي��ده��ا تبعًا لخصوصية ك��ل منها.
وق ��د مل�س��ت ال�ج�ه��وزي��ة ال�ت��ام��ة ل��دي�ه��ا من
خ�لال اتصاالتي الشخصية بكل منها».
ً
ابتداء
ويتوقع أن تزيد وتيرة التسجيل
من األسبوع املقبل .وينفي املدير العام أن
يكون قد تبلغ حتى اآلن بحاالت أساتذة
ي��ري��دون ن�ق��ل ع�ن��اوي��ن م��دارس �ه��م بسبب
التفجيرات األمنية .ب��رأي��ه ،العجز املالي
املتمثل ب�ع��دم وج ��ود م��وازن��ة م�ن��ذ 2005
والنقص في معلمي املالك هما التحديان
األس ��اس � �ي ��ان ل�ل�اس� �ت� �ق ��رار ال� �ت ��رب ��وي ف��ي
التعليم ال��رس�م��ي ،وخ�ص��وص��ًا م��ع تدفق
أعداد التالمذة السوريني.
ممثلو أصحاب امل��دارس الخاصة الذين
حضروا االجتماع تناغموا هم أيضًا مع
موقف تخطي الوضع األمني إلى عناوين
إداري��ة تقنية وتربوية ،وإن كانوا بحثوا
امل �ش��ارك��ة ف��ي ال�ت�ق��وي��م ال��وط �ن��ي للتأهب
ل �ح��االت ال� �ط ��وارئ وه ��ي دراس � ��ة ت�ع� ّ�ده��ا
الجامعة األميركية في بيروت ومتصلة
بشكل أو بآخر بالعنوان األمني.
ومع ذلك ،ال ينفي األمني العام للمدارس
ال�ك��اث��ول�ي�ك�ي��ة األب ب �ط��رس ع� ��ازار ال�ب��طء
ف ��ي ح��رك��ة ال �ت �س �ج �ي��ل ف ��ي ع� ��دد م �ح��دود
م ��ن امل� � � ��دارس ،إم� ��ا ب �س �ب��ب ال �ت �خ��وف م��ن

زيادة األقساط أو بسبب الوضع األمني.
وي �ك �ش��ف أن �ن��ا «ن �ت �ب��ادل امل �ع �ل��وم��ات مع
مديرية املخابرات وقيادة الجيش بهدف
ت��وف�ي��ر األم ��ن ع�ل��ى ال�ط��رق��ات امل��ؤدي��ة إل��ى
امل � � ��دارس وف� ��ي م �ح �ي��ط امل ��ؤس� �س ��ات ع�ب��ر
إب�لاغ�ن��ا ب�ش��أن ال �س �ي��ارات امل�ش�ب��وه��ة» .ال
يبدو ع��ازار قلقًا من الواقع على األرض،
إذ «ال ش� ��يء ي�م�ن�ع�ن��ا م ��ن ب� ��دء ال ��دراس ��ة
وسنتعاطى مع املفاجآت ف��ور حدوثها،
ف �ق��د م ��ررن ��ا ب� �ظ ��روف أق �س��ى ول� ��م ن��رج��ئ
ال �ع��ام ال ��دراس ��ي» .م��ا ي�ق�ل��ق ال��رج��ل أك�ث��ر
ه ��و ق ��ان ��ون ت �ن �ظ �ي��م امل � ��وازن � ��ة امل��درس �ي��ة
ّ
الرقم  515الصادر في عام  1996واملعطل
على قاعدة «قانون  ...ال قانون» ،مطالبًا
ب�ت�م��دي��د ال�ع�م��ل ب��ه أو بتعديله أو حتى
ّ
بإلغائه .يقول إن إدارات امل ��دارس تلتزم
بروحية هذا القانون في زي��ادة األقساط
ال �ت��ي ت��راع��ي أع �ب��اء ال �ض �م��ان وص �ن��دوق
ال �ت �ع��وي �ض��ات وق ��وان �ي�ن ال � ��زي � ��ادات ع�ل��ى
ال� � ��روات� � ��ب ،وه � ��ي ت� �ق ��دم م ��وازن� �ت� �ه ��ا إل ��ى
م �ص �ل �ح��ة ال �ت �ع �ل �ي��م ال � �خ ��اص ف ��ي وزارة
التربية قبل  31كانون الثاني ،التي تدقق
في الزيادات كي ال تكون عشوائية .برأي
عازار ،بإمكان لجان األهل أن تفرض على
اإلدارات اتباع الشفافية لتجنب زي��ادات
غير مبررة.
م��ا الح�ظ��ه األم�ي�ن ال �ع��ام لنقابة أص�ح��اب
امل � ��دارس اإلف ��رادي ��ة ال �خ��اص��ة ج ��ان ك�ل��ود
صعب ه��و التأخير ف��ي التسجيل وميل
البعض إلى االنتقال إلى املدارس الرسمية
لعدم االلتزام بالعام الدراسي ولتخفيف
األعباء املادية تحسبًا لتطورات الوضع
األم �ن��ي .ل�ك��ن ذل ��ك ال ي��ؤث��ر ك�م��ا ق ��ال على
جهوزية املدارس للتخطيط لعام دراسي
هادئ ،وبعضها بدأ التدريس وال سيما
ال��ذي��ن ي �ع �ت �م��دون امل �ن �ه��ج األج �ن �ب��ي مثل
البكالوريا الفرنسية والبكالوريا الدولية
وص �ف��وف ال �ش �ه��ادات ال��رس �م �ي��ة ،ع�ل��ى أن
ً
ابتداء
تنتظم الدراسة في معظم املدارس
من األسبوع األخير من أيلول.

القرطاسية «برستيج» الصغار
ليس أصعب على األهل من
كلمة «ال» ألوالدهم،
قول ّ
املتطلعني بإلحاح إلى
محفظة أعجبتهم أو حذاء
ّ
فضلوه على غيره .تدرك
الشركات هذه الحقيقة ،كما
تدرك املدارس أهمية التعليم،
فيقع األهل فريسة االثنتني
هديل فرفور
تقترب بتول ( 5أعوام) من أمها ،املشغولة
م ��ع ص ��اح ��ب امل �ك �ت �ب��ة ،وت� �ش � ّ�د ث ��وب �ه ��ا .ال
ت�ع�ي��ره��ا اه�ت�م��ام��ًا .ت�ص� ّ�ر ال �ف �ت��اة ،ال��دام�ع��ة
ال�ع�ي�ن�ين ،ع�ل��ى م�ق��اط�ع��ة ال �ح��دي��ث ،فتعمد
ً
إلى ّ
شد الثوب مرة أخرى لتهمس في أذن
أمها بأنها ال تريد األغراض التي انتقتها
ل�ه��ا؛ ألن ال��رس��وم امل��وج��ودة عليها ليست
لـ«دورا» (الشخصية الكارتونية) األصلية!
ي�ص�ع��ب م�ع��رف��ة ك�ي��ف م� ّ�ي��زت ه ��ذه الطفلة
ب �ي�ن دورا األص� �ل� �ي ��ة ،أو غ �ي��ر األص �ل �ي��ة،
ّ
وخ�ص��وص��ًا أن م��ن ي��دخ��ل أي مكتبة هذه
�اه أو
األي � � ّ�ام ،ي�ش�ع��ر ب��أن��ه دخ ��ل م��دي�ن��ة م�ل ٍ
م� �ح ��ل أل � �ع� ��اب ل�ل�أط� �ف ��ال .رس � ��وم � ��ات «ب ��ن
ت ��ن» و«س �ب��ون��ج ب ��وب» و«دورا» و«ب�ي�ت��ر
ب ��ان» وغ�ي��ره��ا ت�غ��زو ك��ل ش ��يء :الحقائب
والدفاتر واملحافظ الصغيرة ،حتى األقالم
ّ
واملحايات .كلها معروضة ،بألوان فاقعة،
ّ
تبرر صراخ الصغار املندفعني نحو انتقاء
قرطاسيتهم «على ذوقهم».
فعندما يصطحب األهالي أطفالهم لشراء

القرطاسية ،سيكون من الصعب إقناعهم
بأولويات املتانة ،الجودة ،أو حتى الوفر
امل��ادي .وهذا ما يؤكده أصحاب املكتبات.
يشير أحدهم إلى أن معظم األطفال الذين
يرافقون أهاليهم ،يدخلون إلى املكتبة وهم
ّ
عما يبحثونّ ،
يعرفون ّ
بتصورات
محملني
مسبقة أشبعهم بها اإلع�ل�ان ،إضافة إلى
رغبة في تقليد الرفاق ،أو التفوق عليهم،
سواء باملاركة ،السعر أو حتى الشخصية
ال �ك��ارت��ون �ي��ة .وال ي�ن�ك��ر ع ��دد م�ن�ه��م أن�ه��م
غالبًا ما يستغلون ه��ذا ال��وض��ع ،فيتعمد
بعضهم اس �ت��راق ال�س�م��ع إل��ى ال �ح��وار ،أو
ق��ل ال�ش�ج��ار ،ال��ذي س��رع��ان م��ا ينشب بني
األهل ذوي اإلمكانات املحدودة وأبنائهم
ال�ل�ج��وج�ين ك��ي يستنتجوا م��ا يطلبونه
ّ
ليسوقوا له.
ت �ق��ول ح �ن��ان ،وال � ��دة ل�ط�ف�ل�ين ،إن ول��دي�ه��ا
يرافقانها دائمًا ألنهما غالبًا ما يكونان
ق ��د وض� �ع ��ا ت � �ص� � ّ�ورًا ل �ش �ك��ل ال �ق��رط��اس �ي��ة
ال�ت��ي ي��ري��دان�ه��ا ون��وع�ي�ت�ه��ا .وق��د الحظت
أن ق�ن��وات ال��رس��وم املتحركة التلفزيونية
تؤدي دورًا أساسيًا في تحديد خياراتهم،
ش��اك �ي��ة م��ن ال �ح �ي��رة ال �ت��ي ت �ق��ع ف�ي�ه��ا بني
إرض ��اء م�ت�ط�ل�ب��ات أب�ن�ي�ه��ا وال �ب �ق��اء ضمن
امليزانية املحددة.
ف � �ل� ��وازم ال �ق��رط��اس �ي��ة ت �ح �ت��اج إل� ��ى رص��د
م�ي��زان�ي��ة خ��اص��ة ب �ه��ا ،تختلف ب��اخ�ت�لاف
النوعية وامل��وض��ة ،وه��ي قد تصل أحيانًا
إل ��ى $400للتلميذ ،بحسب م��ا ي�ق��ول أحد
أص �ح��اب امل�ك�ت�ب��ات .وه��و رق��م غ�ي��ر مبالغ
ّ
فيه إذا الحظنا أن أسعار الحقائب تراوح
ب�ين  60أل��ف ل�ي��رة لبنانية و 300أل��ف .أما
محفظة األق �ل��ام ،ف�ي�ب��دأ س�ع��ره��ا ب �ـ 8آالف
ّ
ليتعدى أرب�ع�ين أل�ف��ًا .حتى
ل�ي��رة وي��رت�ف��ع
ال � �ل � ��وازم ال �ب �س �ي �ط��ة م ��ن م� �ب ��راة وم �م �ح��اة
يتجاوز سعرها أحيانًا خمسة آالف ليرة.

إقناع األوالد بعدم
االستجابة للمغريات
االستهالكية صعب جدًا

يشتري األوالد هذه اللوازم ويذهبون إلى
امل��درس��ة ،للتباهي بالدرجة األول��ى ،تقول
م �ن��ال امل � ّ
�درس ��ة ف��ي ال �ص �ف��وف االب �ت��دائ �ي��ة.
فقد الحظت أنه مع مطلع كل عام دراسي
«يعرض األطفال قرطاسيتهم بنحو مبالغ

ف �ي��ه ،ح�ت��ى إن ��ي ب � ّ�ت أت �ع � ّ�رف إل ��ى امل��وض��ة
الرائجة من خالل مراقبتي لقرطاسيتهم،
إذ غ ��ال� �ب ��ًا م� ��ا ت� �ك ��ون ش �ب ��ه م � � ّ
�وح � ��دة ب�ين
التالميذ في بعض الصفوف».
ّ
يسميه
ه��ذا االه�ت�م��ام بشكل القرطاسية
بعض االهالي «هوسًا» .وفيما ّ
يرجحون
أن ي �ك��ون ال�س�ب��ب ال �غ �ي��رة م��ن رف��اق �ه��م في
ال �ص��ف ،أو ال��رغ �ب��ة ف��ي ال�ت�م� ّ�ي��ز ع�ن�ه��م ،إال
أن ��ًا ل�لأط �ف��ال رأي ��ًا آخ ��ر .ف �ه��ذا ح �م��زة ،اب��ن
السبعة أع��وام ،مقتنع ب��أن سبب إص��راره
ع�ل��ى ش ��راء أق�ل�ام «ب��ن ت��ن» ه��و ق ��درة ه��ذه
األق�ل��ام ع�ل��ى ج�ع�ل��ه ي�ك�ت��ب ب�ش�ك��ل أف�ض��ل!
ت �م��ا ّم��ًا ك �م �ل��ك ،اب �ن��ة ال �س��ت س� �ن ��وات ،ال�ت��ي
ت� �ف ��ض ��ل أن ت �س �ت �خ ��دم أغ � � � ��راض «دورا»
ف ��ي ح �ص��ة اإلن �ك �ل �ي ��زي خ� �ص ��وص ��ًا؛ «ألن
ّ
بطلة املسلسل ال�ك��ارت��ون��ي تعلم األط�ف��ال
اإلن�ك�ل�ي��زي��ة» ،وه ��ذا ي�ع�ن��ي أن �ه��ا س�ت��درس

ب �ش �ك��ل أف � �ض ��ل وت � �ح� ��رز ن� �ت ��ائ ��ج م �م �ي��زة.
ه ��ذه امل �ش �ك �ل��ة ،ال �ت��ي ي ��راه ��ا ب �ع��ض األه ��ل
ّ
ح �ق �ي �ق��ة ،ل �ي �س��ت س �ه �ل��ة ال � �ح� ��ل .إذ ي��ؤك��د
الباحث في «السلوك االستهالكي» حسني
ن� ّ�ص��ار أن «ال �ش��رك��ات امل�ن�ت�ج��ة ت�ع�م��د إل��ى
استثارة نقاط معينة عند األطفال ،بحيث
ي�ش�ع��ر ال�ط�ف��ل ب��أن��ه ي�ع� ّ�ب��ر ع��ن ن�ف�س��ه عند
ش��را ّئ��ه رس��وم��ًا لشخصياته ال�ك��ارت��ون�ي��ة
�اه
امل �ف��ض �ل��ة ،وي ��رى أن ��ه ي �ق��وم ب�ع�م�ل�ي��ة ت�م� ٍ
م�ع�ه��ا» .وي ��رى ن� ّ�ص��ار أن «دور األه ��ل في
م �ن��ع أوالده � � ��م م ��ن االس �ت �ج��اب��ة مل �غ��ري��ات
ال��رس��وم��ات ال�ك��ارت��ون�ي��ة ص�ع��ب ج� �دًا؛ ألن
ّ
تعلق األطفال بأفالم الكارتون هو مشكلة
واق �ع��ة م�س�ب�ق��ًا ،وب��ال�ت��ال��ي ي�ج��ب أن يكون
هناك توجيه عام من قبلهم يبدأ بمراقبة
ت �ع� ّ�رض �ه��م ل �ه��ذه األف� �ل��ام مل �ح��اول��ة ضبط
ّ
تعلقهم فيها».

يدخل األطفال إلى املكتبة وهم يعرفون ّ
عما يبحثون (مروان طحطح)
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يحار الكثير من األهالي في معرفة ما إذا كانوا ّ
يسجلون
أوالدهم في مدارس ،أو في شركات تجارية .فمنذ اليوم األول
للمدرسة ،تبدأ العروض االستهالكية املكلفة ،التي ينفق
عليها األهالي أحيانًا ما يقارب نصف كلفة القسط
املدرسي ،من دون أن يكون لهم حق الرفض

دعوا القسط جانبًا

ما الذي ال ندفعه؟
إيفا الشوفي
ل � �س� ��ت ب � �ح� ��اج� ��ة إل� � � ��ى إك � � �م� � ��ال ال� � �س � ��ؤال
ع ��ن م �ص ��اري ��ف ال� �ع ��ام ال � ��دراس � ��ي ،ح�ت��ى
ت ��أت ��ي اإلج� ��اب� ��ة م �ش �ت��رك��ة م ��ن ال �ج �م �ي��ع:
«أوووه � � � � ��وو ...ق��ول��ي ش ��و م ��ا م �ن��دف��ع؟»،
وت � �ب� ��دأ ب� �ع ��ده ��ا ع �م �ل �ي��ة «ف � ��ش ال �خ �ل��ق»
ال�ل�اإرادي ��ة« .ش��و ب � ّ�دك ب��ال�ق�س��ط ،ات��رك�ي��ه
ع جنب ف��ي عندك رح�لات وت�ي��اب وكتب
ومسرحيات وص��ف ّ جمباز ،وم��ا بعرف
ل�ي��ه ك�ت��ب ال��رس��م ح��ق��ن  100أل ��ف!! يعني
سرقة عاآلخر».
ه��ي م �ع��ان��اة م�س�ت�م��رة ب�ي�ن األه ��ال ��ي من
ج� �ه ��ة ،و«ال� �ن� �ه ��ب امل� ��درس� ��ي» ف ��ي ب�ع��ض
امل� ��دارس ال�خ��اص��ة م��ن ج�ه��ة ث��ان�ي��ة ،وف��ق
م ��ا ي �ق��ول أح ��ده ��م؛ إذ ت �ح� ّ�ول��ت م� ��دارس
لبنان إلى مشاريع تجارية رابحة بغطاء
تعليمي  -ت��رب��وي ،وأص�ب�ح��ت امل�ع��ادل��ة:
ّ
ادف ��ع أك �ث��ر ت�ت�ع��ل��م أف �ض��لّ .أم ��ا امل�ق�ص��ود
بـ«الدفع» ،فال يقتصر فقط على القسط
امل ��درس ��ي ،ب��ل ي �ت �ع� ّ�داه ليشمل ن�ش��اط��ات
وم �ن��اس �ب��ات وم �س �ت �ل��زم��ات «م��درس �ي��ة»
تمتد طوال العام.
االبتدائية
املرحلة
�ي
�
ف
طفل
ري�م��ا ،وال��دة
ً
في إحدى املدارس الدينية ،تقول شاكية:
«ه� �ن ��اك ب��دع��ة ج ��دي ��دة ب � ��دأت ت�ع�ت�م��ده��ا
امل� � � � ��دارس أخ� � �ي� � �رًا ،ت� �س � ّ�م ��ى ف� �ت ��ح امل� �ل ��ف،
تكلفتها  500أل��ف ليرة لبنانية ندفعها
ّ
بمجرد اختيار املدرسة .ثم يليها القسط
 4م �ل�اي �ي�ن و 500أل � ��ف ل � �ي ��رة ل �ب �ن��ان �ي��ة،
ُ
ت �ض��اف إل �ي��ه  400أل ��ف ن��دف�ع�ه��ا مسبقًا
تكلفة نشاطات ورح�لات وص��ور» .تكمل
ري �م��ا م ��راح ��ل «ال �س ��رق ��ة» امل��درس �ي��ة كما
تصفها« :أما الكتب املدرسية ،فهي سرقة
ف��اض �ح��ة؛ إذ ي �ظ �ه��ر ال� �ت ��واط ��ؤ ب�ي�ن دور
النشر وامل��دارس ،فتفرض علينا املدرسة
أن ن �ش �ت��ري ال �ك �ت��ب م ��ن م�ك�ت�ب��ة م �ح��ددة،
بلغت كلفتها ال�ع��ام ال�ف��ائ��ت  600دوالر،
ب �ح� ّ�ج��ة أن ال �ك �ت��ب ُت� �س � َ�ت � َ
�ورد م��ن ف��رن�س��ا
وبريطانيا».
ّ
ش�ك��اوى سمير ليست أق��ل .ه��و أب لفتى

ف��ي إح��دى امل ��دارس ال�ت��ي اخ �ت��ارت وسط
املدينة موقعًا لها ،وتبلغ قيمة قسطها
 5500دوالر .برأيه «تقوم املدرسة بتنمية
ً
ال�ح��س االس�ت�ه�لاك��ي ل��دى األوالد .م�ث�لا،
هناك ما ّ
يسمى ُ no costume dayيسمح
للطالب خالله بالحضور من دون ال��زيّ
امل ��درس ��ي ل �ق��اء م�ب�ل��غ م��ال��ي م �ع�ّي�نّ  ،علمًا
ّ
بأن ثمن ّ
الزي املدرسي يبلغ  250دوالرًا،
ّ
ون� �ظ� �رًا إل� ��ى ن��وع��ي �ت��ه ال �س �ي �ئ� ً�ة ي �ج��ب أن
تشتري اثنني سنويًا» .إض��اف��ة إل��ى ذلك
«ه �ن��اك رس ��م إع� ��ادة ال�ت�س�ج�ي��ل أو حجز
م �ق �ع��د ،وي � �س� ��اوي  1000دوالر ت��أخ��ذه
املدرسة قبل نهاية العام الدراسي ،وفي
ح��ال ع��دم التسجيل ال ي� ّ
�رد .وه��ذا يعني
أن املدرسة من خالل تقاضيها هذا املبلغ،
ً
مثال ،تكون قد ّ
جمدت
من نحو ألف طالب
ف ��ي رص �ي��ده��ا مل� ��دة ث�ل�اث ��ة أش �ه ��ر ق��راب��ة
ً
مليون دوالر ،فضال عن فوائدها».
وخ�ل�ال األش �ه��ر ال�ث�لاث��ة ه ��ذه ،ال يتوقف
ال� ��دف� ��ع أي � �ض� ��ًا؛ إذ ت �ب �ل��غ ك �ل �ف��ة ال �ع �ط �ل��ة
الصيفية  350دوالرًا للمخيم الصيفي
ال ��ذي ي�م�ت��د مل ��دة س�ت��ة أس��اب �ي��ع ،وف ��ق ما
تقول سهى ،أم لفتاة ف��ي م��درس��ة تابعة
ُ
إلح � ��دى ال� �س� �ف ��ارات األج �ن �ب �ي��ة .ت�خ�ب��رن��ا
س �ه ��ى ع� ��ن ش� �ج ��ار وق � ��ع ال � �ع� ��ام ال �ف��ائ��ت
بينها وب�ين ابنتها التي تريد أن تذهب
ّ
مع املدرسة إلى رحلة التزلج مقابل 300
دوالر« .من وين بدي ّ
لحق لها؟ كانوا من
جمعة آخدين  160دوالرًا كرمال تسجل
صف باليه ،وقبلها دفعنا  50دوالرًا حق
كتاب اإلنكليزي وهلق بدن  300دوالر!» .
وتتابع« :هناك أيضًا الثياب التي علينا
أن نشتريها للمسرحيات؛ ف��امل��درس��ة ال
ّ
ت� ّ
�ؤم�ن�ه��ا ،وه��ي تكلفنا ق��راب��ة  100دوالر
ّ
س�ن��وي��ًا .أم ��ا ب�ع��د امل�س��رح�ي��ة ،فعلينا أن
ن��دف��ع ث �م��ن ال� �ص ��ور وال �ف �ي��دي��و  20أل��ف
ً
ليرة على كل مسرحية .إجماال ،عليك أن
ّ
تضيف إل��ى القسط أق��ل��ه  2000دوالر ما
بني رحالت ونشاطات وكتب و.»...
إل� � � ��ى ذل� � � � ��ك ،ه� � �ن � ��اك أي� � �ض � ��ًا ال � �ت � �ب ��رع ��ات
ال� �ت ��ي ت �ج �م �ع �ه��ا امل� � � ��دارس ل �ل �م��ؤس �س��ات

املدارس في
لبنان مشروع
تجاري مربح
(مروان بو
حيدر)

يدفع األهالي قرابة
ألفي دوالر مصاريف
إضافية على القسط

والجمعيات ،فتقول الطالبة جمانة ّ
(أول
ث ��ان ��وي)« :م ��ن امل�ل�اح��ظ أن ك��ل م��ؤس�س��ة
خيرية تتعاقد مع إحدى املدارس ،فنرى
م��دارس حكرًا على جمعية السان جود،
وأخ ��رى ل�ك��اري�ت��اس دون غ�ي��ره��ا ،وت�ب��دأ
امل �ن��اف �س��ة ب�ي�ن ال� �ط�ل�اب ح� ��ول م ��ن ي��دف��ع
لاّ
أكثر» ،وتستطرد« :كما علينا أ ننسى
تكلفة النقل التي تؤمنها املدرسة وتبلغ
 1000دوالر سنويًا».
عند اتصالنا بإحدى امل��دارس للحصول
على تبرير لهذه األسعار ،أتانا الجواب
نافيًا ّكل هذه األمور؛ إذ ّ
أصرت املسؤولة
ّ
عن التسجيل على أن املدرسة ليس لديها
ّ
ما ّ
يسمى «فتح امللف» ،على الرغم من أن
ّ
ّ
ع��ددًا من طالب املدرسة أك��د وج��وده .أما
عن أسعار الزي املدرسي ،فكان الجواب:

«ل��م ن�ق� ّ�رر بعد لهذه السنة ح� َ�س��ب» .لكن
حسب ماذا؟ ترفض املسؤولة اإلجابة عن
ً
مؤكدة أن ّ
الزي املدرسي الذي يبلغ
ذلك،
ثمنه  250دوالرًا ليس ملزمًا للجميع!!
فكيف مل��درس��ةٍ أن تخصص ّ
زي ��ًا خ� ّ
�اص��ًا
بها من دون فرضه على الجميع؟! وهل
ّ
ّ
تخضع أسعاره لتقلبات البورصة حتى
يكون سعره َ
«حسب»؟
ً
ف �ع�لا أص �ب��ح ال�ت�ع�ل�ي��م ف��ي ل�ب�ن��ان باهظًا
ّ
ل��درج��ة ل��م ي�ع��د م��ن امل�م�ك��ن ت�ح��م�ل�ه��ا من
لاّ ّ
أكثرية األهالي .إ أن الحلول املطروحة
ّ
مشجعة؛ فبني التعليم الرسمي
ال تبدو
ال��ذي أمعنت ال��دول��ة ف��ي تهميشه ،وبني
املدارس الخاصة ،يبدو أن األهل حسموا
ّ
خيارهم ،حتى لو كان هذا الخيار مكلفًا
وباهظًا.

تالمذة في الميناء بال مقاعد
عبد الكافي الصمد
ع �ن��دم��ا دخ � ��ل م ��دي ��ر م ��درس ��ة ال�ن�ه�ض��ة
ال ��رس� �م� �ي ��ة ل �ل �ب �ن�ي�ن ب � � ��در ال � ��دي � ��ن ف�ل�اح
ّ
مدرسته للمرة األولى معلمًا فيها ،كان
في امليناء  4م��دارس رسمية للصبيان.
اليوم ،يقف فالح على أبواب التقاعد وال
يزال عدد املدارس على حاله ،على الرغم
م��ن أن ع ��دد س �ك��ان امل�ي�ن��اء ارت �ف��ع خ�لال
ه��ذه الفترة م��ن  15أل��ف نسمة إل��ى 115
ألفًا!
ي� �ش� �ك ��و ف� �ل ��اح م � ��ن ت � �ق ��اع ��س ال� �ج� �ه ��ات
ال �ت��رب��وي��ة ال��رس�م�ي��ة امل�ع�ن�ي��ة ف��ي تلبية
احتياجات أهالي امليناء ،ما جعل أزمة
املدرسة الرسمية فيها تتفاعل ،إلى ّ
حد
ب ��ات ح �ص��ول ال�ت�ل�م�ي��ذ ع �ل��ى م �ق�ع��د في
إح��دى م��دارس امليناء الرسمية حلمًا ال
يتحقق بسهولة.
ال تتسع ال�ق��اع��ات ال�ث�م��ان��ي ف��ي م��درس��ة
النهضة املوزعة على طبقتني ألكثر من
 300تلميذ ،إذا أراد األس�ت��اذ أن يعطي

ً
فعال صفًا نموذجيًا يضمن معه توفير
ن��وع�ي��ة تعليم م�ق�ب��ول��ة .ل�ك��ن ازداد ع��دد
ت�ل�ام��ذة امل ��درس ��ة ف��ي األع � ��وام األخ �ي��رة،
ووص � � ��ل ف� ��ي ال � �ع� ��ام امل� ��اض� ��ي إل � ��ى 474
تلميذًا ،والعدد مرشح لتجاوز هذا الرقم
في السنة الحالية ،ما جعل املدرسة غير
قادرة على استيعاب املزيد.
اإلدارة ت��رف��ض ح��ال�ي��ًا تسجيل ت�لام��ذة
إضافيني ،ما أدى إل��ى ردود فعل ،منها
أن أم� �ه ��ات ب �ك�ين ع �ل��ى أب� � ��واب امل��درس��ة
ألنهن لم يعثرن على مقاعد ألبنائهن،
وقد دفع االنزعاج من هذا الواقع بعض
اآلب ��اء إل��ى ش�ت��م إدارة امل��درس��ة ووزارة
التربية والدولة!
ّ
ي� �ش ��رح ف �ل��اح ك �ي��ف أن غ � ��رف امل ��درس ��ة
الصغيرة «تجبرنا على وضع  3تالمذة
على مقعد دراس ��ي واح ��د» ،مشيرًا إلى
«أن � �ن ��ا اق �ت �ط �ع �ن��ا م ��ن امل �ل �ع��ب ال �ش �ت��وي
ّ
وحولناه إل��ى غ��رف��ة» .ال تتردد املدرسة
ف��ي استعمال إح��دى ال�ق��اع��ات ألغ��راض
عدة؛ فهي في الوقت نفسه مكتبة وقاعة

أمهات بكين
على أبواب المدرسة
لتسجيل أوالدهن

املعلمني ،وي �ت��درب فيها ال�ت�لام��ذة على
استخدام اللوح الذكي.
شهر أيلول بات «كابوسًا» بالنسبة إلى
ً
مستاء لعدم تلبية مطالب
ف�لاح .يبدو
األه ��ال ��ي ،ف �ي �ع��ودون أدراج �ه ��م خ��ائ�ب�ين.
يكشف أن�ن��ا «ل��م نستطع ت��وف�ي��ر مقعد
البن أحد املواطنني الذي يبعد منزله عن
املدرسة نحو  150مترًا».
يزعج املدير أن يكون عدد الراضني أقل

ّ
بكثير م��ن ع��دد امل�م�ت�ع�ض�ين ،علمًا ب��أن
م��درس��ة ال�ن�ه�ض��ة «ع �ل��ى ع�لات �ه��ا» ت�ق��دم
ـ كما يقول ـ مستوى تعليميًا جيدًا؛ إذ
ت�لام��س ن�س�ب��ة ال �ن �ج��اح ف��ي ام�ت�ح��ان��ات
الشهادة املتوسطة (البريفيه) ال �ـ.% 70
ّ
ه�ن��ا ال ي�خ�ف��ي ف�ل�اح أن اك �ت �ظ��اظ ال�ع��دد
س��اه��م ف��ي ت��راج��ع النسبة ف��ي السنتني
األخيرتني لتصل إلى حدود .%50
ال ت �ت��وق��ف م �ص��اع��ب م ��درس ��ة ال�ن�ه�ض��ة
وم �ت��اع �ب �ه��ا ع �ن��د ه� ��ذا ال � �ح� � ّ�د؛ ف��امل�ل�ع��ب
الصيفي ال يتسع لـ 500تلميذ ،الفتًا إلى
ارتفاع حوادث الكسور في اليد أو الرجل
ب�ي�ن ال �ت�لام �ي��ذ ف��ي أث �ن��اء ال �ل �ع��ب .ي�س��رد
ف�ل�اح ح��ادث��ة وق �ع��ت م�ع��ه ق�ب��ل س �ن��وات،
عندما جاءه وفد تربوي فرنسي لتفقد
امل��درس��ة ،وق��د تزامنت ال��زي��ارة م��ع وقت
ال �ف��رص��ة ل �ل �ت�لام��ذة ،وع �ن��دم��ا ش��اه��ده��م
أحد أعضاء الوفد كيف يلعبون بعنف،
ق ��ال« :إن ك��ل ت�ل�م�ي��ذ م�ن�ه��م ي�ح�ت��اج إل��ى
خفير معه!».
ي �ط��ال��ب ال��رج��ل ب��ان �ت �ق��ال ال �ت�ل�ام��ذة إل��ى

املبنى الجديد للمدرسة ،ال��ذي ال يبعد
أكثر من  100متر ،ويتسع لـ  100تلميذ
إض ��اف ��ي ،وق ��د ش� ّ�ي��د ف ��وق أرض ت��اب�ع��ة
ل � ��وزارة ال ��زراع ��ة ،ت �ن��ازل��ت ع�ن�ه��ا ل ��وزارة
التربية ل�ه��ذا ال �غ��رض ،ف��ي عهد ال��وزي��ر
سليمان فرنجية.
ي� �ل� �ف ��ت ف �ل ��اح إل � � ��ى أن م �ه �ن �ي��ة امل� �ي� �ن ��اء
وامل ��درس ��ة ال�ف�ن��دق�ي��ة ال �ل �ت�ين ب ��دأ ال�ع�م��ل
ببنائهما في التوقيت نفسه مع مدرسة
ّ
النهضةُ ،سلمتا منذ سنتني وال�ط�لاب
ي ��داوم ��ون ف�ي�ه�م��ا ،وال ي �ع��رف األس �ب��اب
التي تأخر بموجبها تسليم املبنى الذي
ال ينقصه سوى التشطيب لجهة تركيب
األلومينيوم وال��ده��ان .ويشير إل��ى أننا
«تلقينا وعدًا بتسليمها هذا العام ،لكنه
بقي حبرًا على ورق».
وإل � � ��ى ش � �ك� ��اوى ف �ل ��اح ،ي� �ط ��رح ح � ّ�ج ��اب
امل��درس��ة ش �ك��وى أخ� ��رى« :م �ن��ذ  30سنة
نعمل في املدرسة بال تثبيت أو ضمان
ص�ح��ي ،وحقوقنا امل �ه��دورة ال نجد من
يعطينا إياها».
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موسيقى

«موجة» إسكندرانية أخذت زيد حمدان!
ّ
ال يكل فنان األندرغراوند اللبناني من
البحث عن ملهماته من بيروت إلى
اإلسكندرية .ها هو يتعاون مع مي وليد
في ألبومه الجديد الذي يعكس واقع
ّ
ويستعد لجولة أوروبية
املجتمع املصري،
في تشرين الثاني (نوفمبر)
ساندي الراسي
منذ بداياته املوسيقية ،تمتع زيد
ح� �م ��دان ( )1976ب� �ج ��رأة ف ��ي س�ل��ك
ط��رق مختلفة ،ب�ع�ي��دة ع��ن األن�م��اط
ال��رائ �ج��ة .أث �م��رت ت�ج��ارب��ه املتنوعة
ً
أعماال فريدة في املوسيقى املستقلة
في لبنان .في أي��ار (مايو) املاضي،
أص� � � ��در ف � �ن� ��ان ال � � �ـ«ان� � ��درغ� � ��راون� � ��د»
اللبناني ألبوم «موجة» مع الفنانة
املصرية مي وليد.
ال �ل �ق��اء ب�ي�ن ح �م��دان وول �ي��د ت � ّ�م قبل
ث �ل��اث س � �ن� ��وات ف� ��ي االس� �ك� �ن ��دري ��ة.
ك � ��ان آن � � ��ذاك ي �ق �ي��م ح �ف �ل��ة م ��ع ف��رق��ة
«ك� � ��زا م� � � ��دى» ،ف �س �م��ع ع� ��ن امل �غ �ن �ي��ة
ال� �ش ��اب ��ة .اب� �ن ��ة االس� �ك� �ن ��دري ��ة ال �ت��ي
ت �ت �م �ت��ع ب �م��وه �ب��ة ال �ت��أل �ي��ف ،ك�لام��ًا
ّ
ول �ح �ن��ًا ،ل ��م ت �ت �ع��ل��م امل��وس �ي �ق��ى ف��ي
م� �ع ��اه ��د م �ت �خ �ص �ص��ة ،ب� ��ل درس� ��ت
ال�س�ي�ن�م��ا واإلن � �ت ��اج ،وت �ع��زف على
آالت م��وس�ي�ق�ي��ة ع� ��دة .وه ��ي عضو
ف��ي ف��رق روك ع��دة ف��ي االسكندرية.
يقول حمدان ل�ـ«األخ�ب��ار»« :أحببت
ك� �ث� �ي� �رًا أغ �ن �ي��ات �ه��ا ع� �ل ��ى ال �غ �ي �ت��ار،
واق �ت��رح��ت ع�ل�ي�ه��ا م �ش��روع��ًا ج� ّ�دي��ًا.

