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الحدث

«صاروخ من فوق البحر» يضرب فــ
غارة إسرائيلية جديدة تستهدف الجيش
السوري .وفي حال صدقت وسائل اإلعالم
العبرية والغربية التي تناقلت الخبر ،تكون
الرابعة أو الخامسة منذ
غارة أول من أمس هي ُ ِّ َ
بداية العام الجاري .غارة نفذت من مكان بعيد
فوق البحر ،تقول إسرائيل إنها تمنع نقل أسلحة
«كاسرة للتوازن» إلى حزب الله
الالذقية ــ األخبار
ل �ي��ل أم � ��س ،أك � ��دت م� �ص ��ادر ف ��ي ال�ب�ي��ت
األب � �ي� ��ض ف� ��ي واش� �ن� �ط ��ن ل� �ق� �ن ��اة «س ��ي
أن أن» أن ط��ائ��رات إس��رائ�ي�ل�ي��ة أغ��ارت
على منطقة الالذقية السورية أول من
أم ��س ،م�س�ت�ه��دف��ة ق��اع��دة ف�ي�ه��ا أن�ظ�م��ة
ص��واري��خ «ك��ان��ت إس��رائ �ي��ل ت�خ�ش��ى أن
ينقلها النظام السوري إلى حزب الله».
ط��وال ي��وم أم��س ،كانت وسائل اإلع�لام
اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ت �ن �ش��ر ال �خ �ب��ر ،م�ت�ح��دث��ة
حينًا عن مخزن لصواريخ «ياخونت»
امل �ت �ط ��ورة امل� �ض ��ادة ل �ل �ق �ط��ع ال �ب �ح��ري��ة،
وط� � � � ��ورًا ع � ��ن ص� � ��واري� � ��خ أرض ـ� �ـ� �ـ ج��و
استراتيجية .في سوريا ،وتحديدًا في
ال�لاذق �ي��ة ،وق��ع ان�ف�ج��ار ض�خ��م أول من
أمس .قرابة الرابعة من بعد الظهر ،دوى
ال �ص��وت ال ��ذي ق�ل�م��ا س�م��ع أه��ل امل��دي�ن��ة

ً
وم�ح�ي�ط�ه��ا م�ث�ي�لا ل ��ه .امل��دي �ن��ة م�ح��اط��ة
بقواعد عسكرية ،وفيها عدد ضخم من
العسكريني وعائالتهم .سريعًا ،جرى
ال� �ت ��داول ب ��رواي ��ة ت �ت �ح� ّ�دث ع��ن ان�ف�ج��ار
ص� ��اروخ داخ ��ل م �خ��زن ص ��واري ��خ ،وأن
ّ
االنفجار ولد انفجارًا أكبر ُس ِمع صداه
ف ��ي ال�ل�اذق� �ي ��ة وم �ح �ي �ط �ه��ا ع �ل��ى ن �ط��اق
واس � ��ع .الح �ق��ًا ،ج ��رى ال� �ت ��داول ب��رواي��ة
«أكثر دقة» تفيد بأن صاروخًا من فوق
البحر أصاب ثكنة للدفاع الجوي على
مقربة من بلدة صنوبر جبلة الواقعة
بني مدينتي الالذقية وجبلة.
ع � �ل ��ى امل � �س � �ت� ��وى ال � ��رس� � �م � ��ي ،ال �ص �م��ت
امل � �ع � �ت� ��اد .م� ��ن ت � �ح� � ّ�دث م� ��ن ال��رس �م �ي�ي�ن
السوريني إم��ا ق��ال إن ما ج��رى «ح��ادث
عرضي» ،أو ّ
صرح بأن االنفجار يدخل
في «خانة السري» .في جميع األحوال،
ك ��ان ��ت ال � ��رواي � ��ات ت �ت �ق��اط��ع ع �ن ��د ك ��ون
ه��دف ال�غ��ارة ه��و ثكنة ل�ل��دف��اع الجوي

ال � �س� ��وري ،م �ت��اخ �م��ة ل �ب �ل��دة ال �ص �ن��وب��ر
جنوبي الالذقية.
وهذه القاعدة تضم بطاريات صواريخ
أرض جو من نوع  S125التي تسميها
ال � ��دول ال �غ��رب �ي��ة س� ��ام  .3وامل �ع �ل��وم��ات
ع��ن ه��ذه ال�ث�ك�ن��ة م�ت��واف��رة ع�ل��ى امل��واق��ع
اإللكترونية التي تقدم خدمات عرض
ص��ور األق�م��ار الصناعية .وه��ذا النوع
م � ��ن ال � �ص � ��واري � ��خ م � ��ن ص� �ن ��ع االت � �ح� ��اد
السوفياتي في عام  ،1961ويبلغ مداه
نحو  35كلم.
وكان ُي ّ
عد من الصواريخ االستراتيجية
ف� ��ي ال� �ع ��ال ��م ف� ��ي س �ب �ي �ع �ي �ن �ي��ات ال� �ق ��رن
امل � � ��اض � � ��ي ،ف � �ي � �م� ��ا أخ � ��رج� � �ت � ��ه روس � �ي� ��ا
االت� �ح ��ادي ��ة م ��ن ال �خ ��دم ��ة ال �ف �ع �ل �ي��ة ف��ي
جيشها في أول التسعينيات ،ولم تعد
تستخدمه سوى كهدف طائر للتدريب.
لكن ه��ذا ال�ن��وع م��ن ال�ص��واري��خ ال ي��زال
ف��ي الخدمة الفعلية ف��ي ع��دد كبير من
دول ال �ع��ال��م ،ب�ي�ن�ه��ا س��وري��ا ،إال أن��ه ال
ُي �ع� ّ�د م��ن «ال �ص��واري��خ االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة»
إذا ق�ي��س ب�ص��واري��خ م��ن ن��وع أس 200
التي تملكها س��وري��ا ،أو ص��واري��خ أس
 300ال�ت��ي ج��رى ال�ح��دي��ث ع��ن م�ب��اش��رة
روس � �ي ��ا ب �ن �ق��ل م �ن �ظ��وم��ات م �ن �ه��ا إل��ى
األراضي السورية.
ل �ك��ن ال� �ص ��واري ��خ امل� ��وج� ��ودة ف ��ي ث�ك�ن��ة
ُ
ص �ن��وب��ر ج �ب �ل��ة ت� �ع � ّ�د ف ��ي ال �ح �س��اب��ات
العسكرية اللبنانية ك��اس��رة ل�ل�ت��وازن.
ف�ن�ظ��ري��ًا ،ي�م�ك�ن��ه إس �ق��اط ط��ائ��رات ف��وق
املنطقة الشمالية لفلسطني املحتلة.
خ�لاص��ة ال �ق��ول إن ص��واري��خ «ص�ن��وب��ر
جبلة» بال قيمة جدية سوريًا ،وكاسرة

ل �ل �ت��وازن ل �ب �ن��ان �ي��ًا .وف ��ي ح ��ال ص � ّ�ح ما
أع �ل �ن��ه اإلع�ل��ام اإلس��رائ �ي �ل��ي وامل �ص��ادر
ُ
األميركية ،تصبح مفهومة «حافزية»
إسرائيل لقصف هذا املوقع.
ف��ي دم �ش��ق ،وب �ع��د أك �ث��ر م��ن  24س��اع��ة
ع �ل��ى وق � ��وع االن� �ف� �ج ��ار ،ص � � ّ�رح م �ص��در
ً
رس �م��ي ق ��ائ�ل�ا إن ص ��اروخ ��ًا س �ق��ط ف��ي
ثكنة ق��رب جبلة الساحلية« ،م��ن دون
ّ
ُ
أن ي�خ��ل��ف أض ��رارًا ت��ذك��ر» .وأض ��اف أن

صواريخ
«صنوبر جبلة» بال قيمة
جدية سوريًا ،لكن كاسرة
للتوازن لبنانيًا
ً
مصدر الصاروخ «ال يزال مجهوال»!
التعامل الرسمي ال�س��وري م��ع الحدث
أدى إل ��ى س �خ��ط ش �ع �ب��ي ،وخ��اص��ة في
ص �ف��وف م��ؤي��دي ال �ن �ظ��ام ال��ذي��ن ط��ال��ب
ب �ع �ض �ه��م ب �م��ن ي �خ �ب��ره ع ��ن ح �ق �ي �ق��ة م��ا
جرى .أحد السكان املقيمني بالقرب من
ّ
قاعدة الدفاع الجوي املستهدفة أكد أن
ّ
حالة الهلع التي أصابته وعائلته جراء
االنفجار الحاصل جعلته يبحث وراء
الخبر ملعرفة خلفيته ،ليكتشف الحقًا،

بيان �صحفي
�سادر عن جمموعة �أفريد� (�سركتي �سوكلني �ش.م.ل و�سوكوم �إنرتنا�سيونال � -سوكومي �ش.م.ل)
تتعر�ش جمموعة اأفريدا (�سركتي �سوكلني �ش.م.ل و�سوكوم فـي نطاق مناطق هذه العقود ،و�سواها من املناطق ،وبالتايل اإطالق
اإنرتنا�سيونال � -سوكومي �ش.م.ل) بني احلني والآخر اىل حمالت املناق�سات الالزمة لتنفيذ هذه اخلطة.
مغر�سة تنطلق من مغالطات ووقائع مزيفة بهدف ت�سويه �سمعة
 -4اإن الإ�ست�ساري العاملي �سركة D.G. Jones & Partners
املجموعة والت�سكيك ب�سدقية اأعمالها.
 MEهو املكلف من الإدارة بوزن ومراقبة اأعمال اجلمع والكن�ش وكل
اإن املجموعة عاهدت نف�سها على اأن ت�ستمر فـي خدمة املواطنني �ساحنة وت�سجيل وتوثيق حمولتها ،واإر�سال التقارير والك�سوفات اىل كل
باأق�سى درجات املهنية ،وعلى الإن�سراف اىل تاأدية مهامها من جمل�ش الإمناء والإعمار ووزارة البيئة .كما تتم مراقبة اأعمال
بعيد ًا عن التجاذبات ال�سيا�سية ،وعدم الوقوف عند اخللفيات املعــاجلة والطمــر ال�سحــي من قبــل الإ�ست�ساري  Lacecoالــذي
التي قد ل تخفى على الكثريين .ال اأنها جتد انه �سار من املفيد ي�ســرف اأي�س ًا علــى الكميــات وعلــى جـ ــودة الأع ـمــال .مــع الإ�س ـ ــارة،
اأن ل يرتك الراأي العام عر�سة لهذه املغالطات التي قد يوؤدي وخـالفــا ملــا ذكـ ــر ،الــى اأن الإ�ستــ�ســاري  Lacecoل يـمــت باأيــة
الإ�ستمرار ببثها دون اأي تو�سيح اأو ت�سويب اىل ترك بع�ش �ســلة ملجمــوعــة اأفريدا.
الت�ساوؤل اأو ال�سك فـي الأذهان.
 -5تقوم ال�سركة العاملية Price Water House Coopers
بتدقيــق كامــل وعلــى مــدار العــام بكــل فاتــورة مــن امل�ستح ـقــات
وعليه ،يهم جمموعة اأفريدا تو�سيح ما يلي:
وذل ــك قب ــل اأن يت ــم اإتخــاذ القــرار باإعــطائ ـه ــا جمــراها
 -1اإن عقود �سركتي �سوكلني �ش.م.ل .و�سوكوم اإنرتنا�سيونال  -مت ـه ـيــد ًا لت�سديدها.
�سوكومي �ش.م.ل قد متت بنا ًء على مناق�سات عاملية قدّمت ال�سركتان
ن�ست دفاتر ال�سروط ومالحقها على اأن تقوم الإدارة بتاأمني
خاللها اأف�سل ال�سروط الفنية واخلدماتية واأرخ�ش الأ�سعار املتداولة ّ -6
عامليا ملجموع اخلدمات املتكاملة التي ت�ستلزمها خمتلف عمليات املواقع للمقاول الذي تر�سو عليه املناق�سة (�سوا ًء اأكانت �سوكلني اأم
قطاع النظاف ًة .وقد اأكد جمل�ش �سورى الدولة بقراره رقم � 2000/74سوكومي اأم غريهما) خلدمة هذا املرفق العام على اأن يقوم امللتزم
بتجهيزها وا�ستخدامها على نفقته اخلا�سة .علم ًا باأن املجموعة قد
  2001تاريخ � 2001/01/2سحة واأحقية هذه العقود.قامت باإن�ساء وجتهيز مواقع اإ�سافية على اأرا�سيها خلدمة جميع
 -2اإن متديد عقود �سركتي �سوكلني �ش.م.ل .و�سوكوم اإنرتنا�سيونال اأعمال النظافة.
 �سوكومي �ش.م.ل مل يح�سل  -ومنذ العام  2008وحتى تاريخه بنا ًء على طلب اأو �سعي من جمموعة اأفريدا .بل اأن التمديد كان  -7بالن�سبــة لل�ساحنات والآليــات ،فق ــد �سلمــت الإدارة املق ــاوليتم بقرارات من جمل�ش الوزراء .وهذه القرارات كانت دائم ًا ذات عنــد بدء امل�ســروع �ساحنات قدمية وم�ستعم ــلة مل تخدم �سوى
مفعول موؤقت حتتفظ فيها الإدارة بحقها فـي اإنهاء هذه العقود فرتة ق�سي ــرة جد ًا .وقــد قام املقاول باإعادتها الــى الإدارة
عام  ،1995ومن تاريخه حتى الآن يقوم املقاول بتوريد وجتهيز
�ساعة ت�ساء وبدون اأي تعوي�ش.
ال�ساحنات والآليات على نفقته اخلا�سة.
 -3اإن اإ�سطرار جمل�ش الوزراء للجوؤ اىل متديد العقود يرتافق
و�سعيه والوزارات املعنية من اأجل تقرير خطة لإدارة قطاع النظافة  -8بالن�سبة ملا ي�ساع دائم ًا عن اأن اأ�ســعار املجموعة هي الأغ ـلــى