ّ
ف �ب��دأت تشعر أن موسيقاها تثير
االه� �ت� �م ��ام .وب ��اش ��رن ��ا ال �ع �م��ل ع�ل��ى
ََ
ألبوم مشترك .كتبت هي املوسيقى
ّ
وال� � �ك �ل��ام ،وأن � � ��ا ت ��ول� �ي ��ت ال� �ت ��وزي ��ع
واإلن� �ت ��اج» .ف��ي أغ�ن�ي��ات�ه��ا ،تتطرق
ول �ي��د ال� ��ى ت �ج��ارب �ه��ا ف ��ي امل�ج�ت�م��ع
امل � �ص� ��ري وال �ع �ق �ل �ي��ة ال� �ت ��ي ت �ع��ان��ي
بسببها .كلمات األغنيات تتحدث
كثيرًا عن تجارب شخصية ،ولكنها
أي� �ض ��ًا ت �ع �ط��ي ف� � ّك ��رة ع ��ن امل�ج�ت�م��ع
ّ
املصري ككل« .تمثل مي وليد شيئًا
أك�ب��ر منها م��ن دون أن ت��درك ذل��ك»
ي�ق��ول ح �م��دان .أغ�ن�ي��ة «أن ��ا م��ش من
ً
ه �ن��ا» ال �ت��ي ي�ض� ّ�م�ه��ا األل �ب��وم م�ث�لا،
تعكس العقلية املنغلقة واملحافظة،
و«ح � �س� ��اف� ��ر ب� �ع� �ي ��د» ت� �ت� �ط ��رق ال ��ى
ال � �ه � �ج� ��رة .ي �ش �ي ��ر ح � �م� ��دان ال� � ��ى أن
«كلمات مي عفوية ج �دًا ،وترافقها
باملوسيقى ع�ل��ى ال�غ�ي�ت��ار .أم��ا أن��ا،
ف��أض �ف �ي��ت ع�ل�ي�ه��ا أس �ل��وب��ًا م�ع�ي�ن��ًا.
ع �م �ل �ن��ا ل� �ح ��وال ��ى ش �ه��ر ف ��ي ك �ت��اب��ة
وكانت أفكارنا متناغمة
االغنياتّ ،
ج� �دًا ،وك��ل م��ن��ا ك��ان ي �ق��وم ب��اق�ت��راح
ي� ��روق اآلخ� ��ر ،ف�ن�ح��ن ن�م�ل��ك ال��رؤي��ة
ال �ف �ن �ي��ة ن �ف �س �ه��ا» .ع� �ن ��وان األل� �ب ��وم
«م��وج��ة» ه��و أي�ض��ًا ع �ن��وان أغنيته
األول� � � � ��ى .ه � ��ذه امل� �ق� �ط ��وع ��ة امل �م �ي��زة
ت �ب��دأ ب � ��أداء ب �ع��ض ال �ن��وط��ات على
الـ«غلوكنشبيل» شبيهة بقطرات
امل�ط��ر املتساقطة ،بما يعكس كالم
ّ
االغنية «املطر ينزل ويخلي الحزن
ي � � � � � � ��دوب .»...ه� ��ي أش � �ب� ��ه ب �ت �ه��وي��دة
( )Lullabyي��راف �ق �ه��ا ف ��ي م�ط�ل�ع�ه��ا
صوت وليد الناعم والرقيق .اآلالت
امل��وس �ي �ق �ي��ة ت ��أت ��ي أي� �ض ��ًا ل�ت�ع�ك��س
الكالم في مقاطع أخرى من أغنيات

معضلة اإلنتاج
ما زال إنتاج املوسيقى املستقلة وتوزيعها صعبني
على زيد حمدان ،خصوصًا في لبنان .يقول« :مشكلة
املوسيقى املستقلة في لبنان عدم ّ
تقدم املحطات
واإلذاعات أي خطوة الى االمام .تكتفي املحطات بنقل
البرامج من االوروبيني ،على غرار برامج املواهب .وهي
ّ
مجرد «بيزنس» خالية من أي ثقافة .نعاني كثيرًا في
االنتاج ألننا نحن من ندفع التكاليف ولذا استغرق
ألبوم «موجة» (الصورة) ثالث سنوات ليبصر النور.
ً
هناك منتج فرنسي ساعدني قليال .ولكن يصعب
جدًا توزيعه في متاجر املوسيقى اللبنانية ،ألن ثمن
إنتاجه باهظ وسيكلفنا ذلك أكثر من األرباح».

شرقي معاصر

تؤدي إلى فلسطين
أحمد الخطيب ويوسف حبيش كل «السبل» ّ
عكّا ــ رشا حلوة
م �ن��ذ ص� ��دور أس �ط��وان �ت �ه �م��ا «س�ب�ي��ل»
ف��ي ب��داي��ة  ،2012أراد أح�م��د الخطيب
(ع � ��ود) وي��وس��ف ح�ب�ي��ش (إي �ق��اع��ات)
ّ
تقديمها في أمسية في فلسطني ،لكن
االح �ت�ل�ال اإلس��رائ �ي �ل��ي وال �ق �ي��ود التي
ي�ف��رض�ه��ا ع�ل��ى ال�ب�ش��ر وامل� �ك ��انّ ،
أج�ل�ا
موعد «سبيل» في موطنها وإلهامها
األول :ف �ل �س �ط�ي�ن .ل �ك��ن ب �ع��د م �س �ي��رة
 12ع��ام��ًا م��ن ال�ت�ع��اون امل��وس�ي�ق��ي بني
ال �خ �ط �ي��ب و ّح �ب �ي��ش ،ه ��ا ه ��و «ث�ن��ائ��ي
س�ب�ي��ل» ي�ح��ق��ق أمنيته أخ �ي �رًا :تقديم
ّ
ه��ذه املوسيقى في ك��ل من حيفا ورام
الله .األسطوانة التي أنتجها «معهد
العالم العربي» في باريس ،وحصلت
ع �ل��ى ج ��ائ ��زة ال �ج �م �ه��ور ف ��ي م�س��اب�ق��ة
 mezzoامل��وس �ي �ق �ي��ة ال �ش �ه �ي ��رة إب� ��ان

ُ
ص��دوره��ا ،ق� ِّ�دم��ت أخ�ي�رًا ف��ي فلسطني
للمرة األولى .في رام الله ،أقام الثنائي
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي أول م ��ن أم � ��س أم �س �ي��ة
ف��ي «قصر رام الله الثقافي» ،على أن
ّ
يقدما أمسية ثانية غدًا الخميس في
قاعة «كريغر» الفرنسية باستضافة
«كونسرفتوار بيت املوسيقى» .هكذا،
سيعود أحمد الخطيب إلى حيفا بعد
غ �ي��اب دام م ��ا ي �ق ��ارب  12ع ��ام ��ًا ،منذ
أن أب �ع��ده االح �ت�لال ع��ن فلسطني ع��ام
.2001
أس �ط��وان��ة «س �ب �ي��ل» ال �ت��ي ع �م��ل على
ت��أل �ي �ف �ه��ا أح� �م ��د ال �خ �ط �ي��ب وي��وس��ف
ّ
تضم  11مقطوعة
حبيش ملدة عامني،
موسيقية ،منها «سبيل» التي حملت
االس� � �ط � ��وان � ��ة اس � �م � �ه� ��ا .رغ� � ��م ال � �ت� ��ردد
ال ��ذي راف ��ق التسمية ب�ين املقطوعات
ال�ع��دي��دة ،منها «س�ف��ر ال �خ��روج» و«ال

يوسف حبيش

ت� ��دس ع �ل��ى ال � � � ��ورد» ،رس� ��ا االخ �ت �ي��ار
ع �ل��ى «س �ب �ي��ل» ال �ت��ي ت �ش �ك��ل ال �ق��اع��دة
األس� ��اس � �ي� ��ة مل� �س� �ي ��رة ه � � ��ذا ال� �ت� �ع ��اون
رؤي ��ة
امل��وس �ي �ق��ي ال� ��ذي ي �ت �ن��اس��ب م ��ع ّ
الثنائي إلى الحياة واملوسيقى ،كأنها
ت��ؤك��د م�ق��ول��ة ال �ش��اع��ر« :ال �ط��ري��ق إل��ى
البيت ،أجمل من البيت».
في ع��رض حيفا ،س��وف ّ
يقدم «ثنائي
سبيل» بمشاركة عازف الكونترباص
ال�ف��رن�س��ي ه��وب�ي��ر دوب� ��ون مقطوعات
م��وس �ي �ق �ي��ة م� ��ن «س� �ب� �ي ��ل» ال� �ت ��ي ه��ي
ع� � � �ب � � ��ارة ع � � ��ن م� � �ق� � �ط � ��وع � ��ات ش ��رق� �ي ��ة
معاصرة بالدمج مع ارتجاالت الجاز
واملوسيقى العاملية ،إضافة إلى تقديم
مقطوعات م��ن أل�ب��وم أح�م��د الخطيب
ّ
األول «صدى» ( )2004التي ألفها إبان
االجتياح اإلسرائيلي ملدينة رام الله
عام ُ .2002يضاف إلى هذه املقطوعات

أيضًا تقديم بعض اإلن�ت��اج��ات لفرقة
«ك ��رمل ��ة» ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة ،ال �ت ��ي ي�ش�ك��ل
أح � �م� ��د ال �خ �ط �ي ��ب وي � ��وس � ��ف ح�ب �ي��ش
أح ��د أع�م��دت�ه��ا األس��اس �ي��ة م��ن تأليف
موسيقي وعزف.
س�ت�ك��ون ح�ي�ف��ا ع�ل��ى م��وع��د م��ع ح��وار
ال� � �ع � ��ود واإلي� � � �ق � � ��اع ،ي ��راف� �ق� �ه� �م ��ا ه ��ذه
ً
امل � ��رة ال �ك��ون �ت��رب��اص م �ش �ك�لا أرض �ي��ة
موسيقية خاصة .هذان املوعدان هما
بال شك يستحقان االنتظار ،خصوصًا
ما تحمله «سبيل» من أماكن احتضت
ال� �ش ��راك ��ة وال� �ت� �ع ��اون امل��وس �ي �ق��ي ب�ين
أح� �م ��د ال �خ �ط �ي��ب وي� ��وس� ��ف ح �ب �ي��ش؛
بداية من رام الله م��رورًا بمدن عديدة
في العام ،إن كان من تأليف موسيقي
وإن� � �ت � ��اج إل � ��ى إع� � � ��داد م � � ��واد ت ��دري ��س
املوسيقى الشرقية لطلبة املوسيقى
في فلسطني والعالم العربي.
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مهرجان
مزج بين أنماط عدة
من الروك والـ new
 waveوحتى الجاز
األل�ب��وم كما ف��ي «ال�س��اع��ة بتغري»،
ح �ي��ث ن �س �م��ع آالت ال� �ق ��رع ش�ب�ي�ه��ة
ب �ع �ق��ارب ال �س��اع��ة ال �ت��ي ت��رم��ز ال��ى
ال��وق��ت ال��ذي ي�م� ّ�ر« :ال�س��اع��ة بتغري
ونحن نعمل هنا إي��ه» .عمد زي��دان
ال��ى م��زج أنماط ع��دة من املوسيقى
ف ��ي األل� �ب ��وم وأح �ي��ان��ًا ف ��ي األغ �ن �ي��ة
نفسها ،من روك و new waveوحتى
ّ
وتنوع
ج��از ،فتمتع الصوت بغنى
أضفيا األلوان عليه.
ال �ت �ع ��اون م ��ع م �غ �ن �ي��ة ل �ي��س غ��ري�ب��ًا
ع�ل��ى ح �م��دان .م��ن ي��اس�م�ين ح�م��دان
ّ
(أسس معها فرقة  Soapkillsالرائدة
ف� ��ي م��وس �ي �ق��ى ال � �ـ«أن � ��درغ � ��راون � ��د»
اللبنانية) ال��ى م��ري��م ص��ال��ح وهبة
امل�ن�ص��وري واآلن م��ي ول �ي��د .لطاملا
مال الى إص��دار أعمال مشتركة مع
فنانات مختلفات أضحني ملهماته
كما ي�ق��ول« .م�ن��ذ كنت ش��اب��ًا ،كانت
ل � ��دي ع� �ق ��دة امل ��وس� �ي� �ق ��ى ال �ع��رب �ي��ة.
ث �ق��اف �ت��ي ض��اع��ت ب�س�ب��ب ال �ح ��روب.
وفي مشاريعي مع املغنيات ،أبحث
ع��ن أس�ل��وب عربي ج��دي��د .أن��ا لست
م�ه�ت�م��ًا اال ب��ال �ت��راث ف��ي امل��وس�ي�ق��ى
العربية ولم أشعر يومًا بشيء تجاه
ال �ب��وب ال �ع��رب��ي ال �س��ائ��د ال �ي��وم .ل��ذا
أن�ج��ز موسيقى تشعرني باملتعة.
ك� ��ل ال� �ف� �ن ��ان ��ات ال� �ل ��وات ��ي ت �ع ��اون � ُ�ت
م� �ع� �ه ��ن ي �م �ل �ك��ن ص� ��وت� ��ًا م �خ �ت �ل �ف��ًا،
ً
م� ��ن ي ��اس� �م�ي�ن ال� � ��ى م� ��ري� ��م وص� � ��وال
ّ
ال� � ��ى م� ��ي ال � �ت� ��ي ت� ��ذك� ��رن� ��ي ب �س �ع��اد
م� ��اس� ��ي .م� ��ا ت �غ �ن �ي��ه أش� �ب ��ه ب �ف��ول��ك
عربي».
ك� � � ��ل م � � � �ش� � � ��روع ي� � �ن� � �ج � ��زه ح� � �م � ��دان
أش �ب��ه ب �ت �ج��رب��ة ج ��دي ��دة وم �غ��ام��رة
اس �ت �ك �ش��اف ف ��ي م �ج��ال امل��وس �ي �ق��ى.
يشرح« :في كل عمل أنجزه ،يهمني
أن أت � �ط� ��ور ،وأخ � ��ذ امل��وس �ي �ق��ى ال��ى
منحى آخر.
ال�ف�ن��ان��ات ال �ل��وات��ي ت�ع��اون��ت معهن
ّ
ه� ��ن م �ص��در إل� �ه ��ام ق� ��وي ب��ال�ن�س�ب��ة
إل� ��ي .وه� ��ذا ي �س��اع��دن��ي ف��ي ت�ط��وي��ر
فني وفي االستمتاع به .أبحث عن
أش�خ��اص حيويني وع��ن ف��ن جديد.
ع�ن��دم��ا ب ��دأت م��ع ي��اس�م�ين ح�م��دان،
ل��م يكن ه�ن��اك الكثير م��ن التجارب
امل� �م ��اث� �ل ��ة ف� ��ي ال� � �ب �ل��اد ،وك � � ��ان أم � �رًا
ج��دي �دًا .ت�ع��ام�ل��ت الح �ق��ًا م��ع الكثير
م��ن ال�ف�ن��ان�ين ف��ي م �ج��ال امل��وس�ي�ق��ى
املستقلة وبتنا أشبه بعائلة كبيرة
اآلن» .ك � ��ان ُي� �ف� �ت ��رض أن ت �ص��در
األس �ط��وان��ة ف��ي أي �ل��ول (س�ب�ت�م�ب��ر)
في مصر ،لكن األوض��اع املضطربة
ّ
هناك حالت دون ذلك .إال أن حمدان
ي �ع� ّ�د ل �ج��ول��ة أوروب� �ي ��ة ف��ي ت�ش��ري��ن
ال �ث ��ان ��ي (ن��وف �م �ب��ر) ت ��روي �ج ��ًا ل �ه��ذا
العمل.

فريق األطرش

الدار البيضاء استعادت «بولفارها»

أهم المواعيد العربية للراب والـ Hip Hop

الدار البيضاءــ محمد الخضيري
رج � � ��ل ي� �ف� �ص ��لّ ال � � � � ��دار ال� �ب� �ي� �ض ��اء
ش� �ط ��ري ��ن ،ك� ��أن� ��ه ال� �ن� �ب ��ي م��وس��ى
وه��و ي�ف��رق البحر .ه�ك��ذا ه��و أحد
م �ل �ص �ق��ات م �ه��رج��ان «ال �ب��ول �ف��ار»
الذي يبدأ في  13أيلول (سبتمبر)
ح �ت ��ى  22م� �ن ��ه .رب� �م ��ا ل� ��م ي �ت �ن� ّ�ب��ه
م�ص� ّ�م��م امل�ل�ص��ق إل��ى ه��ذه ال��دالل��ة
«اإلع � �ج� ��ازي� ��ة» .ل �ك��ن «ال �ب��ول �ف��ار»
كمهرجان ،حقق جزءًا من اإلعجاز
وه ��و ي �ع��ود إل ��ى ش�ع�ب��ه ف��ي ال ��دار
البيضاء ،بعد سنتني من التوقف.
ب��رم �ج��ة ال� �ع ��ودة غ�ن�ي��ة ب��األس �م��اء
امل� �ش ��ارك ��ة،Dark Tranquillity :
إح� � ��دى أه � ��م ف � ��رق ال � �ه� ��ارد ال � ��روك
ال �ع��امل �ي��ة ،وال �ج ��زائ ��ري رش �ي��د طه
ّ
يشكالن أب��رز املشاركني األجانب
إلى جانب  The Herbaliserأوادي،
أح��د مؤسسي ال��راب السينغالي،
وال � �ف� ��رن � �س� ��ي،Mad Sheer Khan
إل � ��ى ج ��ان ��ب ال � ��راب � ��ر امل ��وري �ت ��ان ��ي
م��ون��زا .الئ�ح��ة األس �م��اء األجنبية
وامل� �غ ��رب� �ي ��ة ت � �ط � ��ول .ب� � � ��اري ن �ج��م
م��وس�ي�ق��ى ال��ري�غ��ي وال�ه�ي��ب ه��وب
يؤدي موسيقاه إلى جانب أسماء
ح��دي �ث��ة ف ��ي ال �س ��اح ��ة .ف ��ي صنف
ال��راب والهيب هوب ،يأتي sisimo
اب � ��ن ال� � � ��دار ال �ب �ي �ض ��اء وم ��واط �ن ��ه
 DROSال � � ��ذي ي � �ح � ّ�ب غ � �ن ��اء راب
شبيه بموسيقى الساحل الغربي
ف��ي ال��والي��ات امل�ت�ح��دة وامل��راك�ش��ي
.KOmy
امل��وس �ي �ق��ى اإلل �ك �ت��رون �ي��ة تحضر
بقوة ف��ي «ال�ب��ول�ف��ار» ه��ذه السنة،
م ��ع أس� �م ��اء ك � � �ـ«دي دج � ��اي ف� ��ان»،
و«دي دج ��اي ك ��ي» و«دي دج��اي
أم� �ي� �ن ��ة» ذات األص � � ��ول امل �غ��رب �ي��ة
وإح � � ��دى أب� � ��رز امل ��وس �ي �ق �ي ��ات ف��ي

س ��وي� �س ��را ،إل � ��ى ج ��ان ��ب ع �ب��دال �ل��ه
هصاك الشهير بـ.DUBOSMIUM
ّ
ي �م��ث��ل ه �ص ��اك ح ��ال ��ة خ ��اص ��ة ف��ي
موسيقى امل�غ��رب باشتغاله على
امل��وس�ي�ق��ى اإلث �ن �ي��ة ،وه ��و ي�ش��ارك
في املهرجان عبر فرقة DIGITAL
 TURBANSال� �ت ��ي ت �ج �م �ع��ه م��ع
م�غ�ن�ين إس �ب ��ان ،وم �ح �م��ود ب��اس��و
م �غ �ن��ي ف ��رق ��ة .GANGA VIBES
ال� �ف ��رق ��ة ول � �ي ��دة ورش� � ��ة ف �ن �ي��ة ف��ي
«ال �ب��ول �ف��ار» ب �ش��راك��ة م��ع «امل�ع�ه��د
ال�ث�ق��اف��ي اإلس �ب��ان��ي» ف��ي امل �غ��رب،
سرعان ما تناغمت وقدمت خالل
ال �ص �ي��ف ح �ف�لات ف��ي م�ه��رج��ان��ات
إسبانية ومغربية مهمة.
فرقة الروك املغربية LAZYWALL
ت �ح �ض��ر م� ��ع ف ��رق ��ة ال� � �ه � ��ارد روك
 BREED OF BURDENاملغربية
_ ال� �ب ��ري� �ط ��ان� �ي ��ة ،وف� ��رق� ��ة األف� � ��رو
ميوزيك «عزيز سهماوي وجامعة
غناوة» ،إلى جانب الفرقة املغربية
 LOONOPEال � �ت � ��ي ت � �م � ��زج ب�ين
ال�ه�ي��ب ه ��وب وال � ��روك ال�ت�ج��ري�ب��ي
PEPPERMINT
وCANDY
ال �ت��ي ي�ص�ف�ه��ا م�ن�ظ�م��و امل �ه��رج��ان
ب��أح��د أه ��م االك �ت �ش��اف��ات امل�غ��رب�ي��ة
ف ��ي ال � �ـ«ان� ��دي روك» .وب ��امل ��وازاة
م � ��ع امل� � �ه � ��رج � ��ان ،ت � �ق� ��ام م� �ع ��ارض
للغرافيتي وملصقات وتصاميم

يمثل عبداهلل هصاك
ّ
حالة خاصة في
المغرب

ل � �ف � �ن� ��ان�ي��ن م � � �غ � ��ارب � ��ة وأج � � ��ان � � ��ب.
ال� �ج ��داري ��ات ال �ح��دي �ث��ة س�ت�خ��رج
م ��ن ف � �ض ��اءات «امل � �ج� ��ازر ال�ب�ل��دي��ة
ال�ق��دي�م��ة» وملعب «ال �ك��وك» حيث
ت�ن�ظ��م ف�ع��ال�ي��ات امل �ه��رج��ان ل�ت��زرع
في أحياء املدينة.
ّ
مر «البولفار» بالكثير من املراحل،
وح �ق��ق ف � ��ورة م��وس�ي�ق�ي��ة ق��ارن �ه��ا
ك �ث �ي��رون ب �ـ«امل��وف �ي��دا» اإلس�ب��ان�ي��ة
التي ج��اءت مباشرة بعد سقوط
ال��دي�ك�ت��ات��ور ف��ران �ك��و« .ال�ب��ول�ف��ار»
جاء أيضًا في مرحلة من التحول
واكبت رحيل امللك الحسن الثاني،
ووص � � � � � ��ول ول � � � ��ي ع� � �ه � ��ده م �ح �م��د
ال� �س ��ادس إل ��ى س ��دة ال �ح �ك��م .ك��ان
ال�ت�ح��ول ف��ي ك��ل ش ��يء ،خصوصًا
السينما والصحافة واملوسيقى
ال�ت��ي ث��ارت على ال�س��ائ��د .منظمو
ّ
امل �ه��رج��ان أدرك� � ��وا أن امل��وس�ي�ق��ى
ه��ي راف ��د م��ن رواف ��د ه��ذا التحول
االج� �ت� �م ��اع ��ي وال� �س� �ي ��اس ��ي ال� ��ذي
يعرفه امل�غ��رب .م��ن ه��ذا املهرجان،
خ ��رج ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال�ف�ن��ان�ين ال��ذي��ن
ان� �ت� �ق ��دوا األوض � � � ��اع ّ ف ��ي امل� �غ ��رب.
شعب «البولفار» فضل االنحياز
إل� ��ى ال � �ـ«أن� ��درغ� ��راون� ��د» واع �ت �م��اد
االس �ت �ق�ل�ال �ي ��ة م� ��ا أم� �ك ��ن ل �ت��دب �ي��ر
ش��ؤون امل�ه��رج��ان .وه��و م��ا أدخله
ف��ي ض��ائ�ق��ة م��ال�ي��ة ب�ع��دم��ا ت��راج��ع
م��ان�ح��وه ع��ن ت�ق��دي��م ال��دع��م ل��ه في
اللحظات األخيرة .وكثيرًا ما ألغي
املهرجان املوسيقي ،بعد اإلع�لان
عنه في اللحظات األخيرة .األكيد
ّ
اآلن أن املهرجان سيعود في دورة
ج��دي��دة ت�ع��د ب�ب��رم�ج��ة موسيقية
أه��م ،فـ«موسى» املوسيقى يعرف
ج� � �ي� � �دًا ال � �ف � �ص� ��ل ب� �ي��ن م��وس �ي �ق��ى
الشباب وموسيقى أبواق املخزن!
www.boulevard.ma

رشيد طه

سهرةYukunkun
جمال عبد الكريم
ّ
ّ
ق��ل��ة م��ن املنسقني املوسيقيني وك��ت��اب األغ�ن�ي��ات
ف��ي مشهد الهيب ه��وب اللبناني أج ��ادوا انتقاء
األص � � � ��وات وت��ول �ي �ف �ه��ا م� ��ع ع � ��زف اآلالت ال �ح��ي
وامل��ؤث��رات البشرية واإلل�ك�ت��رون�ي��ة ف��ي املقطوعة
ال ��واح ��دة« .ف��ري��ق األط � ��رش» واح � ��دة م��ن ه ��ذه ال �ف��رق ال�ت��ي
اس �ت �ط��اع��ت أن ت �خ �ل��ق ل��ون��ًا وه ��وي ��ة م �ن��ذ ت��أس �ي �س �ه��ا ع��ام
ً
 ،2003مجتازة بذلك االعتماد على التوليفات اإللكترونية
ّ
ال�ت��ي ع ��ادة م��ا تتمحور حولها موسيقى ف��رق ال ��راب .بعد
ت �ج��ارب ع��دة وع�م��ل م�ك�ث��ف ،اس�ت�ط��اع أع �ض��اء ال�ف��رق��ة فايز
الزهيري /أف زي ( ،)Beatboxوجون نصر (باص) ،وادوارد
ع � �ب� ��اس /ال � ��ف دال (ال � �ص � ��ورة)
وناصر شربجي /تشينو (أداء
وم��ؤث��رات إلكترونية) ،التعاون
مع موسيقيني هواة ومحترفني،
ل �ي �س �ج �ل��وا ح� �ض ��ورًا م �م �ي �زًا ف��ي
«ع �ي��د امل��وس �ي �ق��ى» ( )2007من
خ � �ل ��ال م ��وس� �ي� �ق ��اه ��م امل � �ت� ��أث� ��رة
بالفانك ،ويطلقوا ألبومهم االول
ال ��ذي ح�م��ل اس��م ال �ف��رق��ة .الفترة
ال��زم �ن �ي��ة ال �ف��اص �ل��ة ب�ي�ن األل �ب��وم
ّ
األول وال�ث��ان��ي أمضتها الفرقة
ف� ��ي إح � �ي� ��اء ال� �ح� �ف�ل�ات امل �ح �ل �ي��ة
وال�ع��رب�ي��ة ،أه� ّ�م�ه��ا ف��ي مهرجان شارك ادوارد
«دوم ت��ك» ال ��ذي أق�ي��م ف��ي
عمان عباس مع
ف��ي أي ��ار (م��اي��و) امل��اض��ي لغاية
إط� � �ل� ��اق أل � �ب� ��وم � �ه� ��ا «ع� ��امل� ��وج� ��ة المنسقين عمر
ال �ط��رش��ة» ع�ل��ى خ�ش�ب��ة «م�س��رح الفيل وإيلي
دوار ال � �ش � �م� ��س» ف � ��ي ن �ي �س��ان نخلة في إنتاج
(أب � ��ري � ��ل) امل� ��اض� ��ي ب ��االش� �ت ��راك
م ��ع ف� �ن ��ان ال � � ��راب م� � ��ازن ال�س�ي��د البوم «تريبنول»
(ال ��راس) .افتتح فايز الزهيري
«ع ��امل ��وج ��ة ال � �ط� ��رش� ��ة» ،م �ق��د ّم��ًا
الفريق بأسلوبه املميز املتمثل
ف��ي ع��زف اإلي �ق��اع��ات وامل��ؤث��رات
بصوته ،كما سجل مقطوعة أخرى من دون آالت موسيقية،
وأض��اف مؤثراته الصوتية على املقطوعات األخ��رى .وقد
ت�ع��اون ال�ف��ري��ق ف��ي إن�ج��از ه��ذه املقطوعات م��ع موسيقيني
محترفني من بينهم نضال أبو سمرا (ساكسوفون) ،ورافي
مانداليان (غيتار كهربائي) ،وفؤاد عفرا (درامز) ،فيما ّ
تميز
كل من ناصر وادوارد بتأدية األغنيات بأسلوب كوميدي
ساخر ،طارحني أفكارهما ونظرتهما إلى املجتمع ونظرة
املجتمع إلى الهيب هوب .منذ سنوات ،ينشط ادوارد الذي
يعد املحور االس��اس��ي للفرقة من ناحية اإلي�ق��اع والكتابة،
بشكل ف��ردي م��ن خ�لال تنظيم سلسلة حفالت ك��ل شهرين
تقريبًا تحت عنوان «حكيلي» ،إلى جانب عدد من التقنيني
ّ
واملوسيقيني ،وبمشاركة بعض كتاب األغنيات املعروفني
في الشارع كمحمد جميل حديب (الولد) .من ضمن نشاطات
ادوارد عباس أيضًا اشتراكه مع املنسقني عمر الفيل وإيلي
نخلة (ليبوس) في إنتاج البوم جديد بعنوان «تريبنول»
سيطلقونه م�س��اء ال�ي��وم ف��ي «ي��وك��ون�ك��ون» .ويتمثل هدف
األلبوم في جمع أعمال املنسقني واملنتجني الثالثة بمشاركة
ّ
كتاب ومؤدي راب موهوبني أمثال عمر زين الدين وساري
ص�ب��اغ (ق� ��رار) ب�ه��دف ج�ع��ل ك��ل م�ق�ط��وع��ة ع�ل��ى ش�ك��ل ص��ور
تجول ف��ي خيال املستمع ،م��ن خ�لال اإلل�ق��اء املميز وبراعة
الكتابة وتمثيل الشخصيات وإخبار القصص.
«ت��ري �ب �ن��ول» :ال�ت��اس�ع��ة وال �ن�ص��ف م��ن م �س��اء ال �ي��وم ـ�ـ�ـ «ي��وك��ون�ك��ون»
(الجميزة _ بيروت) .لالستعالم:
https://www.facebook.com/events/229492627202471/

فالش
■ ع�ن��د ال �س��ادس��ة وال �ن �ص��ف م��ن م �س��اء ال �ي��وم ،يفتتح
معرض الفنان اإليطالي ماركو سيرافولو في غاليري
( ّ Pièce Uniqueح��ي ال�ف�ن��ون _ وس��ط ب �ي��روت).
املعرض الذي تنظمه السفارة اإليطالية و«املركز الثقافي
اإلي�ط��ال��ي» ب��ال�ت�ع��اون م��ع ش��رك��ة «س��ول�ي��دي��ر» ،يضم 19
لوحة مختلفة الحجم ،ويستمر حتى  5تشرين األول
(أكتوبر) املقبل.

■ عثر أخيرًا على لوحة مفقودة للفنان الهولندي فان
غ��وخ ( )1890_ 1853تحمل اس��م «غ��روب الشمس
ف��ي مونماجور» ،وه��ي أول لوحة كاملة يعثر عليها
منذ ع��ام  .1928ال�ل��وح��ة ال�ت��ي اكتشفت ف��ي م�ن��زل أحد
مقتني ال �ل��وح��ات ف��ي ال �ن��روج ،ك��ان يعتقد أن�ه��ا مزيفة
بعدما اشتراها الرجل في  .1908لكن بفضل تقنيات

البحث الجديدة ،وبعد عامني من العمل ،جرى التعرف
إليها من خالل الرسائل والنمط واملواد املستخدمة ،وفق
ما قاله مدير متحف «فان غوخ» في أمستردام أكسيل
ً
روج��ر ،مضيفًا« :إن��هّ حدث ن��ادر فعال» .تصور اللوحة
ً
وسماء يتوقع الباحثون أن تكون بالقرب من
أشجارًا
«جبل مونماجور» بالقرب من مدينة ارليس في فرنسا،

حيث عاش فان غوخ في تلك الفترة .كذلك جرى التعرف
إلى تاريخ اللوحة بدقة من خالل رسالة بعثها فان غوخ
إل��ى أخيه يذكر فيها أن��ه «رسمها في ال��راب��ع من يوليو
 .»1888ت �ج��در اإلش� ��ارة إل��ى أن «غ ��روب ال�ش�م��س في
ً
ابتداء من  24أيلول
مونماجور» ،ستعرض في املتحف
(سبتمبر) الجاري.
■ س �ت �ت �ح� ّ�ول ال �ن��اش �ط��ة ال�ب��اك�س�ت��ان�ي��ة م�ل�اال ي��وس��ف
ض��ي إل��ى أيقونة ف��ي «متحف البورتريه الوطني»
في لندن ،بعدما أنجز الفنان البريطاني جونثان يو
( )1970بورتريهًا عمالقًا لها ،وه��ي ت��ؤدي واجباتها
امل� ��درس � �ي� ��ة .وس� �ي� �ع ��رض ب ��ورت ��ري ��ه ض �ح �ي��ة «ح ��رك ��ة
ط��ال �ب��ان» ،إل��ى ج��ان��ب ب��ورت��ري�ه��ات أخ ��رى رس�م�ه��ا يو
ل �ع��دد م��ن ال�ش�خ�ص�ي��ات ال �ع��امل �ي��ة م �ث��ل ال �ف �ن��ان دام �ي��ان
هيرست واملمثل كيفن سبيسي ،وذل��ك قبل أن يعرض
الح�ق��ًا للبيع ف��ي امل ��زاد ،على أن ي��ذه��ب ري�ع��ه لصندوق
خ �ي � ّ�ري ي �ح �م��ل اس �م �ه��ا ،وي ��دع ��م ح �ق ��وق ال �ف �ت �ي��ات ف��ي
التعلم.