فـي العــالــم ،ن�سري فقط اىل اأن مقام جمل�ش الوزراء ،ولإزالة هذا
اللغط ،قام بتكليف جلنة وزارية ملقارنة هذه الأ�سعار .وقد تبني اأن
اأ�سعار خدمات �سركتي �سوكلــني و�سوكومي هي من اأف�سـل الأ�سعــار
الرائ ـجــة فـي لبن ــان ،فعلــى �سبيــل املثــال فاإن اأ�سعارنا للطــن تب ـلــغ
 /40/د.اأ .بالن�سبة للمعاجلة ،فـي حــني اأن ال�سعــر املحلــي الآخــر
يبــلغ  /80/د.اأ .اأما الع ـمــليــات الأخــرى التــي تقــوم بهــا املجموعـ ــة
حمليـ ـ ًا دون �ســواها مــن امللتزمــني ،ف ـ ـاإن الأ�سع ــار العــامل ـيــة لهــا
هـ ــي اأعلـى بكـثي ــر مم ــا تتقا�ســاه �سرك ــات املجمـوع ــة .وجميــع
ه ــذه الأ�سعــار موث ـق ــة لــدى جملـ�ش الإمناء والإعمار.
 -9بالن�سبة ملا قد يح�سم على البلديات امل�ستفيدة من خدمات
املجموعة من م�ستحقاتها من ال�سندوق البلدي امل�ستقل ،وذلك
تنفيذ ًا ملا ورد فـي قانون املوازنة العامة ،فاإن املجموعة لي�ست
هي الطرف امل�سوؤول الذي يق ّرر م�سدر وطريقة دفع امل�ستحقات
التي قد ترتتب على اأية بلدية .وبالتايل ل عالقة للمجموعة بهذا
القرار ،ل من قريب ول من بعيد ،والذي يعود اأمر البت به اىل
جمل�ش الوزراء.
 -10اإن الت�ســاوؤل عن م�ســدر قــوة املجموعــة وا�ستمــرارهــا
ف ـاإن مــرده يعود اىل حرفية اأعمــالها وجــودة خدماتها فـي لبنان
بوا�سطة جهــازهــا الب�ســري املتخ�س�ش واملـكون من مهند�ســني
واأخ�سائــيني وفن ـيــني واإداريــني وعمــال ،وقــد ت�س ـنـى للمجموعــة
بفع ــل هــذه احلــرفيــة واجلهــاز املتخ�س�ش لديها من التو�سع
باإجتاه معظم مناطق ال�سرق الأو�سط واأوروبــا.
 -11وفـي مطلق الأحوال ،ومن اأجل و�سع الأمور فـي ن�سابها
ال�سحيح ،فاإن جمموعة اأفريدا �ستقوم لحق ًا وبكل �سفافية،
بتنظيم برامج تبني فيها الأعمال التي تقوم بها ف ــي هذا املرفق
العام واحليوي وذلك لك ــي يت�سنــى جلمــيع املواطنــني التعــرف
علــى حجــم هــذه اخلدمــات ال�سخمة واملعقدة التي تواكب
عمليات النظافة واملعاجلة والطمر ال�سحي.
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ابراهيم األمين

الالذقية
ـي
ّ

ً
ّ
صرح مصدر رسمي سوري قائال إن صاروخًا سقط في ثكنة قرب جبلة الساحلية (أ ف ب)

من يردع العدو؟
ح�س��ب ق��ول��ه ،أن ال ��رواي ��ة اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة
أقرب إلى الواقع من التوضيح الرسمي
ال � �س ��وري ال � ��ذي ل ��م ي ��وض ��ح ش �ي �ئ��ًا ف��ي
الواقع ،وجاء فقيرًا كالعادة.
وم ��ا زاد م ��ن ال �ق �ل��ق ال �ش �ع �ب��ي ال �ح��ري��ق
الذي ّ
شب أمس في قرية جوبة البرغال
على مدخل الالذقية الجنوبي ،قبل أن
ت�ج��زم م �ص��ادر رس�م�ي��ة ب��أن ال ص�ل��ة له
بأي عمل عسكري.
وال � �ج � ��دي � ��ر ب� ��ال� ��ذك� ��ر أن االس � �ت � �ه� ��داف
اإلسرائيلي ،فيما لو اعترفت الحكومة
السورية بحصوله ،يكون الثاني خالل
ُ
 3أشهر ،إذ استهدفت ثكنة عسكرية في
ال�خ��ام��س م��ن ت�م��وز ،ق��رب ال�س��ام�ي��ة في
ّ
منطقة الحفة في ريف الالذقية .وأكدت
م�ص��ادر ميدانية ل �ـ «األخ �ب��ار» حينذاك
أن ال �ق �ص��ف اس �ت �ه ��دف م �خ��زن��ًا ف��ارغ��ًا
للجيش السوري ،قبل أن تنشر صحف
ً
أم�ي��رك�ي��ة ن �ق�لا ع��ن م�س��ؤول�ين رسميني
ف ��ي واش� �ن� �ط ��ن ق��ول �ه��م إن ال� �ص ��واري ��خ
س�ت�ه��دف��ة ف��ي ال �غ��ارة ال�س��وري��ة كانت
امل�
ُ َ
قد ن ِقلت قبل مدة من القصف.
ق �ب��ل ذل � ��ك ،ت �ع� ّ�رض��ت م ��واق ��ع ع�س�ك��ري��ة
س��وري��ة ل�ق�ص��ف إس��رائ�ي�ل��ي ف��ي محيط
ال �ع��اص �م��ة ال� �س ��وري ��ة دم� �ش ��ق ،اب� �ت � ً
�داء
م� ��ن ن� �ه ��اي ��ة ك� ��ان� ��ون ال� �ث ��ان ��ي امل ��اض ��ي.
ُ
واستهدف مركز البحوث العلمية في
ج�م��راي��ا ب��ال�ق�ص��ف اإلس��رائ �ي �ل��ي م��رت�ين
ً
(ك� ��ان� ��ون ال� �ث ��ان ��ي وأي� � � � ��ار) ،ف� �ض�ل�ا ع��ن
اس �ت �ه��داف م ��واق ��ع ع �س �ك��ري��ة ف ��ي ج�ب��ل
ق��اس �ي��ون وف ��ي م�ي�س�ل��ون وق� ��رب م�ط��ار
دم �ش��ق ال ��دول ��ي ،ب�ي�ن�ه��ا ث�ل�لاث��ة م��واق��ع
استهدفت في غارة واحدة.

تتبنى
إسرائيل ال تنفي وال ّ
أخبار استهداف سوريا
يحيى دبوق
تناقلت وسائل االع�لام العبرية ،امس،
اخ���ب���ارًا وردت ع��ل��ى م���واق���ع ال��ك��ت��رون��ي��ة
تابعة للمعارضة املسلحة في سوريا،
ت���ح���دث���ت ع����ن ه���ج���وم اس���رائ���ي���ل���ي ع��ل��ى
قاعدة عسكرية تابعة للجيش السوري
ج����ن����وب م���دي���ن���ة ال��ل��اذق�����ي�����ة .واق���ت���ص���ر
ال���ت���ع���اط���ي االس���رائ���ي���ل���ي ع���ل���ى ال��ت��غ��ط��ي��ة
الخبرية وما يرد من الخارج ،من دون
ص����دور أي م��وق��ف رس��م��ي او ت��ع��ل��ي��ق،
نفيًا او اقرارًا ،بمسؤولية اسرائيل عن
االعتداء املفترض.
وكما هي العادة املتبعة في اعقاب انباء
ك��ه��ذه ،س���واء ثبتت الح��ق��ًا صحتها ام
ال ،اش��ارت مصادر اسرائيلية رسمية
ال����ى ان ت���ل اب���ي���ب ال ت��ع��ل��ق ع���ل���ى ان���ب���اء
كهذه .اال ان االعالم العبري ابرز جملة
تعليقات غير رسمية لعدد من الخبراء
وامل����راس����ل��ي�ن ،رك������زت ع���ل���ى «ال���خ���ط���وط
ال���ح���م���راء» االس��رائ��ي��ل��ي��ة ت��ج��اه ال��س��اح��ة
السورية ،وتحديدًا نقل سالح نوعي او
«كاسر للتوازن» ،من سوريا الى حزب
الله في لبنان.
وف��ي��م��ا أك����د م���وق���ع «وال���ل���ا» االخ���ب���اري
ال��ع��ب��ري ع��ل��ى االن���ت���رن���ت ان «اس��رائ��ي��ل
ال��رس��م��ي��ة ت��ح��اف��ظ ع��ل��ى ص��م��ت��ه��ا» ،نقل
ع����ن م���ص���در ام���ن���ي ق���ول���ه ان ال���رئ���ي���س
ال��س��وري ب��ش��ار «االس���د ال ي��ت��ن��ازل عن
محاوالت نقل سالح متطور الى حزب

الله ،وذلك ضمن الحلف القائم بينهما،
ف���ي ال��ق��ت��ال ال���دائ���ر ض���د امل��س��ل��ح�ين في
س�����وري�����ا» .وب���ح���س���ب امل����ص����در ن��ف��س��ه،
ف�����ان «وزي�������ر ال����دف����اع م���وش���ي���ه ي��ع��ل��ون،
ورئيس االرك��ان بني غانتس ،اك��دا في
ال��س��اب��ق ان نقل س�لاح ك��اس��ر للتوازن
م��ن س��وري��ا ال���ى ح���زب ال��ل��ه ه��و ت��ج��اوز
للخطوط الحمراء ،وهذا املوقف ال يزال

تنفيذ هجوم
كهذا يشير الى خشية
اسرائيلية من انتقال
سالح متطور الى
حزب اهلل

ساريا حتى اليوم».
وف��ي حديث ل�لاذاع��ة العبرية ،ق��ال قائد
البحرية االس��رائ��ي��ل��ي��ة ال��س��اب��ق اليعيزر
ميروم انه «إذا صحت التقارير الواردة
م���ن ال����خ����ارج ب����أن اس���رائ���ي���ل ه���ي ال��ت��ي
نفذت الهجوم في الالذقية ،فهذا يعني
انه يتالءم مع سياسة الخطوط الحمراء
ال��ت��ي ح��ددت��ه��ا» ،مشيرا ال��ى ان «تنفيذ
ه��ج��وم ك���ه���ذا ،إذا ص��ح��ت االن���ب���اء عنه
ب��ال��ف��ع��ل ،يشير ال���ى خشية اسرائيلية

م���ن ان���ت���ق���ال س��ل�اح م��ت��ط��ور ال����ى ح��زب
ال��ل��ه» .ولفت ال��ى ان «وزي��ر ال��دف��اع شرح
اكثر من مرة سياسة الخطوط الحمراء،
علما ان لدى الجيش القدرة على تنفيذ
عملية كهذه ،اذا توافرت لديه املعلومات
االستخبارية عنها ،اضافة ال��ى القرار
السياسي حولها».
واك��دت القناة العاشرة ان��ه «ليس هناك
اي ت����وت����ر ف�����ي اس����رائ����ي����ل ف�����ي اع���ق���اب
ال���ت���ق���اري���ر ع���ن ال���ه���ج���وم ف���ي س���وري���ا»،
واش���ارت ال��ى ان��ه «إذا ثبت ان اسرائيل
ه����ي ال���ت���ي ن���ف���ذت ال����ه����ج����وم ،ف��س��ي��ع��ن��ي
ذل����ك ه��ج��وم��ا ض���د ص���واري���خ م��ت��ط��ورة
ج��دا ك��ان النظام ال��س��وري ينوي نقلها
ال�����ى ح�����زب ال����ل����ه» ،م��ض��ي��ف��ة ان امل���وق���ع
ُ
امل��ف��ت��رض أن���ه اس��ت��ه��دف ي��ح��ت��وي على
منظومات صواريخ ارض بحر ،من نوع
«ياخونت» ،الروسية الصنع.
ب��دوره��ا ،اش��ارت القناة الثانية العبرية
ال������ى «وج��������ود راب�������ط ب��ي�ن ال����ه����ج����وم ف��ي
ال�لاذق��ي��ة واس���رائ���ي���ل ،وخ��ص��وص��ًا ان��ن��ا
متهمون طبيعيون في عمليات مماثلة،
وب��ع��دم��ا ن��ف��ذت اس���رائ���ي���ل ف���ي امل��اض��ي
ع��م��ل��ي��ات ك���ه���ذه» .اال ان ال���ق���ن���اة ،وع��ل��ى
خ�لاف القناة ال��ع��اش��رة ،اش���ارت ال��ى ان
ال��ق��اع��دة ال��ع��س��ك��ري��ة امل��س��ت��ه��دف��ة ك��ان��ت
ت���ح���ت���وي ع���ل���ى م���ن���ظ���وم���ة دف�������اع ج���وي
م���ت���ط���ورة ج�����دًا م����ن ن�����وع «اس ،»125
اضافة الى منظومة اخرى من نوع «س
.»3

الحديث ع��ن ه�ج��وم اسرائيلي ج��دي��د على س��وري��ا ،ال ي��زال في
اط ��ار االخ �ب��ار غ�ي��ر امل�ح�س��وم��ة م��ن ن ��واح ك�ث�ي��رة .اول �ه��ا ان ك��ان
ً
الهجوم قد حصل فعال ،ألن معظم االخ�ب��ار ص��ادرة عن جهات
في املعارضة السورية ،ومسرب عبر وسائل اعالم غربية .حتى
اسرائيل نفسها ،التي تمتنع عادة عن تبني اعمال ترتب عليها
مسؤولية معينة ،لجأت الى املعالجة االعالمية من خالل نشر
ً
تقارير منسوبة الى االعالم الغربي ،ونقال عن جهات معارضة
ف��ي س��وري��ا ،لكن ذل��ك ال يلغي حقيقة ان طريقة تعامل االع�لام
في اسرائيل مع الحدث ،يمكن فهمها على انها نوع من التبني
غير املباشر للعدوان .وهي عادة اسرائيلية متبعة .كذلك هناك
تفاصيل تتعلق بنوعية الهدف الذي اصابه الهجوم ،وهل هو
ع�ب��ارة ع��ن منشأة خالية م��ا يجعل ال �ع��دوان ع�ب��ارة ع��ن رسالة
سياسية ف��ي وج��ه حالة «االن�ت�ش��اء» التي عاشها امل�ح��ور ال��ذي
يضم س��وري��ا بعد فشل عملية اس�ق��اط النظام وت��راج��ع الغرب
واميركا عن العدوان ،ام هو سالح بري متقدم يستهدف الجيش
ال�س��وري مباشرة ،ويرمي ال��ى رف��ع معنويات معارضيه ،ام ان
الهدف يتعلق بأسلحة متطورة تقول اسرائيل ان سوريا تقوم
بنقلها الى حزب الله في لبنان ،وهو ما استدعى رسالة عاجلة
الى النظام والى الحزب معًا.
في كل ال�ح��االت ،نحن ام��ام واقعة تحتاج ال��ى التثبت من كثير
م��ن عناصرها .وه��و أم��ر ال يقلل م��ن ش��أن النقاش ح��ول كيفية
تعامل اسرائيل مع االزمة السورية في االشهر القليلة املاضية.
وهي واقعة ،تعيد النقاش الدائم حول منظومة الردع التي يجب
توافرها في سوريا ملنع اسرائيل من االعتداء ،او حول رد سوري
مطلوب او محتوم على مثل هذا العدوان.
ً
ً
لنحسم ،اوال ،جدال سيبقى قائمًا وساخنًا ،وفيه من الكيدية ما
فيه م��ن العفوية اي�ض��ًا .ولنقل ان س��وري��ا ل��م تنتقل ال��ى مرحلة
امل��واج �ه��ة ال �ع �س �ك��ري��ة امل �ب��اش��رة مع
اسرائيل .وه��و ما يجعلها في نظر
كثيرين دولة ممانعة ،لكنها ليست
دول��ة م�ق��اوم��ة .وان ك��ان��ت املعطيات
والتفاصيل الهائلة عن دور سوريا
في دعم املقاومة في لبنان وفلسطني
وال�ع��راق ،تسمح بقول العكس ،لكن
ال� �ت� �ع ��ري ��ف ي �ن �ط �ل��ق م� ��ن ك� � ��ون ف�ع��ل
املقاومة املباشرة لم يجر على أرض
سورية او بأيد سوريا خالل العقود
االخيرة.
لكن النقاش الواقعي واملنطقي ،يفترض ط��رح اسئلة واضحة
لفهم م��ا ي�ج��ري .وف��ي ه��ذه ال�ح��ال��ة ،ليس مفيدا ال�ت��وق��ف كثيرا
ام ��ام ك��ل «ادع � ��اءات وت�ع�ل�ي�ق��ات» ع�م�لاء ل�لاح �ت�لاالت االميركية
واالس��رائ�ي�ل�ي��ة او الغربية لعاملنا ال�ع��رب��ي ،او م��ن قبل اص��وات
عربية وح�ت��ى س��وري��ة ل��م تخجل م��ن املطالبة بحصول ع��دوان
اميركي على سوريا أخيرًا.
السؤال االساسي هو حول منظومة الردع لدى محور املقاومة.
وفي هذه الحالة ،يكون الكالم موجها ليس الى سوريا وحدها،
ب��ل ال��ى اي��ران وح��زب ال�ل��ه وق��وى امل�ق��اوم��ة ك��اف��ة .وه��ذا يعني ان
ردع العدو ،لن يقتصر على سوريا فقط .وذلك ربطًا بكون ملف
س��وري��ا ل��م يعد يعني س��وري��ا وح��ده��ا .وم�ش��ارك��ة اي��ران وح��زب
الله في املعركة مع الحكم في سوريا ،تثبت القاعدة بأن االمن
االجمالي ال يخص دول��ة س��وري��ا ،بل حتى دول اي��ران والعراق
ولبنان ومصالح هذه الدول وهذه القوى.
االمر اآلخر ،هو ان الواليات املتحدة نفسها ،كما اسرائيل وبقية
اطراف املحور الذي يخوض معركة اسقاط حكم االسد ،يتصرف
على اس��اس ان��ه ي��واج��ه م�ح��ورا ف��ي امل�ق��اب��ل ،وال ي��واج��ه سوريا
وحدها ،لذلك فان اي خطوة يبادر اليها اعداء سوريا انما تأخذ
في االعتبار موقف وردود فعل اطراف املحور املقابل.
اضف الى ما سبق ،ان غالبية االه��داف التي ضربتها اسرائيل
(م��ن خ�لال عمليات اغتيال امنية او غ��ارات ج��وي��ة) ف��ي سوريا
خ�ل�ال ال�ع�ق��د االخ �ي��ر ،ان�م��ا اس�ت�ه��دف��ت امل�ص��ال��ح امل�ب��اش��رة لقوى
املقاومة ،س��واء ما خص ح��زب الله او حماس او حتى منشآت
صاروخية اليران عالقة ما بها.
ك��ل ذل ��ك ي��دف��ع ال ��ى ال �ق��ول ب ��ان م�ن�ظ��وم��ة ال ��رد او ال� ��ردع ال يمكن
رسمها وتخطيطها وتوفير عناصرها وتنفيذها من قبل الحكم
ف��ي س��وري��ا وح� ��ده ،ب��ل م��ن خ�ل�ال ه ��ذه االط � ��راف م�ج�ت�م�ع��ة .واذا
كانت اسرائيل ومعها الواليات املتحدة والغرب او بعض الدول
االقليمية مثل تركيا (قبل اشهر) والسعودية (امس واليوم وربما
غدا) تواجه ازمة حقيقية في توجيه ضربات مباشرة الى ايران،
او ال��ى ح��زب ال�ل��ه ،او حتى ال��ى ق��وى املقاومة ف��ي فلسطني ،فهي
تتصرف على اس��اس ان س��وري��ا تمثل ال�ي��وم نقطة الضعف في
ه��ذا امل�ح��ور ،وان واق��ع الساحة السورية يتيح توجيه مثل هذه
الضربات ،على قاعدة تقدير بأن الرد لن يكون حتميا .وهذا يأخذ
في االعتبار ان اسرائيل تعرف ان حجم ونوعية الضربات التي
تريد تنفيذها في سوريا يمكن ان يحصل من دون رد حتمي.
لكن ملاذا ال يكون الرد؟
كل التبريرات السياسية او االمنية او االخالقية ال تفيد في هذا
امل�ج��ال .لكن واق��ع ال�ح��ال ،هو ان مبدأ ترتيب االول��وي��ات ل��دى اي
طرف في العالم ،يفرض مترتبات ،من بينها الصبر على خصم
او ع��دو ،مثلما ق��د ي�ف��رض ف��ي لحظة اخ��رى امل��واج�ه��ة امل�ب��اش��رة.
وباختصار شديد :ان اولوية املحور الذي تمثل سوريا عنصرا
مركزيا فيه ،واولوية الحكم في سوريا ،تفرض عدم الوقوع في
لعبة االس �ت��دراج نحو م��واج�ه��ة ي��وق��ت ال�ع��دو زم��ان�ه��ا ومكانها.
واالهم ان ذلك يحصل ،فيما يجري العمل ،ومن دون جدول زمني
م�ح��دد ،على خلق منظومة ال��رد او ال��ردع .وبقية ال�ك�لام ،مراجل
بمراجل!

األولوية في سوريا
تمنع مواجهة
العدو وفق خطته
وبقية الكالم ،مراجل
بمراجل!
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تقــرير
رسائل إلى المحرر
الرفيق محمد دكروب

ال أدري كيف تراخت َ
يداي عن مقود
س �ي��ارت��ي وك � � ُ
�دت أت �س� ّ�ب��ب ب �ح��ادث
اص �ط��دام ح�ي�ن ك�ن��ت أن�ت�ظ��ر سماع
ف�ي��روز ف��ي ه��ذه ال�ف�ت��رة الصباحية
م� � ��ن م� �ح� �ط ��ة «ص� � � � ��وت ال � �ش � �ع� ��ب»،
ك�ع��ادت��ي ص�ب��اح ك��ل ي ��وم ،وأن ��ا في
ط��ري �ق��ي ل�ل��إش� ��راف ع �ل��ى أع �م��ال��ي
ال��زراع �ي��ة ،ح�ين ق�ط��ع امل��ذي��ع كالمه
ف �ج��أة وت �ه� ّ�دج ص��وت��ه وه ��و ينعى
ل�لأم��ة كبير أدب��ائ �ه��ا ومناضليها
الرفيق محمد دكروب...
وت� � �ف � � ّ�ج � ��رت ال � � ��دم � � ��وع م� � ��ن ع �ي �ن��ي
وت�خ��ال�ط��ت ق�ط��رات�ه��ا م��ع س�ي��ل من
صور املاضي.
ت�ع��ود ب��ي ال��ذاك��رة إل��ى ت�ل��ك الفترة
ال �ب �ع �ي��دة ي� ��وم ك� ��ان دك � ��ان ال��رف �ي��ق
عبد الحسن دك��روب ال يبعد سوى
أمتار قليلة عن دكان والدي ،وكيف
كانت مطرقة الحبيب محمد تصل
إل��ى مسامعي متناغمة م��ع أن�غ��ام
رف �ي �ق��ي اآلخ� � ��ر إب ��راه� �ي ��م ال �ش��ام��ي
وه ��و ي �ن ��ادي ب �ص��وت��ه ال �ج �ه��وري،
م �ع� ّ�ددًا م��زاي��ا فاكهته ال�ط��ازج��ة ،ما
جعلهما ي�ح�ت�لان م�س��اح��ة ّ
مميزة
ف��ي (م�ل�ح�م��ة س ��وق ال�ف�ش�خ��ة) كما
ذك � ��رت ف ��ي ك �ت��اب��ي األول (ون �ب �ق��ى
معه) إل��ى جانب كلمتي في تكريم
الرفيق الحبيب محمد التي ألقيتها
في الحفل التكريمي الذي دعا إليه
منتدى ص��ور الثقافي ،باالشتراك
مع إدارة الكلية الجعفرية ونشرت
ت�ف��اص�ي�ل�ه��ا ف ��ي م�ج�ل��ة «ال �ط��ري��ق»
حينذاك.
ومل� ��ا س �ئ��ل ي��وم �ه��ا ال��رف �ي��ق محمد
َم� � ��ن ت ��ري ��د أن ي �ل �ق��ي ك �ل �م��ة ص ��ور
ف��ي ه ��ذه امل�ن��اس�ب��ة ،أج� ��اب :ال��رف�ي��ق
ح �س��ن م��رت �ض��ى .وف ��وج ��ئ رئ �ي��س
منتدى ص��ور الثقافي بطلبه ،ف� ّ
�رد
ع �ل �ي��ه م �س �ت �غ��رب��ًا :ه� ��ل أن � ��ت واث� ��ق
م��ن اس�ت�ج��اب�ت��ه ل�ط�ل�ب��ك ،وأن ��ت كما
ه��و م �ع��روف ف��ي ط�ل�ي�ع��ة امل�ف�ك��ري��ن
وال�ق�ي��ادي�ين ف��ي ال�ح��زب الشيوعي،
وه � ��و ك �م��ا ن� �ع ��رف م ��ن ال �ن��اش �ط�ين
ال�ط�ل�ي�ع�ي�ين ف ��ي ال� �ح ��زب ال �س ��وري
القومي االجتماعي ،أجاب :يمكنكم
أن ت�س��أل��وه ،ف� ّ
�رد عليه األخ العزيز
منيف فرج رئيس املنتدى يومذاك:
بل سله أنت.
ّ
وع� �ن ��دم ��ا رن ج � ��رس ال� �ه ��ات ��ف ف��ي
منزلي ،مساء ذل��ك ال�ي��وم ،وسألني
الحبيب محمد إذا ُ
كنت أوافق على
ط�ل�ب��ه ،أج �ب �ت��ه :ه��ل ك�ن��ت واث �ق��ًا من
اس�ت�ج��اب�ت��ي؟ أج��اب�ن��ي :ول��و ي��ا أب��و
محمد ،لو لم أكن على يقني من ذلك
ملا ّ
سميتك ،فأجبته :وأن��ا سأجرب
أن أفيك بعضًا من حقك علينا وعلى
ص ��ور ال �ت��ي أض �ف� َ�ت إل ��ى أم�ج��اده��ا
مجدًا جديدًا بانتمائك إليها.
وك� � � ��ان ل �ك �ل �م �ت��ي ح �ي �ن �ه��ا وق �ع �ه��ا
الجميل ،ما أهاب بالرفيق مارسيل
خليفة أن ي�ش� ّ�د على ي � ّ
�دي ب�ح��رارة
حني صافحني ويسائلني من أين
ت��أت��ي ب�م�ث��ل ه ��ذا ال �ك�ل�ام ال�ج�م�ي��ل،
ف� �ي � ّ
�رد ع�ل�ي��ه أم �ي �ن �ن��ا ال �ح �ب �ي��ب :من
ّ
بالغة النهج ف��ي كلمات ج��ده علي
املرتضى.
فكيف تغيب صورة الحبيب محمد
ع��ن أن �ظ��ارن��ا ون�ح��ن ن ��راه م�ن��ذ تلك
األي � ��ام ال �ب �ع �ي��دة ال �ت��ي ك ��ان يصلح
فيها األش �ي��اء ال�ص�غ�ي��رة ف��ي دك��ان
أخيه (السمكري) إل��ى آخ��ر ي��وم من
أي��ام حياته وه��و يكافح ويناضل
ً
بعناد غريب فكرًا وع�م�لا إلص�لاح
األمور الكبيرة في وطنه وال يتوقف
إال حني توقف قلبه بعدما ّ
حمله كل
ه ��ذه األع� �ب ��اء ال �ت��ي ت �ن��وء بحملها
ال�ج�ب��ال ال��راس �ي��ات ،فسقط شهيدًا
ف ��ي م � �ي ��دان ل ��م ي �ت��وق��ف ع ��ن رف ��ده
بجميع ما كان يملك.
حسن مرتضى

مسيحيو  14آذار :التحوالت اإلقليميــ
ّ
تتصرف قوى  8آذار
وحلفاؤها على أنها منتصرة
بعد تطورات املنطقة
االخيرة .لكن قوى  14آذار ال
تجد في ما يحصل أي انتصار
ألخصامها .مع قيادات
أساسية مسيحية في هذه
القوى ،تستعرض «األخبار»
املوقف من الحكومة
واالنتخابات الرئاسية
والتحوالت االقليمية
هيام القصيفي
ت � �م � �ث� ��ل االن � � �ت � � �خ � � ��اب � � ��ات ال � ��رئ � ��اس� � �ي � ��ة
امل�ق�ب�ل��ة امل�ح�ط��ة األب� ��رز ف��ي االح��ادي��ث
وال �ج �ل �س��ات ال� �ح ��واري ��ة ال �ب �ع �ي��دة ع��ن
االع �ل��ام ،ل �ق �ي��ادات م�س�ي�ح�ي��ة رئ�ي�س�ي��ة
ف ��ي ق� ��وى  14آذار .ال ي �ع �ن��ي ذل� ��ك أن
ه��ذه ال �ق��وى س�ح�ب��ت امل �ل��ف ال�ح�ك��وم��ي
م��ن ال� �ت ��داول ،ب��ل ال�ع�ك��س ت �م��ام��ًا .لكن
تاريخ  25آذار بات ،بالنسبة الى هذه
القيادات ،محطة مفصلية على طريق
اس �ت �ع��ادة ال � ��دور ال� ��ذي ك ��ان ي�ف�ت��رض
أن ت �ل �ع �ب��ه ق� ��وى  14آذار وال� �ق� �ي ��ادات
املسيحية فيها م�ن��ذ ع��ام  2005حتى
اليوم.
قبل أشهر من االنتخابات الرئاسية،
ص � ��ارت االن �ت �خ ��اب ��ات ط �ب �ق��ًا أس��اس �ي��ًا
ف� ��ي أي ج �ل �س ��ة ح � � ��وار داخ � �ل � �ي� ��ة ،م��ن
دون أن ت� �ك ��ون م� �ع ��زول ��ة ع ��ن م �ل �ف��ات
كثيرة مرتبطة بها للنقاش ،تبدأ من
ً
ت��داع�ي��ات س��وري��ا وص ��وال ال��ى تأليف
ال �ح �ك��وم��ة ق �ب��ل االن �ت �خ ��اب ��ات .واأله ��م
رؤي��ة ه��ذا ال�ف��ري��ق ال��ذي ي�ب��دو منكفئًا