■ اختار «املركز الفرنسي في لبنان» أن يختتم عطلة
الصيف ويستقبل املوسم الجديد من خالل احتفاله بفن
ال�ش��ارع على طريقته الخاصة .عند الرابعة م��ن مساء
األرب�ع��اء  18ايلول (سبتمبر) يفتح «املركز الفرنسي»
(املتحف _ بيروت) أبوابه أم��ام الراغبني باملشاركة في
ه��ذا ال�ح��دث ،إذ يعدنا ببرنامج ّ
متنوع يتضمن ورش
عمل تدريبية لألطفال ،إضافة إل��ى األل�ع��اب والعروض
الترفيهية .يليه عرض مباشر لفن الغرافيتي على أحد
جدران املركز ،وسيشارك فيه فنان الغرافيتي الفرنسي
 Demonإلى جانب بعض الفنانني اللبنانيني.
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أحوال المهنة

ذهب محمد البعلبكي… نقابة الصحافة عارية
نادين كنعان

«استقالة نقيب الصحافة محمد البعلبكي
مع  11من أعضاء املجلس» .الخبر ،للوهلة
ّ
�أن ري ��اح ال�ت�غ�ي�ي��ر ّ
هبت
األول � ��ى ،ي��وح��ي ب �
ع�ل��ى امل��ؤس�س��ة ال �ع �ج��وز .ل�ك��ن ال�س�ب��ب هو
«الوضع الصحي» للنقيب ،كما علمنا من
ّ
اللبنانية،
مصدر داخل «نقابة الصحافة»
ب�ي�ن «أس� �ب ��اب أخ� � ��رى» ل ��م ي �ش��أ اإلف �ص��اح
عنها.
تعود استقالة النقيب البعلبكي ال��ذي لم
ّ
نتمكن من التواصل معه ،إلى مساء اإلثنني.
لكن بعض أع�ض��اء املجلس النقابي بذل
قصارى جهده البقاء الخبر ّ
طي الكتمان،
ومنع ّ
تسربه إلى االعالم ،في انتظار ايجاد
ّ
مخرج مناسب .وال�ح��دث ليس ع��ادي��ًا في

ال �ن �ه��اي��ة ،ف��ال�ن�ق�ي��ب ق ��رر أن ي �غ��ادر مكتبه
الشهير ف��ي ال��روش��ة ،بعد أك�ث��ر م��ن ثالثة
ّ
النقابية،
عقود على رأس ه��ذه املؤسسة
أع�ي��د ان�ت�خ��اب��ه خ�لال�ه��ا  ٨م � ّ�رات .واالث�ن�ين
ّ
التاريخية،
واك��ب البعلبكي ف��ي خطوته
ّ
ما ال يقل عن  11عضوًا ّقدموا استقالتهم.
وفي حال قبل مجلس النقابة االستقاالت
خ� �ل��ال اج� �ت� �م ��اع ��ه امل� � �ق � � ّ�رر ف� ��ي  18أي� �ل ��ول
(س�ب�ت�م�ب��ر) ،س�ي�ع�ت�ب��ر ف��ي ح�ك��م امل�ح�ل��ول.
ك��ل ذل��ك ّ
يفسر م �ن��اورات الكواليس مساء
ّ
للتريث،
االث�ن�ين للضغط على البعلبكي
إلى حني «ترتيب األجواء الداخلية النتقاء
بديل ل��ه» .لكن امل�ح��اوالت لم ت��ؤت ثمارها
ّ
حتى اآلن .أما املستقيلون اآلخرون ،فيبدو
ّ
أن ل�ه��م م�لاح�ظ��ات ع ��دة ع�ل��ى ط��ري�ق��ة عمل
امل �ج �ل��س ف��ي ال�س�ن�ت�ين امل��اض �ي �ت�ين ،إذ لم

يكتمل ال�ن�ص��اب ف��ي أي م��ن االج�ت�م� ُ�اع��ات
التي ُدعي إليها أعضاؤه الـ  .١٨وإذا قبلت
اس�ت�ق��ال��ة البعلبكي وزم�ل�ائ��ه ،فسيستمر
املجلس في تصريف األعمال حتى تشرين
ال�ث��ان��ي (ن��وف�م�ب��ر) امل�ق�ب��ل ،ع�ل��ى أن تجري

المجلس يجتمع في
 18أيلول (سبتمبر) لبت
القضية

االنتخابات في كانون األول (ديسمبر).
امل �ج �ل��س ال � ��ذي ي �خ �ض��ع ك �ك��ل امل��ؤس �س��ات
ّ
ّ
الطائفية،
اللبنانية امل�م��اث�ل��ة ل�ل�ت��وازن��ات
يراعى في تسمية رئيسه شروطًا مذهبية
أيضًا .لذا ّ
يرجح أن يكون خليفة البعلبكي
ه��و ص�لاح س�لام ،رئيس تحرير صحيفة
«ال �ل��واء»« .م��ا زال مبكرًا الحديث في هذه
امل �س� ّ�أل��ة» ،ي �ق��ول س�ل�ام ال ��ذي ات�ص�ل�ن��ا ب��ه،
متجنبًا الخوض في التفاصيل ،ومشددًا
ّ
ع �ل��ى أن «االس �ت �ق��ال��ة ل�ي�س��ت ن �ه��ائ �ي��ة .كل
شيء يتضح األسبوع املقبل».
ه��ا ه��ي نقابة الصحافة اللبنانية إذًا في
دائ � ��رة ال �ض��وء م��ن ج��دي��د ،ت��واج��ه أس�ئ�ل��ة
ح��ول طبيعتها وم�ص�ي��ره��ا .تلك األسئلة
التي ك��ان قد طرحها ،قبل أشهر ،مشروع
قانون االعالم الذي ّ
تقدم به النائب غسان

مخيبر ،ويعيد النظر بتركيبة النقابة التي
ّ
تمثل ف��ي الحقيقة أص�ح��اب الصحف .أي
ّ
ّ
تضم عمليًا مجموعة واسعة من أصحاب
االمتيازات التي ال تصدر ،ما ّ
يشوه قواعد
ال�ل�ع�ب��ة وآل �ي��ات ات �خ��اذ ال� �ق ��رارات .وت�ج��در
االش ��ارة إل��ى أن املجلس امل �ه� ّ�دد ال �ي��وم ،لم
ّ
يقدم منذ دهر أي إنجاز لتحسني صناعة
ال� �ص� �ح ��اف ��ة وت � �ط ��وي ��ره ��ا ،ول� � ��م ي�ن�ت�ف��ض
ف ��ي ال �س �ن ��وات امل��اض �ي��ة إال ح �ف��اظ��ًا ع�ل��ى
ّ
األولوية اليوم هي البحث
مكتسباته .فهل
ع��ن خلف للبعلبكي ،أم إع ��ادة النظر في
ّ
القانونية التي تحكم هذه املؤسسة
األطر
ّ
ال�ت��ي يفترض أن تسمى «نقابة أصحاب
ال �ص �ح��ف» ،وأن ت�ف�ص��ل ت�م��ام��ًا ع��ن نقابة
باألحرى «نقابة الصحافيني
املحررين ،أو
ّ
اللبنانيني» كما نتمنى؟…

قبل التصوير

سيرين
المجدلية...
من يرجمها
بالشائعات؟
 Bébéتواجه
أطماع الناس

باسم الحكيم
ق��ام��ت أم ��س ق�ي��ام��ة امل ��واق ��ع اإلل�ك�ت��رون�ي��ة،
اس �ت �ن �ك��ارًا ل�ف�ي�ل��م «وص � ��ار إن �س��ان��ًا» ال��ذي
يتناول ّ
قصة حياة املسيح من وجهة نظر
ّ
املجدلية ،ونسبت إلى األزهر رفضه
مريم
ال �ن��ص ق �ب��ل ال �ب��دء ب �ت �ص��وي��ره ،ف�ي�م��ا ك��ان
أص�ح��اب العمل آخ��ر م��ن يعلم .وق��د وصل
األم��ر إل��ى ح� ّ�د ات�ه��ام بطلة العمل سيرين
عبد ّال �ن��ور ،ب�ـ«ت�ح� ّ�دي هيئة ال��رق��اب��ة على
ّ
الفنية» في مصر ،واصفني ما
املصنفات
ّ
قامت به بـ«الخطوة الجريئة» .الالفت أن
املمثلة اللبنانية ال تعرف مصدر الخبر،
وك �ي��ف ان �ت �ش��ر ع �ل��ى ص �ف �ح��ات اإلن �ت��رن��ت،
ّ
ّ
شخصية
ستؤدي
علمًا بأن نجمة «روبي»
م ��ري ��م امل� �ج ��دل � ّ�ي ��ة ،ال م ��ري ��م ال� � �ع � ��ذراء ك�م��ا
ّ
روج � ��ت ه ��ذه امل ��واق ��ع ،ن��اس�ب��ة إل ��ى رئ�ي��س
ّ
ه�ي�ئ��ة «ال��رق��اب��ة ع�ل��ى امل�ص�ن�ف��ات ال�ف�ن��ي��ة»
عبد الستار فتحي تصريحًا ال اس��اس له.
ّ
يتضمن رفضًا
وأش��ارت إلى أن التصريح ّ
ل �ع��رض ال�ف�ي�ل��م ف��ي ب�ل��اده ،ألن ��ه «م�خ��ال��ف
ل �ل��رق��اب��ة ول �ق��وان�ي�ن ن �ق��اب��ة ال�س�ي�ن�م��ائ�ي�ين
وغرفة صناعة السينما ،التي تفرض على

ّ
تعرضت عبد النور للهجوم قبل بدء تنفيذ «وصار إنسانًا»
ّ
موزعي الفيلم الحصول على تصريحات
ّ
خاصة لعرضه» .وبحسب هذه املواقع ،فإن
ّ
فتحي ق��ال إن مسلسالت «مريم املقدسة»
و«النبي يوسف» و«عمر» قوبلت بهجوم
ّ
ف��ي مصر ،معتبرًا أن رف��ض ع��رض الفيلم
ّ
بحرية اإلب��داع؛ «لكننا كدولة
ال عالقة له
ت �خ �ض��ع ل �ل �ش��ري �ع��ة اإلس�ل��ام � �ي� ��ة ن��رف��ض
ّ
ظهور األنبياء على الشاشة ،ألن ذل��ك من
املحرمات».
ّ
م ��ن ج �ه �ت��ه ،ي ��ؤك ��د ّم �ن �ت��ج ال �ف �ي �ل��م م� ��روان
ـ«األخبار» أن��ه فوجئ بهذا الخبر،
ح��داد ل ّ
م��وض�ح��ًا أن� ��ه «س ��أب ��دأ ات �ص��االت��ي مل�ع��رف��ة
ّ
خلفيات املوضوع ومدى صحته» .ويشرح

ّ
أن الشريط سيطرح آالم املسيح من وجهة
ّ
ّ
ّ
شخصية
املجدلية ،مؤكدًا وجود
نظر مريم
م ��ري ��م ال � �ع� ��ذراء ف ��ي س �ي ��اق ال� �ن ��ص« ،ل �ك��ن
ّ
املجدلية» .ويتابع
دور سيرين هو مريم
ً
ّ
حداد قائال« :نحن اآلن في مرحلة اختيار
ّ
الشخصيات ،على أن ي�ب��دأ ّالتصوير في
األس��اب �ي��ع امل�ق�ب�ل��ة ،وه ��و م��رش��ح للعرض
ّ
ف��ي عيد الفصح امل�ق�ب��ل» .ظ��ل ن��ص الفيلم
حبيس أدراج شركة «مروى غروب» طوال
الفترة املاضية ،ورشحت لبطولته سابقًا
ري�ت��ا ب��رص��ون��ا وإلخ��راج��ه سمير حبشي،
قبل أن ّ
تتغير هذه األسماء ،لتختار سيرين
ّ
ب �ط �ل��ة ،وإي � �ل ��ي ح �ب �ي��ب م �خ ��رج ��ًا .وت �ع��ل��ق

الكاتبة كلوديا مرشليان على امل��وض��وع
ب �ق��ول �ه��ا« :أن� �ج ��زت ال� �ن � ّ�ص م �ن��ذ س �ن��وات،
وأجريت عليه بعض التعديالت الطفيفة
أخيرًا ،لكنني لم اسمع كالمًا عن منعه وما
شابه» .وكانت مرشليان قد راجعت ّ
نصها
م ��ع رئ �ي��س «ال �ل �ج �ن��ة األس �ق �ف �ي��ة ّ ل��وس��ائ��ل
اإلع �ل�ام ف��ي ل�ب�ن��ان» ي��وس��ف م��ون��س ال��ذي
ـ«املجلس الكاثوليكي
ك��ان آن��ذاك رئيسًا ل ّ
ل�ل�إع�ل�ام» ،ت��وخ�ي��ًا ل �ل��دق��ة ،ول�ي�ح�ص��ل على
ّ
الدينية.
مباركة الجهات
كان يمكن للفيلم أن يفلت من الهجوم ،لوال
قيام سيرين ب��دور البطولة ،وه��و ما لفت
ّ
اإللكترونية إليه.
نظر املواقع

بينما يستعد املخرج إيلي حبيب لتصوير
فيلم «وصار إنسانًا» الشهر املقبل ،ينتظر
ع��رض فيلمه الجديد « ،»Bébéوهو
من كتابة زوجته كلود صليبا في عيد
األضحى .بطلة الفيلم هي ماغي بو غصن
(الصورة) ،التي تؤدي دور «بديعة» وهي
ّ
فتاة في الـ  33من العمر وتعاني تأخرًا
ّ
ذهنيًا ،ترعاها جدتها «تيتا لطيفة» منذ
ّ
وفاة والديها .وتنطلق األحداث األساسية
حني تموت ّ
الجدة وتترك لها مليون دوالر
أميركي تضعها «بديعة» في حقيبة على
ظهرها ،وتخرج بها إلى املجتمع ،فتواجه
أطماع الناس وشقيقها األناني (سلطان
دي��ب) ،وتلتقي املحامي زي��اد (يوسف
الخال) وتعيش معه ّ
قصة حب مختلفة.

برمجة الخريف

غن واربح من أجل اإلنسانية
برنامج يجمع بين الفن والترفيه ّ
زكية الديراني
لم يخرج برنامج األلعاب والغناء The
( winner isالرابح هو) بنسخته العربية،
ال� ��ذي ت�س�ت�ع� ّ�د ق �ن��وات  lbciو«ال �ح �ي��اة»
امل �ص��ري��ة و«دب� � ��ي» ل �ع��رض��ه ق��ري �ب��ًا (20
أيلول الحالي) ،عن إطار برامج اكتشاف
امل��واه��ب حاليًا ال�ت��ي تجتاح الشاشات
ال�ص�غ�ي��رة .ف��رغ��م ت��أك�ي��دات امل��دي��ر ال�ع��ام
ل�ش��رك��ة «س��ون��ي بيكتشرز» زي ��اد ك� ّ�ب��ي،
ط��وال امل��ؤت�م��ر ال��ذي أق�ي��م أم��س ف��ي أحد
ف �ن��ادق ب �ي��روت ،أن ال�ع�م��ل التلفزيوني
ال �ج��دي��د ال ي �ت� ّ�وج ف ��ي خ �ت��ام��ه ّ
أي نجم
ّ
يتضمن ال�ع�ق��د م��ع ال��راب��ح إلص��دار
وال
أل �ب��وم غ �ن��ائ��ي ،إال أن امل ��ؤش ��رات تشير
إل ��ى أن ال �ه��دف م��ن  The winner isهو
اك� �ت� �ش ��اف امل � ��واه � ��ب ،ل �ك��ن ت �ح��ت ش �ع��ار

«ال� �ق� �ض ��اي ��ا اإلن � �س ��ان � �ي ��ة» .ف��ال �ب��رن��ام��ج
امل��ول��ود حديثًا ،يقوم على املنافسة في
الغناء في سبيل الحصول على األموال
م��ن أج��ل ه��دف إن�س��ان��ي ،كتحقيق حلم
متابعة التحصيل العلي .وي�ش��ارك فى
ال �ب��رن��ام��ج ع� ��دد م ��ن ن �ج��وم ال� �ط ��رب .لم
ي�س�ت�ق�ب��ل ال �ب��رن��ام��ج ف��ي ح�ل�ق��ات��ه ال� �ـ 12
ال �ت��ي س� ّ�ج �ل��ت ف ��ي ب� �ي ��روت ق �ب��ل أش �ه��ر،
ّ
�وه غ �ن��ائ �ي��ة ج ��دي ��دة .ف��ال�ن�ج��وم
أي وج � � ّ
ذات �ه��م ت�ن��ق�ل��وا ف��ي ال�ف�ت��رة األخ �ي��رة على
ال �ش��اش��ات ،ع�ل��ى غ ��رار :أص��ال��ة (ص � ّ�ورت
حلقتها خ�لال زيارتها األخ�ي��رة للبنان
ف��ي رم�ض��ان امل��اض��ي) ،ون��ان�س��ي عجرم،
وك� ��اظ� ��م ال � �س ��اه ��ر ،وص� ��اب� ��ر ال ��رب ��اع ��ي،
وآم��ال م��اه��ر ،ومحمد حماقي ،وحسني
ال�ج�س�م��ي ،ون� ��وال ال�ك��وي�ت�ي��ة .جميعهم
ح �ض��روا ب�ك��ام��ل أن��اق�ت�ه��م امل �ع �ه��ودة مع

يبدأ عرض البرنامج
في  20الجاري على lbci
و«دبي» و«الحياة»

الحديث املبالغ فيه عن أهمية البرنامج
ومدى املنافسة فيه .أولئك النجوم الذين
تعبت الكاميرا من مالحقتهم ،فقد غزوا
ال �ش��اش��ات ع�ن��دم��ا ج�ل�س��وا ع�ل��ى مقاعد
لجنة التحكيم في برامج ال�ه��واة أمثال

«أراب آي ��دول» ( )mbcو«اك ��س فاكتور»
و  .the voiceم��ن امل �ع��روف أن البرنامج
األخير الذي يعرض على قناة  mbcهو
م��ن إن �ت��اج ش��رك��ة «س��ون��ي ب�ي�ك�ت�ش��رز»،
يبنما ال�ش��رك��ة أح� ّ�ب��ت أن ت��وج��ه ضربة
ل �ل �ق �ن��اة ال� �س� �ع ��ودي ��ة ،وت� �ع ��رض ع�م�ل�ه��ا
ال�ج��دي��د على  lbciو«دب ��ي» و«ال�ح�ي��اة».
إل ��ى ج��ان��ب ال �ض �ي��ف ف��ي ك��ل س �ه��رة من
«ال��راب��ح ه��و» يجلس نحو مئة شخص
ّ
واملتخصصني في الغناء
من املوسيقيني
على مقاعد لجنة التحكيم ،مع غياب تامّ
لإلعالميني .فعند بدء اإلعداد للمشروع
ال �ج��دي��د ،ت �ف��اوض��ت «س��ون��ي» م��ع ب��اق��ة
من الصحافيني للتحكيم في البرنامج،
ول �ك �ن �ه��ا ل� ��م ت� �ت � ّ
�وص ��ل ل�ل�ات� �ف ��اق م�ع�ه��م
بسبب املبالغ املالية التي عرضتها على
اإلعالميني .في السياق نفسه ،اختيرت

ن��ادي��ا ال�ب�س��اط ل�ت�ق��دي��م ال�ب��رن��ام��ج ،بعد
أن استقالت أخ�ي�رًا م��ن عملها ف��ي قناة
 mtvووق �ع��ت ع �ق��د ع �م��ل م��ع «س��ون��ي».
م��ا ي�ع�ي��ب ع�ل��ى ال�ع�م��ل ال�ت�ل�ف��زي��ون��ي أن��ه
ّ
مسجل ،باستثناء الحلقتني األخيرتني
منه ،دون معرفة ضيف الختام .ب��دوره،
ّ
لم ينف ّ
كبي ولم يؤكد عما إذا سيكون
ِ
ال� �ن� �ج ��م امل � �ص� ��ري ع� �م ��رو دي � � ��اب ض�ي��ف
ال��وداع .وتوقف املدير العام للشركة عن
الحالة السياسية التي ّ
يمر بها العالم
ّ
ال�ع��رب��ي ،م��وض�ح��ًا أن��ه إذا ت ��أزم ال��وض��ع
ُ
ف ��ي ل �ب �ن��ان س��ت �ص� َّ�ور ال �ح �ل �ق �ت��ان خ ��ارج
بيروت .إذًا ،برنامج جديد يبصر النور
ّ
قريبًا ويحتل شاشة  lbciفي ظل موجة
ّ
البرامج الفنية التي ستطل علينا نهاية
ال�ج��اري وأهمها «س�ت��ار أك��ادي�م��ي» (26
أيلول) و«مواهب العرب» ( 14أيلول).
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رصد

مناحة على الفضاء العربي اللعنة خسرنا الحرب!
ُ
ما إن أعلنت ّ«الطبخة»
الروسية لتجنب عدوان
أميركي على سوريا ،حتى
وقعت الفضائيات والقنوات
اللبنانية في حيرة من أمرها،
ً
محاولة استيعاب األمر
وتوظيفه وفق مصالحها

◄ اخ� �ت ��ارت امل�غ�ن�ي��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ن��ان�س��ي
ع�ج��رم أغ�ن�ي��ة م��ن أل �ح��ان شقيقها نبيل
ع� � �ج � ��رم ،وم� � ��ن ك� �ل� �م ��ات س �م �ي ��ر ن �خ �ل��ة،
وستكون ضمن ألبومها الجديد «نانسي
ع �ج ��رم  »8ال � ��ذي س �ي �ص��در ف ��ي ال �ف �ت��رة
املقبلة.
◄ ن �ف��ى م� �ق � ّ�دم ب��رن��ام��ج «أراب آي � ��دول»
ب �م��وس �م��ه ال �ث ��ان ��ي أح� �م ��د ف �ه �م��ي ع�ل��ى
صفحته على الفايسبوك األخ �ب��ار التي
ان�ت�ش��رت ع��ن ع��دم م�ش��ارك�ت��ه ف��ي تقديم
امل��وس��م ال�ث��ال��ث م��ن ب��رن��ام��ج امل��واه��ب على
 .mbcوق � ��ال امل �غ �ن��ي امل� �ص ��ري ّإن «ك��ل
م ��ا ُي �ن �ش��ر ف ��ي ال �ص �ح��اف��ة ع ��ن أن �ن��ي لن
أق � ّ�دم امل��وس��م ال�ج��دي��د م��ن ال�ب��رن��ام��ج غير
ّ
صحيح» ،الفتًا إل��ى أن��ه ك��ان قد سبق أن
ص� ّ�رح ب� ّ
�أن «التمثيل والغناء أكثر أهمية
من التقديم».

زينب حاوي
إن � �ه ��ا ال� �ت� �س ��وي ��ة .رب � �م� ��ا! ُب� �ع� ّ�ي ��د إع�ل��ان
«ال �ط �ب �خ��ة» ال ��روس� �ي ��ة ل �ت �ج��ن��ب ض��رب��ة
أميركية على س��وري��ا ،ب��دا ال��ذه��ول على
ً
معظم الفضائيات العربية املهللة ليال
ونهارًا للعدوان .حاولت ه��ذه املحطات
استيعاب ما ج��رى ،فيما دخلت بعض
ال � �ق � �ن ��وات امل �ح �ل �ي��ة ب �ث �ق �ل �ه��ا ع �ل ��ى خ��ط
ال �ت �س��وي��ة وت �ع��ام �ل��ت م �ع �ه��ا ب�ك�ث�ي��ر من
امل� �ك ��اب ��رة وق� �ل ��ب ال �ح �ق��ائ��ق ل �ح �ف��ظ م��اء
وجهها ،قبل أن تتطاير ال��رواي��ات التي
س ��رع ��ان م ��ا ُس � ّ�ي� �س ��ت وف � ��ق «األه� � � ��واء»
السياسية.
أج��واء «التسوية» التي أتت بعد حبس
أن�ف��اس دام��ت ألك�ث��ر م��ن أس �ب��وع ،وخ��ال
ّ
امل��رء أن الحرب قد وقعت بالفعل لهول
م��ا ن�ش��رت��ه وس��ائ��ل اإلع �ل�ام م��ن خ��رائ��ط
وخ �ط��ط ع�س�ك��ري��ة ب��األس �م��اء واألم��اك��ن
املفترض قصفها.
بمقدمة نارية ،راحت  mtvتظهر الرئيس
األم �ي��رك��ي ب�ص�ف��ة امل�ن�ت�ص��ر ال� ��ذي أوق��ع
نظيره السوري بشار األسد في «الفخ»؛
إذ كانت املهلة املعطاة ل��ه بحسب قناة
امل��ر بمثابة إن ��ذار «أف �ق��د األس ��د السقف
الروسي الحامي لنظامه .ووج��د نفسه
م�ل��زم��ًا بتسليم ال �س�لاح االس�ت��رات�ي�ج��ي
ال ��وح � �ي ��د ال� � � ��ذي ي �م �ل �ك��ه ف � ��ي م ��واج �ه ��ة
إس ��رائ� �ي ��ل» .وب ��ذل ��ك ،ت �ك��ون س ��وري ��ا قد
خضعت لـ«الحكمة ال��روس �ي��ة» ،وازداد
غضب الشعب ال�س��وري على ن�ظ��ام «لم
يستقو بالكيميائي إال على األط�ف��ال».
«املستقبل» بدورها حذت حذو زميلتها
 ،mtvل�ك��ن م��ع رف��ع ال�س�ق��ف بشكل الف��ت
ع�ب��ر إظ �ه��ار األس ��د ب �ص��ورة «املستسلم
ل �ل �ش��روط األم �ي��رك �ي��ة» .وس ��أل ��ت ال�ق�ن��اة
الزرقاء« :ألم يكن أفضل أن يحفظ كل هذه
ال�ث��روة ال�ت��ي صرفها على ذب��ح ال�ن��اس،
وال �س�ل�اح االس�ت��رات�ي�ج��ي ك��اح�ت�ي��اط في

ّ
◄ أط ��ل ��ت امل �غ �ن �ي��ة األم� �ي ��رك� �ي ��ة م��اي �ل��ي
سايرس عارية في فيديو كليب أغنيتها
الجديدة «ريكنغ بول» .بتلك الخطوة زادت
املغنية الشابة ال�ج��دل املتعلق بأسلوبها
الفني الجديد الذي اعتمدته ،بعدما كانت
ّ
مخصصة لصغار
لسنوات نجمة برامج
السن.

(داريل كايغل ــ الواليات املتحدة)
مواجهة إسرائيل؟» ،وأضافت« :ألم يكن
أف �ض��ل أن ي��رض��خ ب �ش��ار األس� ��د إلرادة
ش�ع�ب��ه وي�ت�ن�ح��ى ب ��دل ال ��رض ��وخ إلرادة
الواليات املتحدة وروسيا؟».
ص��ورة معاكسة أظهرتها قناة «املنار»
التي ب��دا فيها الرئيس األميركي ب��اراك
أوباما في مأزق ،وقد تساعده التسوية
املفترضة على الخروج منه وتعيد إليه
هيبته بعدما «اصطدم باعتراض واسع
ف ��ي ال �ك��ون �غ��رس ورف � ��ض ش �ع �ب��ي» ،مع
مدح الفت للموقف الروسي ّ
«عراب الحل
َ
واملمسك بخيوط عاملية» .ولم تنس قناة
املقاومة التذكير بـ«خيبة بعض العرب
امل�ت�ح�م�س�ين ال �ت��ي ت�ش�ب��ه ح��ال�ت�ه��م ح��ال
امل �ع��ارض��ة ال �س��وري��ة امل�س�ل�ح��ة .خ��رج��وا
خ��ائ �ب�ين ف�ل�ا ح �ق �ق��وا رغ�ب�ت�ه��م ب��إس�ق��اط
النظام وال بالتوازن امليداني».
فضائيًا ،لم تكن الحال أفضل في تلقف
م ��ا ج � ��رى خ �ل��ال س ��اع ��ات ق �ل �ي �ل��ة ،ول��م
يكن األم��ر سهل ال�ه�ض��م .ل��ذا ،حرصت
امل �ح �ط ��ات ال �ف �ض��ائ �ي��ة ف ��ي ت�غ�ط�ي��ات�ه��ا

اإلخ�ب��اري��ة على إع�ط��اء ال�ح��دث صبغة
«ال �ح��ذر» .ق�ن��اة «ال�ع��رب�ي��ة» على سبيل
املثال ،شككت في نية النظام السوري
ف ��ي االس �ت �ج��اب��ة ل �ل �م �ب��ادرة ال��روس �ي��ة
ووض�ع�ت�ه��ا ف��ي خ��ان��ة «م� �ن ��اورة دب��رت
ب�ي��ن ال� �ن� �ظ ��ام�ي�ن ال � ��روس � ��ي وال � �س� ��وري
لتفادي الضربة األميركية» .على خطى
ال �ق �ن��اة ال �س �ع��ودي��ة ،م �ش��ت «ال �ج��زي��رة»
ال �ت��ي رأت أن ال �ه��دف م��ن امل� �ب ��ادرة هو
«ك � �س� ��ب امل � ��زي � ��د م � ��ن ال � ��وق � ��ت ل� �ت� �ف ��ادي

الحذر طغى على
تغطية المحطات
العربية للحدث

ّ
الضربة» .أما «امليادين» التي تجندت
ط ��وال األس �ب��وع امل �ن �ص��رم لتخصيص
ن� � � ��دوات ت� ��واك� ��ب ال� �ت� �ه ��دي ��د األم� �ي ��رك ��ي
ّ
واح �ت �م��ال ش ��ن ال� �ع ��دوان ع�ل��ى س��وري��ا،
ف �ك��ان ن�ج�م�ه��ا م��دي��ر أخ �ب��اره��ا س��ام��ي
ك�ل�ي��ب ال� ��ذي م ��ا ف �ت��ئ ي �ق � ّ�دم ت�ح�ل�ي�لات��ه
ومقاالته عن احتمال العدوان وحظوظ
التسوية ،وليس آخ��ره��ا مقال بعنوان
« :خسارة أوب��ام��ا ...بالضربة الروسية
ال�ك�ي�م��ائ�ي��ة» .وم ��ن ال�ط�ب�ي�ع��ي أن تكون
ق� �ن ��اة «روس � �ي� ��ا ال � �ي� ��وم» ال� �ت ��ي ح�م�ل��ت
بالدها هذه املبادرة حاضرة بقوة عبر
تغطياتها املستمرة للوضع السوري.
ّ
«تغزلت» القناة باملوقف الروسي الذي
ّ
«جنب واشنطن خوض صراع خطير»
ً
برأيها ،فضال عن اإلضاءة على ظروف
نضج التسوية ال�ت��ي خ��رج��ت ،بحسب
الكرملني ،م��ن قمة ال �ـ  20التي انعقدت
منذ أيام في سان بطرسبرغ الروسية،
حيث كان االتفاق على وضع الكيميائي
السوري تحت الرقابة الدولية.

◄ ُي �ع��رض ال �ي��وم ف��ي ص ��االت السينما
ال �ف��رن �س �ي��ة ال �ف �ي �ل��م ال �ف��رن �س��ي ـ �ـ امل�غ��رب��ي
امل �ش �ت��رك ( Rock the Casbahإخ ��راج
ل �ي �ل��ى م ��راك� �ش ��ي) ،ال � ��ذي ي � ��ؤدي ب�ط��ول�ت��ه
املمثل العاملي عمر الشريف ،إلى جانب
املمثلة نادين لبكي (الصورة) ،واملمثلة

ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ه �ي ��ام ع� �ب ��اس ،وم��رج��ان��ة
العلوي ،ولبنى أزب��ال .ول��م ُيعرف بعد ما
إذا ك ��ان ال�ع�م��ل س�ي�ع��رض ف��ي ال �ص��االت
اللبنانية قريبًا.
◄ أوض �ح ��ت امل �م �ث �ل��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ن��ادي��ن
ن � �س � �ي� ��ب ن � �ج � �ي� ��م ع� � �ل � ��ى ص �ف �ح �ت �ه ��ا
الفايسبوكية أن سبب غيابها عن اإلعالم
ّ
ف��ي ال�ف�ت��رة األخ �ي��رة ي�ع��ود إل��ى أن�ه��ا تقرأ
نصوصًا ّ
عدة الختار األفضل من بينها.
◄ باشرت قناة «أبو ظبي األولى» بعرض
م�س�ل�س��ل «ح� ��ائ� ��رات» (م ��ن األح� ��د إل��ى
الخميس ــ  )23:00للكاتب أسامة كوكش،
واملخرج سمير حسني ،وذلك بعد عرضه
ع �ل��ى امل �ح �ط��ات ال �س��وري��ة ف ��ي رم �ض��ان.
والعمل الذي يجسد بطولته كل من رشيد
ع�س��اف ،ون��ادي��ن خ ��وري ،وأس�ع��د فضة،
وج �ي��ان��ا ع �ي��د ،ن ��ال إع �ج��اب��ًا واس �ع��ًا ،ألن��ه
ّ
يقدم حكاية اجتماعية ،ويمسك بخيوط
مدينة دمشق بعد مرور سنتني ونصف
على األزمة فيها.

ّ
ﻏﻨﻴﻠﻲ
ت ّ
ﻏﻨﻴﻠﻚ
دارو واﺳﻌﺔ وﺻﺤﺎﺑﻮ ﻛﺘﺎر

ّ
ينكب السيناريست السوري محمد
◄
ماشطه على كتابة مسلسل كوميدي
جديد بعنوان «برانويه» يتناول فيه سيرة
كبير
ض��اب��ط س��وري ك��ان يتمتع بنفوذ ّ
في لبنان أيام الوصاية السوريةُ .ويتوقع
إسناد النص إل��ى املخرج عمار رض��وان،
ع�ل��ى أن ُي �ص� َّ�ور ف��ي ل�ب�ن��ان وي �ع��رض في
رمضان املقبل.
◄ يستكمل املمثل األردني نضال نجم
ت�ص��وي��ر م �ش��اه��ده ف��ي ف�ي�ل��م «ك�لاك�ي��ت»
(سيناريو وح��وار محمد ع�لام ،وإخ��راج
بيتر م�ي�م��ي) ،ال ��ذي ُي� َ�ع� ّ�د تجربته األول��ى
في السينما املصرية .تدور أحداث العمل
ال �ج��دي��د ف��ي إط� ��ار اج �ت �م��اع��ي ت�ش��وي�ق��ي،
وي�ق� ّ�دم نموذجًا ل��رج��ل الشرطة املخلص
في أداء واجباته املهنية.
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قمة قبل فوات األوان
ّ
تعيد «األخبار» في ما يلي نشر رسالة املنسق السابق للعالقات
الليبية ــ املصرية أحمد قذاف الدم ،كان قد بعث بها إلى وسائل
االعالم املصرية من داخل سجنه في القاهرة .نضع بني ّ
يدي القارئ
هذه «الوثيقة» التي تكتسب أهميتها كونها صادرة عن أحد
رموز النظام الليبي السابق
أحمد قذاف الدم *
ّ
ك� �ث� �ي ��رون ي � �ت � �س ��اء ل ��ون ،وك � �ث � �ي� ��رون ي �ح��ل �ل��ون
وي�ح� ّ�رف��ون ،وك�ث�ي��رون ينساقون قطعانًا وراء
وهم يصارع وهمًا ...فما ال��ذي يجري في هذه
األمة؟ هل هو ربيع؟ هل هو انتصار للحركات
اإلس�ل�ام �ي��ة ل �ت��أخ��ذ دوره � ��ا وت �ف��رض أف �ك��اره��ا
وشرائعها املتعددة؟ أم هو صراع على السلطة
بعد أن نجحت حركات فاشية باختطاف حلم
األم� ��ة؟ وإن ك��ان��ت ث � ��ورات ،ف�م��ا ه��ي غ��اي��ات�ه��ا؟
وأي ��ن ه��ي ق�ي��م ال �ث ��ورة وأه��داف �ه��ا ال�ن�ب�ي�ل��ة من
هذا السلوك؟ وأين هو شرع الله مما نشاهده
ف��ي رب��وع أو رب�ي��ع ه��ذا ال��وط��ن الكبير؟! أم هل
ه��ي م��ؤام��رة خ��ارج�ي��ة ل�ت�م��زي��ق األم ��ة وت��دم�ي��ر
ج �ي��وش �ه��ا وق ��درات� �ه ��ا االق� �ت� �ص ��ادي ��ة؟ وع�ل�ي�ن��ا
التدقيق والتصرف بمسؤولية ،ورغم ضرورات
التغيير وشرعية الدوافع التي أوجبت التغيير
إل ��ى األف � �ض ��ل ...ف�ل�ا ن� ��دري مل� ��اذا ت�س��وق�ن��ا ه��ذه
املوجة بعيدًا ّ
عما ينبغي أن توصلنا إليه؟ هل
ل�ع��دم وج��ود رؤي��ة م��وح��دة رغ��م ال�غ��اي��ات التي
يفترض أن تكون واحدة ،أم ماذا؟
الحقيقة أن معظم األم��م ت�ص��ارع وتبحث عن
ذاتها ،وتوظف إمكاناتها لوحدتها ونهضتها
ح �ت��ى ال ت�ق�ب��ع ف��ي دائ � ��رة ال �ت �ش��رذم وال��دون �ي��ة
وال� �غ�ب�ن وال �ج �ه ��ل .ف �ع �ل��ى أط� � ��راف ه� ��ذا ال��وط��ن
ال �ك �ب �ي��ر ،األم � ��ة ال �ف��ارس �ي��ة وال �ت��رك �ي��ة وج��دت��ا
ض��ال�ت�ه�م��ا وت �س �ع �ي��ان إل ��ى ت�ح�ق�ي��ق ذات�ي�ه�م��ا،
وكذلك بناء دولة مرموقة تليق بهما .وال أريد
أن أت�ح��دث ع��ن ال��روم��ان واإلس �ب��ان أو األمل ��ان...
أو الهنود أو الصينيني ،أو عن وح��دة أوروب��ا
حيث جمعت قوميات مختلفة قوية على تخوم
جناح ال�ع��رب الغربي ،وعلى مرمى حجر منه
أصبحت هذه القوميات تجوب األنحاء بجواز
موحد وعملة موحدة وق��وة عسكرية واح��دة...
إلخ .ونحن كل منا فرح بدويلته وعلمه املثقوب
وجيشه املهزوم وعملته غير املعروفة .ووسط
ه��ذا ال�ع��ال��م ال��ذي ي�م��وج بالطغيان ل��ن تحميه
حدوده التي ال قدسية لها؛ ألنه ورثها عن هؤالء
الطغاة أنفسهم .إنه شيء مخجل ومخيف ،ولن
نعبر للمستقبل ما لم ن�ت��دارك األم��ر .حيث إن

ّ
دماءنا لم تجف بعد من غاراتهم وغزواتهم من
البصرة إلى الجزائر إلى بنزرت ،ومن قانا إلى
م��اج��ر ،وه��ذا م�خ�ي��ف ...وامل�س��اف��ة بيننا تتسع،
وكذلك نشعر بالخجل ونحن نقف أمام بوابات
تفصل بني قبائل وعائالت واحدة تمامًا كسور
برلني الذي هدمه األملان في ليلة أصبحت عيدًا
أعاد الكرامة إلى أمة تستحق االحترام عندما
سحقته تحت أق��دام�ه��ا ف��ى ت�ح� ٍّ�د لكل القوانني
واالت�ف��اق�ي��ات ...وال�ف��وارق االقتصادية لتصبح
أم��ة مهيبة .ونحن دول�ي��ات غير قابلة للحياة
وتتقسم كل يوم وتتناحر .أس��وق ذل��ك ،ال لكي
أس� ��وق م �ش��روع��ًا ي��دف��ع ل�ل�أم ��ام ،ب��ل إلن �ق��اذ ما
ّ
يمكن إنقاذه .أدق جرسًا قبل فوات األوان ،بأن
ما يحدث رغم شرعيته يجعلنا نعيد القراءة
ال أن نستمر في هذا التيه في صحراء الوهم.
فهل نحن ضحية مؤامرة أجنبية كما يشاع؟
أم أن دويالتنا لم تعد قابلة للحياة؟ الواقع في
ّ
كل ذل��ك أنني أع��رف أن الخطط االستراتيجية
املرسومة بعد ظهور الواليات املتحدة كقطب
اعتبرت أن أع��داء ه��ا الخطوط الثالثة :األحمر
«ال �ش �ي��وع �ي��ة» ،األخ �ض��ر «اإلس �ل ��ام» ،واألص �ف��ر
«ال � �ص �ي�ن» .ون �ج �ح��ت ف ��ي ت��دم �ي��ر ال �خ��ط األول
وت �س �ع��ى إل ��ى ض ��رب ال �خ��ط ال �ث��ان��ي ب��أس�ل�ح��ة
مختلفة ،وهذا ليس سرًا ،بل معلن في كل وثائق
أجهزتها املختلفة .ورسمت الخطط وكثيرًا من
الحكومات العربية لديها من الوثائق ما يؤكد
ما أقول منذ مطلع الثمانينيات .إنه حقهم في
الدفاع عن أنفسهم كدولة كبرى واعترافًا منهم
بعظمة األم ��ة وق��درت�ه��ا ع�ل��ى ال �ت �ح��دي ...ولعل
األمم عبر التاريخ عندما تطغى تقوم بتوسيع
م�ح�ي��ط األم� ��ان أو م��ا ي�س�م��ى امل �ج��ال ال�ح�ي��وي
لبقائها .ول�ع��ل استشهاد ج��دن��ا عبد الرحمن
الغافقي في معركة بالط الشهداء جنوب فرنسا
دل �ي��ل؛ ف�م��ن ال �ج��زي��رة ال�ع��رب�ي��ة وع�ل��ى ص�ه��وات
جياد قاتلوا ه�ن��اك! ول�لأم��م خلق امل �ب��ررات ،أو
كما يقول القذافي دائمًا ليس لالستعمار زمن،
بل له ظروف إذا ما توافرت كان متوقعًا حتمًا.
وحيثما وج��د ف ��راغ ك��ان االس�ت�ع�م��ار ح��اض�رًا،
ونحن نوفر اآلن الظروف ما لم نتدارك األمر .إن
ما يحدث من حراك في املنطقة العربية والذي

قادها شبابنا وبروح وثابة هو رد فعل طبيعي
مزر وهزائم على كل الجهات ،ما استفز
لواقع ٍ
هذه األمة لتنتفض .وتجد لها مكانًا يليق بها
كبقية خلق الله وهذا حقها ،ولكن من الغباء أن
ال نعرف أن املتربصني بها لم يرصدوا ذلك ،أو
يتوقعوه أو لم يشاركوا فيه .وأيضًا من الغباء
أن ال ندرك أو نتحول إلى أدوات تجرها خيول
األعداء إلى حتفها ،ونقع في شراكها .فالغايات
ال �ن �ب �ي �ل��ة ال ي �ف��رض �ه��ا ال� �س�ل�اح وال ت�ص�ن�ع�ه��ا
الفوضى ...أتذكر بعد احتالل أميركا وحلفائها
ّ
للعراق ،ك��ان الجميع يعرف أن ال�ه��دف التالي
ه ��و س� ��وري� ��ا ...ول �ي �ب �ي��ا ت �ح��ت غ �ط��اء األس�ل �ح��ة
ال�ن��ووي��ة أو ال �غ��از أو ال��دي�م��وق��راط�ي��ة وج�ن��دوا
وس��ائ��ل إع�لام�ن��ا وأم��وال�ن��ا ول�لأس��ف جيوشنا
ف��ي ب�ع��ض ال �ح��االت ل�ه��ذه امل �ه �م��ات .واخ�ت�ل�ق��وا
ال ��ذرائ ��ع ...واخ�ت�ل��ط ال�ح��اب��ل ب��ال�ن��اب��ل وال�ح�لال

بالحرام .ورأينا على الشاشات الفتاوى التي
ت�ب�ي��ح االس �ت �ق��واء ب��األج�ن�ب��ي وم � ��واالة ال�ك�ف��ار،
وتحلل دماء املسلمني .وأصبحت الخيانة وجه
نظر تناقش دون حياء .وباسم الحرية تحولنا
إلى عبيد .وأصبح التدخل في شؤوننا علنًا بل
ومصدر فخر فضائي كل مساء! لألسف إذن،
النتيجة ال ديموقراطية وال حرية وال كرامة،
بل في كل صبح ننتظر هذا الربيع الذي تسيل
ف��ي ودي��ان�ن��ا منه دم� ��اء ...ودم� ��ار ...وأب��ات�ش��ي...
وتشرد.
وم��ا زال ه �ن��اك م��ن ي�ك��اب��ر وي�ك�ب��ر وي�ع�ت�ب��ر أن��ه
م��ن صنع ه��ذا النصر ،ويعتبر أن ذل��ك إنجاز!
وال أغالي إذا ما قلت ب��أن ما ج��رى في العراق
وال� �ي� �م ��ن وي � �ج� ��ري ف� ��ي س� ��وري� ��ا ،وه � ��ي أوت � ��اد
ال �ج��زي��رة ال �ع��رب �ي��ة ،إذا م��ا ت �س��رع��ت سيسقط
ج��اب��ر ال�ب�ي��ت ال م�ح��ال��ة م��ا ل��م ن�ع��د ال�ن�ظ��ر .ف��إن

تفكيك «منطق» العدوان على سوريا
عالء الالمي *
مهمة تفكيك منطق العدوان الغربي على سوريا
ل�ي�س��ت ،ول��ن ت �ك��ون ،مهمة س�ه�ل��ة ،وه��ي ليست
مهمة مقالة خفيفة من مقاالت املناسبات كهذه،
ّ
بل إن ما نرومه هنا بالدرجة األولى هو مقاربة
ه� ��ذه امل �ح ��اول ��ة وت �س �ل �ي��ط ال� �ض ��وء ع �ل��ى بعض
ً ّ
تفاصيلها ومفاصلها .نوضح أوال ،أن املقصود
بعبارة «منطق ال�ع��دوان» ال تعني منحه صفة
ّ
معيارية إيجابية ،على اعتبار أن عكس العدوان
أو ع��دم القيام ب�ع��دوان هو أم��ر «المنطقي» ،بل
امل�ق�ص��ود ب��ه ال�س�ي��اق ال�ت�ب��ري��ري ال�ج��دال��ي ال��ذي
يضم مجموعة حجج وأسباب وذرائ��ع يقدمها

تأسست عام 1953
تصدر عن شركة «أخبار بيروت»

ِّ
ً
امل ��داف� �ع ��ون ع ��ن ش� ��ن ال � �ع� ��دوان ل�ج�ع�ل��ه م �ق �ب��وال
وم �ب��ررًا م��ن ق�ب��ل ال ��رأي ال�ع��ام ف��ي ب�ل��دان�ه��م وف��ي
غ �ي��ره��ا .ث��ان �ي��ًا ،ي�م�ك��ن ت��وس �ي��ع ه ��ذه امل�لاح�ظ��ة
ل�ت�ش�م��ل الح �ق��ًا ال�ق�ض��اي��ا ذات ال�ص�ل��ة امل�ب��اش��رة
باملوضوع ،كاعتبار ال��دف��اع عن سوريا الوطن
وال �ش �ع��ب ردي �ف��ًا أو م �ب��ررًا ل �ل��دف��اع ع��ن ال�ن�ظ��ام
ال��دي�ك�ت��ات��وري ال�ق��ائ��م ،ال ��ذي يتحمل مسؤولية
ضخمة عن عناده وإص��راره على الحل األمني
ورفض التجاوب الحقيقي لالنتفاضة السورية
في طورها السلمي وقبل أن تتحول إل��ى تمرد
مسلح من وجهة نظر البعض ،أو باعتبار هذا
ال��دف��اع ردي �ف��ًا أو م �ب��ررًا ل �ل��دف��اع ع��ن امل�ع��ارض��ة
امل�س�ل�ح��ة ال�ت��ي ارت�ك�ب��ت ب�ح��ق ال�ش�ع��ب ال�س��وري
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العديد من املمارسات اإلجرامية الشنيعة ،لعل
أخطرها تحويل االنتفاضة السلمية الشعبية
إل��ى تمرد مسلح مدعوم من الغرب اإلمبريالي
والرجعيات الخليجية والجماعات التكفيرية
الدموية.
إن املنطق ال��ذي يحاول تبرير ال�ع��دوان الغربي
الوشيك على س��وري��ا (س��وري��ا بمعنى النظام،
وبالتالي الشعب كما يتصوره ويقدمه النظام)،
ه��و ذات��ه املنطق ال��ذي ي�ح��اول تبريره وتأييده
على سوريا (سوريا بمعنى املعارضة وبالتالي
ّ
«الشعب» كما تتصوره املعارضة املسلحة) .إن
هذا املنطق ،مهما كانت مبرراته التي يحتج بها
ً
ال يمكن أن يكون صحيحًا تاريخيًا ،ومقبوال
ّ
علميًا وعمليًا .غير أن من الضروري عدم الغرق
في التفاصيل الهامشية ،بل ال بد من املبادرة
ً
ً
أوال إل��ى إدان��ة ال �ع��دوان بوصفه عمال عسكريًا
تقوم به أق��وى دول إمبريالية في العالم وذات
�اض اس �ت �ع �م��اري إج ��رام ��ي م� �ع ��روف ب �ق �ي��ادة
م�� ٍ
الواليات املتحدة األميركية وبتمويل وتسويق
من قبل أعرق أنظمة الحكم املطلق الرجعية في
املنطقة ممثلة بأنظمة آل سعود وآل ثاني وآل
نهيان وآل خليفة يستهدف ،بأحدث األسلحة
وأكثرها خطورة ،سوريا الوطن والشعب الذي
يعيش فيه ،ومؤسسات الدولة السورية.
إن إدان � ��ة ال� �ع ��دوان ال �غ��رب��ي وال �ع��رب��ي ال��رج�ع��ي
ع �ل��ى س ��وري ��ا ،ول �ك ��ي ال ت �ك ��ون ـ ه� ��ذه اإلدان � � ��ة ـ
م�م�رًا وم �ب��ررًا ل�ل��دف��اع ع��ن ال�ن�ظ��ام الديكتاتوري
ْ
واستمرار بقائه ،ال بد أن تكون مشروطة بإدانة

هذا النظام وتحميله مسؤولية ممارساته خالل
ف�ت��رة االنتفاضة السلمية وب�ع��ده��ا ،ومطالبته
هو واملعارضة املسلحة بالوقف الفوري إلطالق
ال �ن ��ار ،وال� �ش ��روع ف ��ورًا ب�ع�م�ل�ي��ة س�ل�ام حقيقية
ومقنعة وذات سقف زمني معلوم تشارك فيها
املعارضة السورية املسلحة التي ال ينبغي ،في
املقابل ،نسيان مسؤوليتها الكبيرة واملباشرة
هي األخرى وإلى جانب النظام عن املآسي التي
يعيشها الشعب السوري اليوم ،سواء من خالل
ممارستها الدموية خالل التمرد املسلح أو في
تحويل االنتفاضة الشعبية السلمية ذاتها إلى
ت �م��رد م�س�ل��ح واس�ت�ق�ب��ال�ه��ا وت�ب�ن�ي�ه��ا ل��ذب��اح��ي
الجماعات التكفيرية والقتال إلى جانبهم.
ّ
أما في ما يخص املبررات اآلنية واملعلنة لشن
ال� � �ع � ��دوان ،ال� �ت ��ي ي �ل �خ �ص �ه��ا خ� �ط ��اب ال �ت �ح��ال��ف
ال �غ��رب��ي وال �ع��رب��ي ال��رج �ع��ي ب �م �ج��زرة ال�غ��وط��ة
ال�ش��رق�ي��ة ،ال�ت��ي قيل بأنها ارت�ك�ب��ت باستعمال
ال �س�ل�اح ال�ك�ي�م�ي��ائ��ي ،ون �ظ �رًا إل ��ى ان �ع��دام الثقة
التام بكافة أطراف الصراع ألنها جميعًا تاجرت
ّ
وت�ت��اج��ر ب��ال��دم ال �س��وري ال �ب��ريء ،ف ��إن املطلوب
ه ��و إج � ��راء ت�ح�ق�ي��ق دول� ��ي ع�ل�م��ي وش �ف ��اف في
الوقائع املتعلقة بهذه املجزرة ،تحقيق تشارك
ف �ي��ه ال �ه �ي �ئ��ات ال �ع �ل �م �ي��ة ال ��دول� �ي ��ة وامل �ن �ظ �م��ات
اإلنسانية املحايدة ويكون تحت إش��راف األمم
امل�ت�ح��دة وت�ل��ك ال�ه�ي�ئ��ات بشكل م�ش�ت��رك ،ودون
أي��ة م�ش��ارك��ة م�ب��اش��رة أو غ�ي��ر م�ب��اش��رة للدولة
ال�ع��دوة «إس��رائ�ي��ل» ،وتعلن نتائجه وحيثياته
ُ َ
ويعتبر املسؤولون عن املجزرة
على الرأي العام

رأي
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الصراع يأخذ منحنى خطيرًا يهدد بقاء األمة
وت��دم�ي��ره��ا ...وت �ج��اوز إس�ق��اط أن�ظ�م��ة ،ب��ل هي
الفوضى الخالقة التي بشرتنا بها كوندوليزا
رايس ،والتي لن تبني أمة ،وخصوصًا إن هناك
أك �ث��ر م��ن أل ��ف ع�لام��ة اس�ت�ف�ه��ام ع�ل��ى رم��وزه��ا
وداعميها وأساليبهم البهلوانية ،وشعاراتهم
وروحهم التي ّ
تشع حقدًا وألسنتهم تقطر سمًا.
ً
وكل ذلك ال يبني مستقبال مزدهرًا ،بل العكس،
ّ
وحول الحلم إلى
وهذا مصدر القلق والتعجب،
كابوس .كذلك ليس ّصدفة أن يتحول اإلسالم
إل� ��ى م �ع �س �ك��رات س��ن��ة وش �ي �ع��ة وال� �ق� �ي ��ادة في
طهران وإسطنبول ونحن ميدان لهذا الصراع
ال��وه �م��ي وي�ص�ب��ح ال �ع��دو اإلس��رائ �ي �ل��ي حليفًا
والسلفية تتأرجح بينها وبني القاعدة .وسط
ذل��ك كله تبحث ع��ن م�ك��ان بعيد ع��ن واشنطن
ون �ي��وي��ورك .وي�ص�ب��ح ال �ع ��راق ال �ع��رب��ي بابليًا

وأش��وري��ًا وكلدانيًا ...ويعلم الله كيف ستكون
س��وري��ا غ �دًا .باختصار ،لقد انجرفنا شعوبًا
ً
ودوال ط��وع��ًا وك��ره��ًا ،وق��دم �ن��ا خ �ي��رة شبابنا
ملعركة الهدم ،التي ال معنى لها سوى التمهيد
ملعركة «هرمجدون» على ما يبدو.
ّ
إن ف��ي الصمت ن��ارًا وف��ي ال�ك�لام ن ��ارًا .فعوامل
القوة أصبحت عوامل دمار .أقول :لقد نجحت
القوى املعادية لألمة في استخدام الجيل الرابع
م��ن ال �ح��روب ،وه��ي ح��رب تحقق أه��داف�ه��ا دون
أي��ة خ�س��ائ��ر .فنحن ق��ادت�ه��ا ووق��وده��ا نمولها
وت�س�ح�ق�ن��ا ...ت��دم�ي��ر ذات ��ي ف��ي م �ع��ارك داح��س
والغبراء ،وعلى شباب هذه األمة أن يعي جيدًا
للتصدي ل��ه ،ألن��ه إذا استمر ذل��ك فلن يصبح
للعرب ف��ي ش�م��ال أفريقيا م�ك��ان ،وستتعرض
ال �ج��زي��رة ال�ع��رب�ي��ة للتقسيم واالح� �ت�ل�ال ،ول��ن
ي �ك��ون ل�ل�إس�ل�ام دع � ��وة وال س �ي��ف؛ ف��ال �ع��روب��ة

وب�غ��ض ال�ن�ظ��ر ع��ن هويتهم ال�س�ي��اس�ي��ة ،س��واء
كانوا في النظام الحاكم أو املعارضة املسلحة،
مجرمي حرب تنبغي محاسبتهم ومقاضاتهم
أمام الشعب السوري وشعوب العالم.
منذ العدوان على العراق وغزوه وتدمير دولته،
وليس إسقاط نظام الحكم فيه فقط كما يركز
ال�ب�ع��ض ،وغ ��رس ن�ظ��ام ح�ك��م رج�ع��ي ومتخلف
ً
وفاسد فيه ،بديال للحكم الديكتاتوري الدموي
واملتخلف هو اآلخر ،وهذا «املنطق» الالعقالني
ي�ت�ك��رر ،وه��ا ه��م أه�ل��ه ي�ق��دم��ون��ه ال �ي��وم بنسخة
سورية ال تكاد تختلف إال في تفاصيل هامشية
وصغيرة عن النسخة العراقية ،واملستهدف في
ً
كلتا النسختني هو اإلنسان أوال ،العقل النقدي
وال �ح��ق ف��ي ب �ن��اء م��وق��ف م��رك��ب وب �ن��اء ي��رف��ض
امل�ص��ادرة والقسر واالب �ت��زاز الفكري ثانيًا .لقد
س�ئ�م�ن��ا امل ��واق ��ف ال �خ �ط�ي��ة وال�ت�ب�س�ي�ط�ي��ة ال�ت��ي
تختصر الصراع والواقع التاريخي واملأسوي
ف ��ي م ��واق ��ف «م ��ان ��وي ��ة» ال ت �خ��رج ع ��ن خ�ي��اري��ن
ك�لاه�م��ا ف��ظ وع ��دوان ��ي وغ �ي��ر ع �ق�لان��ي؛ يطالب
ال �خ �ي ��ار األول ب� ��إدان� ��ة ال � �ع� ��دوان ع �ل��ى س��وري��ا
وال��وق��وف في خندق النظام الديكتاتوري دون
قيد أو شرط ،فيما يشترط الخيار الثاني الذي
ال يقل عنه األول سطحية وبؤسًا تأييد العدوان
قبل كل شيء والترحيب ببديل للحكم مشكوك
فيه ،لفرضه الحقًا على الشعب السوري فرضًا.
ت�ت�ع�ك��ز م �ن �ظ��وم��ة ح �ج��ج اإلدارت � �ي ��ن األم �ي��رك �ي��ة
والفرنسية بوصفهما ال��دول�ت�ين األك�ث��ر هوسًا
وإص� � ��رارًا ع�ل��ى ال �ق �ي��ام ب��ال �ع��دوان ع�ل��ى م�ج��زرة

ّ
الغوطة الشرقية .وهنا فهما يكرران أن لديهما
أدل ��ة ق��اط�ع��ة ع�ل��ى أن ال �ن �ظ��ام ال �س��وري م�ت��ورط
في ارت�ك��اب امل�ج��زرة ،ولكن أدل��ة قاطعة لم تقدم
حتى اآلن ،بما يعني أن أوباما وهوالند يريدان
ُدفعة من ال��دم��اء السورية على الحساب وعلى
اع�ت�ب��ار الثقة العمياء بشرفهما وصدقيتهما
ال�ش�خ�ص�ي��ة! إن�ه�م��ا ه�ن��ا ي�س�ت�ب�ق��ان ع�م��ل لجنة
تحقيق األمم املتحدة فتارة يصادران حقها في
ال��وص��ول إل��ى استنتاجات وت�ح��دي��دات للجهة
الفاعلة ،وأخرى يفرغان عملها من أي مضمون
بالترويج لتقارير سرية قيل علنًا بأن مصدرها
امل �خ��اب��رات اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة .إن إص � ��رار ال��والي��ات
ّ
املتحدة وحلفائها على أن عمل لجنة التحقيق
ً
األممية يقتصر على التحقق من أن استعماال
للسالح الكيميائي قد حدث ،وهذا هراء محض.
فال أحد يشكك في ذلك تقريبًا ،ولكن األه��م هو
معرفة الطرف الذي ارتكب الجريمة .إن ما نقوله
هنا ليس دفاعًا عن النظام الحكم في سوريا؛
ف �ق��د أس �ل �ف �ن��ا اإلش � � ��ارة إل� ��ى أن ال �ث �ق��ة م �ع��دوم��ة
بجميع أطراف الصراع في سوريا ،ولكنه فضح
ألس��اس�ي��ات منطق ال �ع��دوان وك�ش��ف ملالبساته
ّ
وت ��دل �ي �س ��ات ��ه .إن اه� �ت� �م ��ام ال � ��والي � ��ات امل �ت �ح��دة
وحلفائها بما حدث في غوطة دمشق فقط مع
ّ
اع�ت��راف الجميع ب��أن م�ج��ازر أخ��رى ق��د ارتكبت
ب��ال �س�لاح ال�ك�ي�م�ي��ائ��ي وم� �ج ��ازر أف �ظ��ع ارت�ك�ب��ت
ب��أس �ل �ح��ة أخ� ��رى ط� ��وال ف �ت��رة ال �ح ��رب األه �ل �ي��ة،
وخصوصًا في قرى ريف الالذقية ،يعني ضمن
ّ
م��ا يعني أم��ري��ن :األول ،ه��و أن منطق ال�ع��دوان

واإلس�ل��ام وج �ه��ان لعملة واح� ��دة .ح��ال�ن��ا ح��ال
الجسد املريض حيث تظهر الفيروسات لتفتك
به مهما كانت صغيرة ،ستظهر ديانات لم نعد
نسمع بها ،وكذلك إثنيات منقرضة وستنقض
أمم حولنا لتقص أطرافنا بعد سبتة ومليلة،
وأم الرشراش ،واإلسكندرونة.
ال �س ��ؤال :ه��ل ن�ح��ن م�ج��رم��ون ف��ي ح��ق أنفسنا
لهذا الحد ،أم وصل بنا الغباء مداه؟ هل نحن
ص��م ب�ك��م ع �م��ي؟ ال ن�س�م��ع ال �ط��ائ��رات وال ن��رى
األساطيل ون��ردد أيات الله ونتمسح بها على
الجانبني ،وكل منا ّ
يكبر على اآلخر ليذبحه ال
ليهديه! ثم ما هي النتيجة؟ سيقول الغاوون
ّ
إن الثورة الفرنسية أخ��ذت مئة ع��ام ،وسيقول
آخ ��ر ي�ك�ف��ي أن �ن��ا أس�ق�ط�ن��ا ال� �ط� �غ ��اة ...وغ�ي��ره��ا
م ��ن ح � ��االت اإلن � �ك� ��ار ل�ل�ت�ك�ف�ي��ر ع ��ن ال �س �ي �ئ��ات.
ل�لأس��ف ف��ال��واق��ع ي�ق��ول غ�ي��ر ذل ��ك ،ول�ك��ل عصر
أدوات��ه ووس��ائ�ل��ه .م��ا ن��راه أننا تركنا األه��داف
وتحولنا إلى صراع على سلطة غير موجودة
وأوطان مدمرة وجهاد غير مقدس .وأصبحنا
ج�م�ي�ع��ًا ض �ح��اي��ا ب��اح �ث�ين ع ��ن أم� ��ل وم �ع �ج��زة
تأتي بالحرية والكرامة ،أو خالفة عاشت في
داخلنا نستدعيها بوسائل عصر غير العصر.
أكيد نريد استيقاظ األمة وبعث الحياة فيها،
وه ��ذا ي�ح�ت��اج أن ن��وح��د ق ��درات األم ��ة ونجمع

ما يحدث ـ رغم شرعيته ـ
يجعلنا نعيد القراءة ال أن
نستمر في هذا التيه في
صحراء الوهم

الصراع يأخذ
منحنى خطيرًا
يهدد بقاء
األمة وتجاوز
إسقاط
أنظمة
(أ ف ب)

ش �ت��ات �ه��ا ون �ق �ت � ّح��م ب �ه��ا ال �ع �ص��ر ،وأن يصبح
ال �ش �ي �ع��ة وال �س ��ن ��ة ف ��ي خ �ن��دق واح� � ��د ،وأن كل
االجتهادات التي يقدمها أكثر من  70تنظيمًا
دينيًا سلميًا أو متطرفًا تجمع خيرة شبابنا
منبعها واح��د .وليس من اإلس�لام في شيء أن
تتحول إلى جهاد وهمي! فتلك معركة في غير
محلها ،وهستيريا يجب أن تتوقف لتوظف
ّ
ب �ش �ك��ل م �خ �ت �ل��ف ت� �م ��ام ��ًا .امل� ��ده� ��ش أن ب�ع��ض
األن�ظ�م��ة ال�ع��رب�ي��ة ت��دع��م وت �غ��ذي ه��ذا ال �ص��راع
ال ��دام ��ي ،وم� �ع ��ارك ال��دي��ن ال ��واف ��د ،وت ��داف ��ع عن
الديموقراطية ،وحقوق اإلنسان التي ال وجود
لها عندهم ،وهي تعرف أنها تنتظر دورها في
ال��ذب��ح ،وت�س��اه��م بسخاء ف��ي ال�ح��رب النفسية
املوجهة واملدروسة ملصلحة العدو .ملاذا نبدد
طاقات األمة ،وهل أولوياتنا تصبح كأولويات
ملوك الطوائف بعد سقوط األندلس ...ومن هو

ألول مرة يتحول
الكونغرس األميركي إلى
بديل عملي وشبه رسمي
لألمم المتحدة
يعتمد على االنتقائية لتوجيه ضربة أي��ًا كان
املبرر أو السبب في ه��ذه الفترة ب��ال��ذات وليس
قبلها لتحقيق هدف سياسي هو تعديل الوضع
على األرض وترجيح كفة حلفائهم في املعارضة
السورية املسلحة .والثاني ،هو استهانتهم إن
ل��م نقل إهانتهم ل�ع��ذاب��ات ال�س��وري�ين ودمائهم
التي تسفك منذ سنتني ونصف سنة بأسلحة
النظام وأسلحة حلفائهم على حد السواء.
إن امل��وق��ف امل��رك��ب م��ن ال��وض��ع ال�س��وري عمومًا،
ول �ك��ي ي �ك��ون م �ت �س��اوق��ًا م��ع ال �ت��اري��خ وال �ع��دال��ة
وح� �ق ��وق اإلن � �س ��ان ي �ن �ب �غ��ي أن ي �ب ��دأ م ��ن إدان� ��ة
العدوان الغربي العسكري الوشيك على سوريا
ً
واعتباره عمال إجراميًا سيؤدي إلى إطالة أمد
الحرب واستمرار عذابات الشعب السوري ،وقد
ي�ف�ت��ح ال �ب��اب ع �ل��ى اح �ت �م��االت ت�ق�س�ي��م وت��دم�ي��ر
سوريا مزيدًا من الدمار .ولكن ال ينبغي االكتفاء
بتسجيل هذه اإلدانة ،إنما ينبغي ربطها بإدانة
ن�ظ��ام ال�ح�ك��م ب�س��وري��ا وب�م�ع��ارض�ي��ه املسلحني
ملسؤولية الطرفني املباشرة عن وصول الوضع
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ال�ع��دو وم�ص��در ال�خ�ط��ر...م��ا ه��و ال�ح��ل ،ث��م م��اذا
بعد هذا؟
ولذا وقبل فوات األوان فإنني أرى اآلتي:
ً
أوال :أدع ��و امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة ال�س�ع��ودي��ة ألخ��ذ
زمام املبادرة والدعوة إلى قمة عاجلة ملعالجة
ومراجعة ول�ت��دارس ه��ذا الوضع ال��ذي وصلنا
إليه إلنقاذ ما يمكن إنقاذه ،آخذين في االعتبار
مطالب الجماهير وأحالم الشباب وكرامة األمة
وك�ب��ري��اء ه��ا ،واألخ ��ذ بالعلم ال ��ذي خاصمناه
ً
طويال كعرب «فنحن نريد من هذه القمة إنقاذ
ما يمكن إنقاذه».
ثانيًا :الدعوة إلى قمة أخرى سريعة وموازية
تجمع تركيا وإي��ران ومصر على أرض اململكة
إلط �ف��اء ال �ن��ار امل�ش�ت�ع�ل��ة ف��ي س ��وري ��ا ،ال �ت��ي قد
ت � �ط� ��اول ل �ب �ن ��ان واألردن .ول � ��ن ي� �خ ��رج م�ن�ه��ا
أح��د منتصرًا ،ب��ل ستتحول إل��ى دول��ة فاشلة
تحكمها الفوضى ،وتصبح الجزيرة العربية
م�ح��اص��رة ب��دول تحكمها ال�ف��وض��ى م��ن اليمن
للعراق إلى سوريا ،ولها ح��دود ال ح��دود لها،
وكلنا يعرف حساسية دول الخليج والنفط.
وك �ي��ف س�ي�ص�ب��ح ال� �ص ��راع وأدوات� � ��ه وم�ط��ام��ع
ومصالح ال��دول ال�ك�ب��رى ،وعندما أت�ح��دث عن
إي ��ران وت��رك�ي��ا ،فهما ج�ن��اح��ا ال�س�ن��ة والشيعة
وبطال الصراع الوهمي بني املسلمني واتفاقنا
م �ع �ه ��م ع� ��ام� ��ل ق� � ��وة ل �ل��إس �ل��ام إذا م � ��ا ت �ح��ول
إل ��ى ق ��وة إي �ج��اب �ي��ة ورس ��ال ��ة م�ه�م��ة ألع��دائ �ن��ا،
وه ��ذا ه��و امل �ط �ل��وب وم �م �ك��ن ،ب��ل واج ��ب دي�ن��ي
واستراتيجي.
ثالثًا :أدعو السعودية إلى رعاية حوار يجمع
ك��اف��ة األح� ��زاب وال �ت �ي��ارات ال��دي�ن�ي��ة ف��ي ال�ع��ال��م
ال�ع��رب��ي ،ب�م��ا ف��ي ذل��ك اإلخ� ��وان وال �ق��اع��دة لكي
ً
ي�ج�ت�م�ع��وا ع �ل��ى ك�ل�م��ة س � ��واء ،ب� ��دال م��ن ت�ب��ري��ر
هذه القدرات وتوظيفها حيث يجب أن تكون.
إذا كانوا يريدون رفع راي��ة املسلمني وتوحيد
كلمتهم.
أخ �ي �رًا :لقد انسقنا بعيدًا وب��ددن��ا أح�ل�ام هذه
األمة في مستقبل مشرق ما لم نبادر في إعادة
ال � �ق� ��راءة ل �ل��واق��ع ب �ش �ك��ل ع �ل �م��ي م � � ��دروس؛ ألن
الفريضة الغائبة ع��ن ه��ذه األم��ة ه��ي «العلم»،
ف�ل�ق��د س�ي�ط��ر ال�ج�ه��ل ع�ل��ى ال �ع �ق��ول وأص�ب�ح��ت
ال �ه��وة بيننا وب�ي�ن األم ��م ال�ت��ي ارت� ��ادت امل��ري��خ
تتسع ونحن نتوه في صحراء الوهم والوهن.
ولذا علينا أن نشحذ الهمم ونرص الصفوف.
فهذه األمة العظيمة تستحق مكانة غير هذه،
وعلى أبنائها أن يتحملوا مسؤولياتهم للدفاع
عنها بالوعي من األخطار التي تهدد وجودها
وتسخير طاقاتها الخالقة بشكل إيجابي ليس
بالحقد األعمى الذي يدمر كل شيء .علينا أن
ال نفقد األمل في معالجة أمورنا بالحكمة قبل
فوات األوان وتصحيح املسار.
* سياسي ليبي

إل��ى م��ا وص��ل إل �ي��ه .أم��ا ال �ج��زء األخ �ي��ر ،ال ��ذي ال
يقل أهمية ع��ن تسجيل اإلدان ��ات ،فهو املتعلق
باإللحاح على ض��رورة الحل السياسي لألزمة
السورية ككل وإنهاء القتال والبدء بحوار ورفع
ال �غ �ط��اء ال�س�ي��اس��ي ع��ن أي ط ��رف ي��رف��ض الحل
ال �س �ي��اس��ي وي��ري��د م��واص �ل��ة س �ف��ك ال ��دم ��اء كما
ْ
أسلفنا .إن موقفًا مركبًا كهذا ينبغي له أن يسود
في خطاب الرافضني للعدوان أو التخندق مع
ال�ن�ظ��ام ال�ح��اك��م ف�ل��ن يختلف ع��ن ال�ت�خ�ن��دق مع
املعارضة املسلحة وعموم معسكر «الحربجية»
امل��ؤي��دي��ن ل�ل�ع��دوان ال�غ��رب��ي .إن دروس ال�ع��دوان
ع�ل��ى ال �ع��راق واح �ت�لال��ه وت��دم �ي��ره وس �ف��ك دم��اء
ش�ع�ب��ه ،ال ��ذي ل��م ي�ت��وق��ف ط ��وال ع�ق��د م��ن ال��زم��ن
وال يزال مستمرًا حتى اآلن ،تؤكد صحة مغزى
ه��ذا امل��وق��ف امل��رك��ب وع�ط��ل وال منطقية املوقف
التبسيطي املانوي القائم الذي يلخصه شعار:
إما أسود أو أبيض!
وأخ�ي�رًا ،إن أم�رًا جديدًا وخطيرًا قد ح��دث على
الصعيد العاملي ،فألول مرة يتحول الكونغرس
األميركي بغرفتيه إلى بديل عملي وشبه رسمي
لألمم املتحدة بموافقة أغلب األطراف ورضاهم،
وأص�ب��ح ق��رار ال�ق�ي��ام ب��ال�ع��دوان العسكري على
س��وري��ا م��ن ع��دم��ه ب�ي��د ال �ك��ون �غ��رس األم �ي��رك��ي،
وه � ��ذا إن� �ج ��از ج � َ�دي ��د ي �ن �ب �غ��ي ت�س�ج�ي�ل��ه ب��اس��م
ألوب��ام��ا ،ول��م يبق أم��ام جميع ال��ذي��ن يحبسون
أنفاسهم اآلن بانتظار ق��رار الكونغرس سوى
إهالة حفنات التراب على ضريح األمم املتحدة!
* كاتب عراقي
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تبنوا محاولة اغتيال وزير الداخلية وقصفوا إسرائيل