ع��ن ال�س��اح��ة السياسية ،ف��ي مواجهة
ال �ث��ام��ن م ��ن آذار ال � ��ذي ان �ت �ع��ش م�ن��ذ
ً
م�ع��رك��ة القصير وص��وال ال��ى التفاهم
االم�ي��رك��ي ـــ ال��روس��ي ـــ اإلي��ران��ي حول
س � ��وري � ��ا ،وت � � ّ�وج � ��ه أخ � �ي � �رًا ال� �خ� �ط ��اب
األخير لألمني العام لحزب الله السيد
ح �س��ن ن �ص��رال �ل��ه .وب � ��دا ه� ��ذا ال �ف��ري��ق
منتصرًا ،في مقابل أداء متعثر بعض
ال�ش��يء لفريق  14آذار ال��ذي يتصرف
ك��أن��ه ي�ق� ّ�ر بخسارة إقليمية ومحلية.
وق� ��د ض ��اع ��ف م ��ن ح� ��دة امل �ش �ه��د ع��دم
قدرة هذا الفريق على الدفع في اتجاه
تأليف الحكومة.
لكن قيادات أساسية في قوى  14آذار
ال ت��واف��ق ب�ت��ات��ًا ع�ل��ى ه��ذا التوصيف.
ف � ��ي اع � �ت � �ق ��اده ��ا أن ن� �ص ��رال� �ل ��ه ب��ال��غ
ك� �ث� �ي� �رًا ف� ��ي ت� �ص ��وي ��ر ن �ف �س��ه وف��ري �ق��ه
ً
منتصرين« .فاألسد قدم تنازال كبيرًا
ف ��ي م �ل��ف ال �ك �ي �م �ي��ائ��ي ،وه� ��و ال �س�لاح
ال��ذي اس�ت�خ��دم��ه  13م��رة ق�ب��ل م�ج��زرة
ال� �غ ��وط ��ة .وه � ��ذا ي �ع �ن��ي أن واش �ن �ط��ن
ح� �ص� �ل ��ت م � ��ن إي � � � ��ران وروس� � �ي � ��ا ع �ل��ى
م ��ا ك ��ان م �ت �ع��ذرًا ال �ح �ص��ول ع �ل �ي��ه ف��ي
ضربة عسكرية كانت تجميلية ،وفي
الحد االقصى تأديبية محصورة في
الزمان واملكان».
واألم � � � � ��ر ال � �ث� ��ان� ��ي ه � ��و أن واش� �ن� �ط ��ن
ح� �ق� �ق ��ت ف � ��ي ال� �س� �ي ��اس ��ة ال� � �ي � ��وم ع �ل��ى
ط��ري��ق ال �ض �غ��ط ع �ل��ى روس �ي��ا وإي ��ران
خطوات سياسية مهمة في ما يتعلق
بمستقبل ال�ن�ظ��ام ال �س��وري .ف��اإلع��داد
ملؤتمر جنيف ال يزال في بدايته ،ومن
امل�ح�ت�م��ل إرج ��اء م��وع��ده إل��ى ال�ش�ه��ور
األولى من السنة الجديدة.
وف � ��ي ان� �ت� �ظ ��ار ذل � ��ك ال� ��وق� ��ت ،س �ت �ك��ون
هناك خطوات أكثر تقدمًا من الخطوة
ال �ت��ي ق ��ام ب �ه��ا ن��ائ��ب رئ �ي��س ال � ��وزراء
ال �س��وري ق ��دري ج�م�ي��ل (ال� ��ذي تصفه
شخصية لبنانية م��ن خ��ارج  14آذار
ب��أن��ه رج ��ل روس �ي ��ا ف ��ي س ��وري ��ا) ،ف��ي
ح�ي�ن أن م �ع �ل��وم��ات ل�ب�ن��ان�ي��ة ت�ت�ح��دث
ع ��ن ل� �ق ��اء ات م ��ع م �ع��ارض�ي�ن س��وري�ين
ستجري قريبًا مع روسيا ،في موازاة

م� ��ا أع� �ل� �ن ��ه أم� � ��س امل � �ب � �ع ��وث ال� �خ ��اص
للرئيس الروسي إلى الشرق األوسط
ن� ��ائ� ��ب وزي � � ��ر ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ال� ��روس� ��ي،
م �ي �خ��ائ �ي��ل ب� ��وغ� ��دان� ��وف ،ع� ��ن رع ��اي ��ة

روس�ي��ا للقاء غير رسمي وغير ملزم
ب�ي�ن امل �ع��ارض��ة وال �ن �ظ��ام ،إض��اف��ة ال��ى
أن الفترة الفاصلة عن مؤتمر جنيف
س�ت�ك��ون ح��اس�م��ة ع�ل��ى صعيد تغيير

نصرالله بالغ كثيرًا في تصوير نفسه وفريقه منتصرين (أرشيف)

تقــرير

رسالة أمنية الستخبارات الجيش في البقــ
تلقت استخبارات الجيش
في البقاع رسالة أمنية
مفخخة ،فيما واصلت
قوى  14آذار حملتها على
مواقف األمني العام لحزب
الله السيد حسن نصرالله،
فرأى رئيس حزب القوات
اللبنانية سمير جعجع أن
«املستقبل لنا» ،مؤكدًا أن
الرئيس السوري بشار األسد
لن يبقى في السلطة

ّ
تلقت استخبارات الجيش في البقاع
«رس��ال��ة أم�ن�ي��ة م�ف�خ�خ��ة» ب ��زرع عبوة
ن ��اس �ف ��ة ع �ل ��ى ط ��ري ��ق ت �س �ل �ك �ه��ا ع� ��ادة
دورياتها لكونها تربط طريق دمشق
ال��دول��ي ب�ط��ري��ق زح�ل��ة ش �ت��وره .وكتب
م��راس��ل «األخ �ب��ار» أس��ام��ة ال �ق��ادري أن
عبوة ناسفة تزن  300غرام زرعت في
ج��ان��ب ال �ط��ري��ق ال �ف��رع �ي��ة ف ��ي م�ن�ط�ق��ة
ج �ل��اال ال� �ت� �ح� �ت ��ا ،ال � �ت ��ي ت ��رب ��ط ط��ري��ق
امل �ص �ن��ع ال ��دول� �ي ��ة ب �ط��ري��ق ش � �ت ��وره ـ�ـ
زح � �ل� ��ة ،وت� �ب� �ع ��د  200م� �ت ��ر ع� ��ن م��رك��ز
لالستخبارات.
وأدى االنفجار الذي وضع أمام مبنى
مهجور إلى أضرار في سيارة الزميل
ن��اي��ف دروي � ��ش ،ل�ح�ظ��ة ت� ّ
�رج �ل��ه م�ن�ه��ا،
واب� �ت� �ع ��اده ع �ن �ه��ا أم � �ت� ��ارًا ق �ل �ي �ل��ة ق�ب��ل
حدوث االنفجار.
ورأى م � � �ص � ��در أم � � �ن � ��ي أن ال � �ع � �ب� ��وة
«رس ��ال ��ة» ال ��ى اس �ت �خ �ب��ارات ال�ج�ي��ش،
راب�ط��ًا إي��اه��ا بحادثة ح��وش الحريمة
ف��ي ال�ب�ق��اع ال �غ��رب��ي ،ق�ب��ل أي ��ام ،وال�ت��ي
أدت ال ��ى م�ق�ت��ل ع �ن �ص��ري��ن م��ن إح��دى
امل� �ج� �م ��وع ��ات امل �س �ل �ح��ة ال �ع ��ام �ل ��ة ب�ين
ل�ب�ن��ان وس��وري��ا إث��ر م �ط��اردة عناصر
االس�ت�خ�ب��ارات ل�ه��ذه امل�ج�م��وع��ة .وق��ال
امل� �ص ��در إن ع �ن��اص��ر ال �ج �ي��ش ل�ح�ظ��ة
ان�ف�ج��ار ال�ع�ب��وة ك��ان��وا ف��ي ح��ال��ة بحث
ع �ن �ه��ا ،ب �ن� ً
�اء ع �ل��ى م �ع �ل��وم��ات م�س�ب�ق��ة.

وإثر االنفجار ضربت قوة من الجيش
واالس � �ت � �خ � �ب� ��ارات ط ��وق ��ًا أم �ن �ي ��ًا ح ��ول
امل �ك��ان ،ك��ذل��ك حضر ض�ب��اط وعناصر
من قوى األمن الداخلي ،وأمن الدولة،
وفرع املعلومات ،واألمن العام ،إضافة
الى الشرطة العسكرية وأدل��ة الجيش
ال�ت��ي ب��اش��رت جمع امل�ع�ل��وم��ات .ولفت
م �ص��در أم �ن��ي إل ��ى أن ال �ج �ي��ش أوق ��ف
شخصني صودف وجودهما بمحاذاة
املبنى الذي انفجرت العبوة قربه.
ي��ذك��ر أن ط��ري��ق املصنع ال��دول��ي شهد
ت �ف �ج �ي��ر ع � �ب� ��وات ع � ��دة س ��اب� �ق ��ًا ،أث �ن ��اء
م��رور م��واك��ب لعناصر م��ن ح��زب الله،
أوقف على إثرها أشخاص مشتبه في
تورطهم فيها.
في غضون ذل��ك ،سيطر الجمود على
الساحة السياسية ،واقتصر النشاط
على املواقف في املوضوع الحكومي،
باستثناء إعالن حزب الكتائب قبوله
ل�ص�ي�غ��ة 9ـ� �ـ9ـ� �ـ 6ش ��رط ت�ض�م�ين ال�ب�ي��ان
الوزاري إعالن بعبدا.
م � ��ن ج� �ه� �ت ��ه ،ق� � � ��ارب رئ � �ي� ��س امل �ج �ل��س
ال�ن�ي��اب��ي ن�ب�ي��ه ب��ري خ�ل�ال ح�ف��ل ختام
فعاليات اليوبيل ال��ذه�ب��ي ملؤسسات
ًَ
اإلمام الصدر عددا من امللفات أبرزها
م �ل ��ف ال� �ن� �ف ��ط .ول� �ف ��ت إل � ��ى أن «ه �ن ��اك
خ �ط��ري��ن داه � �م �ي�ن ع �ل��ى ل� �ب� �ن ��ان ،ه�م��ا
ال � �ع� ��دو االس ��رائ� �ي� �ل ��ي ال� � ��ذي ي �ت��رب��ص

ب �م �ي��اه �ن��ا ال �ب �ح ��ري��ة وت ��أك� �ي ��د امل �ث �ل��ث
املاسي املتمثل في املقاومة والجيش
وال � �ش � �ع� ��ب» ،م � �ش� ��ددًا ع� �ل ��ى «ض � � ��رورة
تحرك لبنان الرسمي لحماية الثروة
البحرية من دون تجزئة وإل��زام األمم
املتحدة ب��االل�ت��زام بالقرار  1701ال��ذي
ن��ص ع�ل��ى ت��رس�ي��م ال �ح��دود اللبنانية
ال �ب��ري��ة وال �ب �ح��ري��ة .وال �خ �ط��ر ال �ث��ان��ي
ينبع م��ن نمو االره ��اب ،وه��ذا تساهم
فيه االزمة االقتصادية االجتماعية».
وت � �ط ��رق إل � ��ى ق �ض �ي��ة اخ� �ت� �ف ��اء االم � ��ام
السيد موسى ال�ص��در ،وق��ال« :ال نزال
ننتظر م�ب��ادرات أخوية من السلطات
الليبية ف��ي القضية ،رغ��م أن�ن��ا نعرف
ال �ص �ع��وب��ات ،ل�ك�ن�ن��ا ن �ع��رف امل��ؤام��رات
ونراهن على التحقيقات».
وأكد أنه يراهن على الحوار واملبادئ
امل �ت �ض �م �ن��ة ل� �خ ��ارط ��ة ال� �ط ��ري ��ق ال �ت��ي
طرحها في كلمته في  31آب املاضي.
ودع ��ا إل ��ى «ان �ع �ق��اد م��ؤت�م��ر ج�ن�ي��ف 2
لتمهيد ال�ط��ري��ق ال��ى ال�ح��ل السياسي
ف � ��ي س � ��وري � ��ا ووق� � � ��ف ت ��دم� �ي ��ر ال �ب �ن��ى
اإلنسانية والسياسية وتحرير لبنان
م��ن ض�غ��ط ق�ض��اي��ا امل�ن�ط�ق��ة وال �ش��روع
ف��ي تشكيل حكومة وإط�ل�اق فعاليات
العمل التشريعي».
ّ
وشدد بري ،من جهة أخرى ،على «أننا
لن نقبل بتجريد طرابلس من عمقها

سياسة
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علم
و خبر

ـة والحكومة والرئاسة []1
م��وازي��ن ال �ق��وى ف��ي س��وري��ا م�ي��دان�ي��ًا،
ملصلحة امل�ع��ارض��ة بتشكيالتها غير
االصولية ،عبر ّ
مدها عربيًا وخليجيًا
ب �م ��ا ي� �ل ��زم م� ��ن م� �س ��اع ��دات ع �س �ك��ري��ة