في بيان مثير للجدل حمل عنوان «غزوة الثأر ملسلمي مصر» ،تبنت
جماعة «أنصار بيت املقدس» محاولة اغتيال وزير الداخلية ،اللواء محمد
إبراهيم .جماعة ّ
نحو العدو االسرائيلي.
2011
منذ
هجماتها
هت
وج
ّ
ُ
صورة «بطولية» تعرض لها لهذا السبب .غير أنها جماعة توالي تنظيم
«القاعدة» ،وتهدي أعمالها إلى قادته ،وتورطت في أعمال إرهابية،
ويراها النظام أداة بيد تنظيم «اإلخوان»

«أنصار بيت المقدس»:
مقاومة أم إرهاب؟
سيناء ــ 		
إسماعيل اإلسكندراني
ّ
ت �ه ��ك ��م امل � �ص ��ري ��ون ك �ث �ي �رًا م��ن
ش� �خ� �ص� �ي ��ة «امل � � �ل � � �ث� � ��م» ،ال� � ��ذي
اس�ت�ه��دف تفجير خ��ط ال �غ��از امل �ص��در إل��ى
إس��رائ�ي��ل ب��أب�خ��س األث �م��ان بضعًا وعشر
م��رات دون القبض عليه .وص��ف «امللثم»،
ال� � ��ذي دأب� � ��ت ع �ل �ي��ه ال �ب �ي ��ان ��ات اإلع�ل�ام �ي��ة
ال��رس�م�ي��ة ال �ص��ادرة ع��ن ال�ج�ه��ات األم�ن�ي��ة،
لم يلبث أن ص��ار لقبًا للنسخة الجهادية
املصرية م��ن «روب��ن ه��ود» ،ال��ذي يخوض
املخاطر من أجل الحفاظ على ثروة قومية
مملوكة لشعب أغلبه من الفقراء .وقد ظل
ً
«امللثم» بطال شعبيًا في شبكات التواصل
اإللكترونية ،وانتشر وس��م (#امللثم) على
«تويتر» حتى أعلن امللثمون عن أنفسهم
ف��ي ف�ي�ل��م تسجيلي م��دت��ه ث�ل�اث��ون دقيقة
بعنوان «وإن عدتم ع��دن��ا» ،وانتشر ألول
مرة اسم جماعة «أنصار بيت املقدس».
أظ �ه��ر ال�ف�ي�ل��م امل �ن �ش��ور ف��ي  2012ج��وان��ب
تفصيلية من االستطالع امليداني ،الذي قام
به أعضاء التنظيم لخط الغاز ،كما مرحلة
التخطيط ،ومقتطفات من تنفيذ العمليات
الخامسة وال�ع��اش��رة والثالثة ع�ش��رة ،مع
ب �ع��ض امل �ق��اط��ع ال �ص��وت �ي��ة ل �ل �ق �ي��ادي ف��ي
تنظيم «ال�ق��اع��دة» أيمن ال�ظ��واه��ري ،ال��ذي
أثنى عليهم .كان الفتًا االهتمام بالتوثيق
امل��رئ��ي واس�ت�خ��دام فنيات متقدمة نسبيًا
ف � ��ي ال� �ت� �ص ��وي ��ر وال� �ت� �س� �ج� �ي ��ل ال� �ص ��وت ��ي
وامل��ون �ت��اج .ت��وق��ف اس �ت �ه��داف خ��ط ال�غ��از
ب ��إع�ل�ان امل �ج �ل��س ال �ع �س �ك��ري ّإب � ��ان حكمه
وقف تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل
تنفيذًا لقرار املحكمة التي قضت ببطالن
صفقة البيع املتخمة بالفساد ف��ي دائ��رة
ح �س �ن��ي م� �ب ��ارك وص��دي �ق��ه رج� ��ل األع �م��ال
ال � �ه� ��ارب ح �س�ي�ن س� ��ال� ��م ،وس� ��ام� ��ح ف�ه�م��ي
وزي ��ر ال �ب �ت��رول األس �ب��ق .ب�ع��ده��ا ت� ّ
�وج�ه��ت
عمليات «أنصار بيت املقدس» إلى داخل
األرض امل�ح�ت�ل��ة ،ح�ي��ث اس�ت�ه��دف��ت س�ي��ارة
بالقرب ّمن الخط الحدودي في
إسرائيلية
ُ
وسط سيناء ،ونفذت عدة عمليات في أم
الرشراش (إيالت) ،قامت بتصوير جوانب
منها وبثها ف��ي تسجيالت م�ص��ورة على
موقع «يوتيوب».
في أيلول  2012تم اغتيال إبراهيم عويضة،
ال �ق �ي��ادي ف��ي «أن �ص��ار ب�ي��ت امل �ق ��دس» ،في
قرية خريزة بوسط سيناء .لم يمر أسبوع
حتى وجد سكان قرية البرث رأس منيزل
ً
سالمة مفصوال ع��ن ج�س��ده ،وملقيًا على
ق��ارع��ة ال �ط��ري��ق .ف��ي ت�س�ج�ي��ل م �ص��ور ،تم
ن� �ش ��ره ب �ع ��ده ��ا ب� �ش� �ه ��ري ��ن ،ظ �ه ��ر س�ل�ام��ة
قبيل مقتله ي��روي قصة عمالته لصالح
«امل� ��وس� ��اد» ،وت �ج �ن �ي��ده ل �ب��دوي�ي�ن آخ� ْ
�ري��ن
بهدف اغتيال عويضة .كان «أنصار بيت
امل�ق��دس» قد أص��دروا بيانًا تفصيليًا قبل
نشر الفيديو ش��ارح�ين فيه اخ�ت��راق فرقة
اغ �ت �ي��االت إس��رائ�ي�ل�ي��ة ل�ل�أراض��ي املصرية
ب�ع�م��ق  15ك�ي�ل��وم�ت�رًا ح�ت��ى ق��ري��ة خ��ري��زة،
ت�ح��ت تغطية م��ن ط��ائ��رة اس�ت�ط�لاع ب��دون
ط� �ي ��ار .وق � ��د ن �ج��ا ع��وي �ض��ة م ��ن م �ح��اول��ة
االغ� �ت � �ي ��ال األول � � � ��ى ،ف� � �ع � ��اودوا االخ � �ت� ��راق
حتى تم تنفيذ الثانية .تسلمت الجماعة
سليمان حمدان ،الجاسوس الثاني الذي
تبرأت منه عائلته ،وقامت بقتله ،في حني

الذ سالمة ال�ع��واي��دة ،ال�ج��اس��وس الثالث،
بالفرار إلى األراضي الفلسطينية املحتلة
في حماية استخبارات االحتالل.
ف ��ي ث��ال��ث أي � ��ام ع �ي��د ال �ف �ط��ر امل �ن �ص��رم ت��م
اس� �ت� �ه ��داف م �ج �م��وع��ة م ��ن «أن � �ص ��ار ب�ي��ت
امل � �ق� ��دس» ب ��واس� �ط ��ة ط� ��ائ� ��رة إس��رائ �ي �ل �ي��ة
ب��دون ط�ي��ار ف��ي منطقة ال�ع�ج��راء بعمق 3
كيلومترات داخ��ل ال�ح��دود امل�ص��ري��ة ،وقد
ك��ان��وا على وش��ك إط�لاق بضعة صواريخ
في اتجاه إحدى املستوطنات اإلسرائيلية
ف ��ي األرض ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة امل �ح �ت �ل��ة .أع�ل��ن
ج�ي��ش االح �ت�ل�ال م�ق�ت��ل خ�م�س��ة ج�ه��ادي�ين
ف��ي ال�ق�ص��ف ،ف��ي ح�ين أع�ل��ن «أن�ص��ار بيت
املقدس» أسماء «شهدائهم األربعة ونجاة
قائدهم».

تحول في الخطاب
كانت هذه هي املرة األولى التي توجه فيها
«أن �ص��ار بيت امل �ق��دس» ص��ري��ح اتهاماتها
بالعمالة لدولة االحتالل ،حيث زعم بيانها
أن شهود العيان من سكان املنطقة قد رأوا
الطيران العسكري املصري يحوم في املنطقة
ث��م ينسحب لتظهر ال�ط��ائ��رة اإلسرائيلية
ب ��دون ط�ي��ار فتقصف ال�ج�ه��ادي�ين األرب�ع��ة
بقذيفتني أث�ن��اء إع��داده��م ث�لاث��ة ص��واري��خ
ف ��ي ات� �ج ��اه امل �غ �ت �ص �ب��ات (امل �س �ت��وط �ن��ات)
اإلسرائيلية القريبة من الحدود ،فترديهم
على ال �ف��ور .وه��ي ال�ش�ه��ادة ال�ت��ي تطابقت
م��ع م��ا وث �ق��ه أح �م��د أب ��و دراع ،ال�ص�ح��اف��ي
السيناوي املحبوس عسكريًا ،وغ�ي��ره من

جنازة لجنود
قتلوا في
سيناء الشهر
املاضي (خالد
دسوقي ــ
أ ف ب)

صحافيني محليني في سيناء .أشار البيان
إلى إعالن اإلعالم اإلسرائيلي والدولي عن
التنسيق األمني بني مصر وإسرائيل في
هذه العملية ،وهو ما اعتبره «أنصار بيت
املقدس» دليل إدانة للجيش املصري ،الذي
ن�ف��ى أن ي�ك��ون ال�ه�ج��وم اس��رائ�ي�ل�ي��ا ،وان�م��ا

م �ص��ري��ًا ن �ف��ذت��ه ط ��ائ ��رات ت��اب �ع��ة للجيش.
تضامنت التنظيمات السلفية الجهادية
األخ � ��رى م��ع «أن� �ص ��ار ب �ي��ت امل� �ق ��دس» بعد
ه��ذه ال�ح��ادث��ة ،س��واء بالبيانات اإلعالمية
التي أصدرها كل من «السلفية الجهادية»
و«م �ج �ل ��س ش� � ��ورى امل �ج ��اه��دي��ن ـ� �ـ أك �ن��اف

بيت امل �ق��دس» ،أو بعملية موجهة ض��د أم
ال ��رش ��راش (إي �ل ��ات) ن �ف��ذه��ا «أك� �ن ��اف بيت
املقدس» في اليوم التالي .أشار األخير في
بيانه الى ما وصفه بقتل الجيش املصري
للمصلني واملتظاهرين في ميادين القاهرة
واإلس �ك �ن��دري��ة ،ف��ي إش � ��ارة إل ��ى مذبحتي

فرع لـ«القاعدة» ينفذ مخططات إرهابية إخــو
القاهرةٌ :
القاهرة ــ إيمان إبراهيم

نقطة تفتيش مصرية على الحدود مع
فلسطني (مناحم كاهانا ــ أ ف ب)

اس � � �ت � � �ه� � ��داف «أن � � � �ص � � ��ار ب �ي��ت
امل � �ق � ��دس» األراض � � � ��ي امل �ح �ت �ل��ة
ُ
ب�ص��واري��خ ت�ط�ل��ق م��ن سيناء،
ال ُيعفيه من كونه تنظيم إرهابي يتلقى
ً
تمويال م��ن جماعة «اإلخ ��وان املسلمني»
ل �ت �ن �ف �ي��ذ م �خ �ط �ط��ات إره ��اب� �ي ��ة ف ��ي ب�ل�اد
امل �ح ��روس ��ة ،وي ��وال ��ي ت�ن�ظ�ي��م «ال �ق��اع��دة»
وم� �ش ��اري� �ع ��ه ،ع �ل��ى م ��ا ت �ف �ي��د ال �س �ل �ط��ات
امل �ص��ري��ة ال �ت��ي ت ��رى أن ت�ب�ن�ي��ه مل �ح��اول��ة
اغتيال وزير الداخلية كان حلقة الفصل،
وال�ب�ص�م��ة األوض ��ح ل�ت��وج�ه��ات��ه ون��واي��اه
التخريبية.
ت� �ق ��ول م � �ص� ��ادر أم �ن �ي��ة ل � �ـ«األخ � �ب � ��ار» إن
«ب�ص�م��ات ال�ق��اع��دة تتجلى ف��ي ال�ح��ادث»
وال�ت�ح�ق�ي�ق��ات وح��ده��ا ستكشف ال�ن�ق��اب
ع ��ن امل� �ت ��ورط�ي�ن ال �ح �ق �ي �ق �ي�ين ف ��ى ع�م�ل�ي��ة
استهداف وزي��ر الداخلية املصري اللواء
محمد إبراهيم ،عن طريق سيارة مفخخة
تربصت بموكبه أثناء توجهه من منزله
ب� �ش ��ارع م �ص �ط �ف��ى ال �ن �ح��اس ف ��ي م��دي�ن��ة
نصر الى مقر وزارة الداخلية في منطقة
وسط البلد.
وب � �ح � �س� ��ب امل� � � � �ص � � � ��ادر ،ف � � � ��ان ت � �ح� ��ري� ��ات
«األجهزة السيادية» رصدت خالل عملية
التقصي عن مالبسات الحادث ،أن هناك

«أج � �ه ��زة أم �ن �ي��ة غ �ي��ر م �ص��ري��ة م �ت��ورط��ة
ف ��ي ت ��دري ��ب ال �ع �ن��اص��ر اإلره ��اب� �ي ��ة ،ال�ت��ي
قامت بعملية تفجير سيارة بالقرب من
امل��وك��ب ال � ��وزاري ،ل�ت�ك��ون ب��داي��ة لسلسلة
م��ن ال�ع�م�ل�ي��ات ال�ت�ف�ج�ي��ري��ة ق��د ت �ط��ول كل
امل��ؤي��دي��ن ل�ث��ورة « 30ي��ون�ي��و» ،بمن فيهم
امل��واط �ن��ون امل �ص��ري��ون ،ع�ب��ر زرع ع�ب��وات
ن��اس �ف��ة ف ��ي م �ح �ط��ات ال �س �ك��ك ال �ح��دي��دي��ة
وداخ � � ��ل امل �ج �م �ع��ات ال �ت �ج ��اري ��ة ال �ك �ب��رى
والهيئات واملؤسسات الحكومية وداخل
األنفاق املنتشرة بطول مصر وعرضها».
التحريات األمنية أوضحت أن «املتفجرات
ُ
ال �ت��ي اس��ت �خ��دم��ت ف��ي ت�ف�ج�ي��رات كنيسة
ُ
ال�ق��دي�س�ين ه��ي نفسها ال�ت��ي اس��ت�خ��دم��ت
ع� �ن ��د ت �ن �ف �ي ��ذ م � �ح� ��او ّل� ��ة اغ � �ت � �ي� ��ال وزي � ��ر
الداخلية» ،موضحة أنها «قنابل تحوي
م��واد ش��دي��دة االن�ف�ج��ار تسمى «القنابل
ال�ت�ق��ارب�ي��ة» ،وتتضمن أن��واع��ًا م��ن امل��واد
الكيميائية ،ال�ت��ي تتسبب ف��ي حجم من
كبير من االشتعال ومدمر في اآلن نفسه،
ن� �ظ� �رًا ل ��وج ��ود م ��ادت ��ي «ب��روم �ك �س �ي �ت��ي»
و«تي أن تي»».
وأش � � ��ارت ال �ت �ح��ري��ات ال� ��ى أن ال �ع �ن��اص��ر
اإلره� ��اب � �ي� ��ة ال� ��ذي� ��ن ح � ��اول � ��وا اس �ت �ه ��داف
موكب وزير الداخلية ينتمون الى تنظيم
«القاعدة» وع��دد من العناصر الجهادية
وتنظيم «االخ��وان املسلمني» ،بعد رصد

معلومات مبدئية بتورطهم في التخطيط
ل �ه��ذه ال�ع�م�ل�ي��ة ،م��ع ت �ح��دي��د ال�ج�ن�س�ي��ات
التي شاركت في العملية وهم «مصريون
وفلسطينيون» .تقول املصادر إن هؤالء
ال �ع �ن��اص��ر ق ��ام ��وا ب��ال �ت �خ �ط �ي��ط ل�ت�ن�ف�ي��ذ
جريمتهم املفخخة منذ ق��راب��ة شهر من
خ�ل��ال ت��واص �ل �ه��م م ��ع ع� ��دد م ��ن ال �خ�لاي��ا
ال �ن��ائ �م��ة ل �ج �م��اع��ة «االخ � � ��وان امل�س�ل�م�ين»
ف��ي م�ص��ر .وع��ن اإلج� ��راءات ال�ت��ي اتبعها
منفذو العملية ،قالت مصادر «األخبار»
األمنية ،إن العناصر االرهابية استأجروا
ع��ددًا م��ن ال��وح��دات السكنية القريبة من
مدينة نصر وع��ددًا من الوحدات القريبة
م��ن منزل ال�ل��واء محمد إب��راه�ي��م ،وقاموا
ب ��رص ��د ت �ح��رك��ات��ه ع �ل��ى م� � ��دار  15ي��وم��ًا
ت�ق��ري�ب��ًا م��ع ت�خ�ص�ي��ص ع ��دد م��ن األف� ��راد
لتتبع موكبه ذهابًا وإيابًا ملعرفة املسالك
والطرق التي يتخذها الوزير عند الذهاب
الى عمله والعكس.
أوضحت مذكرة التحريات املبدئية التي
رف�ع�ت�ه��ا ق� �ي ��ادات ج �ه��از األم� ��ن ال��وط �ن��ي،
أن «أن �ص ��ار ب�ي��ت امل �ق ��دس» أو « مجلس
شورى املجاهدين ــ أكناف بيت املقدس»،
متواجدون في الجزء الحدودي املالصق
ل�ل�ن�ق��اط امل�ت��اخ�م��ة م��ع ق�ط��اع غ ��زة ،وق��وام
ت�ن�ظ�ي�م�ه��م م��رت �ب��ط ب�ت�ن�ظ�ي��م «ال �ق��اع��دة»،
خاصة وأن عناصره نفذوا عملية قادها
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الحرس الجمهوري والنصب التذكاري في
القاهرة وأح��داث جامع القائد إبراهيم في
اإلسكندرية في رمضان املاضي.
في اليوم التالي ،قام الجيش بقصف جوي
لقرية الثومة ب�ع��دة ق��ذائ��ف مما أس�ف��ر عن
مقتل شخصني .أعلن بيان للجيش مقتل
مجموعة من املتورطني في مذبحة جنود
رفح األولى ( )2012وتدمير مخزن للسالح
وال ��ذخ� �ي ��رة ،ف ��ي ح�ي�ن أص� � ��درت «ال�س�ل�ف�ي��ة
ال �ج �ه��ادي��ة» ب�ي��ان��ًا تفصيليًا مل��ا ق��ال��ت إن��ه
تكذيب للجيش ،ب�ع�ن��وان «حقيقة عملية
الجيش في قرية الثومة موثقًا بالصور».
بلغة شبه قانونية غير شائعة في خطابات
الجماعات اإلسالمية املسلحة ،اتهم بيان
«السلفية الجهادية» قوات الجيش املصري
بارتكاب عدة جرائم.

تطور استراتيجي
فور وق��وع مذبحة الجنود الثانية يوم 19
آب امل��اض��ي ،نشرت «أن�ص��ار بيت املقدس»
فيديو للجنود السبعة السابق اختطافهم
واإلف��راج عنهم في أي��ار من العام الجاري.
ظهر الجنود ف��ي حالة صحية جيدة وقد
ت �ح��دث أح ��ده ��م م��وج �ه��ًا ال �ش �ك��ر ل�ج�م��اع��ة
«أن � �ص� ��ار ب �ي��ت امل � �ق� ��دس» ل �ت��وس �ط �ه��م ف��ي
اإلف� � ��راج ع�ن�ه��م ول �ح �س��ن م�ع��ام�ل�ت�ه��م .وق��د
وجهت الجماعة على لسان الجندي نداء
ل�ل��رئ�ي��س م�ح�م��د م��رس��ي وق�ت�ه��ا مطالبني
باإلفراج عن معتقليهم وسجنائهم.
ب��دا أن توقيت نشر الفيديو بعد  3أشهر
من تسجيله ك��ان رسالة تبرؤ ضمني من
التورط في مذبحة الجنود الثانية .رسالة
موجهة لكل من الرأي العام الوطني والرأي
العام املحلي .فقد أظهرت جنازة األعضاء
األرب �ع��ة املقتولني ف��ي عيد الفطر تعاطفًا
شعبيًا محليًا ،وهو ما كان مهددًا بالفقدان
إذا أدينت «أن�ص��ار بيت امل�ق��دس» بمذبحة
ال �ج �ن��ود .ال �ج �م��اع��ات ال�س�ل�ف�ي��ة ال�ج�ه��ادي��ة
ف��ي سيناء ،وال�ت��ي تختلف ع��ن الجماعات
ال� �ت� �ك� �ف� �ي ��ري ��ة ،ك� ��ان� ��ت ق � ��د ال � �ت� ��زم� ��ت ب �خ��ط
اس�ت��رات�ي�ج��ي م�ن��ذ ال �ث ��ورة امل �ص��ري��ة ب�ع��دم
االشتباك مع أي طرف مصري أو أي طرف
فلسطيني ،وع��دم تورطها ف��ي السجاالت
والشقاقات السياسية للتركيز على العدو.
لكن بيان «أنصار بيت املقدس» الذي تعلن
فيه مسؤوليتها عن محاولة اغتيال وزير
ال��داخ �ل �ي��ة وت �ه��دد ب��اغ �ت �ي��ال وزي� ��ر ال��دف��اع
وبعض اإلعالميني يعد تطورًا غير مسبوق
في خطابها وعملياتها.

وانية
أب��و صهيب ال�ه��زل��ي ،وه��و يمني األص��ل
يحمل الجنسية ،وأهداها الى روح اسامة
بن الدن وأيمن الظواهري.
وذك��ر التقرير أن مجموعة «أك�ن��اف بيت
امل� �ق ��دس» م��رت �ب �ط��ون ب��ال��رئ �ي��س امل �ع��زول
م� �ح� �م ��د م � ��رس � ��ي ،وأن � � �ه � ��م االداة ال� �ت ��ي
يستخدمها «االخ��وان املسلمون» ،لنسف
خطوط الغاز املمتدة من األراضي املصرية
ال � ��ى إس ��رائ � �ي ��ل واألردن ،م �س �ت �ش �ه��دي��ن
ب �ع��دد م��ن ال�ب�ي��ان��ات ال �ت��ي ص ��درت عنهم
بشكل رسمي ،واعترافهم بتوليهم مهام
تفجيرات خ�ط��وط ال�غ��از ال�ت��ي ك��ان��ت تتم
ق�ب��ل ت��ول��ي ال��رئ�ي��س ال�س��اب��ق م�ه��ام إدارة
ش ��ؤون ال �ب�ل�اد ،وق��د ت��وق�ف��ت ت�م��ام��ا عقب
م �ب��اش��رة أع �م��ال��ه م��ن م�ق��ر ع�م�ل��ه ب��دي��وان
عام الرئاسة ،قبل أن تنفذ تفجيرًا وحيدًا
بعد يوم « 30يونيو» ،عقب عزل الرئيس
والتحفظ على أعوانه من الجماعة وطاقم
امل�س�ت�ش��اري��ن .وت�ك�ش��ف م��ذك��رة ت�ح��ري��ات
االم��ن الوطني أن مجموعة «أك�ن��اف بيت
امل� �ق ��دس» ،أع �ل �ن��ت أن ن�ش��اط�ه��ا ل ��م يمتد
ل��داخ��ل ال�ع��اص�م��ة أو امل�ح��اف �ظ��ات م��ا دام
ال �ج �ي��ش امل �ص��ري ال ي �ق �ت��رب م��ن م�ن��اط��ق
تمركزها ،لكنها توعدت بالنيل من رموز
الدولة في حال التعرض لهم ولعناصرهم
امل�ع��روف أنها من جنسيات مختلفة الى
جانب الجنسية املصرية.

مسيرات «اإلخوان» تجوب الشوارع
 ...واعتداء على مؤسس «تمرد»
ت��واص�ل��ت ال �ت �ظ��اه��رات امل�ط��ال�ب��ة ب�ع��ودة
شرعية الرئيس املعزول محمد مرسي،
أمس ،حيث خرجت مسيرات في عدد من
املحافظات ،فيما أعلن الجيش املصري
ت �ن �ف �ي��ذ ع �م �ل �ي��ات اس �ت �ه��دف��ت م�س�ل�ح�ين
ف��ي املحافظة نفسها ،قتل خاللها عدد
منهم.
ودعا «التحالف الوطني لدعم الشرعية
ورف � � � ��ض االن � � �ق �ل ��اب ال � �ع � �س � �ك� ��ري» ال� ��ى
تظاهرات تحت شعار «الكرامة والحرية
ل �ل �م��رأة امل� �ص ��ري ��ة» ،وأك � ��د أن �ه ��ا «ل��دع��م
ك� ��ل ام� � � ��رأة م �ص ��ري ��ة رف� �ض ��ت االن� �ق�ل�اب
العسكري ،فالقت من حكومته الفاشلة
ت�ع��ذي�ب��ا وق �ت�لا ،ل��م ي�ق��ع مثله ف��ي عصر
االح� �ت�ل�ال االن �ك �ل �ي��زي ،أو ف �ت��رة ال�ح�ك��م
امل�ل�ك��ي أو ال �ن��اص��ري ،أو ع�ه��د م �ب��ارك».
وأض � ��اف أن ال ��دع ��وة «م��وج �ه��ة ل �ك��ل أب
وأم ،وش��اب وف�ت��اة م��ن ال�ث��وار األح ��رار».
وخاطب من سماهم «املبررين للجرائم
وال�س��اك�ت�ين ع�ن�ه��ا» وذل ��ك «س ��واء ك��ان��وا
في املجلس القومي للمرأة أو املنظمات
الحقوقية املدافعة عنها» ،وق��ال« :مل��اذا
أن�ت��م ص��ام�ت��ون؟ ومل ��اذا الكيل بمكيالني
في الدفاع عن حقوق امل��رأة؟ أال تعذبكم
ض �م��ائ��رك��م وأن � �ت� ��م ت� � ��رون دم� � ��اء ن �س��اء
م �ص��ري��ات م �س��امل��ات ق��د أري �ق��ت ،وأه ��در
ح �ق �ه ��ن ف � ��ي ال � �ح � �ي� ��اة ال ل � �ش� ��يء س ��وى
معارضة االنقالب ،وممارسة الحق في
التعبير عن الرأي بسلمية تامة؟».
م� ��ن ج �ه ��ة ث ��ان� �ي ��ة ،أع� �ل ��ن ن ��ائ ��ب رئ �ي��س
جماعة الدعوة السلفية ،الدكتور ياسر
ب��ره��ام��ي ،أن ح ��زب «ال� �ن ��ور» ق ��ادر على
ح �ص��د األغ �ل �ب �ي��ة ف ��ي ال� �ب ��رمل ��ان امل �ق �ب��ل،
م�ع�ت�ب��را أن ه �ن��اك م �ح��اوالت م��ن بعض
ال � �س � �ي ��اس� �ي�ي�ن إلق� � �ص � ��ائ � ��ه ،خ �ص ��وص ��ًا
ب �ع��د ت��أك �ي��د ح ��زب «ال �ح��ري��ة وال �ع��دال��ة»
مقاطعته االنتخابات .وأضاف أن «حزب
ال �ن ��ور أص �ب��ح ال �ح ��زب األول ف ��ي مصر
حاليا ،وهو قادر على تحقيق األغلبية
ف��ي ال �ب��رمل��ان امل �ق �ب��ل ،خ��اص��ة أن جميع
ق ��واع ��ده ف��ي امل �ح��اف �ظ��ات م�س�ت�ع��دة ألي
عملية انتخابية ،وهناك م�ح��اوالت من
بعض السياسيني إلقصاء حزب النور،
ال��ذراع السياسية للدعوة السلفية ،في
االنتخابات املقبلة من خالل إلغاء نظام
ال�ق��ائ�م��ة ،وال �ع��ودة إل��ى ال�ن�ظ��ام ال�ف��ردي،

الذي سيسمح بسيطرة أصحاب رؤوس
األموال على البرملان».
وق��ال إن «القوى الليبرالية والعلمانية
تعلم أن (النور) ال يمتلك أمواال تمنحه
ال � �ق � ��درة ع �ل ��ى امل �ن ��اف �س ��ة ع �ل ��ى امل �ق��اع��د
ال �ف��ردي��ة» ،م��وض�ح��ا أن «ه �ن��اك ح��روب��ا
خ �ف �ي��ة مل �ن��ع ال� �ن ��ور م ��ن ال �س �ي �ط��رة ع�ل��ى
االنتخابات املقبلة».
ب � ��دوره ،ق ��ال م�ح�م��د امل �ص ��ري ،ال �ق �ي��ادي
بحزب «الحرية والعدالة» ،أن الجماعة
ستقاطع أي انتخابات في ظل «السلطة

قطر توافق على
تحويل الوديعة القطرية
لدى البنك المركزي
المصري

االن �ق�لاب �ي��ة» إال إذا ت �ط��ورت األوض� ��اع،
وش �ه��دت ت��واف�ق��ا وط�ن�ي��ا خ�ل�ال امل��رح�ل��ة
امل�ق�ب�ل��ة ،م �ش��ددا ع�ل��ى أن�ه��م ل��م يناقشوا
قرار املشاركة في االنتخابات من عدمه
إلى اآلن.
الى ذلك ،تعرض مؤسس حملة «تمرد»
املصرية ،محمود ب��در ،لهجوم من قبل
مسلحني ،ف��ي أث�ن��اء ع��ودت��ه إل��ى مسقط
رأسه في مدينة شبني القناطر بمحافظة
ال�ق�ل�ي��وب�ي��ة ،ح�ي��ث ق��ام��وا ب��إي�ق��اف��ه تحت
ت�ه��دي��د ال �س�ل�اح وس��رق��ة ال �س �ي��ارة ال�ت��ي
كان يقودها .وقال اللواء محمود يسري،
مدير أمن القليوبية ،إن الهجوم جنائي
وليس سياسيًا ،وإن الهدف كان سرقة
السيارة فقط.
قضائيًا ،قررت محكمة القضاء اإلداري
تأجيل نظر الدعوى املقامة من املهندس
حمدي الفخراني ،عضو مجلس الشعب
ال�س��اب��ق ،للمطالبة ب��إس�ق��اط الجنسية
املصرية عن يوسف القرضاوي ،رئيس

االت �ح��اد ال�ع��امل��ي لعلماء املسلمني ،إلى
جلسة  27تشرين الثاني املقبل لالطالع
وتقديم املذكرات واإلعالن.
وطالب وائ��ل حمدي ،املحامي الحاضر
ع� ��ن ال� �ف� �خ ��ران ��ي ،ب ��اس� �ت� �خ ��راج ش �ه ��ادة
رسمية من مصلحة الجوازات والهجرة،
بتحركات ال�ق��رض��اوي م��ن وإل��ى مصر،
وال �ت��وق �ي �ت��ات ال� �ت ��ي دخ � ��ل ف �ي �ه��ا م�ص��ر
وغادرها وم��دة إقامته بها في كل مرة،
فيما طلبت املحكمة م��ن امل��دع��ي إع�لام
القرضاوي بالدعوى.
وب� �ح� �س ��ب ال � ��دع � ��وى ال � �ت� ��ي اخ �ت �ص �م��ت
ك�ل�ا م ��ن رئ �ي��س ال �ج �م �ه��وري��ة ،ورئ �ي��س
ال��وزراء ،ووزي��ري الداخلية والخارجية
بصفتيهما ،فإن تصريحات القرضاوي
على قناة «الجزيرة» الفضائية ،أساءت
إل��ى ال�ق��وات املسلحة املصرية ،وحملت
اس�ت�ع��داء ض��د ال�ج�ي��ش ،وح��رض��ت على
الفتنة في البالد ،بما يضر بمصالحها
ال �ع �ل �ي��ا ،وي �ع��رض �ه��ا وأم �ن �ه ��ا ال �ق��وم��ي
وال��داخ �ل��ي ل�ل�خ�ط��ر .ف��ي س �ي �ن��اء ،ذك��رت
وك��ال��ة ان �ب��اء ال �ش��رق االوس� ��ط امل�ص��ري��ة
ن�ق�لا ع��ن م �ص��ادر ام�ن�ي��ة ان ق ��وات االم��ن
قتلت  9م��ن ال�ع�ن��اص��ر امل�س�ل�ح��ة ،وأل�ق��ت
القبض على  10آخرين في وقت متأخر
من ليل أم��س ،ق��رب بلدتي الشيخ زويد
ورف��ح بشمال سيناء ف��ي ال�ي��وم الثالث
من حملة أمنية موسعة.
ف � ��ي غ � �ض� ��ون ذل � � ��ك ،أب� �ل� �غ ��ت ال �ح �ك��وم��ة
ال � �ق � �ط� ��ري� ��ة ال � �ب � �ن� ��ك امل � � ��رك � � ��زي امل � �ص� ��ري
بموافقتها رسميا على تحويل الوديعة
ال �ق �ط��ري��ة ل � ��دى امل � ��رك � ��زي ،إل � ��ى س �ن��دات
دوالرية .وكانت مليارا دوالر قد وصلت
ال �ب �ن��ك ،ض�م��ن ودي �ع��ة ج��دي��دة ب�ق�ي�م��ة 3
م �ل �ي��ارات دوالر ،ب�س�ع��ر ف��ائ��دة  3.5في
املئة ،على أجل زمني يتجاوز  3سنوات،
حيث تم طرح شريحة أولى منها بقيمة
مليار دوالر سندات ،أول تموز املاضي.
وكان من املقرر طرح الشريحتني الثانية
والثالثة بقيمة إجمالية ملياري دوالر،
م�ن��اص�ف��ة خ�ل�ال أول آب امل��اض��ي ،وأول
أي �ل��ول ال� �ج ��اري ،إال أن ت��وت��ر ال�ع�لاق��ات
السياسية م��ع م�ص��ر ،على خلفية عزل
م��رس��ي ج �ع��ل ق �ط��ر ت�ط�ل��ب إرج � ��اء ط��رح
الشريحتني.
(األخبار)

وثيقة

تقارير إسرائيلية يومية إلى الملك حسين
حول سير المعارك في حرب الغفران
محمد بدير
م �ن��ذ أع� � � ��وام ،دأب � ��ت ال ��رق ��اب ��ة ال�ع�س�ك��ري��ة
اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ع �ل��ى «ت� �ح ��ري ��ر» ج � ��زء م��ن
ال��وث��ائ��ق ال �س��ري��ة امل�ت�ع�ل�ق��ة ب �ح��رب «ي��وم
ال� �غ� �ف ��ران» ع� ��ام  1973ع �ش �ي��ة ك ��ل ذك ��رى
سنوية لها .وق��د حفل ه��ذا ال�ع��ام ،أيضًا،
ب��ال �ك �ش��ف ع� ��ن ع � ��دد م �ه ��م م� ��ن ال ��وث ��ائ ��ق
تتضمن بمعظمها تفاصيل ميدانية حول
س�ي��ر امل �ع ��ارك ع�ل��ى ال�ج�ب�ه�ت�ين ال�س��وري��ة
واملصرية .ولعل األب��رز فيها هو ما كتبه
العميد السابق في شعبة االستخبارات
العسكرية ،أه ��ارون ل�ب��ران ،وأم��اط اللثام
فيه عن تقارير يومية حول سير املعارك
ك� ��ان ي��رف �ع �ه��ا ه ��و ورئ� �ي ��س امل ��وس ��اد في
ح�ي�ن��ه ،تسفي زام �ي��ر ،إل ��ى امل �ل��ك األردن ��ي
ب� �ه ��دف ال �ح �ي �ل��ول��ة دون ات � �خ � ��اذه ق � ��رارًا
ب��االن�ض�م��ام إل��ى ال �ح��رب حليفًا لسوريا
وم �ص��ر .وف��ي إط ��ار تسليط ال �ض��وء على
ب �ع��ض «اإلن � � �ج� � ��ازات االس �ت �خ �ب��اري��ة م��ن
ال��درج��ة األول ��ى» للحرب التي ُح�ف��رت في
ال��وع��ي اإلس��رائ �ي �ل��ي ب��وص�ف�ه��ا اإلخ �ف��اق
االستخباري األكبر في تاريخ إسرائيل،
رأى ل� �ب ��ران ،ف ��ي م �ق��ال ن �ش��رت��ه صحيفة
«إس ��رائ� �ي ��ل ال � �ي� ��وم» ،أن «أح � ��د أه� ��م ه��ذه
اإلن � �ج� ��ازات ه ��و ال �ت �ق��دي��ر ب ��أن األردن لن

ي�ن�ض��م إل ��ى ال� �ح ��رب ،وك ��ذل ��ك امل�ع�ل��وم��ات
ال �ت��ي أن� � ��ذرت ب�ش�ك��ل م�س�ب��ق ع ��ن ان�ت�ق��ال
فرقتي مدرعات مصريتني من شرقي قناة
السويس» .وأوض��ح الجنرال اإلسرائيلي
أن ��ه «ب �ع��د ال �ص��دم��ة ال �ت��ي ت�س�ب�ب��ت فيها
م �ف��اج��أة ان � ��دالع ال� �ح ��رب ،ل ��م ي �ك��ن أس�ه��ل
على االس�ت�خ�ب��ارات م��ن تقدير أن األردن
سينضم إلى الحرب .لكن هذا لم يحصل
ول��م تقله االستخبارات ،األم��ر ال��ذي أتاح
لرئيس األركان في حينه ،ديفيد إليعيزر،
أن يقرر نقل فرقة احتياطية إلى الجوالن
ع��وض��ًا ع��ن إب�ق��ائ�ه��ا ف��ي ال�ض�ف��ة الغربية
للدفاع ع��ن ال�ق��دس .وعندما ح��ذر بعض
الجنراالت من أن نقل الفرقة سيؤدي إلى
جعل طريق القدس مشرعة ،جاء التقدير
ال � ��ذي ت �ق��دم��ت ب ��ه ش�ع�ب��ة االس �ت �خ �ب��ارات
ال �ع �س �ك��ري��ة واس �ت �ب �ع��دت ف �ي��ه ف �ت��ح ه��ذه
الجبهة ليساعد باتخاذ القرار الصحيح،
وتاليًا بإنقاذ هضبة الجوالن.
وي �ض �ي��ف ال �ض ��اب ��ط ال �ك �ب �ي��ر ف ��ي ش�ع�ب��ة
االستخبارات ،في حينه ،أن «ما لم يعرفه
الجمهور اإلسرائيلي هو أن ال��ذي ساعد
االس �ت �خ �ب ��ارات ع �ل��ى ال �ت��وص��ل إل� ��ى ه��ذا
ال �ت �ق��دي��ر ك��ان��ت ال �ت �ق��اري��ر ال �ي��وم �ي��ة ال�ت��ي
نقلناها أن��ا ورئ�ي��س امل��وس��اد ف��ي حينه،
تسفي زامير ،إلى امللك حسني حول مسار

ال �ح��رب وت �ط��ورات �ه��ا ب��داف��ع ع ��دم وق��وع��ه
في إغ��راء االنضمام إليها وتكرار الخطأ
ال� � ��ذي ارت �ك �ب �ت��ه ع � ��ام  1967ح �ي�ن ص��دق
التقارير الكاذبة التي أرسلها إليه الزعيم
املصري ،جمال عبد الناصر ،وج��اء فيها
أن الجيشني املصري واألردن��ي يسحقان
الجيش اإلسرائيلي .وبناء على التقارير
ال �ت ��ي ق��دم �ن��اه��ا ل� ��ه ،ات �خ ��ذ امل �ل ��ك حسني
ق� ��رارًا م �ت��وازن��ًا ،أي إرس� ��ال ال �ل��واء امل ��درع
 40مل�س��اع��دة ال �س��وري�ين ،وذل ��ك ف��ي اليوم
ال �س��ادس ل�ل�ح��رب ،وك��ذل��ك إرس� ��ال ال �ل��واء
 60عشية ان�ت�ه��ائ�ه��ا» .أم��ا ف��ي م��ا يتعلق
ب��اإلن��ذار ال ��ذي وج�ه��ه امل�ل��ك حسني خالل
لقائه برئيسة ال� ��وزراء ،غ��ول��دا مئير ،في
ال�خ��ام��س وال�ع�ش��ري��ن م��ن أي �ل��ول ،أي قبل
نحو عشرة أيام من اندالع الحرب ،والذي
حذر فيه من تخطيط كل من سوريا ومصر
لشن حرب على إسرائيل في موعد قريب،
فال يعده الجنرال لبران من ضمن األخطاء
الكبرى .ويعزو لبران ذلك إلى حقيقة أن
امللك األردني نفسه تحفظ بشأن وضعية
الجيش مقتبسًا عنه ق��ول��ه «إن الجيش
ً
السوري موجود فعال في حالة جهوزية
وفي وضعية توثب للهجوم ،لكن ال أحد
يعلم ماذا يعني ذلك .يوجد لدي شكوك،
وال يمكن أحدًا أن يكون واثقًا».