ضرورية .فجنيف مع بقاء األس��د في
امل��رح �ل��ة االن �ت �ق��ال �ي��ة أم ��ر ل �ي��س واردًا،
وم��ا يمكن أن ي�ك��ون واق�ع�ي��ًا ه��و بقاء
ال� �ن� �ظ ��ام ال � �س� ��وري ف� ��ي ه � ��ذه امل��رح �ل��ة
وليس الرئيس السوري.
واالم ��ر ال�ث��ال��ث ه��و أن ال �ك�لام ع��ن رف��ع
أميركي سريع للعقوبات على إي��ران
م �ق��اب��ل ت �ن��ازالت �ه��ا ف��ي امل �ل��ف ال �ن��ووي
«متسرع بعض الشي .فرفع العقوبات
في االمم املتحدة يحتاج الى موافقات
أوروب � �ي� ��ة وه� ��ي غ �ي��ر م� �ت ��واف ��رة ح�ت��ى
الساعة ،وخصوصًا من ناحية فرنسا
ال �ت��ي ت�ظ�ه��ر ت� �ش ��ددًاَ الف �ت��ًا ،س� ��واء في
ً
م��وق�ف�ه��ا م��ن إي ��ران أو س��وري��ا ،ف�ض�لا
ع��ن أن ال�ك��ون�غ��رس ليس م�ط��واع��ًا الى
ال�ح��د ال ��ذي ي�م�ك��ن م�ع��ه إي ��ران ال��ره��ان
ع �ل��ى ت �خ �ف �ي��ض ال �ع �ق ��وب ��ات م ��ن دون
أث�م��ان ملحوظة ع�ل��ى صعيد املنطقة
ككل».
ي �ق� ّ�ر امل �ت �ص �ل��ون ب � � ��االدارة االم �ي��رك �ي��ة
م��ن ق ��وى  14آذار ب ��أن إرب ��اك ��ًا ي�س��ود
ال� � �س� � �ي � ��اس � ��ة ال � � �خ� � ��ارج � � �ي� � ��ة ل � � �ل� � ��ادارة
ال�ح��ال�ي��ة ،ف��ي ت��رت�ي��ب س�ل��م أول��وي��ات�ه��ا
واه �ت �م��ام��ات �ه��ا ،ع �ل��ى ع �ك��س م��ا ك��ان��ت
ع�ل�ي��ه ح ��ال اإلدارات ال �س��اب �ق��ة ،س��واء
بما ارتد سلبًا أو إيجابًا على لبنان.
وه��ذا األم��ر ق��د يتيح للبعض اعتبار
ال�ت�ح��والت االم�ي��رك�ي��ة ج��ذري��ة ،ول��و لم
تكن كذلك.
إال أن ما يعني لبنان مباشرة هو أن
واشنطن ل��م تتخل ع��ن حرصها على
اس� �ت� �ق ��راره أو دع ��م ال �ف��ري��ق امل�ت�م�س��ك
ب �ح��ري��ة ل �ب �ن��ان وس � �ي ��ادت ��ه ،وت��أل �ي��ف
الحكومة وإج��راء االنتخابات .أم��ا ما
يحكى ع��ن تبدل ف��ي ق��واع��د تعاطيها
م ��ع ال � �ق ��وى ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة االخ� � � ��رى ،ف�لا
ي� �ع ��دو ك ��ون ��ه أس� �ل ��وب ��ًا م �خ �ت �ل �ف��ًا ل�ك��ل
دي� �ب� �ل ��وم ��اس ��ي ف� ��ي م� �ق ��ارب ��ة امل �ل �ف ��ات
اللبنانية ال أكثر ،في حني أن ما يقال
ع��ن ات �ص��االت غ�ي��ر م�ب��اش��رة م��ع ح��زب
ال�ل��ه ال ي��زال دون��ه م�ح��رم��ات وش��روط
كثيرة.
ث � �م� ��ة ت � �ع� ��وي� ��ل أس� � ��اس� � ��ي ع � �ل� ��ى دور

واشنطن في حفظ استقرار لبنان ،إذ
كادت االحداث االمنية املتنقلة تشعل
حربًا ك��ل ي��وم ،م��ن طرابلس ال��ى عبرا
ّ
وع��رس��ال وغ �ي��ره��ا م��ن امل �ن��اط��ق ،ل�ك��ن
ثمة ق��رارًا أميركيًا واضحًا وال رجوع
ع �ن��ه« :ال م��س ب��االس �ت �ق��رار ف��ي لبنان
وال حرب فيه».
وت� �ح ��ت ه� ��ذه امل� �ع ��ادل ��ة ،وع �ط �ف��ًا ع�ل��ى
م��ا ي�ج��ري م��ن ض�غ��وط أم�ي��رك�ي��ة على
روس � �ي� ��ا ،ت ��وق� �ف ��ت م� �ع ��رك ��ة ال �ق �ل �م��ون.
ت �ج �م �ي��د م� �ع ��رك ��ة ال� �ق� �ل� �م ��ون ل � ��م ي �ك��ن
بسبب الثلج وال ألي اعتبار جغرافي
أو ع � �س � �ك� ��ري آخ� � � � ��ر ،ب� � ��ل ب� �س� �ب ��ب م��ا
ّ
ت �ب��ل �غ��ه ال � � ��روس م ��ن االم� �ي ��رك� �ي�ي�ن م��ن
م� ��وق� ��ف ح� ��اس� ��م م � ��ن ت� ��داع � �ي� ��ات ه ��ذه
امل� �ع ��رك ��ة وارت � ��دادات � � �ه � ��ا ع� �ل ��ى ل �ب �ن��ان
وسوريا.
ّ
ف ��ي م �ق��اب��ل ال� � ��دور االم� �ي ��رك ��ي ،ت��رت��ب
ال �س �ع��ودي��ة أول��وي��ات �ه��ا ف��ي ال�س�ي��اس��ة
ً
الخارجية بالتدرج :ملف سوريا أوال
وم��ن ث��م م�ص��ر وم��ن ث��م ل �ب �ن��ان .ت��ول��ي
ال �س �ع��ودي��ة ح��ال �ي��ًا ال ��وض ��ع امل �ص��ري
أه �م �ي ��ة ك � �ب� ��رى ،ت �ن �ف��ق ع �ل �ي��ه ال �ك �ث �ي��ر
م��ن وق �ت �ه��ا واه �ت �م��ام �ه��ا ،أم ��ا ال��وض��ع
ال�ل�ب�ن��ان��ي ،ف�ه��و ت�ح��ت امل��راق�ب��ة ال أكثر
وال أقل ،إذ ال تمانع السعودية تأليف
ال �ح �ك��وم��ة وال ت �ع��رق �ل �ه��ا ،ل �ك �ن �ه��ا ف��ي
امل�ق��اب��ل ال ت�ع�م��ل ل�ي��ل ن �ه��ار لتأليفها.
ي��أخ��ذ امل �ل��ف ال �س��وري اه�ت�م��ام��ًا أك�ث��ر،
وخ�ص��وص��ًا ف��ي ال�ف�ت��رة ال�ف��اص�ل��ة بني
امل ��رح� �ل ��ة ال ��راه� �ن ��ة واإلع � � � ��داد مل��ؤت �م��ر
جنيف.
وه �ن��ا ق ��د ي �ك��ون أح ��د أوج� ��ه ال �ص��راع
ف ��ي األش� �ه ��ر امل �ق �ب �ل��ة ،ل �ت��رك �ي��ز ال� ��دور
ال �س �ع��ودي ع �ل��ى م �س��اع��دة امل �ع��ارض��ة
ال �س��وري��ة ،ت�ل��ك ال�ت��ي ت�ش�ب��ه امل�ع��ارض��ة
امل� �ص ��ري ��ة ،ول �ي �س ��ت ّت �ل ��ك ال� �ت ��ي ت�ث�ي��ر
ام� �ت� �ع ��اض أه � ��ل ال� �س ��ن ��ة أن �ف �س �ه��م م��ن
سوريا الى لبنان والسعودية.

غدًا :الرئاسة بالثلثني
أو بالنصف زائدًا واحدًا

ـاع

رغم أميركا وإسرائيل ...غامبيا تعفو عن «تاجكو»
أصدر رئيس جمهورية غامبيا يحيى جامع «عفوًا» عن رجل األعمال
اللبناني حسني ت��اج ال��دي��ن ،بعد خمسة أشهر م��ن إص��داره ق��رارًا في
ح��زي��ران ال�ف��ائ��ت ب��اع�ت�ب��اره شخصًا غير م��رغ��وب فيه ف��ي أص�غ��ر دول
غ��رب أف��ري�ق�ي��ا .وإذ ط��رده حينها «لقيامه بنشاطات اق�ت�ص��ادي��ة غير
مرغوب فيها» ،أعلن جامع أن تاج الدين «بات حرًا في العودة إليها
ب ��دءًا م��ن األس �ب��وع ال� �ج ��اري» ،م��ن دون ذك ��ر أس �ب��اب ال �ع ��ودة .وك��ان��ت
ش��ائ �ع��ات ع ��دة ارت �ب �ط��ت ب �ق��رار ال �ط��رد ،م�ن�ه��ا ات �ه��ام��ه ب�ت�خ��زي��ن وب�ي��ع
أطعمة ف��اس��دة ف��ي أح��د أك�ب��ر امل�ت��اج��ر االستهالكية ال�ت��ي يملكها في
غامبيا حيث ّ
يعد املستورد الرئيسي ل�لأرز والطحني من خ�لال فرع
«ت��اج�ك��و» ال�غ��ام�ب��ي .إال أن التعليقات املحلية وال��دول �ي��ة ع�ل��ى ال�ق��رار
ربطته بالضغوط األميركية للتضييق على «تاجكو» بعدما اتهمتها
واشنطن بتبييض األم��وال لحساب حزب الله .تاج الدين سرعان ما
توجه إلى غامبيا فور تبلغه القرار.
وف��ي ات �ص��ال م��ع «األخ �ب ��ار»ّ ،
رح �ب��ت أوس ��اط شقيقه ع�ل��ي ت��اج ال��دي��ن
بقرار ال�ع��ودة ،رافضة الحديث عن الجهود التي بذلت إلقناع جامع
بالتراجع .وقال املدير العام لوزارة املغتربني هيثم جمعة لـ «األخبار»
ان وزارة الخارجية لم تتبلغ القرار في شأن حسني تاج الدين رسميًا،
لكنه أعرب عن ارتياحه ألي انفراج يحصل عليه أي مغترب لبناني.
واس �ت �ح �ض��رت امل� �ص ��ادر ت �ج��رب��ة أن �غ ��وال ق �ب��ل ع ��ام�ي�ن ،ع �ن��دم��ا ط�ل�ب��ت
م��ن «ت��اج�ك��و» بيع مؤسساتها للدولة بأسعار أق��ل ،بضغط أميركي
وإس��رائ�ي�ل��ي .وحتى اآلن ،ل��م تفلح ف��ي اس�ت�ع��ادة حضورها األنغولي
ب��اس�ت�ث�ن��اء االس �ت �م��رار ف��ي ت�ش�غ�ي��ل ب�ع��ض امل �ص��ان��ع ف��ي ال�ب�ل��د الغني
باملواد األولية واملعادن.
وت �ج��در اإلش � ��ارة إل ��ى أن اإلدارة األم �ي��رك �ي��ة أع�ل�ن��ت ف��ي ن�ه��اي��ة 2010
عقوبات اقتصادية بحق «تاجكو» في أنغوال وغامبيا بتهمة تمويل
ح��زب ال �ل��ه ،فيما أدرج اس��م ق��اس��م ت��اج ال��دي��ن ع�ل��ى ال�لائ�ح��ة ال �س��وداء
لوزارة الخزانة األميركية عام .2009

ترك مشتبه فيهم خالفًا لألصول
ّحضر إلى مفرزة التحري في بيروت ثالثة أشخاص ممن ُيشتبه في
أن�ه��م اع �ت��دوا على سعيد شملة ف��ي محلة ال�ط��ري��ق ال�ج��دي��دة ف��ي أول
أيام عيد األضحى ،علمًا أنه سبق أن ُع ِّممت أسماؤهم بموجب مذكرة
توقيف ص��ادرة عن القضاء العسكري .وأش��ارت املعلومات إلى أحمد
الجمل ،شقيق املسؤول العسكري في تيار املستقبل العميد املتقاعد
محمود الجمل ،ك��ان برفقة األشخاص الثالثة .وعلمت «األخ�ب��ار» أن
الثالثة استجوابوا ثم أخلي سبيلهم من دون تنفيذ مذكرة التوقيف،
أو حتى تسليمهم للجيش ،بحسب األص��ول املعمول بها .وق��د ُعرف
من هؤالء م.هـ .وهـ.هـ ،.وهما موظفان في دوائر رسمية.

جنبالط ال يهاجم األسد
ّ
يطل النائب وليد جنبالط في حلقة الثالثاء املقبل من برنامج «كالم
الناس» ليتحدث عن الوضعني املحلي واإلقليمي وتطورات املنطقة.
وس �ي �م �ت �ن��ع ج �ن �ب�لاط ع ��ن م �ه��اج �م��ة ال��رئ �ي��س ب �ش��ار األس � ��د وال �ن �ظ��ام
ال �س��وري ،فيما س�ي� ّ�وج��ه ان�ت�ق��ادات الذع��ة ال��ى امل�ع��ارض��ة وال�ج�م��اع��ات
ّ
املسلحة ،وسيدعو إل��ى ح��ل سياسي ل�لأزم��ة السورية من
التكفيرية
خالل مؤتمر «جنيف .»2

سالم ّ
يسمي وزراءه؟

جعجع :المستقبل
لنا ونصراهلل لم ينتصر
واألسد لن يبقى في
السلطة

الوطني» ،الفتًا إلى أن «الجنوب الذي
ي�م�ث��ل خ��ط ال��دف��اع االول ع��ن ل�ب�ن��ان ال
يختلف ع��ن ال�ش�م��ال ال ��ذي يمثل خط
ال ��دف ��اع االول ع��ن ل �ب �ن��ان ع �ل��ى ح��دود
امل� �ج� �ت� �م ��ع» .ول� �ف ��ت إل � ��ى أن «م� �ص ��ادر
الهاي تؤكد أن هناك كالمًا غير رسمي
ع��ن دور ل�ل�ب�ن��ان ل�لان �ت �ه��اء م��ن امل ��واد
الكيميائية» ،مشددًا على أن��ه «م��ا من
قوة على اإلطالق بإمكانها أن تقنعنا
أو تفرض علينا طمر الكيميائي في
أرضنا».
ع �ل��ى ص �ع �ي��د آخ � ��رّ ،
رد رئ� �ي ��س ح��زب
ال� � �ق � ��وات ال �ل �ب �ن ��ان �ي ��ة س �م �ي ��ر ج �ع �ج��ع
ع �ل��ى امل ��واق ��ف األخ� �ي ��رة ل�ل�أم�ي�ن ال �ع��ام
ل �ح��زب ال �ل��ه ال �س �ي��د ح �س��ن ن �ص��رال �ل��ه.