عربيات
دوليات
االردن :توقيف نائب
اطلق النار على زميله
ّقرر مدعي عام عمان توقيف
النائب طالل الشريف  15يومًا
على خلفية اطالقه النار داخل
مبنى مجلس النواب صوب النائب
قصي الدميسي.
وأضاف مصدر قضائي لوكالة
«فرانس برس» أن «الشريف يواجه
تهمًا بينها الشروع بالقتل وحيازة
سالح دون ترخيص ومقاومة
رجال األمن العام».
ويجيز الدستور االردني بحكم
املادة  86توقيف عضو مجلس
النواب او االعيان في حال «القبض
عليه في حالة التلبس بجريمة
جنائية» .وخالل جلسة خصصت
ملناقشة الحادثةّ ،قرر مجلس
النواب بعد تصويت اجراه أمس
فصل الشريف وتعليق عضوية
الدميسي ملدة عام واحد.
وكان النائب الشريف اطلق النار
من سالح كالشنيكوف على
زميله الدميسي خالل مشاجرة
وقعت في مكاتب النواب بمبنى
مجلس النواب دون أن يصيبه،
على خلفية شجار سابق وقع
االحد املاضي هدد خالله النائب
الشريف الدميسي اثر شجاره مع
زميله يحيى السعود.
(أ ف ب)

البارزاني :االلتزام باالتفاقات
يجنب العراق األزمات
أكد رئيس إقليم كردستان العراق
مسعود البارزاني (الصورة) أن
العراق بحاجة إلى «صفاء النية»
وااللتزام باالتفاقات لتجاوز

االزمة السياسية واألمنية .وشدد
البارزاني خالل استقباله رئيس
«القائمة العراقية» إياد عالوي
ورئيس «املؤتمر الوطني العراقي»
أحمد الجلبي ووفدًا من القائمة
العراقية على أنه من الضروري
أن تمتلك القوى السياسية إرادة
مستقلة ووطنية بهدف استقرار
البالد .بدوره ،أكد عالوي خالل
اللقاء أن على «كل األطراف والقوى
السياسية االبتعاد عن الطائفية
وأن تجعل الخدمات والنشاط
الوطني معيارا لعملها».
(األخبار)

 7قتلى في تفجيرات ديالى
شهدت مناطق عدة في محافظة
ديالى سلسلة تفجيرات اسفرت
عن مقتل  7مواطنني وجرح 24
آخرين بحسب مصدر طبي
في املحافظة .إلى ذلك اصدرت
القيادات االمنية واملحلية في ديالى
اوامر بمنع التجمعات الشبابية
في املقاهي واالماكن العامة بعد
ورود معلومات استخبارية تفيد
بوجود مخططات الستهداف
املقاهي باالنتحاريني واملفخخات
او العبوات الناسفة.
(األخبار)
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روحاني :المفاوضات النووية تبدأ من نيويورك هذا الشهر
سواء كان اللقاء بني ممثلي
طهران ومجموعة الدول
الست في نيويورك بداية
جولة جديدة من املفاوضات
النووية كما وصفها الرئيس
االيراني ،أو مجرد تمهيد
للجولة األولى كما أكدت
املتحدثة باسم الخارجية،
فإن اللقاء بحد ذاته يرسي
مرحلة جديدة من الحوار
الشائك
أع�ل��ن ال��رئ�ي��س اإلي��ران��ي ح�س��ن روح��ان��ي،
أن الجولة األولى من املفاوضات النووية
ب�ين ط �ه��ران وال� ��دول ال�س��ت ال�ك�ب��رى تبدأ
ف��ي ن�ي��وي��ورك على ه��ام��ش مشاركته في
أعمال الجمعية العمومية لألمم املتحدة.
اال ان امل�ت�ح��دث��ة ب��اس��م وزارة ال�خ��ارج�ي��ة
مرضية أفخم ،اعتبرت أن لقاء نيويورك
ال� ��ذي س�ي�ج�م��ع وزي� ��ر ال �خ��ارج �ي��ة محمد
ج� � � ��واد ظ � ��ري � ��ف ،ون� �ظ� �ي ��رت ��ه األوروب � � �ي � ��ة
كاثرين آشتون ،ال يعد جولة جديدة من
مفاوضات ايران والـ « »1+5إنما يأتي في
اط ��ار م�ن��اق�ش��ة ال�ت�م�ه�ي��دات ال�ل�ازم��ة لدفع
عملية التفاوض.
وأف � � � ��ادت وك� ��ال� ��ة «م � �ه� ��ر» ل �ل�أن � �ب ��اء ،ب ��أن
روح ��ان ��ي وخ�ل��ال م �ش��ارك �ت��ه ف��ي ملتقى
خ �ط �ب��اء ال �ج �م �ع��ة ف� ��ي م �ج �م��ع «آدي � �ن� ��ه»
ف��ي ط �ه��ران ،ش ��رح أب �ع��اد ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة
ً
ال �خ��ارج �ي��ة امل �ع �ت �م��دة ل �ح �ك��وم �ت��ه ق��ائ�ل�ا
«ن � �ظ � �رًا ل� ��رؤي� ��ة ح �ك ��وم �ي ��ة ت� �م ��ت إح ��ال ��ة
م �ل��ف امل� �ف ��اوض ��ات ال� �ن ��ووي ��ة ال� ��ى وزارة
الخارجية» ،مؤكدًا أن��ه لن يتنازل بتاتًا

مندوب إيران الجديد لدى وكالة الطاقة رضا نجفي (ديتر ناغل ــ أ ف ب)
ع ��ن ح� �ق ��وق ال �ش �ع��ب اإلي � ��ران � ��ي ف ��ي ه��ذا
ال �ص ��دد .وأض� ��اف روح ��ان ��ي أن ��ه سيبذل
قصارى جهده للدفع بامللف النووي قدمًا
عبر انتهاج االس�ت��دالل واملنطق امل��وازي
ل�ل �ح�ك�م��ة وال � �ك ��رام ��ة ،الف� �ت ��ًا ال� ��ى زي ��ارت ��ه
املقررة الى نيويورك للمشاركة في أعمال
الجمعية العمومية لألمم املتحدة في 24
أيلول بالقول «من املحتمل أن تكون أول
جولة للمفاوضات تنطلق في نيويورك».
ون��وه روح��ان��ي ب��أن الغربيني عليهم ان
يعوا جيدًا أنه ال ج��دوى من اللجوء الى
سياسة الضغط على الشعب اإلي��ران��ي،
م��ؤك�دًا ف��ي ال��وق��ت ذات��ه أن��ه اذا م��ا اعتمد
الغرب لغة يعتريها املنطق واالستدالل
واالح �ت��رام امل�ت�ب��ادل وامل�ص��ال��ح املشتركة
فإن حكومته على استعداد تام لذلك.
وق��ال روحاني «على الغرب أن يفهم انه
ل��ن يحصل على اي نتيجة بالتهديدات
والضغوط» ،مشيرًا الى أن «املفاوضات

ال�ن��ووي��ة األول ��ى س�ت�ج��رى ف��ي ن�ي��وي��ورك
(بني ظريف وآشتون) ثم ستتواصل في
م�ك��ان آخ��ر م��ع مجموعة ( 1+5ال��والي��ات
امل� �ت� �ح ��دة وروس� � �ي � ��ا وال � �ص�ي��ن وف��رن �س��ا
وب��ري �ط��ان �ي��ا وامل ��ان� �ي ��ا)» ب �ع��دم��ا ت��وق�ف��ت
امل �ح��ادث��ات م��ع ال ��دول ال�س��ت ال�ك�ب��رى في

تعيين األميرال شمخاني
أمينًا للمجلس األعلى
لألمن القومي االيراني

نيسان املاضي .وكلف الرئيس االيراني
االسبوع املاضي وزير الخارجية بتولي
املفاوضات ح��ول البرنامج ال�ن��ووي ،في
اش� ��ارة ج��دي��دة ال ��ى ع ��زم ال�ح�ك��وم��ة على
إعطاء األولوية للدبلوماسية في تسوية
األزمة.
ف��ي غ �ض��ون ذل ��ك ،ق��ال��ت امل�ت�ح��دث��ة باسم
وزارة الخارجية ،في أول مؤتمر صحافي
اس �ب��وع��ي ب �ع��د ت�س�ل�م�ه��ا م �ن �ص �ب �ه��ا ،إن
ال�ل�ق��اء امل��رت�ق��ب ف��ي ن�ي��وي��ورك قبل نهاية
ايلول الحالي ،بني وزي��ر خارجية إي��ران
وممثلة مجموعة ال ��دول ال�س��ت الكبرى
ال ��ى امل �ح��ادث��ات ال �ن��ووي��ة ،ال ي�ع��د ج��ول��ة
ج��دي��دة م��ن م�ف��اوض��ات إي��ران وال �ـ «»1+5
إنما يأتي ف��ي اط��ار مناقشة التمهيدات
الالزمة لدفع عملية التفاوض.
وف ��ي م �ع��رض رده ��ا ع�ل��ى س ��ؤال يتعلق
بمطالبة مجلس حكام الوكالة الدولية
للطاقة ال��ذري��ة إي��ران بتسهيل الوصول

وت �ف �ت �ي��ش م �ن �ش ��أة ب � ��ارش �ي��ن ،ق ��ال ��ت إن
«تعاون اي��ران مع الوكالة تعاون شفاف
ّ
وبناء حيث ان الجوالت التفتيشية التي
ق��ام��ت ب �ه��ا وك ��ال��ة ال �ط��اق��ة ع �ل��ى امل��واق��ع
اإليرانية تعتبر فريدة من نوعها».
من جهة ثانية ،أصدر الرئيس روحاني
قرارًا يقضي بتعيني وزيرالدفاع األسبق
األميرال علي شمخاني ،أمينًا للمجلس
األعلى لألمن القومي.
وأف � ��ادت «م �ه��ر» ب ��أن ال��رئ �ي��س االي��ران��ي
أص��در ق��رارًا أم��س يقضي بتعيني وزي��ر
ال��دف��اع األس �ب��ق ف��ي ه ��ذا امل�ن�ص��ب خلفًا
ل �ك �ب �ي��ر امل� �ف ��اوض�ي�ن ال� �ن ��ووي�ي�ن ال �س��اب��ق
سعيد جليلي.
وشمخاني قائد عسكري إيراني مولود
ع � ��ام  1955ف ��ي م��دي �ن��ة األح� � � ��واز م��رك��ز
م�ح��اف�ظ��ة خ��وزس �ت��ان ،م��ن أس ��رة عربية.
درس ال��زراع��ة ثم ن��ال شهادة ماجستير
ف� ��ي ال � �ش � ��ؤون ال �ع �س �ك��ري��ة وأخ� � � ��رى ف��ي
اإلدارة.
ك � ��ان م ��ن ق � ��ادة ال� �ح ��رس ال � �ث� ��وري خ�ل�ال
ال� �ح ��رب ال �ع��راق �ي��ة ـ� �ـ اإلي ��ران� �ي ��ة (-1980
 ،)1988حيث تولى العديد من املناصب
العسكرية مثل ق��ائ��د ال�ق��وات العسكرية
ف��ي إق �ل �ي��م خ��وزس �ت��ان ،وق��ائ��د ب��اإلن��اب��ة
للقوات اإليرانية املشرفة على تنفيذ قرار
مجلس األم��ن رقم ( )598املتعلق بإنهاء
ال �ح��رب ب�ي�ن إي� ��ران وال� �ع ��راق .ك�م��ا ت��ول��ى
منصب قائد القوات البحرية ،ثم رئيس
مركز ال��دراس��ات االستراتيجية للقوات
املسلحة.
ّ
كذلك تقلد منصب وزير الدفاع اإليراني
ف��ي ح�ك��وم�ت��ي ال��رئ �ي��س األس �ب��ق محمد
خ��ات �م��ي (1997ـ � � �ـ  )2005ورئ ��اس ��ة لجنة
السياسات الدفاعية األمنية في املجلس
األع �ل��ى ل�ل�أم��ن ال �ق��وم��ي ،ون��ائ��ب ال�ق��ائ��د
العام ووزير الحرس الثوري في حكومة
مير حسني موسوي ( .)1989-1981رشح
نفسه لالنتخابات الرئاسية عام .2001
(مهر ،أ ف ب)

إلعالناتكم الرسمية
واملبوبة والوفيات

بالرىض والتسليم ملشيئة الله تعاىل ننعى إليكم وفاة

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

زوجة :كامل جنبالط
		 وليد جنبالط
ابنها:
والدتها :سليمة ألخص بك
شقيقها :األمري غالب أرسالن
شقيقتها :األمرية ناظمة أرسالن
أعاممها :األمري نسيب أرسالن
		 األمري عادل أرسالن
		 األمري حسن أرسالن
يُصىل عىل جثامنها نهار األربعاء الواقع فيه  2013/9/11الساعة الثانية عرشة
ظهرا ً يف املختارة.
تُقبل التعازي يومي الخميس والجمعة يف  12و 2013/9/13يف املختارة ،ويومي
السبت واألحد يف  14و 2013/9/15من الساعة  10لغاية الـ 5بعد الظهر يف
كليمنصو – بريوت.
اآلسفون :آل جنبالط وآل أرسالن وآل ألخص بك.

األمرية مي شكيب أرسالن

األربعاء  11أيلول  2013العدد 2101

عربيات
دوليات
السودان :اطالق سراح معارض

أطلقت السلطات السودانية سراح
القيادي في حزب املؤتمر الشعبي
املعارض ،يوسف محمد صالح
لبس االحد بعدما امضى تسع
سنوات في السجن في قضية
متصلة بمحاولة انقالب .وأوضح
املسؤول السياسي في الحزب،
الذي يتزعمه الزعيم االسالمي
حسن الترابي (الصورة) ،كمال
عمر ،أن املبادرة باطالق سراح
لبس جاءت من بعض ابناء دارفور
الذين ينتمون إلى حزب املؤتمر
الوطني الحاكم في السودان.
(أ ف ب)

وزير الداخلية اليمني
يؤكد عزم بالده محاربة االرهاب
أكد وزير الداخلية اليمني اللواء
عبدالقادر قحطان ،أن بالده
ماضية قدمًا مع شركائها في
املجتمع الدولي في مواجهة
اإلرهاب والجريمة بكافة أشكالها
وأنواعها .وأشار قحطان ،في كلمة
ألقاها في ختام دورتني تدريبيتني
في مجال مسرح الجريمة
ومكافحة اإلرهاب بصنعاء ،إلى
أن اليمن تعيش هذه األيام املرحلة
األخيرة من مؤتمر الحوار الوطني
الشامل الذي يتطلع إليه املجتمع
اليمني والدولي للخروج بنتائج
ايجابية تحقق األمن واالستقرار
وتصل بالوطن إلي بر األمان.
(األناضول)

مبوب
◄ وفيات ►

ذكرى أسبوع
تصادف غدًا الخميس ذكرى مرور أسبوع
على وفاة فقيدتنا الغالية املرحومة
الحاجة رجاء محمد خير غيث
(أم كامل)
حرم الحاج محمد كامل رمال (أبو كامل)
أوالده��ا :املهندس الحاج كامل ،الدكتور
ن �ع �م��ة ،امل �ه �ن��دس ال� �ح ��اج ك� �م ��ال ،ال �ح��اج
نعمان ،األستاذ سعد والحاج أحمد رمال
شقيقاها :امل��رح��وم ص�لاح غ�ي��ث ،وقاسم
غيث
ص� �ه ��راه ��ا :ال� �ح ��اج أك � ��رم غ �ي ��ث ،وم�ح�م��د
حكمت حالق
وبهذه املناسبة األليمة ستتلى آيات من
الذكر الحكيم ومجلس عزاء حسيني عن
روح �ه��ا ال �ط��اه��رة ف��ي ال �ن��ادي الحسيني
لبلدتها ال��دوي��ر – ق�ض��اء ال�ن�ب�ط�ي��ة ،عند
الساعة الرابعة والنصف عصرًا.
كما تقبل التعازي بوفاتها نهار االثنني
امل��واف��ق ف�ي��ه  16أي �ل��ول  2013ف��ي مجمع
اإلمام الراحل محمد مهدي شمس الدين
ال �ث �ق��اف��ي _ دوار ش��ات �ي�لا (ب � �ي ��روت) من
ال �س��اع��ة ال��راب �ع��ة م��ن ب�ع��د ال�ظ�ه��ر وح�ت��ى
ً
مساء.
السادسة
للفقيدة الرحمة ولكم األجر والثواب.
اآلس � �ف� ��ون :آل رم� � ��ال ،آل غ �ي��ث ،آل ح�لاق
وعموم أهالي بلدة الدوير.

◄ مبوب ►

مفقود
ُ
ف� �ق ��دت اإلث �ي��وب �ي��ة MULU ASCHALE
جواز سفرها ،الرجاء ممن يجده االتصال
على الرقم 03/653800

◄ إعالنات رسمية ►
إعالن بيع باملعاملة 2013/180
م �ح �ك �م��ة ت �ن �ف �ي��ذ ع� �ق ��ود ال � �س � �ي ��ارات ف��ي
بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ت�ب��اع ب��امل��زاد العلني ن�ه��ار االرب �ع��اء في
 2013/9/25ال�س��اع��ة الثانية والنصف
ب�ع��د ال�ظ�ه��ر س �ي��ارة امل�ن�ف��ذ ع�ل�ي��ه ع�ب��دو
نعيم لحود ماركة انفنتي  FX45موديل
 2005رق ��م /249305/ج ال�خ�ص��وص�ي��ة
ً
ت �ح �ص �ي�ل�ا ل ��دي ��ن ط ��ال ��ب ال �ت �ن �ف �ي��ذ ب�ن��ك
س��وس �ي �ت��ه ج� �ن ��رال ف ��ي ل �ب �ن��ان ش.م.ل.
وك�ي�ل�ت��ه امل�ح��ام�ي��ة ت��ري�س��ي م�ط��ر ال�ب��ال��غ
 $/29686.08/ع��دا ال�ل��واح��ق واملخمنة
ب�م�ب�ل��غ  $/15567/وامل �ط ��روح ��ة ل�ل�م��رة
الثانية بسعر  $/12000/او ما يعادلها
بالعملة الوطنية وان رس��وم امليكانيك
قد بلغت حوالى /1.400.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
املحدد الى مرأب الصحناوي في بيروت
ال�ك��رن�ت�ي�ن��ا م�ص�ح��وب��ًا ب��ال�ث�م��ن ن �ق �دًا أو
شيكًا مصرفيًا و %5رسمًا بلديًا.
رئيس القلم
اسامة حمية
إعالن بيع باملعاملة 2012/1575
م �ح �ك �م��ة ت �ن �ف �ي��ذ ع� �ق ��ود ال � �س � �ي ��ارات ف��ي
بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ت�ب��اع ب��امل��زاد العلني ن�ه��ار االرب �ع��اء في
 2013/9/25ال�س��اع��ة الثانية والنصف
ب�ع��د ال�ظ�ه��ر س �ي��ارة امل�ن�ف��ذ عليه محمد
محمد جبك ماركة جاك  ACLASSموديل
 2010رق ��م /201738/ط ال�خ�ص��وص�ي��ة
ً
ت �ح �ص �ي�ل�ا ل ��دي ��ن ط ��ال ��ب ال �ت �ن �ف �ي��ذ ب�ن��ك
س��وس �ي �ت��ه ج� �ن ��رال ف ��ي ل �ب �ن��ان ش.م.ل.
وك�ي�ل�ت��ه امل�ح��ام�ي��ة ت��ري�س��ي م�ط��ر ال�ب��ال��غ
 $/8390.29/ع ��دا ال �ل��واح��ق وامل�خ�م�ن��ة
ب �م �ب �ل��غ  $/5266/وامل� �ط ��روح ��ة ل �ل �م��رة
الثانية بسعر  $/3250/او ما يعادلها
بالعملة الوطنية وان رس��وم امليكانيك
قد بلغت حوالى /1.663.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
املحدد الى مرأب الصحناوي في بيروت
ال�ك��رن�ت�ي�ن��ا م�ص�ح��وب��ًا ب��ال�ث�م��ن ن �ق �دًا أو
شيكًا مصرفيًا و %5رسمًا بلديًا.
رئيس القلم
اسامة حمية

استقبل الرئيس الجزائري عبد
العزيز بوتفليقة ،أمس رئيس
حركة النهضة التونسية ،راشد
الغنوشي ،في لقاء لم يكن مخططًا
له ،تناول العالقات بني البلدين
والتطورات في املنطقة .وتأتي هذه
الزيارة ،من زعيم حركة النهضة
التي تقود الترويكا الحاكم في
تونس ،بشكل مفاجئ ،في ظل
التطورات التي تشهدها تونس في
اآلونة األخيرة.
(األناضول)

إعالن
أمانة السجل التجاري في البقاع
تعديل اسم شركة وعقد ّ
تفرغ
ب � �م� ��وج� ��ب م� �ح� �ض ��ر اج� � �ت� � �م � ��اع ت� ��اري� ��خ
 2013/05/08وع � �ق� ��د ت� � �ف � � ّ�رغ ت ��اري ��خ
 2013/05/08ت� �ن ��ازل ال �ش��رك��اء جميل
م �ح �م��د م �ظ �ل��وم ون� �ج�ل�ا م �ح �م��د ح �ي��در
وس��ام�ي��ا ع�ب��د ال�ك��ري��م م�ظ�ل��وم ع��ن كامل
حصصهم ف��ي ال�ش��رك��ة امل �ع��روف��ة باسم
ش ��رك ��ة ال� �ح� �ي ��اة ل �ل �ت��أم�ي�ن ش.م.م .ل�ك��ل
م��ن ال �س��ادة منير وأم�ي�ن وم�ح�م��د أب�ن��اء
ج�م�ي��ل م �ظ �ل��وم وامل �س� ّ�ج �ل��ة ت �ح��ت ال��رق��م
 2010/4002301وتعديل االسم ليصبح:
ش��رك��ة الحياة للبناء وال�ت�ج��ارة العامة
ش.م.م.
لكل ذي مصلحة االعتراض خالل عشرة
ايام من تاريخ النشر.
أمني السجل التجاري في البقاع
سليمان القادري

ّ
كلفت منسقية املعارضة
املوريتانية،أمس ،ثالثة من
أعضائها بإعداد ورقة سياسية
كأرضية للحوار مع النظام
حول شروطها للمشاركة في
االنتخابات التشريعية والبلدية
املزمع تنظيمها في  23تشرين
الثاني القادم .وجاءت الخطوة
بعد لقاء جمع مؤخرًا رئيس
حزب التجمع الوطني لإلصالح
والتنمية ،محمد جميل منصور
مع رئيس الوزراء املوريتاني
موالي ولد محمد لقظف طلب فيه
األخيرالحوار مع املعارضة.
(األناضول)

إعالن
م��زاد علني لبيع بوبينات غير صالحة
لالستعمال
تطرح املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
على البيع باملزاد العلني اربع بوبينات
غير صالحة لالستعمال عائدة ملحوالت
 66/11ك.ف .ف��ي أم��اك�ن�ه��ا امل��ودع��ة في
م �ع �م �ل��ي األول� � ��ي وج� � ��ون .ع �ل��ى ال ��راغ ��ب
ف��ي ال�ش��راء االط�ل�اع على التفاصيل في
االع�ل�ان ال�ص��ادر ف��ي ال�ج��ري��دة الرسمية
السنة  ،153العدد  40تاريخ 2013/9/12
أو ض �م��ن ال � � ��دوام ال ��رس �م ��ي ف ��ي م�ك�ت��ب
امل� �ص� �ل� �ح ��ة امل� � ��رك� � ��زي ف � ��ي ش .ب � �ش ��ارة
الخوري ،بناية غناجة ،ط 5أو في مراكز
تواجدها ،ثم الحضور الساعة التاسعة
صباحًا الى املكتب املركزي ،ط 5إلجراء

بوتفليقة يستقبل الغنوشي

موريتانيا :املعارضة تضع
شروطًا للمشاركة في االنتخابات

في المكتبات

إعالنات 27

املزاد يوم االربعاء في .2013/10/2
املدير العام للمصلحة باإلنابة
املهندس عادل حوماني
التكليف 1672
إعالن قضائي
صادر عن محكمة الدرجة االولى املدنية
في بيروت
الغرفة العقارية ـــــ الخامسة
برئاسة القاضي بسام مولوي
وع � �ض ��وي ��ة ال� �ق ��اض� �ي� �ت�ي�ن ك � � ��ارال رح � ��ال
وميراي مالك
رقم االوراق2012/539 :
الجهة املستدعية :يوسفية خليل عتال
االوراق امل �ط �ل��وب اب�لاغ �ه��ا :االس �ت��دع��اء
امل� �ق ��دم م ��ن ال �ج �ه��ة امل �س �ت��دع �ي��ة ب�ت��اري��خ
 2012/11/21ت�ح��ت ال��رق��م 2012/539
وال � ��ذي ت �ط �ل��ب ب �م��وج �ب��ه ات� �خ ��اذ ال �ق��رار
بسقوط الدعوى رقم  1989/86استنادًا
للمادة  509أ.م.م.
بعد م��رور سنتني م��ن تسجيلها ودون
حصول اي مالحقة من تاريخ تسجيلها
وب��ال�ت��ال��ي اص ��دار ال �ق��رار بشطب اش��ارة
هذه الدعوى املدونة تحت رقم  223في
 1989/3/20ع �ل��ى ال�ص�ح�ي�ف��ة العينية
ل��دى ام��ان��ة السجل العقاري ف��ي بيروت
واب�ل�اغ ق ��رار س�ق��وط ال��دع��وى وشطبها
ال��ى ام��ان��ة السجل ال�ع�ق��اري ف��ي بيروت
ل�ل�ص�ح�ي�ف��ة ال�ع�ي�ن�ي��ة ل�ل�ع�ق��ار /5/4967
مصيطبة.
فعلى من لديه اي اعتراض او مالحظات
التقدم بها ال��ى قلم ه��ذه املحكمة وذل��ك
في مهلة عشرين يومًا تلي تاريخ النشر
االخير.
رئيس القلم
بشرى البستاني
إعالن
ع ��ن ال� �ق ��اض ��ي ال� �ع� �ق ��اري اإلض� ��اف� ��ي ف��ي
الجنوب
طلب داود يوسف علي تصحيح اسمه
على محضر ال�ع�ق��اري��ة رق��م  594و 600
ً
م�ن�ط�ق��ة م�ل�ي��خ ال �ع �ق��اري��ة ب� ��دال م��ن داود
يوسف عبدالله
للمعترض  20يومًا للمراجعة
القاضي العقاري
محمد الحاج علي
اعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
باملعاملة رقم 2012/200
املنفذ :غازي محمد حرب وكيله املحامي
حسن ابو خليل
امل �ن �ف��ذ ع �ل �ي �ه �م��ا :ج ��وي ��ل ن �خ �ل��ه امل � ��دور
وروب�ي��ر جميل ال�ح��داد ـــــ ع�ين س�ع��ادة ـــــ
وكيلهما املحامي منير عبد املسيح.
السند التنفيذي :عقد زي��ادة تأمني مع
ً
حق التحويل تحصيال ملبلغ /200000/
دوالر اميركي ومبلغ  /3267000/ليرة
لبنانية والفوائد والرسوم واملصاريف.
تاريخ قرار الحجز2012/4/20 :
ت ��اري ��خ ت �س �ج �ي �ل��ه ل � ��دى ام ��ان ��ة ال �س �ج��ل
العقاري2012/4/24 :
العقار املطروح للبيع :القسم  10بلوك G
من العقار رقم  177عني سعادة تبني انه
مؤلف من ث�لاث غ��رف وص��ال��ون وطعام
وم�ط�ب��خ وح �م��ام وخ�ل�اء وارب ��ع ش��رف��ات
واح � � ��دة م �ن �ه��ا م �ق �ف �ل��ة زج � ��اج وامل �ن �ي��وم
م �س��اح �ت��ه  114م.م .ي� �ش� �ت ��رك ب�م�ل�ك�ي��ة
ال �ق �س �م�ين  1و .G 3ب �خ �ص��وص ح�ق��وق
االنتفاع واالرت �ف��اق راج��ع القسم واح��د.
قيد احتياطي بدعوى رقم 2012/5628
ص ��ادرة ع��ن ال�غ��رف��ة االب�ت��دائ�ي��ة الثامنة
ف��ي ج�ب��ل ل�ب�ن��ان وذل ��ك مل��دة ش�ه��ر ك��ام��ل.
املدعية جويل نخله املدور زوجة روبير
جميل الحداد املدعى عليه غازي محمد
حرب راجع بملفه.
ق� �ي� �م ��ة ال� �ت� �خ� �م�ي�ن /148200/ :دوالر
أميركي.
قيمة الطرح /88920/ :دوالرًا اميركيًا.
امل��زاي��دة :س�ت�ج��ري ي��وم الجمعة ال��واق��ع
ف �ي��ه  2013/10/18ال �س��اع��ة ال �ع��اش��رة
صباحًا ام��ام رئيس دائ��رة التنفيذ وفي
م�ح�ك�م��ة امل �ت��ن .ف �ع �ل��ى راغ � ��ب ال� �ش ��راء ان

ي��ودع قبل املباشرة باملزاد قيمة الطرح
أو ت�ق��دي��م ك�ف��ال��ة م�ع��ادل��ة وات �خ��اذ محل
اقامة ضمن نطاق الدائرة وخالل ثالثة
ايام تلي االحالة ،عليه ايداع كامل الثمن
تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة العشر
واال فعلى عهدته فيضمن النقص وال
يستفيد من الزيادة وعليه خالل عشرين
يومًا دفع الثمن والرسوم والنفقات بما
فيه رسم الداللة .%5
مأمور التنفيذ
انطوان الحلو
اعالن بيع معدات
صادر عن دائرة تنفيذ دوما
معاملة رقم 2013/16
املنفذ :محمد رشيد حماده
املنفذ عليها :شركة سولو ش.م.م.
تطرح ه��ذه ال��دائ��رة للبيع بستة اعشار
قيمة التخمني
 .1ج� ��راف� ��ة ك��ات��رب �ل��ر  77غ �ي��ر ص��ال �ح��ة
لالستعمال حاليًا مخمنة بمبلغ 7000
دوالر اميركي.
م��وع��د امل ��زاي ��دة وم �ك��ان �ه��ا :ي ��وم االث �ن�ين
ال��واق��ع في  2013/9/23الساعة الثانية
والنصف بعد الظهر في موقع الجرافة
في بلدة داعل.
على الراغب في الشراء دفع الثمن نقدًا
اضافة الى  %5رسم داللة.
مأمور التنفيذ
ميشال سعد

في
املكتبات

خط
أحمر
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الرياضة اللبنانية

يلتقي ناديا
الرياضي وبيبلوس
على مشروع
تعديالت
(سركيس
يرتسيان)

«طبخة» أندية السلة جاهزة في انتظار مشروع التعديالت
تنتظر اندية ّكرة السلة الفرج هذا
االسبوع ،مع توقع والدة مشروع التعديالت
الذي يفترض ان ينقل اللعبة الى مرحلة
اخرى تكون بعيدة من املشاكل التي
عصفت بها في اآلونة االخيرة وفرضت
تجميدها محليًا ودوليًا
كريم
شربل ّ
ت �ب��دو غ��ال�ب�ي��ة ان��دي��ة ال ��درج ��ة االول ��ى
في كرة السلة جاهزة لتلقي مشروع
التعديالت ال��ذي تنتظره منذ ان��دالع
االزم ��ة امل�ع��روف��ة ال�ت��ي اوق�ف��ت اللعبة.
وب � �غ� ��ض ال� �ن� �ظ ��ر ع � ��ن ال� �ش� �ك ��ل ال � ��ذي
ستكون عليه التعديالت ،فإن االندية
لم تجلس مكتوفة االي��دي ط��وال هذه
الفترة ،فهي ايضًا كانت تفكر بالنقاط
ال �ع��ري �ض��ة ال� �ت ��ي ت� �خ ��دم م�ص�ل�ح�ت�ه��ا
وم �ص �ل �ح��ة ال� �ل� �ع� �ب ��ة ،وه � ��ي س �ت �ك��ون
ح��اض��رة ل�ع��رض�ه��ا اذا م��ا ل ��زم األم ��ر،
وخصوصًا ان املرحلة املقبلة تعتبر
حاسمة لتوجيه مستقبل اللعبة نحو
ّ
االف�ض��ل والتخلص م��ن ك��ل االم��راض
التي اصابتها أخيرًا.
وت �ن �ط �ل��ق ب �ع��ض االن� ��دي� ��ة ال� �ي ��وم ف��ي
ال�ح��دي��ث ع��ن ال�ت�ع��دي�لات م��ن م�ش� ّ�روع
وص ��ل ال ��ى اي��دي �ه��ا م ��ن ق �ب��ل امل��رش��ح
ل��رئ��اس��ة االت �ح��اد ب �ي��ار ك��اخ �ي��ا ،ال��ذي
ك� � ��ان ق � ��د ط� �ل ��ب ال� � ��ى م� ��دي� ��ر االت � �ح� ��اد
ال� �س ��اب ��ق م �ي �ش��ال ب� �ي ��روت ��ي اع � � ��داده.
وتصف هذه االندية املشروع باملثالي
لتطوير اللعبة من النواحي املختلفة،
ب � � ��دءًا م� ��ن ال � ��درج � ��ة االول � � � ��ى وم � � ��رورًا
ً
بالفئات العمرية ووصوال الى بطولة
السيدات.
وم � ��ن اب � � ��رز ال� �ن� �ق ��اط ال� �ت ��ي ي�ل�ح�ظ�ه��ا
ه � ��ذا امل � �ش� ��روع ه ��ي آل� �ي ��ة ال �ت �ص��وي��ت

ف ��ي ال�ج�م�ع�ي��ة ال �ع �م��وم �ي��ة ،وت �ح��دي �دًا
ف��ي ال �ش��ق االن �ت �خ��اب��ي ،ال� ��ذي وص�ف��ه
مكان ما
مصدر متابع بأنه يشبه في
ٍ
ال�ت�ع��دي�لات ال�ت��ي أق� ّ�ره��ا «ال�ف�ي�ف��ا» في
االتحاد اللبناني لكرة القدم لناحية
ت �ح ��دي ��د ع � ��دد االص � � � � ��وات .ل �ك ��ن ه ��ذه
النقطة ق��د ال ت�ك��ون ف��ي مصلحة هذا
املشروع في حال طرحه على الجمعية
العمومية ،حيث لن تكون كل االندية
راض �ي ��ة ع �ن��ه ،وخ �ص��وص��ًا ت �ل��ك ال�ت��ي
تنشط في الدرجات الدنيا.
اال ان ن� �ق ��اط ��ًا اخ� � � ��رى ت � �ب� ��دو ق��اب �ل��ة
للتطبيق والتطوير مثل تنظيم آلية
عمل االت �ح��اد وب�ط��والت��ه ،اض��اف��ة الى
ت��أل �ي��ف ل �ج��ان ت�ب�ع��د ال �ت �ج��اذب��ات من
خ�لال زرع اشخاص محايدين فيها،
ام�ث��ال لجنتي بطولة ال��درج��ة االول��ى
والطعون.
�ادي ب�ي�ب�ل��وس نبيل
�
ن
�ي
�
ع
را
وي�ع�ت�ب��ر
ّ
ح ��واط ،ال ��ذي ُي�ت��وق��ع ان ي�ك��ون ن��ادي��ه
وج� ��اره ع�م�ش�ي��تَ ،
رأس� ��ي ال �ح��رب��ة في
ال ��دف ��ع ن �ح��و ال �ق �ب��ول ب �ه��ذا امل �ش ��روع،
ان م ��ا ي �ح �م �ل��ه ال� �ي ��وم ب�ي�ن ي ��دي ��ه ه��و
«م�ش��روع حلم لكرة السلة اللبنانية،
ون�ح��ن ك �ن��ادي بيبلوس س�ن�ك��ون من
ال��داع �م�ي�ن ل��ه ون�ت�ط�ل��ع ل �ع��رض��ه ،لكن
االن�ج��از سيكون اق��راره ف��ي الجمعية
العمومية».
وي� �ض� �ي ��ف ح � � � ��واط« :م� � ��ا ي �ه �م �ن��ا ه��و
ح�م��اي��ة االن��دي��ة وح�ق��وق�ه��ا ،وت�ح��دي�دًا
ّ
يخص عقودها مع الالعبني»،
في ما
ف��ي اش � ��ارة م �ن��ه ال ��ى ارت� �ب ��اط غالبية
بعقود يتحررون منها بسهولة
هؤالء
ٍ
�ان ك �ث �ي��رة ،اض��اف��ة ال��ى
�
ي
�
ح
ا
�ي
�
ف
ت��ام��ة
ٍ
حفظ ح�ق��وق حماية «االس�ت�ث�م��ارات»
ف��ي ال�لاع�ب�ين ال�ن��اش�ئ�ين ال��ذي��ن يعمل
النادي على صقلهم.
وعمومًا يفترض ان ّ
تحد التعديالت
ال �ج ��دي ��دة م ��ن دور وك �ل��اء ال�لاع �ب�ين،
ف �ت �ع �ط��ي اه �م� �ي ��ة اك� �ب ��ر ل�ل�ان ��دي ��ة ف��ي

ت �ع��اق��دات �ه��ا ،ف �ي �ص �ب��ح ح �ج��م دوران
االم��وال بينها اكبر من سوق الوكالء
كما هو الحال عليه حاليًا .كذلك ،قد
ي �ك��ون ه �ن��اك ات �ج��اه ل�ت�ح��دي��د القيمة
امل��ال�ي��ة ل�لاع��ب امل�ح�ل��ي ح�ي��ث تتجاوز
قيمة بعض الالعبني ما يستحقونه
ف�ع�ل�ي��ًا اس �ت �ن��ادًا ال ��ى م �س�ت��واه��م ،وق��د
ت �ط��رح م �س��أل��ة وج � ��ود اج �ن �ب��ي ث��ال��ث
ب��دي��ل .أض��ف ان «الئ �ح��ة ن�خ�ب��ة» ل��دى
السيدات قد تكون من النقاط البارزة
اي � �ض� ��ًا ،وذل � � ��ك ل � �ع ��دم ت� �ج � ّ�م ��ع اف �ض��ل
ال�لاع�ب��ات ف��ي ف��ري� ٍ�ق واح ��د ،وبالتالي
القضاء على املنافسة الحقيقية.
ه��ذه ال�ت�ع��دي�لات العصرية وال�ث��وري��ة
ال �ت ��ي م ��ن ش��أن �ه��ا ن �ق��ل ال �ل �ع �ب��ة ن�ح��و
االح�ت��راف الفعلي ،لفتت نظر رئيس
ال� �ن ��ادي ال��ري��اض��ي ه �ش��ام ج � ��ارودي،
الذي يتالقى مع حواط في رأيه حولها
ع �ن��دم��ا ي� �ق ��ول« :ال ن �م��ان��ع ت�ق��دي�م�ه��ا
للجمعية العمومية ،فاملشروع ممتاز،
ل �ك��ن ل �ي��س ه �ن ��اك اح� ��د م �ه �ت��م ح��ال�ي��ًا
ب�م��وض��وع ك��رة السلة للتنسيق معه
بل كل املسؤولني نائمني».
وستكون الفرصة سانحة امام االندية
لعرض تعديالتها في مرحلة مقبلة،
ّ
وذلك عندما يسلمها االتحاد مشروع
التعديالت املرتقب إلب��داء رأي�ه��ا فيه
خ�لال ف�ت��رة شهر حيث ستتمكن من
ع��رض اي م �ش��روع م��وج��ود معها او
طلب تعديل نقاط ّ
معينة انطالقًا من
ٍ
مشروعها.
ويبدو الفريق الناشط حاليًا مرتاحًا
ل �ل ��وص ��ول ال � ��ى ح� �ل ��ول ،وذل� � ��ك وس��ط
إدراك ��ه ب��أن ال�ف��ري��ق اآلخ��ر او صاحب
ً
ّ
ال� �ق ��رار ل��م ي �ع��د س �ه�ل�ا ع�ل�ي��ه ال�ت�ح��ك��م
باالمور كما في السابق ،وخصوصًا
ان خ� �ط ��وات ال �ف ��ري ��ق ال �ج ��دي ��د ت �ب��دو
م�ح�س��وب��ة م��ع اس�ت�ع��ان�ت��ه ب��أش�خ��اص
من اصحاب الخبرة ،ما يجعل موقفه
ق��وي��ًا ب�ح�س��ب م �ص��در يضطلع ب��دور

ّ
ف��اع��ل ف��ي ع�م�ل�ي��ة ال ��وص ��ول ال ��ى ح��ل،
اذ ي�ع�ت�ب��ر ان ه ��ذه ال �خ �ط��وات ليست
استعدادًا ألي معركة انتخابية «ألنه
ي�س�ت�ب�ع��د ن�ه��ائ�ي��ًا ح �ص��ول ه ��ذا االم��ر
الن الفريق اآلخر بات يشعر بالتوازن
بعدما ّ
تمت دراسته استراتيجيًا من
النواحي املختلفة».
وع �م��وم��ًا ،ال ت �ب��دو ف �ك��رة ح �ص��ول اي
معركة م�ط��روح��ة ح��ال�ي��ًا ،وخصوصًا
بعد تشديد رئ�ي��س اللجنة األوملبية
جان همام على عدم حصولها ،وهو
سيكون بالتالي ص�م��ام أم ��ان .وه��ذه
املسألة (ع��دم حصول معركة) يشدد
ع �ل��ى اه�م�ي�ت�ه��ا ح� ��واط ال� ��ذي ي ��رى ان
«ال ��وض ��ع ال ي �ح �ت �م��ل ش �ي �ئ��ًا م ��ن ه��ذا
ال�ق�ب�ي��ل ،ف ��اذا ل��م ن��ذه��ب ال ��ى ال�ت��واف��ق
يعني ان اح �دًا ال ي��ري��د الحياة للعبة
بعد اآلن».
وب�ي�ن ح ��واط وج� ��ارودي ي�ب��دو ال�ك�لام
م � �ش � �ت ��رك ��ًا ف� � ��ي ه� � � ��ذا االط � � � � � � ��ار ،وف� ��ي
ص ��ورة ال��رئ�ي��س امل�ق�ب��ل ح�ي��ث تحتاج
�س يمكنه ال�ت��واص��ل
االن��دي��ة ال��ى رئ �ي� ٍِ
معها واالس �ت �م��اع ال��ى احتياجاتها،
فاملطلوب رئيس على عالقة ّ
طيبة بها
قبل اي شيء آخر.
وه��ذا ال�ك�لام سينقله رئ�ي��س ال�ن��ادي

يتوقع أن يكون
بيبلوس وعمشيت
رأسي الحربة في طرح
َ
مشروع كاخيا  -بيروتي

ال��ري��اض��ي ال��ى م�س��ؤول ال��ري��اض��ة في
ال�ت�ي��ار ال��وط�ن��ي ال �ح� ّ�ر ج�ه��اد سالمة
ب� �ع ��دم ��ا ات� �ف� �ق ��ا ع� �ل ��ى ل � �ق ��اء ب�ي�ن�ه�م��ا
االس�ب��وع املقبل بعد ع��ودة ج��اوردي
م � ��ن ال � �س � �ف� ��ر ،ف � ��ي خ � �ط� ��وة وص �ف �ه��ا
ب��أن �ه��ا «أخ� �ي ��رة ع �ل��ى ط��ري��ق ال �ح��ل»،
وه��و اوض ��ح ان��ه ت �ط� ّ�رق ف��ي اتصاله
م��ع س�لام��ة ال��ى االت�ف��اق على وص��ول
اتحاد جديد «تكون االن��دي��ة بمثابة
ً
ابنائه فعال ،اذ ما حصل هو ان األب
ذهب الى ّ
أذية ابنائه عبر الدفع نحو
ّ
وق� ��ف ال �ب �ط��ول��ة ،م ��ا ك��ب��دن��ا خ�س��ائ��ر
ال ت �ح �ص��ى ع� �ل ��ى ال �ص �ع �ي ��د امل� � ��ادي
وع�ل��ى الصعيد ال�ف�ن��ي اي�ض��ًا محليًا
وخ��ارج �ي��ًا» .وي��ؤك��د ج� ��ارودي ان ّ
رد
فعل سالمة كان ايجابيًا تجاه ايجاد
ّ
ح��ل «ف�ن�ح��ن ن��ري��د م�ص��ال�ح��ة شاملة
ألن السؤال ال��ذي يطرح نفسه حاليًا
ه��و :م��ا طبيعة ه��ذا ال�خ�لاف ال��ذي ال
ً
ي�م�ك��ن اص �ل�اح ��ه؟» .وي �ت��اب��ع« :اص�ل�ا
ل�ي��س ه�ن��اك خ�ل�اف ب�ين االن��دي��ة اآلن
فهي كلها تعرف ان ال اح��د يستفيد
م ��ن ال ��وض ��ع ال � ��راه � ��ن ،وك �ل �ه��ا ت��ري��د
ّ
ّ
الوصول الى حل شامل ،وكلها تعمل
ع �ل��ى ال�ت�ن�س�ي��ق ف��ي م��ا ب�ي�ن�ه��ا حتى
ان�ن��ي قمت ب��االب�لاغ ح��ول لقائي مع
س�ل�ام��ة الن� ��ه اذا ك� ��ان اح ��ده ��م يملك
وج� �ه ��ة ن �ظ��ر م �ط �ل��وب ن �ق �ل �ه��ا ف��إن�ن��ا
سنكون سعيدين باالقدام على هذه
الخطوة».
اذًا ،ك��رة السلة اللبنانية على اب��واب
اس� �ب ��وع م �ه��م ق ��د ي �ح �م��ل ف ��ي ط�ي��ات��ه
ب��وادر حلول وص��ورة جديدة للعبة،
ح �ي��ث س �ي �ك��ون ط ��رح ال �ت �ع��دي�لات ثم
العمل على تنقيحها واملوافقة عليها
ّ
مقدمة النعقاد الجمعية العمومية
ون� �ق ��ل ال �س �ل �ط��ة ال � ��ى ات � �ح� ��اد ج��دي��د
يمكنه ان يكون على حجم لعبة بدت
اكبر منه بكثير في املرحلة االخيرة
التي ال يريد احد ان يعيشها مجددًا.
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كرة الصاالت

السباحة

الصداقة الفائز
على الجيش ينتزع الصدارة

 7أرقام قياسية في بطولة لبنان للسباحة
ُس ّجلت  7أرقام قياسية في بطولة
لبنان العامة للفئات العمرية في
السباحة ل�ح��وض  50م�ت�رًا ،والتي
استضافها نادي الرمال بمشاركة
 385سباحًا وسباحة ينتمون الى
 25ناديًا.
ف ��ي ف �ئ��ة االح� � ��داث  9 – 8س �ن��وات،
اح�ت��ل ع�ن��د ال��ذك��ور ،اح�م��د الشهال
(الس س��ال�ي�ن��اس) امل��رك��ز األول في
 50مترًا حرة بـ  35:58ثانية .أما في
الـ  100متر ظهرًا ،فقد فاز الكسندر
فخري (الجمهور) بـ  1:39:40دقيقة.
وعند االطفال  11 – 10سنة ،حقق
س �ي �م��ون ال ��دوي �ه ��ي (اك ��وام ��اري �ن ��ا)
رق �م��ًا ق�ي��اس�ي��ًا ف��ي  50م �ت �رًا ح ��رة بـ
 31:05ث .وف��ي  100متر ظهرًا ،فاز
جاد حرب بـ  1:22:79د.
وع�ن��د ال�ص�غ��ار  13 – 12س�ن��ة ،ف��از
م �ح �م��ود ج �م �ع��ة (ف� ��ورب� ��ي) ف ��ي 50
مترًا حرة بـ  28:73ث .وفي  100متر
ظهرًا ،ف��از ف��ؤاد دعبول (ال��رم��ال) بـ
 1:20:20د.
وعند الصبيان  15 – 14سنة ،وفي
 50مترًا حرة ،فاز انطوني صعيبي
(الرمال) بـ  26:77ث .وفي  400متر
ّ
متنوع ،فاز نيقوال بخعازي
فردي
(الجمهور) بـ  5:29:93د.
ول � � ��دى ال� �ف� �ت� �ي ��ان  17 – 16س �ن��ة،
ف ��از ش��ارل��ي س�لام��ة (أك��وام��اري �ن��ا)

ب � �ـ  25:71ث ،ف� ��ي  50م� �ت� �رًا ح� ��رة.
وف ��ي  400م�ت��ر ف ��ردي م �ت �ن��وع ،ف��از
انطوني غصن (رمال) بـ  5:09:39د.
وفي  100متر ظهرًا ،فاز أالن داغر
(الجمهور) بـ  1:06:17د.
ام��ا ف��ي فئة ال��رج��ال ف��وق  18سنة،
وف ��ي  50م �ت �رًا ح � ��رة ،ف ��از م�ح�م��ود

دع�ب��ول (ال��رم��ال) ب�ـ  25:56ث .وفي
 400متر ف��ردي متنوع ،فاز مارون
واك��د (رم ��ال) ب�ـ  4:59:55د ،محققًا
رقمًا قياسيًا .وفي  100متر ظهرًا،
فاز واكد ايضًا بـ  1:05:31د.
ام��ا ل��دى الحديثات  9 – 8سنوات،
وفي  50مترًا حرة ،فازت كريستال

جينيفر رزق الله في سباق  100متر ظهرًا (سركيس يرتسيان)

اخبار رياضية
اليوم نهائي
كأس التحدي

ف�غ��ال��ي (اك��وام��اري �ن��ا) ب �ـ  36:58ث.
وف ��ي  100م�ت��ر ظ �ه �رًا ،ف ��ازت س��ارة
عبد الباقي (النجاح) بـ  1:37:88ث.
وعند الطفالت  11 – 10سنة ،وفي
 50م �ت �رًا ح� ��رة ،ف �ق��د ف� ��ازت ري�ب�ي�ك��ا
م��زه��ر (أك ��وام ��اري� �ن ��ا) ب �ـ  31:27ث.
وف ��ي  100م�ت��ر ظ �ه �رًا ،ف ��ازت غ��اي��ل
غصن (الرمال) بـ  1:29:17د.
ول� ��دى ال �ص �غ �ي��رات  13 – 12س�ن��ة،
وفي  50مترًا حرة ،فازت ليا بسام
(ال �ج��زي��رة) ب �ـ  31:41ث .وف ��ي 100
م �ت��ر ظ� �ه� �رًا ،ف � ��ازت ه �ب��ة ال��دوي �ه��ي
(أكوامارينا) بـ  1:17:97د.
وع� �ن ��د ال �ص �ب ��اي ��ا  15 – 14س �ن��ة،
وف� ��ي  50م �ت �رًا ح � ��رة ،ف � ��ازت س ��ارة
الخطيب (النجاح) بـ  28:27ثانية
(رق� � � ��م ق � �ي� ��اس� ��ي) .وف� � ��ي  400م �ت��ر
متنوعة ،ف��ازت غابرييال الدويهي
(اك ��وام ��اري� �ن ��ا) ب� �ـ  5:24:91د (رق ��م
ق� �ي ��اس ��ي) .وف � ��ي  100م �ت ��ر ظ �ه �رًا،
ف��ازت الخطيب ايضًا بـ  1:14:02د.
وفي البدل  100 × 4مترًا ح��رة ،فاز
اكوامارينا بـ  4:37:07دقائق (رقم
قياسي) .وف��ي  50مترًا ح��رة ،فازت
جينيفر رزق الله (الرمال) بـ 29:33
ث .وفي  400متر متنوعة ،فازت لني
بيطار (ال��رم��ال) بـ  6:06:14د .وفي
 100م�ت��ر ظ �ه �رًا ،ف ��ازت رزق ال �ل��ه بـ
 1:12:20د (رقم قياسي).

حسم الصداقة حامل اللقب قمة املرحلة الثامنة في
الدوري اللبناني لكرة القدم للصاالت ،بتغلبه على
ضيفه الجيش اللبناني  .1-3سجل للصداقة كامل
الياس وكريم ابو زيد والصربي بوريس سيزمار،
وللجيش محمد ابو زيد.
وب�ه��ذا ال�ف��وز ارت�ق��ى ال�ص��داق��ة ال��ى ص��دارة الترتيب
ال � �ع ��ام ب��رص �ي��د  19ن �ق �ط��ة وب � �ف� ��ارق االه� � � ��داف ع��ن
ال�ج�ي��ش ،اال ان��ه ي�م�ل��ك م �ب��اراة م��ؤج�ل��ة م��ن امل��رح�ل��ة
السادسة مع جامعة القديس يوسف.
واستعاد بنك بيروت الثالث ت��وازن��ه بعد سقوطه
�وز
ف ��ي امل��رح �ل��ة امل��اض �ي��ة ام � ��ام ال �ج �ي��ش ،ف �ع ��اد ب �ف� ٍ
سهل م��ن مجمع الرئيس نبيه ب��ري ،على مضيفه
ال�ح�ل��وس�ي��ة ص��اح��ب االخ �ي��ر بنتيجة  .3-10سجل
ل�ل�ف��ائ��ز ع�ل��ي ط�ن�ي��ش ( )2وال �ب��رازي �ل��ي رودول � ��ف دا
ك��وس�ت��ا ( )2وس��ام��ر رس�ل�ان ( )3وط��ون��ي ض��وم��ط
واحمد خير الدين وايلي بيطار ،وللخاسر عبدالله
الدبس وحسني نصرالله ورشاد غساني.
بدوره ،عاد فريق جامعة القديس يوسف للمنافسة
على اح��د م��راك��ز املقدمة ب�ف��وزه ال�لاف��ت على ملعبه
على ضيفه بلدية الغبيري  .3-6سجل ل�لأول علي
ضاهر ( )2وميشال متى وان��دري��ه ن��ادر ( )2وج��اد
خيرالله ،وللثاني محمد عالمة (.)3
كذلك ،فاز الجامعة االميركية للعلوم والتكنولوجيا
ع�ل��ى ب�ل��دي��ة ح ��ارة ح��ري��ك  ،6-11وال �ش��وي �ف��ات على
ال��رب �ي��ع  ،2-5ب�ي�ن�م��ا ت �ع��ادل ط��راب �ل��س ال�ف�ي�ح��اء مع
الجامعة االميركية للثقافة والتعليم .1-1
(االخبار)

استراحة
41 75 01 0 s u d o k u

كلمات متقاطعة 1 5 1 0

ي�س�ت�ض�ي��ف م�ل�ع��ب ال �ع �ه��د ،ال �ي��وم،
ال�س��اع��ة  ،15.30امل �ب��اراة النهائية
ملسابقة كأس التحدي األولى لكرة
ال� �ق ��دم ،وال �ت ��ي ت �ج�م��ع ب�ي�ن ف��ري�ق��ي
ال� �ت� �ض ��ام ��ن ص � ��ور واالج� �ت� �م ��اع ��ي.
وك � � � � ��ان االج� � �ت� � �م � ��اع � ��ي ق � � ��د أخ � � ��رج
األنصار في الدور نصف النهائي
ب � �ف� ��وزه ع �ل �ي��ه  ،0-1ب �ي �ن �م��ا ت��أه��ل
ال� �ت� �ض ��ام ��ن ع� �ل ��ى ح� �س ��اب ال� �س�ل�ام
زغرتا بفوزه .1-2

لقب الشطرنج الخاطف
لألنصار
أح ��رز ن ��ادي األن �ص��ار ل�ق��ب بطولة
األندية للشطرنج الخاطف بفوزه
ب�ج�م�ي��ع م �ب��اري��ات��ه ال �س �ب��ع ،بينما
ج��اء ن��ادي ب�ي��روت للتنمية ثانيًا،
والفرير فرن الشباك ثالثًا.
وش � � � � � � ��ارك ف� � � ��ي ال� � �ب� � �ط � ��ول � ��ة ال � �ت� ��ي
اس� �ت� �ض ��اف� �ه ��ا ن � � � ��ادي م � � ��ار روك� � ��ز
القليعات  14ناديًا.
وق� � � ��اد ال � �ف� ��ري� ��ق ال � �ف� ��ائ� ��ز األس � �ت� ��اذ
ال� ��دول� ��ي ف� � ��ادي ع� �ي ��د ،إل � ��ى ج��ان��ب
ط��ون��ي قسيس وع�م��رو ال�ج��اوي��ش
وع �ب ��د ال �ع��زي��ز امل �ح �م��ود وم � ��روان
نصار.

اختتام بطولة
لبنان لكرة الطاولة
اخ� �ت� �ت� �م ��ت ب � �ط ��ول ��ة ل � �ب � �ن ��ان ل� �ك ��رة
الطاولة التي نظمها اتحاد اللعبة
ع �ل��ى ط � ��اوالت ن� ��ادي م ��ون الس ��ال،
ب�م�س��اب�ق��ة زوج ��ي ال�ن��اش�ئ�ين ال�ت��ي
أس � �ف� ��رت ع� ��ن ف � ��وز م �ح �م��د ف�ح��ص
(ال �ب��راع��م ال�ن�ب�ط�ي��ة) ورال� ��ف ه�م��در
(بلو ستارز) باللقب على حساب
كامل أخضر وباسل حرب (البراعم
النبطية) بنتيجة .0-3
وف��ي فئة زوج��ي ال�ن��اش�ئ��ات ،ف��ازت
ب��ات��ري �س �ي��ا ح �م �ص��ي (ال �ج �م �ه��ور)
وم�ي�ش�ل�ين ح�ن��ا (األدب وال��ري��اض��ة
ك �ف��رش �ي �م��ا) ع �ل��ى ال �ش �ق �ي �ق �ت�ين آن��ا
م��اري��ا ون�ي�ن��ا م��ارك �ي��ري��ان (ش�ب��اب
الفوار) بنتيجة .2-3
(األخبار)

أفقيا

ّ
تلقب ببالد الشمس – عبودية –  -2سياسي روسي راحل ومن رجال الثورة
-1دولة آسيوية
ُيعتبر املؤسس الحقيقي لإلتحاد السوفياتي – قطع من الثوب –  -3باليا وتجارب – مسألة
أو مشكلة أو دعوى –  -4ثرثار أو من ُي ّ
حدث الناس بأقوال اآلخرين فيهم لإلفساد وإيقاع
الفتنة بينهم – راية وبيرق –  -5سياسي ورئيس جمهورية إندونيسي راحل – مرتفع من
متعلم – بريق وملعان – ّ -7
ّ
تهيأ للحملة في الحرب – باطن الكتف
األرض –  -6جاهل وغير
ُ
– ثبت في موضعه –  -8مدينة فرنسية – طبيب –  -9إستعمل من الثياب وغيرها ما يفتخر
به – الخندق املحفور في األرض –  -10من سهول لبنان

عموديًا

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ��ان ��ات ص �غ �ي��رة .م ��ن ش ��روط
اللعبة وضع األرق��ام من  1إلى 9
ضمن ال�خ��ان��ات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.

ّ
ُ
 -1عاصمة ال �ب��اراغ��واي ت�ع��د م��ن أق��دم م��دن أم�ي��رك��ا الجنوبية –  -2سحق ودق وف� ّ�ت – رخو
باألجنبية – مدينة تونسية –  -3ماركة آالت موسيقية معروفة – غربل الدقيق –  -4مدينة
ْ
وظن – للتعريف –  -6حرف نصب – ّ
ألح عليه باملسألة
تونسية –  -5ظرف بمعنى وسط – شك
ّ
ّ
أو وبخ بالكالم – تلميذ مدرسة –  -7أفئدة – هرس ودق أشد الدق –  -8عملية تحويل الطعام
ف��ي امل�ع��دة – بلدة لبنانية بقضاء ص��ور –  -9إلهي وخالقي – ذك��ر امل��اع��ز – إل��ه الشمس عند
املصريينّ –  -10مسجد في القدس ّ
شيده عبد امللك بن م��روان ف��وق صخرة امل�ع��راج وه��و من
روائع فن البناء والزخرفة اإلسالميني

مشاهير

حلول الشبكة السابقة

1

أفقيا
ُ ُ
وب – ملف – ّ -4
 -1صفارة الخطر –  -2دهوك – ديجون –  -3قد – ّ
عدونا – ا ا –  -5ام – النلنل – -6
ّ
تنور –  -9ان – نمس – أما –  -10مجلس ّ
الرازي – ّ -7
النواب
حمال – هر – رض –  -8لبنان –
عموديًا
ّ
 -1صدقة – أحالم –  -2فهد – املبنج –  -3او – عمران –  -4ركود – األنس –  -5بواز – نما –  -6إد –
ّ
نليه – سل –  -7ليمان – رت –  -8خجل – لي – ناو –  -9طوفان – روما –  -10رن  -اإلضراب

حل الشبكة 1509

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

1510
7

8

9

10

11

ّ
أهم
بمراسالته مع
مجموعة من
إشتهر
.)1949أنتج
اللبنانية
(-1862
فيلملي
شركةمصر
بريطانيا في
لبناني مالك
ومنتج لملك
الممثل األعلى
مخرج
المدبلجة ُ
األولى العربي .يمتلك قناة
العالمية العالم
الدبلجة في
الحرب
خاللرائد
عليعتبر
وي
المسلسالتحسين بن
شريف مكة
حسن الصوت ■  = 7+10+5+1أحزان ■  = 11+4+9سهل
«هي»
طائر
العربية
= 3+8+2+6
المرأة
 = 7+2+1+4+5صحراء في فلسطين ■  = 11+3+10+9غفور ■  = 6+8للندبة
الفهم
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الدولية
الرياضة
ّ

ينظر البرتغاليون حاليًا لرونالدو
على أنه أفضل من أوزيبيو وفيغو
(بيتر مولي ــ أ ف ب)

ال يمكن أحدًا الشك بأن البرتغالي كريستيانو رونالدو قد وصل
حاليًا الى مرحلة التكامل الكروي ،فاألداء الذي ّ
يقدمه وتخطيه لرقم
أهداف مواطنه «األسطورة» أوزيبيو يدل على ذلك .أمل الجماهير
البرتغالية في مونديال  2014مترتب عليه

البرتغاليون لكريستيانو رونالدو

أنت مصدر قوتنا
هادي أحمد
يثنون عليه دائمًا في البرتغال .النجم
ك��ري�س�ت�ي��ان��و رون ��ال ��دو أص �ب��ح أف�ض��ل
من مواطنيه أوزيبيو ولويس فيغو.
هكذا ُينظر إليه في «برازيل أوروب��ا».
ت �ج��اوز االث� �ن ��ان م �ع��ًا وت �ص��در ق��ائ�م��ة
ه��داف��ي املنتخب البرتغالي .ك��ان هذا
األمر متوقعًا.
«شرف لي أن أتجاوز أحد أكبر العبي
ال � �ك ��رة ف ��ي ال� �ب ��رت� �غ ��ال» ،ه� �ك ��ذا ي �ق��ول
رونالدو .مع كل النظرة الفوقية التي
يتسم بها هذا النجم ،إال أنه يتواضع
دائ �م��ًا أم� ��ام ع�م��ال�ق��ة ال �ك��رة ال�س��اب�ق�ين
ف��ي ب�ل�اده وخ��ارج�ه��ا .ال يمكنه إال أن
ي�ت��واض��ع أم��ام�ه��م .ال تنقصه مشاكل
م��ع ص�ح��اف��ة ب�ل�اده ،تكفيه الصحافة
العاملية التي لم ترحمه يومًا.
وإذ ينظر ال�ب�ع��ض إل��ى ع��دم إمكانية
م �ق��ارن��ة رون ��ال ��دو ب��ال�لاع �ب�ين ال�ك�ب��ار
ال �س��اب �ق�ين م �ث��ل ال �ب��رازي �ل��ي ب�ي�ل�ي��ه أو
األرجنتيني دييغو مارادونا ،فإن ذلك
ب�س�ب��ب ض�ع��ف ال ��وص ��ول إل ��ى م��راح��ل
م�ت�ق� ّ�دم��ة ف��ي ال�ب�ط��والت ال�ع��امل�ي��ة .ففي
بطولة أوروب��ا  ،2004عندما اعتمدت
ال�ب��رت�غ��ال ب�ش�ك��ل ك�ب�ي��ر ع�ل��ى الثنائي
املخضرم فيغو وروي كوستا ،تمكن
رونالدو من الظهور بشكل قوي ،وكان
قريبًا من إح��راز اللقب ل��وال الخسارة
امل �ف��اج �ئ��ة أم � ��ام ال �ي��ون��ان ف ��ي امل� �ب ��اراة
النهائية .ت��رك رون��ال��دو ال�ش��اب آن��ذاك
امل �ل �ع��ب ب��اك �ي��ًا ،رغ� ��م اخ �ت �ي ��اره ض�م��ن
التشكيلة املثالية للبطولة بعد إحراز
ه ��دف�ي�ن ف� �ق ��ط ،وإذا ك � ��ان ه � ��ذا ال �ع��دد
ق��د تسبب بخيبة أم��ل ل��رون��ال��دو ،إال
أن خ�ي�ب��ة األم� ��ل زادت ف��ي ال �ب �ط��والت
ال �ك �ب��رى ال �ث�ل�اث ال �ت��ال �ي��ة ح �ي��ث أح ��رز
هدفًا واح �دًا في بطولة أوروب��ا ،2008
كما أحرز هدفًا واحدًا في كأس العالم
 2006وآخ� ��ر ف��ي ك ��أس ال �ع��ال��م .2010
وب�م�ق��ارن�ت��ه ال��دائ �م��ة م��ع األرجنتيني
ل �ي ��ون �ي ��ل م� �ي� �س ��ي ،ال ي �ظ �ه��ر األخ� �ي ��ر
بأفضل حال من «الدون» ،مع منتخبه
لم يقدم أي شيء يذكر حتى اآلن.
م ��ا ي �ش �ف��ع ل �ـ«م��اك �ي �ن��ة األه� � � ��داف» ف��ي
ب�ل�اده ه��و تخطيه رق��م أوزي�ب�ي��و ،وإن
كان معظم هذه األه��داف في مباريات
ال �ت �ص �ف �ي��ات .أص� �ب ��ح اآلن ف ��ي ب�ل�اده
أس � �ط� ��ورة .ت �خ �ط��ي ه� ��ذا ال ��رج ��ل ليس
ً
ً
س �ه�لا ،إال أن��ه ك��ان سيحصل ع��اج�لا
ً
أو آج�ل��ا .ف�ف��ي م �ب��ارات��ه أم ��ام إي��رل�ن��دا
الشمالية ضمن تصفيات كأس العالم
 ،2014التي انتهت بفوزه  ،2-4سجل
«ال��دون» ثالثية تاريخية منقذًا بذلك
منتخبه من الخسارة ،وخصوصًا أنه
كان يلعب بنقص عددي رافعًا رصيده
الى  43هدفًا ليصبح الثاني بعد بدرو
باوليتا الذي سجل .47
ان� �ه ��ال ع �ل �ي��ه امل ��دي ��ح ،وك ��ان ��ت م�ع�ظ��م
ال �ص �ح��اف��ة ال �ب��رت �غ��ال �ي��ة ت �ت �ش��اب��ه ف��ي
عناوينها .صحيفة «ريكورد» وصفته
ب� �ـ«ال�ل�اع ��ب ال �ع �ظ �ي��م» ،ف �ي �م��ا ع�ن��ون��ت
صحيفة «آب��وال» أنه «الالعب األفضل
ف��ي ال�ع��ال��م» ،فيما أوردت «بوبليكو»
أن��ه «امل�ن�ق��ذ» .ف��ي ه��ذا ال��وق��ت ،استغل
امل��داف��ع البرتغالي بيبي ،زم�ي��ل «سي
آر  »7في ريال مدريد ،الفرصة ليقول:
«رون � ��ال � ��دو ع�ل�ام ��ة ف ��ارق ��ة ف ��ي ت��اري��خ
الكرة البرتغالية ،إنه العب نموذجي،
ومحترف مثالي» .إن ك��ان ك�لام بيبي
يتعارض مع بعض البرتغاليني الذين
يرون أن فيغو هو الرقم  1في البرتغال،