وأك� ��د أم� ��ام وف ��د م��ن ط�ل�اب «ال� �ق ��وات»
أن «امل �س �ت �ق �ب��ل ل �ن ��ا ألن م �ش��اري �ع �ه��م
تسير نحو املاضي بينما مشاريعنا
تتجه نحو املستقبل» .وق��ال« :السيد
ح� �س ��ن ن� �ص ��رال� �ل ��ه خ � ��رج م� �ن ��ذ ب�ض�ع��ة
أي � � ��ام م �ت �ب��اه �ي��ًا ب �ن �ص��ر م � ��ا ،ح ��اول ��ت
م��رارًا وت�ك��رارًا معرفته لكنني ل��م أجد
ل��ه أث� �رًا» ،ورأى أن «م�ج��رد ذه��اب��ه الى
س� ��وري� ��ا ان� �ك� �س ��ار ف� ��ي ح � � ّ�د ذات � � ��ه ،وال
سيما أن صديقه العزيز بشار األسد
ل��ن ي�ب�ق��ى ف��ي ال�س�ل�ط��ة م�ه�م��ا ح�ص��ل».
واعتبر أن «التعويذة السحرية جيش
وشعب ومقاومة لم تعد موجودة».
وك � � ��ان رئ � �ي ��س ال� �ج� �م� �ه ��وري ��ة م �ي �ش��ال
سليمان التقى في القصر الجمهوري
ف� � ��ي ب � �ع � �ب� ��دا ال� � �ب� � �ط � ��ري � ��رك امل� � ��ارون� � ��ي
الكاردينال بشارة الراعي وعرض معه
التطورات.
م ��ن ج �ه��ة أخ � ��رى ،أع �ل��ن ن��ائ��ب رئ�ي��س
ح��زب الكتائب سجعان ق��زي أن حزبه
ي �ق �ب��ل ب �ت��أل �ي��ف أي ح �ك��وم��ة ل�ب�ن��ان�ي��ة
ب � �ص ��رف ال� �ن� �ظ ��ر ع� ��ن ط ��ري� �ق ��ة ت ��وزي ��ع
ال �ح �ق��ائ��ب ال ��وزاري ��ة ش ��رط أن تستند
إل � � ��ى إع � �ل� ��ان ب � �ع � �ب� ��دا ،وأال ي �ت �ض �م��ن
البيان ال��وزاري لهذه الحكومة ثالثية
ال �ج �ي��ش وال �ش �ع ��ب وامل � �ق ��اوم ��ة .وأك ��د
ق� � ��زي ،ف� ��ي ح ��دي ��ث إل � ��ى وك� ��ال� ��ة أن �ب ��اء
الشرق األوسط« ،أن املهم ليس األرقام

بل االستناد إلى إعالن بعبدا».
في املقابل ،رأى عضو كتلة املستقبل
ال�ن��ائ��ب ج��ان أوغ��اس�ب�ي��ان أن «ال�ط��رح
ال� � ��ذي ت �ق ��دم ��ت ب� ��ه ق � �ي� ��ادة ح � ��زب ال �ل��ه
العتماد صيغة ٩ــ٩ــ ٦لتأليف الحكومة
أق �ف��ل ال� �ب ��اب ن �ه��ائ �ي��ًا أم� ��ام اح �ت �م��االت
الخروج بحلول».
ورأى أن ح� � ��زب ال � �ل� ��ه «ي� �ع� �ت� �م ��د ه ��ذا
األس � �ل� ��وب ألن � ��ه ال ي ��ري ��د ح �ك ��وم ��ة ب��ل
ي� �س� �ع ��ى إل � � ��ى ت� �ث� �ب� �ي ��ت ال � � �ف � � ��راغ ع �ل��ى
مستوى امل��ؤس�س��ات الدستورية كافة
ب�ه��دف ال��ذه��اب إل��ى مؤتمر تأسيسي
ج ��دي ��د ل �ل �ب �ن��ان ي �ل �غ��ي ع� �ب ��ره امل �ي �ث��اق
الوطني».
وف��ي ال�س�ي��اق نفسه ،لفت عضو كتلة
ال��وف��اء للمقاومة ال�ن��ائ��ب علي فياض
ال� ��ى أن� ��ه «ب � ��ات واض� �ح ��ًا أن ف��ري��ق 14
آذار وع �ل ��ى األخ � ��ص ت �ي ��ار امل�س�ت�ق�ب��ل
ال��ذي يربط تشكيل الحكومة بشروط
تعجيزية تخص الوضعني اللبناني
وال�س��وري ،ال يريد أن تشكل حكومة،
ك �م ��ا أن رب � ��ط ال �ت �ف ��اه ��م ع �ل ��ى ق ��ان ��ون
انتخابي ج��دي��د بحصول مستجدات
سياسية نخشى أن ي�ن��درج ف��ي إط��ار
امل �ن �ه �ج �ي��ة ذات � �ه � ��ا ،أي رب � ��ط امل �ل �ف��ات
ج �م �ي �ع �ه��ا ب �ع �ض �ه��ا ب� �ب� �ع ��ض ،ب�ح�ي��ث
يصل اللبنانيون إلى حالة شلل عامة
في املؤسسات ّ
تتوج بفراغ خطير».

ق ��ال وزي ��ر ف��ي ح�ك��وم��ة ت�ص��ري��ف األع �م��ال ال�ح��ال�ي��ة ل�ض�ي��ف أم �م��ي ،إن
«حكومة  9ـ  9ـ  ،6تعني عمليًا أنها حكومة  13ـــ  2ـــ  ،»9وأضاف بعدما
ّ
سيسمي
ف��وج��ئ ضيفه بما ي�ق��ول��ه« :ه��ل تظن أن ت�م��ام س�لام ه��و م��ن
وزراء ه؟».

إجراءات مشددة للفرنسيني
رف�ع��ت ال��وح��دة الفرنسية العاملة ف��ي ق��وات «اليونيفيل» إج��راء ات�ه��ا
األم �ن �ي��ة ف��ي م�ح�ي��ط م��رك��زه��ا ال��رئ�ي�س��ي ف��ي دي ��ر ك�ي�ف��ا (ق �ض��اء ص��ور)
استنادًا إلى تقارير استخبارية حول اعتداء ات محتملة على وحدات
اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان من قبل مجموعات متشددة منها
«جبهة النصرة» و«داع��ش» .وشملت اإلج��راء ات املوظفني اللبنانيني
واألجانب العاملني داخل املقر وسياراتهم.

البحث عن األسير
من املقرر أن تتسلم استخبارات الجيش في الجنوب أحمد ق .الذي
ً
أوقفته الشرطة القضائية ليل أول من أمس عند حاجز ّ
األولي مستقال
ب��اص��ًا للنقل ال�ع�م��وم��ي آت�ي��ًا م��ن ب �ي��روت وم�ت�ن�ك�رًا ب��زي ام ��رأة منقبة.
وامل��وق��وف هو أح��د املطلوبني من أنصار الشيخ أحمد األس�ي��ر ،وكان
ق��د ت ��وارى ع��ن االن �ظ��ار بعد مشاركته ف��ي معركة ع�ب��را ض��د الجيش.
وينتظر من التحقيق مع أحمد الذي كان ّ
مقربًا جدًا من إمام مسجد
بالل بن رباح معرفة دوره مع األسير قبل املعارك وخاللها وبعدها،
وأم��اك��ن اخ�ت�ب��اء امل �ت��واري��ن اآلخ��ري��ن وم�ن�ه��م األس �ي��ر .وك ��ان أح �م��د ق.
ّ
يخبئ قنبلة يدوية بني أغراضه الشخصية عند القبض عليه ،وكان
ينوي استخدامها ضد من يقترب منه.
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الحزب العربي :جنون استدعاء عيد سيقابله ج
الحلبي والشلوف
طالب مسؤولون في الحزب العربي
ال��دي�م�ق��راط��ي ال�ق�ض��اء بـ«التحقيق
م��ع رئ�ي��س ف��رع امل�ع�ل��وم��ات العقيد
ع �م ��اد ع �ث �م ��ان ،ألن ع �ن��اص��ر م��ن
الفرع ساهموا في تهريب املشتبه
فيهم بتفجيري مسجدي السالم
وال�ت�ق��وى» .وك�ش��ف امل�س��ؤول��ون أن
«املدعو بسام الحلبي ،وهو عنصر
في فرع املعلومات ،طلب قبل بداية
التوقيفات من (املشتبه فيه) خضر
ش��دود وذوي��ه مغادرة املنطقة ،ألن
م��ذك��رة ت��وق�ي��ف س�ت�ص��در بحقه».
ُي��ذك��ر أن ش ��دود مشتبه ف�ي��ه ،من
قبل فرع املعلومات ،بنقل املوقوف
يوسف دياب على دراجة نارية بعد
ال�ت�ف�ج�ي��ر ف��ي ط��راب �ل��س .وتضيف
م�ص��ادر ال�ح��زب أن «دي��اب ّ
تعرض
للضرب والتهديد ،ومورست عليه
ضغوط نفسية وتهديدات لعائلته».
وفي السياق نفسه ،ذكرت املصادر
ن �ف �س �ه ��ا ل � � �ـ«األخ � � �ب� � ��ار» أن ع �ل��ى
ال �ق �ض��اء «أن ي�ط�ل��ب ال �ل��واء أش��رف
ريفي للتحقيق معه ،وذل��ك ملعرفه
طبيعة ال�ع�لاق��ة ال�ت��ي ك��ان��ت تربطه
باملطلوب للتوقيف حيان رمضان،
ّ
ولتحديد هوية ودور شخص ُيلقب
بـ«الشلوف» ك��ان ينسق التواصل
ب�ي�ن ري �ف��ي ورم � �ض� ��ان» .إل ��ى ذل ��ك،
تلقى مسؤول العالقات اإلعالمية
ف��ي ال �ح��زب ال �ع��رب��ي ال��دي�م�ق��راط��ي
عبد اللطيف ص��ال��ح ،م�س��اء أم��س،
تهديدات على هاتفه الخلوي ،وذلك
م��ن شخص ع� ّ�رف ع��ن نفسه بأنه
م��ن «ال��دول��ة اإلس�لام�ي��ة ف��ي ال�ع��راق
والشام».

علي عيد يساوي الطائفة
العلوية في لبنان .هذا ما جزم به
رئيس املجلس اإلسالمي العلوي
الشيخ أسد عاصي .العلويون في
لبنان ،في جبل محسن وخارجه،
ال يمكنهم تصديق «مستوى
الجنون» ،الذي وصل إليه فرع
املعلومات و«فريقه السياسي».
عيد ،لن يمثل أمام القضاء،
لتبقى كل احتماالت التصعيد
مفتوحة
محمد نزال
قبل  42عامًا ،سمع علي عيد أحد أمراء
آل س� �ع ��ود ي �ش �ت��م ال �ش �ع ��ب ال �ل �ب �ن��ان��ي،
ف��اع �ت��رض ع �ل �ي��ه .وق ��ع ش �ج��ار ب�ي�ن�ه�م��ا
ث��م ت �ض��ارب ب��األي��دي .ح�ص��ل ذل��ك أم��ام
األميركية
ال�ب��واب��ة الرئيسية للجامعة ّ
في منطقة الحمرا ـــ بيروت .تدخل أحد
م��راف�ق��ي األم�ي��ر ال�س�ع��ودي ،ال�س��ائ��ح في
ل�ب�ن��ان ،وط�ع��ن ع�ي��د بخنجر ف��ي ظ�ه��ره.
أص�ي��ب ال �ش��اب ال�ل�ب�ن��ان��ي ،وه��و اب��ن 31
عامًا ،بشلل جزئي أبقاه أسير الفراش
م� ّ�دة ع��ام�ين .ك��ان��ت ه��ذه ال�ح��ادث��ة سببًا
ل �ظ�ه��ور اس ��م ع�ي��د ف��ي وس��ائ��ل اإلع �ل�ام.
ب��ات اس �م��ه م�ق��رون��ًا ب�م��ا ح �ص��ل ،وش��اع
اس�م��ه ع�ل��ى أن��ه «ال�ط��راب�ل�س��ي ال��ذي غ��ار
على سمعة بلده» .لم يكن آنذاك حديث
ع��ن ج�ب��ل م�ح�س��ن وب��اب��ة ال�ت�ب��ان��ة .كلها
ً
أحياء طرابلسية.
كانت
عيد اليوم مطلوب للمثول أمام القضاء.
ت �ح��دي �دًا أم � ��ام م �ف��وض ال �ح �ك��وم��ة ل��دى
امل �ح �ك �م��ة ال �ع �س �ك ��ري��ة ،ال� �ق ��اض ��ي ص�ق��ر
ص �ق ��ر ،ف ��ي ق �ض �ي��ة ت �ف �ج �ي��ري م�س�ج��دي
ال �س�لام وال �ت �ق��وى ف��ي ط��راب �ل��س .أه��ال��ي
ج�ب��ل م�ح�س��ن ،وغ��ال�ب�ي��ة أب �ن��اء ال�ط��ائ�ف��ة
اإلس�ل�ام� �ي ��ة ال �ع �ل��وي��ة ،ل ��م ي �ص ��دق ��وا م��ا
أوردت� ��ه وس��ائ��ل اإلع �ل�ام أول م��ن أم��س.

«األس �ت��اذ ع�ل��ي ع�ي��د م�ط�ل��وب ل�ل�ق�ض��اء!
ّ
م �س �ت �ح �ي��ل .ل �ق��د ج� ��ن ف� ��رع امل �ع �ل��وم��ات،
وم � ��ن ي �ق��ف وراء ه ،ت� �م ��ام ��ًا» .ك �ث �ي��رون
ممن واك�ب��وا أح��داث ال�س�ن��وات األخ�ي��رة
ف��ي ط��راب�ل��س ،ع��رف��وا رف�ع��ت ع�ي��د ،نجل
علي ،لكنهم ال يعرفون األخير .يظنون
أن رفعت ه��و «ال�ق��ائ��د» األول ،فيما هو
ف��ي ال��واق��ع رئيس العالقات السياسية
في الحزب العربي الديمقراطي ،بينما
األم �ي��ن ال� �ع ��ام ه ��و ع �ل��ي ع �ي ��د .األخ �ي ��ر،
ب ��ال �ن �س �ب ��ة ال� � ��ى ع� �ل ��وي ��ي ل� �ب� �ن ��ان م �م��ن
يودون آل عيد أو يعارضونهم« ،الوالد
ال��روح��ي ل�ل�ط��ائ�ف��ة ال�ع�ل��وي��ة ف��ي ل�ب�ن��ان،
الذي جعل لها كيانًا خاصًا ،ومؤسسة
دي�ن�ي��ة ،ب�ع��دم��ا ك��ان أب�ن��اؤه��ا ُيسجلون
ف��ي ق �ي��ود ال�س�ن��ة أو ال �ش �ي �ع��ة» .ه ��ذا ما
يرويه الشيخ علي قدور ،عضو املجلس
اإلس�ل�ام��ي ال �ع �ل��وي ،ال ��ذي «أن �ش��ئ قبل
سنوات قليلة ،وكان آخر مجلس ديني
لطائفة في لبنان».
أن ي�ص�ب��ح ع�ل��ي ع�ي��د م�ط�ل��وب��ًا للقضاء
ه��و «م�ط�ل��ب ق��دي��م ل��زع��ران امل �ح��اور في
ال�ت�ب��ان��ة ،وقبلهم ل�ت�ي��ار املستقبل وك��ل
ه��ذا الفريق السياسي ...لطاملا طالبوا
ب �ح��ل ال � �ح ��زب ال� �ع ��رب ��ي ال��دي �م �ق��راط��ي،
وم�ل�اح� �ق ��ة آل ع� �ي ��د ،وال � �ي� ��وم ي� �ب ��دو أن
األج�ه��زة الرسمية ت��ري��د أن تحقق لهم
تلك األمنية».
هذا ما يقوله القيادي في جبل محسن
علي فضة لـ «األخبار» .ويضيف« :ربما
ظنوا أنهم بطلب علي عيد ،بدل رفعت،
يخففون من وطأة األمر ،لكن فاتهم أن
هذا يعني املس برمز لنا .وملن ال يعرف
ف��إن ع�ل��ي ع�ي��د بالنسبة إل��ى ك��ل علوي
في لبنان ،بمثابة السيد موسى الصدر
ل �ل �ش �ي �ع��ة ،ال� � ��ذي ج �م ��ع ش �م ��ل ط��ائ �ف �ت��ه
وأص�ب��ح رم �زًا ال ينسونه .األم��ر عندنا
هكذا تمامًا» .واستغرب فضة «الوقاحة
التي وص��ل إليها ف��رع املعلومات ،ففي
ل �ب �ن��ان أع� � ��راف وأص� � ��ول وت �ق��ال �ي��د ،ه��ل
يمكنهم اس �ت��دع��اء ال��رئ�ي��س ن�ب�ي��ه ب��ري
أو وليد جنبالط أو أي زعيم آخ��ر إلى
التحقيق؟ ملاذا هذا االستخفاف املهني
بنا؟».