جاء األخير لينضم الى القافلة ذاتها
ويقول ان رونالدو أفضل البرتغاليني
وأفضل العب في العالم .لربما اقتنع
فيغو بذلك بعدما قطعت عدد أهداف
رون � ��ال � ��دو أرق � ��ام � ��ه ،وه � ��و ال � � ��ذي ك ��ان
ينتقده ب�ين الفينة واألخ� ��رى سابقًا.
لكن ما حصل أخيرًا بات ُي ّ
صعب على
نجم برشلونة وري��ال مدريد السابق
االختباء فيه خلف اصبعه.
ً
«ه ��و أح ��د أك �ث��ر ال�لاع �ب�ين ت �ك��ام�لا في
التاريخ» ،يسجل برأسه وقدميه ومن
امل �ن��اط��ق ال�ق��ري�ب��ة وال �ب �ع �ي��دة ويصنع
األهداف ،وهو متخصص في الركالت
ال� �ح ��رة امل �ب ��اش ��رة وق � ��وي ال�ش�خ�ص�ي��ة
وبات يدافع بقوة أيضًا.
لم يدع رونالدو أي فريق أو منتخب،
مهما ك��ان صعبًا ،شباكه نظيفة .من
بايرن ميونيخ وبرشلونة الى هولندا
وإس �ب��ان �ي��ا .ف ��ي ش �ب��اك «امل � ��ات � ��ادور»،
ُص�ن��ف أح��د أه��داف��ه ال��ذي ل��م يحتسب
لسذاجة م��ن قبل زميله ن��ان��ي ،أفضل
األهداف التي سجلها يومًا.
املسألة منطقية ج �دًا ،ال��ذي��ن يشككون
ب �م��وه �ب��ة رون� ��ال� ��دو وق� ��درات� ��ه ه ��م من
ي�خ�ش��ون��ه ع�ل��ى ف��رق �ه��م .ال�خ�ش�ي��ة هنا
تتحول الى كراهية ،وبالتالي يكرهونه
وينكرون ما يقدمه حتى عندما يرون
ّ
إبداعًا قل نظيره أمام أعينهم.
ف � � ��ي ص� � � �غ � � ��ره ،ع� � �ن � ��دم � ��ا ك � � � ��ان الع � �ب ��ًا
ل�س�ب��ورت�ن��غ ل�ش�ب��ون��ة ،ب ��زغ ن�ج�م��ه في
مباراة ودية أمام مانشستر يونايتد،
اذ ش �ك��ل م �ص��در إزع � ��اج ك�ب�ي��ر ل��دف��اع
م ��ان� �ش� �س� �ت ��ر وال� � � �ح � � ��ارس ال� �ف ��رن� �س ��ي
ف��اب �ي��ان ب ��ارت �ي ��ز .ه �ن��ا ق� ��رر «ال �س �ي��ر»
االس �ك��وت �ل �ن��دي أل �ي �ك��س ف�ي��رغ�ي�س��ون
التعاقد معه بعدما نصحه الجميع،
ب�م��ن ف�ي�ه��م الع �ب��وه« ،ب��أن��ه ل��ن ّ
يخيب
أم �ل �ن��ا ف ��ي ال �ب �ط��والت ال �ك �ب��رى أب � �دًا».
راه � ��ن ع �ل �ي��ه ،ل �ك �ن��ه خ� ��رق ال �ت��وق �ع��ات
وح �ق��ق ق �ف��زة س��ري �ع��ة .ف�ف��ي ح�ي�ن ك��ان
يجب عليه االنتظار لفترة أطول على

أشاد بيبي برونالدو ،واصفًا إياه بأنه
عالمة فارقة في تاريخ البرتغال
دكة االحتياط بحسب ما قيل وقتها،
أث�ب��ت العكس واس�ت�ف��اد بشكل ممتاز
من الفرصة التي أتيحت له.
الجميع كانوا ينتظرون رؤية رونالدو
في مباراة اليوم أم��ام البرازيل .كانت
ستحصل مبارزة قوية ومبكرة بينه
وب�ي�ن ن�ج��م ب��رش�ل��ون��ة ال�ح��ال��ي نيمار.
إال أن النجم البرتغالي لم يتمكن من
السفر برفقة بعثة منتخب ب�لاده إلى
بوسطن لخوض املباراة الودية وذلك
ب�س�ب��ب امل �ش��اك��ل ال�ب��دن�ي��ة ال �ت��ي ع��ان��ى
م�ن�ه��ا م�ن��ذ ب��داي��ة األس �ب��وع وأج�ب��رت��ه
على الغياب عن تدريب البرتغال.
يرتقب الجميع في البرتغال منافسة
رون� ��ال� ��دو ل�ج�م�ي��ع ن �ج��وم امل ��ون ��دي ��ال.
ي��أم �ل��ون ع �ب��ره ال ��وص ��ول ال ��ى م��راح��ل
م�ت�ق��دم��ة ب��ال�ح��د األدن � ��ى .ن�ف��س شعار
ال �ح �م �ل��ة ال� �ت ��ي أط �ل �ق �ه��ا ن� �ج ��وم ري ��ال
م ��دري ��د ل �ح��ث م�ش�ج�ع�ي�ه��م ع �ل��ى م��لء
مدرجات ملعب «سانتياغو برنابيو»
مل ��ؤازرت� �ه ��م ف ��ي إي � ��اب ن �ص��ف ن�ه��ائ��ي
ب�ط��ول��ة دوري أب �ط��ال أوروب� ��ا امل��وس��م
امل��اض��ي أم ��ام ب��وروس �ي��ا دورت �م��ون��د،
سيكون شعار الجماهير البرتغالية
ف ��ي امل ��ون ��دي ��ال امل �ق �ب ��ل :ك��ري �س�ت�ي��ان��و
رونالدو «مصدر قوتنا هو أنت».

نتائج تصفيات كأس العالم  2014والمباريات الدولية الودية
تصفيات أوروبا
 املجموعة االولى:ويلز  -صربيا 3-0
فيليب ديورديفيتش ( )8والكسندر كوالروف
( )39والزار ماركوفيتش (.)55
مقدونيا  -اسكوتلندا 2-1
 الترتيب: -1بلجيكا  22نقطة من  8مباريات
 -2كرواتيا  17من 8
 -3صربيا  11من 9
 -4اسكوتلندا  8من 9
 -5مقدونيا  7من 8
 -6ويلز  6من 8
 املجموعة الثانية:ايطاليا – تشيكيا 1-2
ل�ي�ب��ور ك� ��وزاك ( )19لتشيكيا ،وج�ي��ورج�ي��و
كييليني ( )51وماريو بالوتيللي ( 54من ركلة
جزاء) اليطاليا.
ارمينيا  -الدنمارك 1-0
مالطا – بلغاريا 2-1
 الترتيب: -1ايطاليا  20من ( 8تأهلت)
 -2بلغاريا  13من 8
 -3الدنمارك  12من 8
 -4تشيكيا  9من 8
 -5ارمينيا  9من 8
 -6مالطا  3من 8
 املجموعة الثالثة:جزر فارو  -املانيا 3-0
بير ميرتساكر ( )23ومسعود اوزيل ( 74من
ركلة جزاء) وتوماس مولر (.)84
النمسا – ايرلندا 0-1
كازاخستان – السويد 1-0
 الترتيب: -1أملانيا  22من 8

 -2السويد  17من 8
 -3النمسا  14من 8
 -4ايرلندا  11من 8
 -5كازاخستان  4من 8
 -6جزر فارو  0من 8
 املجموعة الرابعة:اندورا – هولندا 2-0
روبن فان بيرسي ( 50و.)54
املجر  -استونيا 1-5
رومانيا  -تركيا 2-0
 الترتيب: -1هولندا  22من ( 8تأهلت)
 -2املجر  14من 8
 -3تركيا  13من 8
 -4رومانيا  13من 8
 -5استونيا  7من 8
 -6اندورا  0من 8
 املجموعة الخامسة:النروج  -سويسرا 2-0
فابيان شار ( 12و.)51
ايسلندا – البانيا 1-2
قبرص  -سلوفينيا 2-0
 الترتيب: -1سويسرا  18من 8
 -2ايسلندا  13من 8
 -3سلوفينيا  12من 8
 -4النروج  11من 8
 -5البانيا  10من 8
 -6قبرص  4من 8
 املجموعة السادسة:روسيا  -اسرائيل 1-3
ف��اس�ي�ل��ي ب�ي��روزي�ت�س�ك��ي ( )50وال�ك�س�ن��در
ك��وك��وري��ن ( )52ودي�ن��س غلوشاكوف ()74
لروسيا.
لوكسمبور  -ايرلندا الشمالية 2-3

 الترتيب: -1روسيا  18من 8
 -2البرتغال  17من 8
 -3اسرائيل  12من 8
 -4ايرلندا الشمالية  6من 8
 -5لوكسمبور  6من 8
 -6اذربيجان  5من 8
 املجموعة السابعة:سلوفاكيا  -البوسنة والهرسك 2-1
م��اري��ك هامسيك ( )42لسلوفاكيا ،وارم�ي�ن
بيكاكسيتش ( )70وايزيت هايروفيتش ()78
للبوسنة.
ليتوانيا – ليشتنشتاين 0-2
اليونان  -التفيا 0-1
 الترتيب: -1البوسنة  19من 8
 -2اليونان  19من 8
 -3سلوفاكيا  12من 8
 -4ليتوانيا  8من 8
 -5التفيا  7من 8
 -6ليشتنستاين  2من 8
 املجموعة الثامنة:اوكرانيا – انكلترا 0-0
سان مارينو  -بولونيا 5-1
 الترتيب: -1انكلترا  16من 8
 -2اوكرانيا  15من 8
 -3مونتينيغرو  15من 8
 -4بولونيا  13من 8
 -5مولدافيا  5من 8
 -6سان مارينو  0من 8
 املجموعة التاسعة:بيالروسيا – فرنسا 4-2
ايغور فيليبنكو ( )32وتيموفاي كاالشيف
( )57لبيالروسيا ،وفرانك ريبيري ( 47و)64
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الفورموال 1

كرة المضرب

رايكونن يسلك
طريق العودة إلى فيراري

حصل نادال نظير فوزه ،على جائزة
قدرها ً 2,6مليون دوالر ،إضافة إلى مليون
دوالر ،مكافأة له على سلسلة انتصاراته
هذا املوسم على املالعب األميركية،
كما كانت الحال بالنسبة إلى سيرينا
وليامس.

أشاد ديوكوفيتش بنادال بقوله:
«نجاح العب عمره  27عامًا في إحراز
 13لقبًا في البطوالت األربع الكبرى
أمر مذهل .أقصد أن ما حققه الالعب
في مشواره حتى اآلن يجعل الجميع
يحترمونه ،وال جدال في ذلك».

نادال ِّ
يتوج موسمه ّ
املميز بلقب «فالشينغ ميدوز»
أك� � ��د اإلس � �ب� ��ان� ��ي راف � ��اي � ��ل ن � � ��ادال،
املصنف ثانيًا ،أن امل��وس��م الحالي
ف � ��ي ك � � ��رة امل� � �ض � ��رب ه � ��و م��وس �م��ه
بامتياز عندما أح��رز لقب بطولة
«فالشينغ ميدوز» األميركية ،آخر
البطوالت األربع الكبرى ،إثر فوزه
على الصربي نوفاك ديوكوفيتش
األول  6-3 2-6و 4-6و ،1-6ف��ي
املباراة النهائية.
وك � ��ان � ��ت ال� �غ� �ل� �ب ��ة ف� � ��ي امل� ��واج � �ه� ��ة
ال�س��اب�ع��ة وال �ث�لاث�ين (رق ��م قياسي
ف��ي ال�ع�ص��ر ال�ح��دي��ث ب�ين الع�ب�ين)
لنادال ،رافعًا رصيده الى  22فوزًا
مقابل  15هزيمة.
وع� � � �ل � � ��ى غ� � � � � � ��رار ن � � �ه� � ��ائ� � ��ي ف � � � ��ردي
ال� � �س� � �ي � ��دات ال � � � ��ذي ان � �ت � �ه� ��ى ب� �ف ��وز
األم�ي��رك�ي��ة سيرينا ول�ي��ام��س على
ال�ب�ي�لاروس�ي��ة ف�ي�ك�ت��وري��ا أزارن �ك��ا،
ج �م �ع ��ت امل � � �ب� � ��اراة ال� �ن� �ه ��ائ� �ي ��ة ب�ين
امل�ص�ن�ف�ين األول �ي��ن وان �ت �ه��ت ب�ف��وز
الثاني ال��ذي سيقلص ال�ف��ارق الى
ن �ح��و  120ن �ق �ط��ة ف ��ي ال�ت�ص�ن�ي��ف

ال� �ع ��امل ��ي ال� �ج ��دي ��د وأص � �ب� ��ح ع�ل��ى
ال � �ط� ��ري� ��ق ال� �ص� �ح� �ي ��ح الس� �ت� �ع ��ادة
صدارة التصنيف ألن ديوكوفيتش
مطالب ب��ال��دف��اع ع��ن ن�ق��اط عديدة
ح �ص��ل ع�ل�ي�ه��ا ف ��ي أواخ � ��ر امل��وس��م
عندما كان اإلسباني غائبًا بداعي
اإلص��اب��ة واس�ت�م��ر غ�ي��اب��ه  8أشهر
حتى شباط.
ول � � ��م ت � �خ ��ال ��ف ال� �ن� �ت� �ي� �ج ��ة ق ��اع ��دة
النهائيات العشرين السابقة حيث
ف� ��از  19م� ��رة ال�ل�اع ��ب ال � ��ذي أح ��رز
املجموعة األولى.
ً
وك��ان ديوكوفيتش ق��د ت��وج بطال
ف��ي البطولة األم�ي��رك�ي��ة ع��ام 2011
ع �ل��ى ح �س��اب ن � ��ادال ب ��ال ��ذات حني
ت�غ�ل��ب ع�ل�ي��ه  2-6و 4-6و 7-6و-6
 ،1ووص� ��ل ال ��ى امل� �ب ��اراة ال�ن�ه��ائ�ي��ة
فيها  5مرات في  8مشاركات ،وقد
خسر في نهائي العام املاضي أمام
البريطاني اندي موراي الذي خرج
هذه املرة من ربع النهائي.
وأحرز الصربي ( 26عامًا)  37لقبًا

في مسيرته االحترافية (م��ن أصل
 58نهائي) حتى اآلن ،منها  6في
البطوالت الكبرى ( 4في أوستراليا
امل� �ف� �ت ��وح ��ة أع � � � ��وام  2008و2011
و 2012و ،2013وواح��د في كل من
ويمبلدون االنكليزية وفالشينغ
ميدوز عام .)2011
م��ن جهته ،ع��رف ن ��ادال ( 27عامًا)
ط�ع��م ال �ف��وز ف��ي ف�لاش�ي�ن��غ م�ي��دوز
مرة واح��دة في  ،2010وكانت على
ح �س��اب دي��وك��وف�ي�ت��ش ب��ال��ذات في
النهائي حني تغلب عليه  4-6و7-5
و 4-6و ،2-6وه��و وص��ل ال��ى لقبه
الكبير الثالث عشر بعد لقب واحد
في بطولة ملبورن األوسترالية عام
 2009و 8ألقاب في روالن غاروس
الفرنسية بني  2005و 2013واثنان
في ويمبلدون عامي  2008و،2010
واللقب األميركي في .2010
وشهد ع��ام  2013ث�لاث مواجهات
بينهما ،ف��از اإلسباني ف��ي اثنتني
منها مقابل هزيمة.

األلعاب األولمبية
وس �م �ي��ر ن �ص��ري ( )70وب� ��ول ب��وغ �ب��ا ()73
لفرنسا.
جورجيا  -فنلندا 1-0
 الترتيب: -1اسبانيا  14من 6
 -2فرنسا  14من 7
 -3فنلندا  9من 7
 -4جورجيا  5من 7
 -5بيالروسيا  4من 7
تصفيات آسيا (إياب امللحق)
أوزب � �ك � �س � �ت� ��ان  -األردن  9-8ب ��رك�ل�ات
ال �ت��رج �ي��ح ( 1-1ف ��ي ال��وق �ت�ي�ن األص �ل��ي
واالضافي) ( 1-1ذهابًا).
¶ ت��أه �ل��ت األردن ال� ��ى امل �ل �ح��ق اآلس� �ي ��وي –
األميركي الجنوبي ملواجهة خامس تصفيات
أميركا الجنوبية.
تصفيات أفريقيا (الجولة األخيرة)
 املجموعة السابعة:مصر – غينيا 2-4
¶ تأهلت مصر الى امللحق الثالث
الحاسم.
مباريات دولية ودية
إسبانيا – تشيلي 2-2
روب��رت��و س��ول��دادو ( )38وخ�ي�س��وس نافاس
( )90السبانيا ،وادواردو فارغاس ( 5و)44
لتشيلي.
اليابان – غانا 1-3
كوريا الجنوبية  -كرواتيا 2-1
الصني  -ماليزيا .0-2

باخ يحقق حلمه ويفوز برئاسة اللجنة األوملبية
انتخب االمل��ان��ي ت��وم��اس ب��اخ كما
كان متوقعًا رئيسًا للجنة االوملبية
الدولية في بوينوس اي��رس خلفًا
ل�ل�ب�ل�ج�ي�ك��ي ج ��اك روغ ال� ��ذي بقي
ف��ي منصبه  12ع��ام��ًا .وح�ق��ق ب��اخ
ح �ل �م��ه ال �ق��دي��م ع �ن��دم��ا وص� ��ل ال��ى
اه� � ��م م� ��رك� ��ز ري� ��اض� ��ي ف� ��ي ال �ع��ال��م
م�ت�ف��وق��ًا ع�ل��ى ال �ت��اي��وان��ي تشينغ-
ك � ��وو وو ال � � ��ذي خ � ��رج م� ��ن ال � ��دور
االول ،وع�ل��ى السويسري دينيس
اوزف��ال��د والبورتوريكي ريتشارد
ك� � ��اري� � ��ون واالوك� � � ��ران� � � ��ي س �ي��رغ��ي
ب��وب �ك��ا وال� �س� �ن� �غ ��اف ��وري ن ��غ س�ي��ر
ميانغ .وأصبح باخ ( 59عامًا) ،اول
متوج بميدالية ذهبية في االلعاب
يصل ال��ى ه��ذا املنصب ،اذ ف��از في
ال��دور الثاني من تصويت زمالئه
االع � �ض � ��اء ف� ��ي ال �ل �ج �ن��ة االومل �ب �ي ��ة
ال� ��دول � �ي� ��ة ،م �ت �غ �ل �ب��ًا ع� �ل ��ى خ�م�س��ة
مرشحني آخرين سعوا إلى خالفة
البلجيكي ج ��اك روغ ال ��ذي تسلم
م �ه �م��ات��ه ق �ب��ل  12ع ��ام ��ًا .ول �ط��امل��ا
اعتبر ب��اخ ،حامل ذهبية الحسام
م ��ع م�ن�ت�خ��ب امل��ان �ي��ا ال �غ��رب �ي��ة في
ال�ع��اب  ،1976امل��رش��ح االوف ��ر حظًا
لخالفة روغ.
واص �ب��ح امل�ح��ام��ي ب ��اخ ع �ض �وًا في
ال�ل�ج�ن��ة ال��دول �ي��ة م�ن��ذ  1991وك��ان
نائبًا للرئيس ثالث م��رات كما انه
ت��رأس اللجنة القضائية .ك��ان باخ
م��ن اب ��رز مكافحي اف��ة املنشطات،
ودع� � � ��ا إل� � ��ى إي� � �ق � ��اف ال ��ري ��اض� �ي�ي�ن
ً
املتنشطني الرب��ع سنوات ب��دال من
اث �ن �ت�ين آن� � ��ذاك ف ��ي ال� �ع ��اب ال �ق��وى.

توماس باخ (دانيال غارسيا ــ أ ف ب)
ل�ك��ن م �ش��وار ب��اخ ن�ح��و ق�م��ة ال�ه��رم
االوملبي لم يكن مفروشًا بالورود،
خ � � �ص� � ��وص� � ��ًا ف � � � ��ي ظ � � � ��ل ت� �ش� �ك� �ي ��ك
ال �ص �ح��اف��ة امل �ح �ل �ي��ة ح� ��ول ق��درات��ه
لتسلم هذا املنصب.
وي �م �ل��ك ب� ��اخ ذك� ��ري� ��ات رائ� �ع ��ة ع��ن
بوينوس اي��رس ،حيث قلب فريقه
ت ��أخ ��ره  7-1ال � ��ى ف � ��وز ف ��ي ال �ل �ق��ب
ال�ع��امل��ي ل�ل�م�ب��ارزة ع��ام  .1975لكن
زيارته هذه املرة خيم عليها شبح
ت�ق��ري��ر اك��ادي�م��ي زع��م ان رياضيي
املانيا الغربية ،على غرار جيرانهم
ال� �ش ��رق� �ي�ي�ن ،ت� �ع ��اط ��وا امل �ن �ش �ط��ات
بطريقة ممنهجة ف��ي سبعينيات
القرن املاضي .ونفى باخ ادع��اءات

ع��ن وج ��وب م�ع��رف�ت��ه ب�م��ا يحصل،
قبل ان يعني لجنة برئاسة قاض
متقاعد للتحقيق ب��االم��ر .وتمكن
باخ من التغلب على مرشحني من
م�س�ت��وى رف �ي��ع ه��م ال�ب��ورت��وري�ك��ي
ري �ت �ش��ارد ك ��اري ��ون ع�ض��و اللجنة
االومل�ب�ي��ة ال��دول�ي��ة ورئ�ي��س اللجنة
املالية فيها والذي فاوض مع شبكة
«ان ب ��ي س ��ي» ع �ل��ى ح �ق��وق ال�ن�ق��ل
ال �ح �ص��ري��ة ف��ي ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة
اللعاب  ،2020واالوكراني سيرغي
بوبكا بطل القفز بالزانة السابق،
والتايواني تشينغ-كيو وو رئيس
االتحاد الدولي للمالكمة (ه��واة)،
وان جي سير ميانغ نائب رئيس
امل�ج�ل��س ال��ري��اض��ي ال�س�ن�غ��اف��وري
وال � �س� ��وي � �س� ��ري دن � �ي� ��س اوزف � ��ال � ��د
رئيس االتحاد الدولي للتجذيف.
وت � � �ن� � ��اوب ع� �ل ��ى رئ � ��اس � ��ة ال �ل �ج �ن��ة
االوملبية الدولية حتى اآلن تسعة
رؤس � ��اء ،ث�م��ان�ي��ة م�ن�ه��م م��ن ال �ق��ارة
االوروب �ي��ة ،وك��ان االميركي افيري
ب��رون��داي��ج االس�ت�ث�ن��اء ال��وح�ي��د في
الفترة من  1952حتى .1972
وكانت بوينوس ايرس قد شهدت
م �ن��ذ اي� ��ام اه ��م اج �ت �م��اع��ات للجنة
االومل�ب�ي��ة ال��دول �ي��ة ،ح�ي��ث اختيرت
ال ��دول ��ة امل�ض�ي�ف��ة الومل �ب �ي��اد 2020
وف � � � � ��ازت ط ��وك � �ي ��و ب � �ه� ��ذا ال � �ش ��رف
بحصولها على  60ص��وت��ًا مقابل
 36السطنبول في الجولة الثانية
من التصويت ،بعد ان كانت مدريد
ق��د خ��رج��ت م��ن الجولة االول��ى اثر
جولة تمايز مع اسطنبول.

باتت عودة السائق الفنلندي كيمي رايكونن
ً
الى فريقه السابق فيراري ،ال��ذي توج بطال
للعالم ف��ي صفوفه ع��ام  ،2007مسألة وقت
ليس إال ،بعدما تم االتفاق بني الطرفني.
وسيكون رايكونن زميل االسباني فرناندو
ال��ون �س��و ب �ط��ل ال �ع��ال��م م��رت�ي�ن ع��ام��ي 2005
و 2006ل�ي�ش�ك�لا ب��ال�ت��ال��ي أق� ��وى ث�ن��ائ��ي في
فريق واحد ،وهذا يعني التخلي عن خدمات
البرازيلي فيليبي ماسا بعد ثماني سنوات
مع حظيرة «الحصان الجامح».
وكان مسؤولو فيراري يفاضلون بني اإلبقاء
على ماسا أو التعاقد مع رايكونن أو سائق
ساوبر الواعد األملاني نيكو هالكينبرغ قبل
أن يقع خيارهم على الفنلندي الطائر.
وكان رايكونن يملك خيار البقاء في صفوف
«ل��وت��وس ري�ن��و» ،لكن الفريق لم يتمكن من
تقديم الضمانات ل��ه م��ن الناحيتني الفنية
واملادية للمنافسة على اللقب املوسم املقبل.
ك�م��ا أن ل��وت��وس خ�س��ر ج�ه��ود امل��دي��ر الفني
جيمس اليسون ملصلحة فيراري ،كما تأخر
الفريق في تسديد أجر رايكونن هذا العام.
وك � ��ان ف� �ي ��راري ق ��د اس �ت �غ �ن��ى ع ��ن راي �ك��ون��ن
واض� �ط ��ر ال� ��ى دف� ��ع ع� ��ام إض ��اف ��ي م ��ن أج ��ره
ك��ي يتعاقد م��ع ألونسو ع��ام  .2009ف��ي تلك
ال�ف�ت��رة ،ك��ان ال�ف��ري��ق يفضل امل�ح��اف�ظ��ة على
خ��دم��ات م��اس��ا ال� ��ذي ت �ف��وق ع �ل��ى راي �ك��ون��ن
ن�ق��اط��ًا ع��ام��ي  2008و ،2009ق�ب��ل أن يصاب
األخير إصابة بالغة في جمجمته في جائزة
املجر الكبرى.

أصداء عالمية
بالتر يدافع عن قطر 2022
أكد رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم
«الفيفا» ،السويسري جوزف بالتر ،في
معرض دفاعه عن اقتراحه بإقامة مونديال
قطر  2022في الشتاء ،بأنه ال يوجد نص
مكتوب يحتم إقامة العرس الكروي خالل
شهري حزيران أو تموز ،مشيرًا إلى أنه
يتعني على قارة أوروبا أن تدرك أنها ال
تستطيع أن تفرض رغبتها على سائر
الدول.وجاء كالم بالتر بعد الجدل الذي
اثاره اقتراحه الذي سيعرضه على اللجنة
التنفيذية للفيفا في اجتماعه املقبل في  3و4
تشرين االول املقبل ،وخصوصًا من
قبل االتحادات االوروبية التي ستتأثر
بطوالتها في حال اقامة املونديال في فصل
الشتاء.
بيد ان بالتر رد على هؤالء بالقول في
حديث ملوقع «اينسايد وورد فوتبول»
إن «أشد املعارضني لفكرة إقامة كأس
ّ
العالم في الشتاء وقعوا الوثيقة نفسها
ّ
التي وقعتها قطر عندما تقدمت بطلب
االستضافة والتي تشير في بندها 1.2.1
إلى أن النسخة الثانية والعشرين من كأس
العالم مقررة ان تقام في حزيران او تموز
من ناحية املبدأ .وأشدد على كلمة من ناحية
املبدأ؛ ألن النص ال يقول بتاتًا بأنه يجب على
البطولة ان تقام في هذين الشهرين ،وبالتالي
فإنه ليس شرطًا مجبرًا».

ّ
بالتوحد
ميسي مصاب
ذكر الدولي البرازيلي السابق روماريو على
«تويتر» ان النجم االرجنتيني ليونيل ميسي
مصاب بنوع من انواع التوحد ما يجعله
يحقق نتائج جيدة في امللعب ،ويجعله اكثر
تركيزًا من اآلخرين» .واضاف« :كان اسحق
نيوتن والبرت اينشتاين متوحدين بحدود
معينة .آمل ان يكون ميسي مثلهما ويستمر
في ان يقدم لنا كرة قدم جميلة».
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نزيه أبو عفش
يوميات ناقصة
المسكن
ُ
الجميع أخلدوا إلى النوم:
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
وبراعم الورد...
والشعراء ،والهراطقة ،والسكارى،
والطيور،
األوالد،
ُ
الجميع أخلدوا.
ََُ
َ ّ
ُ
اللصوص والقتلة واملصلون ..ساهرون.
وحدهم
ُ
ُ
ْ
َ
الخوف مسكن الجميع
ْ
ُ
واأللم.
الظالم
والخالدان أبدًا :
2012/6/20

أخاف على جحيمك

منذ منتصف األسبوع املاضي ،فتحت «ديزني الند» في طوكيو املجال أمام ّزوارها الرتداء األزياء الخاصة بأشهر
شخصيات «ديزني» ،مثل سندريال وميكي ماوس وعالء الدين ودونالد داك وغيرها .ومن املتوقع أن تشهد مدينة
املالهي األشهر في العالم نشاطات مماثلة حتى يحني موعد «هالوين» الذي يصادف في  31تشرين ّ
األول (أكتوبر)
مميزة في متاجرها ّ
املقبل .ومع اقتراب هذا العيد ،اعتادت «ديزني الند» حول العالم عرض بضائع ّ
صممت خصيصًا
للمناسبة( .يوشيكازو تسونو ــ أ ف ب)

التصدع ُ ..
ّ
كأنه ُ
جدار بيتي،
جدارك من
أخاف على
ِ
وينابيعك ومراعيك
حقولك
وعلى
ِ
ِ
أمالك أبي ،وأنا وار ُثها األوحدْ.
ُ
كأنها
ِ
ُ
والرصيف ،وشار ِة املرور .
والغيمة،
الطائر ،والشجر ِة،
أخاف على
ِ
ِ
ِ
وضحكة العاشق ،وضفيرة ْ
البنت .
وسرير املشفى،
املدرسة،
لوح
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
على ِ
ّ
َ
ّ
ّ
أخاف على عكاز ِة العاجز ،ولير ِة املتسول ،وزواد ِة الفقير .
ِّ
ْ
شيء...
شيء ،وكل
أخاف على كل
ٍ
ُ
أخاف ْ
فحسب.
ْ
ّ
يتوجب ّ
فيك
إذن ملاذا
علي ِ
ُ
أنت أ ّم الخسائر والويالت-
 َِ
ّ
َ
َ
ّ
امك على جبيني وركبتي  ..وأطلب غفرانك؟
أن أركع قد
ّ ُ ِ ّ ْ ُ
َ
ّ
يك بالدًا..
ملاذا يتوجب علي أن أسم ِ
ُ ّ
صلوات الخائفني
أنت التي لم ت َعلميني من
ِ
ِ
َ
َ
إال عبادت ِك وكراهيتك ؟ !..
.. ..
ُ
أخاف عليك؟
ُ
أخاف على جحيمك  ..وقبركْ.
ِ
ِ
2012/6/21

بانوراما

فوبيا الحجاب وصلت إلى بريطانيا؟
وشم جديد ألنجلينا
ّ
...سجل أنا عربي

فرشاة األسنان ملكافحة
فيروسات الجنس الفموي

رصدت عدسات كاميرات
الباباراتزي وشمًا جديدًا باللغة
العربية على يد النجمة أنجلينا
جولي (الصورة) اليمنى من دون
ّ
ّ
ماهيته،
أن تتمكن من تحديد
وفق ما ذكرت صحيفة «ديلي
ّ
ميل» البريطانية .وأضافت أن
املمثلة األميركية اختارت مكان
الوشم الجديد تحت الوشم
السابق بالعربية ،وهو عبارة
عن كلمة «العزيمة» .الكاميرات
ّ
تتبعت السفيرة الخاصة
لـ«املفوضية العليا لألمم املتحدة
لشؤون الالجئني» ()UNHCR
في مدينة سيدني األوسترالية
حيث تتابع تصوير فيلمها
ّ
الجديد  unbrokenالذي تتولى
ّ
إخراجه .يذكر أن عدد أوشام
جولي وصل إلى نحو .18

أكدت دراسة أجراها مركز الصحة
ّ
في جامعة تكساس األميركية أن
فرشاة األسنان تقي من األورام
السرطانية التي تصيب الفم
واملريء والعنق نتيجة فيروسات
الورم الحليمي  HPVالتي تلتقط
عبر الجنس الفموي .وذكرت
ّ
الدراسة أن قلة االعتناء بنظافة
الفم من بني أبرز مسببات هذه
ّ
السرطانات ،ألن من ال ينظفون
أسنانهم بالفرشاة واملعجون
يسجلون حاالت إصابة تفوق
نظراءهم بنسبة ،%56فيما
ّ
يسجل أصحاب أمراض اللثة
زيادة بنسبة اإلصابة بواقع
 .%51شملت الدراسة 3400
شخص تراوح أعمارهم بني 30
و 69عامًاّ ،
قدموا بيانات عن
صحة فمهم بني  2009و.2010

ّ
يتميز باحترام الخصوصية الدينية والعرقية
في خطوة مستغربة في بلد
واإلثنية ،منعت ّ
كلية «متروبوليتان برمنغهام» البريطانية الطالبات واملوظفات
ّ
ّ
والزائرات من ارتداء كل أشكال الحجاب ،بعدما قررت إدارتها أن «وجوههن يجب
أن تكون مكشوفة ألسباب أمنية» ،وفق ما ذكرت صحيفة «برمنغهام ميل» أمس.
ّ
وأكدت الصحيفة أن القرار أثار حفيظة الطالبات ،وتحديدًا املنقبات اللواتي
وصفه بعضهن بـ«املثير لالشمئزاز» .ونسبت الصحيفة إلى عميدة الكلية
ّ
كريستني برادوك قولها إن «الهدف هو حماية الطالب» ،نافية أن يكون هناك
ً
تمييز ،ومؤكدة وجود «سياسة واضحة للمساواة والتنوع في الكلية ،ونحن
ملتزمون توفير بيئة تعليمية آمنة للطالب».
ّ
وأوضحت برادوك أن القرار جاء في إطار «تطوير سياستنا لضمان أمن الطالب
ّ
التعرف إليهم بسهولة أثناء وجودهم
وجعل حمايتهم أولوية ،وهذا يتطلب
في كل أجزاء حرم
ّ
الكلية ،وبالتالي
على الجميع إزالة
أغطية الرأس
والقبعات والنقاب
والحجاب لتكون
وجوههم مرئية».
وتجدر اإلشارة
ّ
ّ
الكلية
إلى أن قرار
يأتي بعدما ناقش
البرملان البريطاني
يوم الجمعة املاضي
اقتراحًا يقضي
بمنع ارتداء البرقع
في البالد.

ّ
غواصة 007
بـ 860ألف دوالر
ّ
السيارة الغواصة
بيعت
الشهيرة التي استخدمت في
فيلم جايمس بوند «الجاسوس
الذي أحبني» ( )1977في مزاد
احتضنته دار «آر .إم ».اللندنية
مقابل  860ألف دوالر أميركي،
وهو أقل من السعر االسترشادي
املحدد لها ،والذي كان يراوح
بني مليون ومليون ونصف
مليون دوالر .وقال الخبير في
«آر .إم ».بيتر هاينز« :نظرًا
ّ
إلى أنه ال يمكن السير بها
ّ
السيارة
على الطرق ،جاء ثمن
ليثبت قيمة كل املمتلكات
الخاصة بالجاسوس الشهير».
ّ
ّ
السيارة جابت الكثير
يذكر أن
من املعارض حول العالم بعد
تصوير الفيلم ،قبل أن تستقر في
أحد مخازن نيويورك.