مسؤولون في الحزب العربي :ما أقدم عليه فرع املعلومات إهانة ال يمكن أن نسمح بها (أرشيف ــ هيثم املوس

علي عيد :لن أذهب الى
فرع المعلومات ولو أتى
«رب ّربو» للقاضي صقر
صقر

وق� ��ال م �س��ؤول��ون ف ��ي ال� �ح ��زب ال �ع��رب��ي
ف ��ي ج �ب��ل م �ح �س��ن ل� �ـ «األخ � � �ب� � ��ار»« :ك��ل
االح � �ت � �م ��االت واردة ،ف �م��ا أق� � ��دم ع�ل�ي��ه
ف � ��رع امل� �ع� �ل ��وم ��ات إه� ��ان� ��ة ال ي �م �ك��ن أن
ن �س �م��ح ب� �ه ��ا .ب� �ع ��د ك� ��ل ه � ��ذا ال �ح �ص��ار
األم � �ن� ��ي واالج� �ت� �م ��اع ��ي واالق� �ت� �ص ��ادي
ال� ��ذي ن �ع��ان �ي��ه ،ه��ا ه��م ي ��ري ��دون ض��رب
ال��رأس عندنا! يبدو أنهم ،وم��ن خلفهم
السعودية ،قد فقدوا صوابهم نهائيًا،
وب��ال�ت��ال��ي عليهم أن يتوقعوا الجنون
أيضًا من الطرف اآلخر».
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مؤهلة لصي ـ
سعيد :األحزاب
المسيحية ليست ّ
ّ
ع �ق��د أم� ��س ف ��ي م �ق��ر امل ��رك ��ز امل ��ارون ��ي
لألبحاث والتوثيق االج�ت�م��اع املسيحي
الثاني ال��ذي يضم ممثلني ع��ن الكتائب
وال�ق��وات اللبنانية والتيار الوطني الحر
واملردة ،وشخصيات مسيحية مستقلة،
برعاية البطريرك املاروني بشارة الراعي
وحضور املطران سمير مظلوم .وهدف
اللقاء الى استكمال البحث في عدد من
امللفات التي تناقشها أوراق العمل التي
قدمت الى بكركي ،وبحثت في االجتماع
ال� ��ذي ع �ق��د ق �ب��ل ن �ح��و أس �ب��وع�ي�ن ،علمًا
ب��أن امل �ش��ارك�ين ي�ح��رص��ون ع�ل��ى إب�ع��اد
اللقاءات عن االعالم.
ومعلوم أن بكركي كانت دع��ت ،إضافة
الى الشخصيات املشاركة ،ممثلي لقاء
ب�ي��ت ع�ن�ي��ا وس �ي��دة ال �ج �ب��ل .وق ��د اع�ت��ذر
األم�ين العام ل�ـ 14آذار ف��ارس سعيد عن
عدم حضور االجتماعات ،وبعث برسالة
ال ��ى االم �ي�ن ال �ع��ام ل �ل��دوائ��ر ال�ب�ط��ري��رك�ي��ة
امل��ارون �ي��ة ي �ش��رح ف�ي�ه��ا أس �ب��اب تمنعه.
وق ��د ح�ص�ل��ت «األخ � �ب� ��ار» ع �ل��ى ن� ّ�ص�ه��ا
ّ
ورد خ�ل�ي�ف��ة ع�ل�ي��ه .وف ��ي م��ا ي��أت��ي نص
الرسالتني:

نص رسالة سعيد
ح �ض��رة األب ال�ص��دي��ق أن �ط��وان خليفة
املحترم.
بعد ال�س�لام ،أري��د أن أبلغكم م��ن خالل
ه� � ��ذه ال� ��رس� ��ال� ��ة ع� � ��دم م ��واف� �ق� �ت ��ي ع �ل��ى
امل� �ش ��ارك ��ة ف� ��ي أي خ� �ل ��وة او اج �ت �م��اع
م�س�ي�ح��ي ف��ي ه ��ذه امل��رح �ل��ة ال�س�ي��اس�ي��ة
وال��وط �ن �ي��ة ال �ح��رج��ة ،وذل� ��ك ل�لأس �ب��اب
التالية:
 1ـ�ـ�ـ إن ��ي أع�ت�ب��ر أن ال�ك�ن�ي�س��ة امل��ارون �ي��ة
ك��ان��ت س� ّ�ب��اق��ة ف��ي معالجة آث��ار الحرب
األه �ل �ي��ة ف��ي م�ط�ل��ع ال�ت�س�ع�ي�ن�ي��ات ،وال
أرى رج � � � ً
�اء ل �ل �م �س �ي �ح �ي�ين ال �ل �ب �ن��ان �ي�ين
وال�ع��رب اليوم إال من خ�لال ما ورد في
أوراق ًاإلرش��اد الرسولي والسينودس،
خ� ��اص� ��ة ورق � � ��ة ال �ك �ن �ي �س��ة وال �س �ي��اس��ة
ال � � �ص� � ��ادرة ع � ��ن امل� �ج� �م ��ع ال �ب �ط ��ري ��رك ��ي
امل ��ارون ��ي ف��ي ح ��زي ��ران  ،2006ورس��ال��ة
البابا بنديكتوس السادس عشر الذي
دعانا فيها إلى قيادة حوار إسالمي ــــ
مسيحي ــــ يهودي على مساحة ُالعالم
ال�ع��رب��ي وال�ت��ي ه��ي ّ
مهمة ش��اق��ة ألقيت
على عاتقنا.
ّ
 2ـ �ـ ل��م ي �ت �س��ن ل��ي ول ��و م ��رة واح� ��دة أن
أق � � ��رأ أي م ��راج � �ع ��ة ن� �ق ��دي ��ة ل �ل�أح� ��زاب

«امل �س �ي �ح �ي��ة» ك��اف��ة دون اس �ت �ث �ن��اء ،ما
ع ��دا االع� �ت ��ذار ال �ع �ل �ن��ي ال� ��ذي ت �ق��دم ب��ه
رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور
س�م�ي��ر ج�ع�ج��ع خ�ل�ال ق��داس��ه ال�س�ن��وي
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جنون

سوي)
وي ��وم أم ��س ع�ق��د ال�ش�ي��خ أس ��د ع��اص��ي،
رئ � �ي� ��س امل� �ج� �ل ��س اإلس �ل��ام � ��ي ال �ع �ل ��وي
م��ؤت �م �رًا ص �ح��اف �ي��ًا أع �ل��ن ف �ي��ه أن «ف ��رع
امل� �ع� �ل ��وم ��ات اس� �ت ��دع ��ى األس� � �ت � ��اذ ع�ل��ي
ي��وس��ف ع �ي��د ل�ل�ت�ح�ق�ي��ق م �ع��ه ،ه� ��ذا م��ا
ّ
ب�ل�غ�ن��ا ،ل �ك��ن ه ��ذا ي�ع�ن��ي اس �ت��دع��اء رم��ز
الطائفة االسالمية العلوية .ه��ذا األم��ر
غ �ي��ر م �ق �ب��ول وغ� �ي ��ر م �س �م��وح ب ��ه ول��ن
ي�م��ر م�ه�م��ا ك�ل��ف األم� ��ر ،ون �ح��ن جميعًا
ن �ط ��ال ��ب ب ��اس �ت �ج�ل�اء ال �ح �ق �ي �ق��ة ،ول �ك��ن
أن ي �ص��ل األم � ��ر ال� ��ى درج � ��ة ال �ن �ي��ل م��ن

الوطني الحر واالشتراكي:
التحالف يبدأ «من تحت»
ّ
يصح
زع�ي��م ورم��ز للطائفة ف�ه��ذا م��ا ال
ّ
ال �س �ك��وت ع� �ن ��ه» .وأك � ��د ع��اص��ي وق ��وف
ً
الطائفة العلوية كلها وراء عيد ،قائال:
«طائفتنا هي من تختار ممثيلها ،وقد
ف�ع�ل��ت واخ �ت ��ارت زع��ام��ة األس �ت��اذ علي
ي��وس��ف ع�ي��د .أن��اش��د رؤس ��اء ال�ط��وائ��ف
ص ��اح ��ب ال �غ �ب �ط��ة ال� �ك ��اردي� �ن ��ال ب �ش��ارة
ال��راع��ي ،س�م��اح��ة ال�ش�ي��خ محمد رشيد
ق� �ب ��ان ��ي ،س �م��اح��ة ال �ش �ي��خ االم � � ��ام ع�ب��د
األم �ي ��ر ق �ب�ل�ان ،وس �م��اح��ة ش �ي��خ ال�ع�ق��ل
ن�ع�ي��م ح �س��ن ،ع �ق��د اج �ت �م��اع ط� ��ارئ في
م��دي�ن��ة ال�ف�ي�ح��اء (ط��راب �ل��س) ي�ت��داول��ون
ف �ي��ه ال ��وض ��ع امل � ��أزوم ف ��ي امل��دي �ن��ة ،قبل
أن ي�س�ت�ف�ح��ل األم� ��ر مل�ص�ل�ح��ة امل �ش��روع
الفتنوي في لبنان».
وك� ��ان ع �ي��د ق��د ع �ق��د م��ؤت �م �رًا ص�ح��اف�ي��ًا
ف��ي م�ن��زل��ه ف��ي منطقة ح�ك��ر ال�ض��اه��ري
 ع �ك��ار أم ��س ،أع �ل��ن ف�ي��ه ان ��ه «إذا ثبتب �ع��د ال�ت�ح�ق�ي��ق أن م��ن ج ��رى ت��وق�ي�ف�ه��م
متورطون ومذنبون ،فنحن مستعدون
ألن ن � �ط ��ال ��ب ب� ��اع� ��دام � �ه� ��م ف � ��ي س ��اح ��ة
ع�ب��د ال�ح�م�ي��د ك��رام��ي ،وإذا ث�ب��ت أي�ض��ًا
ت � ��ورط ال� �ح ��زب ال �ع ��رب ��ي ال��دي �م �ق��راط��ي
ّ
ّ
فأيضًا نحن مع ح��ل��ه» .وأك��د ثقته بكل
األج�ه��زة األمنية ف��ي لبنان ،باستثناء
ف��رع امل�ع�ل��وم��ات ،بسبب «ت��اري�خ��ه غير
املشرف ،وخصوصًا مع حلفاء سوريا
في لبنان ،وأنا على استعداد ألن البي
دع��وة أي ج�ه��از اال ف��رع امل�ع�ل��وم��ات ،لن
أذه��ب ول��و أت��ى رب ّ
رب��و للقاضي صقر
صقر».
ُي��ذك��ر أن ع�ي��د ن��ائ��ب س��اب��ق ف��ي مجلس
ال �ن��واب ،وه��و أس��س ع��ام « 1978حركة
الشباب العلوي» التي أصبحت الحقًا
اإلط� ��ار ال �س �ي��اس��ي األس ��اس ��ي ل�ل�ط��ائ�ف��ة
ال � �ع � �ل ��وي ��ة ف � ��ي ل � �ب � �ن� ��ان .وق � � ��د ج �م �ع �ت��ه
بالرئيس السوري الراحل حافظ األسد
ع�ل�اق��ة م �ت �ي �ن��ة ،ل �ك��ن ب �ع��د وف� ��اة األس ��د،
ونتيجة خ�لاف ق��دي��م بينه وب�ين نائب
الرئيس آنذاك عبد الحليم خدام ،أسقط
ف��ي اك �ث��ر م��ن دورة ان�ت�خ��اب��ات نيابية،
ل �ك �ن��ه ،ف ��ي ك ��ل ان �ت �خ��اب��ات ك ��ان ي �ش��ارك
ف�ي�ه��ا ،ك ��ان ي�ح�ص��د ن�س�ب��ة س��اح�ق��ة من
أصوات العلويني.

ــاغة مستقبل المسيحيين
في العام  .2010وبالتالي أعتبر هذه
األح��زاب امل��دع��وة م��ن قبلكم للمشاركة
ف��ي ص �ي��اغ��ة م�س�ت�ق�ب��ل امل�س�ي�ح�ي�ين في
امل �ن �ط �ق��ة ل�ي�س��ت م��ؤه �ل��ة ب �ع��د أن ت�ق��وم
ب �ه��ذه امل�ه�م��ة ال �س��ام �ي��ة ،ألن غالبيتها
ل��م ي�ت�ج��اوز م��اض��ي ال �ح��رب ،ويستمد
ماض أليم.
شرعيته من
ٍ
 3ــ لقد أثبتت الكنيسة أنها دوم��ًا في
م�ق��دم��ة م��ن ي �ص��ون ال��وح��دة ال��داخ�ل�ي��ة
وم �ع �ن��ى ل �ب �ن��ان امل��رت �ك��ز ع �ل��ى ال�ع�ي��ش
امل�ش�ت��رك .ف�ف��ي ال�ع��ام  1920داف�ع��ت عن
فكرة لبنان الكبير بينما ك��ان غالبية
املسيحيني مع فكرة لبنان وطن قومي
مسيحي بسبب خوفهم من محيطهم.
وفي العام  1943دافعت عن االستقالل
بينما كان غالبية املسيحيني مع إبقاء
االن�ت��داب الفرنسي بسبب خوفهم من
امل�ح�ي��ط .وف��ي ال �ع��ام  1958داف �ع��ت عن
الدستور بينما كان غالبية املسيحيني
م��ع التجديد للرئيس شمعون بسبب
كمشروع
ال�خ��وف م��ن ب��روز الناصرية
ٍ
«إل� �غ ��ائ ��ي» .وف ��ي ال �ع ��ام  1989داف �ع��ت
ع� � ��ن ال � �ط � ��ائ � ��ف ب� �ي� �ن� �م ��ا ك � � ��ان غ ��ال �ب �ي ��ة
امل� �س� �ي� �ح� �ي�ي�ن ض� � � � ّ�ده ب� �س� �ب ��ب ال � �خ ��وف
م ��ن إع � � ��ادة ت ��وزي ��ع ال� �ص�ل�اح� �ي ��ات ب�ين
الطوائف.

ه� ��ذه ال �ك �ن �ي �س��ة ال �ع �ظ �ي �م��ة وال��وط �ن �ي��ة،
وه � � ��ي ب ��ال� �ن� �س� �ب ��ة ل � ��ي أي � �ض � ��ًا ك �ن �ي �س��ة
ال �ع��رب ،م�ط��ال�ب��ة ال �ي��وم ب ��أن ال تستمع
إل ��ى ال�ج�م�ي��ع م��ن أج ��ل ص �ي��اغ��ة م��وق��ف
ال � ��وس � ��ط .ع �ل �ي �ه��ا اس� �ت� �ك� �م ��ال ط��ري �ق �ه��ا
التاريخي باتجاه تثبيت لبنان املرتكز
على العيش املشترك نموذجًا للمنطقة
املحفوفة بأشباح الحروب األهلية ،ألن
هذه هي املصلحة الكبرى للمسيحيني.
م � ��ع ك � ��ل ت � �ق� ��دي� ��ري ل � �ك ��ل ف � � ��رد م � �ش ��ارك
ف � � ��ي االج � � �ت � � �م� � ��اع وال� � � ��ذي� � � ��ن ت ��رب� �ط� �ن ��ي
ب� �غ ��ال� �ب� �ي� �ت� �ه ��م ص� � � ��داق� � � ��ات م � �ن � ��ذ زم � ��ن
بعيد.
أرجو أن تعذروني على عدم املشاركة.
فارس سعيد

رد خليفة
عزيزي الدكتور فارس
ق� � � � ��رأت ب� �ت� �م� �ع ��ن رس � ��ال� � �ت � ��ك األخ� � ��وي� � ��ة،
وأع��دت القراء ة وتفهمت البعد الفكري
لقناعتك .أح�ت��رم ك��ل االح�ت��رام م��ا ّ
تعبر
عنه وأرجو أن نصل الى رؤيا مشتركة
ّ
لتصب
ت�ت�خ�ط��ى االف� ��راد وامل �ج �م��وع��ات
في خير الجميع...
أرج � ��و أن ن �ب �ق��ى ع �ل��ى ات� �ص ��ال ل �ت �ب��ادل
اآلراء واألفكار والرؤى.

ّ
تعدت مرحلة اللقاءات بني
الحزب التقدمي االشتراكي
والتيار الوطني مرحلة
الصور .يبدو الطرفان في
حالة من االرتياح والتعويل
على نتائج ّ
جيدة للقاءاتهم،
منها تثبيت املسيحيني
وعودتهم الكاملة إلى
الجبل ،كذلك تعويض
عالقات النائب وليد
جنبالط املتأزمة مع بعض
الدول بتفاهمات محلية
تكفل تحقيق االستقرار في
الحديقة الخلفية :الشوف
فراس الشوفي
ل��م ي�ع��د ال �ت��واص��ل ب�ين ال�ت�ي��ار الوطني
ال �ح��ر وال� �ح ��زب ال �ت �ق��دم��ي االش �ت��راك��ي
ً
ص ��ورة م��ن ص��ور انفتاح النائب وليد
فحسب.
جنبالط على أخ�ص��ام األم��س
ّ
ت �ب��دو ال �ت �ف��اه �م��ات وال �ل �ق ��اءات امل�ك��ث�ف��ة
ح��دي �ث��ًا ،ج� ّ
�دي��ة ف��ي ع�ل�اق��ة التنظيمني
املضطربة منذ صعود التيار الوطني
الحر عام  ،2005وقبل ذلك منذ ما بعد
الحرب األهلية.
ً
أن ت �س �م��ع م� �س ��ؤوال اش �ت��راك �ي��ًا يصف
ال � � �ع� �ل��اق� � ��ة امل � � �س � � �ت � � �ج � � ّ�دة م � � ��ع ال � �ت � �ي� ��ار
ال � � �ح� � ��ر ب � � �ـ«امل � � �ه � � �م� � ��ة» و«ال� � �ن � ��اج� � �ح � ��ة»
و«االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ال�ض��روري��ة للشوف،
وال � � � � � ��دروز وامل� �س� �ي� �ح� �ي�ي�ن وال � �ح� � َ
�زب �ي�ن
ول �ب �ن ��ان» ،س�ت�ع�ت�ق��د ،ل �ل��وه �ل��ة األول� ��ى،
ب� ��أن ال ��رج ��ل ي �ع �ط��ي ت��وص �ي �ف��ًا ل�ع�لاق��ة
ّ
االش� �ت ��راك ��ي ب �ت �ي��ار امل �س �ت �ق �ب��ل ف ��ي ع��ز
تحالفهما.
ح �ت��ى اآلنُ ،ع �ق ��دت ث�ل�اث��ة ل� �ق ��اءات بني
اللجنتني املركزيتني في كال التنظيمني،
م ��ن ض �م �ن �ه��ا اج �ت �م ��اع ه ��و األول ب�ين
ال�ن��ائ��ب ول �ي��د ج�ن�ب�لاط وم�ن� ّ�س��ق هيئة
ال �ت �ي��ار ف ��ي ال �ش ��وف غ �س��ان ع �ط��ا ال �ل��ه.
واألخير رئيس اللجنة املركزية املكلفة
ب��ال�ت�ن�س�ي��ق م ��ع ال �ل �ج �ن��ة االش �ت��راك �ي��ة،
وت�ض� ّ�م إل��ى جانبه ،بيار رف��ول وط��ارق
ال� � �خ � �ط� � �ي � ��ب ،ف � � ��ي ح� �ي ��ن ت� � �ض � ��م ل �ج �ن��ة
االشتراكي أمني السر العام في الحزب
ظافر ن��اص��ر ،والقياديني سليم السيد
ً
ورض� � � ��وان ن� �ص ��ر ،ف� �ض�ل�ا ع ��ن ح �ض��ور
ال��وزي��ر ع�لاء ال��دي��ن ت��رو اجتماعني من
االجتماعات املركزية.
يدرك الطرفان أن الغوص في العناوين
السياسية الكبيرة كالحكومة ومجلس
ال �ن��واب وق��وان�ي�ن االن�ت�خ��اب��ات والنفط
وس �ل�اح امل �ق��اوم��ة وامل ��وق ��ف م��ن األزم ��ة
ال� �س ��وري ��ة ال ي �ف �س��د ف ��ي ال � � � ّ
�ود ق �ض� ّ�ي��ة
ف�ح�س��ب ،ب��ل يقطع األم ��ل ف��ي ال��وص��ول
إل��ى أي ت �ق��ارب ،ألن ه��ذه ال�ع�ن��اوي��ن لن
ّ
�وم ول�ي�ل��ة ،ول�ي��س م��ن مهمة
ت�ح��ل ف��ي ي� ٍ
ّ
اللجان الحزبية في األصل حلها.
ّ
«ال�ح��ل من تحت لفوق وليس من فوق
ل �ت �ح ��ت» ،ع� �ن ��وان ك � ��ان ك��اف �ي��ًا ل�ي�ق�ت�ن��ع
ال � �ن ��ائ ��ب م� �ي� �ش ��ال ع� � ��ون ب� � ��ه ،وم� � ��ن ث � ّ�م
ّ
جنبالط ،ليصبح على سكة التنفيذ.
ي �ق��ول ال �ع��ون �ي��ون إن «ال� �ل� �ق ��اءات ال�ت��ي
تجمعنا مع االشتراكي ليست من أجل
م �ق��اع��د ن�ي��اب�ي��ة أو م�ص�ل�ح��ة سياسية
آن� �ي ��ة ،ل �ت �ع��ود ال �ع�ل�اق ��ة وت �ن �ت �ه��ي ع�ن��د
ان �ت �ف��اء ال �ح��اج��ة .األم � ��ر أب �ع��د م ��ن ذل��ك
بكثير ،املسألة تعني وجود املسيحيني
وال � � ��دروز ف ��ي ال �ج �ب��ل ف ��ي ق ��رى واح ��دة
م �س �ت �ق ��رة ،وإذا ات �ف �ق �ن��ا ع �ل ��ى األم � ��ور
الصغيرة ،يسهل االتفاق على العناوين
الكبرى الحقًا» .يرى العونيون أيضًا أن
اإلي�ج��اب�ي��ة ال�ت��ي يبديها االش�ت��راك�ي��ون
ّ
تنم ع��ن قناعة ب�ض��رورة ال��وص��ول إلى
ن �ت �ي �ج��ة ت �ن �ع �ك��س إي �ج ��اب ��ًا ع �ل��ى أرض

ال�ش��وف« ،حتى أننا نؤجل البحث في
ّ
موضوع بريح كي ال يعكر شيء صفو
اللقاءات ،ألن اإليجابية ستنعكس في
كل مكان في قرى الشوف ،ومنها بريح،
ال �ت��ي ي�ت��أخ��ر م�ل�ف�ه��ا ف��ي ال��وص��ول إل��ى
ال �ح��ل اآلن ب�س�ب��ب ع��وائ��ق م��ال�ي��ة ليس
أكثر».
في سنوات ما بعد «مصالحة الجبل»
ال �ت��ي ت �م��ت ب�ي�ن ج �ن �ب�لاط وال �ب �ط��ري��رك
امل ��ارون ��ي ال �س��اب��ق ن �ص��ر ال �ل��ه ص�ف�ي��ر،
ب �ق �ي��ت امل� �ص ��ال� �ح ��ة ح � �ب � �رًا ع� �ل ��ى ورق،
ً
وص� ��ورة ف��ي ال�ص�ح��ف واإلع �ل��ام ،ليس
أكثر .فالزيارات املتبادلة بني جنبالط
وص�ف�ي��ر ،وامل��دي��ح ال ��ذي ك��ال��ه ال��رج�لان
ل �ب �ع �ض �ه �م��ا ال � �ب � �ع� ��ض« ،ل � � ��م ي �ن �ع �ك��س
إج � � ��راءات ج � ّ
�دي ��ة ع �ل��ى األرض ،تسهل
ّ
املهجرين من قراهم،
ع��ودة املسيحيني
ع� �ب ��ر م � �ش ��اري ��ع ت �ن �م ��وي ��ة واح� �ت� �ض ��ان
شعبي ومؤسساتي ف��ي ال�ق��رى» .لذلك
«ب �ق �ي��ت ال � �ع� ��ودة ش �ك �ل �ي��ة وف� ��ردي� ��ة ف��ي
ّ
أغ�ل��ب ق��رى ال �ش��وف ،م��ع ش�ع��ور مبطن
باملظلومية عند املسيحيني ،امتد إلى
ما بعد املصالحة».
هي مرحلة جديدة إذًا ،عنوانها التفاهم
مع الطرف املسيحي األقوى في الشوف،
أي ال �ت �ي��ار .وي �ش �ي��ر ال �ع��ون �ي��ون أي�ض��ًا
ّ
التحول ب��دأت تظهر
إل��ى أن ب��وادر ه��ذا
ن�ت��ائ�ج�ه��ا ف ��ي م�خ�ت�ل��ف ق ��رى ال �ش��وف،
إذ ب� ��دأت ف �ع��ال �ي��ات ال �ق��رى وال �ب �ل��دي��ات
وامل� �خ ��ات� �ي ��ر ب ��ال� �ت ��واص ��ل ال � �ج� ��دي م��ع
ب�ع�ض�ه��ا ب�ع�ض��ًا ،خ�ص��وص��ًا ت�ل��ك ال�ت��ي
تضم أعدادًا كبيرة وال تفرغ في الشتاء
م��ن السكان ،ك��ال��دام��ور والناعمة ودي��ر
ال �ق �م��ر وب �ع��ض ق� ��رى ال� �ش ��وف األع �ل��ى،
وع �ل��ى س�ب�ي��ل امل �ث ��ال م ��ا ح �ص��ل أخ �ي �رًا
في وداع الفنان الراحل وديع الصافي،
َ
ملتقيينَ للجثمان ف��ي ال��دام��ور
«أقمنا
ودي��ر القمر حيث استقبل ب��األه��ازي��ج
َ
ملتقيني
وال��ورود ،وأق��ام االشتراكيون
أي� �ض ��ًا ف� ��ي ع� �م ��اط ��ور ون� �ي� �ح ��ا ،وت �م��ت
كلها بالتنسيق بيننا وب�ين مسؤولي

التحول اإليجابي
بوادر ّ
بدأت تظهر في مختلف
القرى ال سيما الدامور
ودير القمر

االش �ت��راك��ي» .وي�ش�ي��ر امل �ص��در العوني
إل� ��ى أن� ��ه ي �ج��ري ال �ت �ف��اه��م ع �ل��ى أب�س��ط
األم� � � ��ور ،إذ «ق �م �ن��ا ب �ت �ع �ل �ي��ق ي��اف �ط��ات
للتيار في قرى كباتر ومرستي ،والتي
كانت ممنوعة علينا في السابق ،وعند
ق �ي��ام ع ��دد م��ن امل �ع �ت��رض�ين ف��ي ال�ق��ري��ة
ب �ن��زع إح ��دى ال �ي��اف �ط��ات ف��ي ب �ل��دة عني
قنيا ،أبلغنا االشتراكي قبل أن نتبلغ
نحن ،وأك��دوا أنهم سيعيدون تعليقها
بأنفسهم».
هذا غيض من فيض .لكن ما الذي ّ
تبدل
حتى وص��ل االش�ت��راك�ي��ون والعونيون
إل ��ى ه ��ذه ال�ق�ن��اع��ة وض� ��رورة ال�ت�ف��اه��م؟
ت �ق ��ول م� �ص ��ادر ق� ��وى  8آذار ،امل�ط�ل�ع��ة
على تفاصيل العالقة بني الطرفني ،إن
ج�ن�ب�لاط أدرك ف��ي اآلون� ��ة األخ �ي ��رة أن
ال�ع�لاق��ات ال��دول�ي��ة واإلقليمية وحدها
ال تكفي للحفاظ على مصالح طائفة
امل��وح��دي��ن ال � � ��دروز ،ألن �ه��ا ع�ل�اق ��ات قد
تتبدل وتنتهي في أي وقت ،وهي اآلن
في أسوأ أحوالها ،وبالتالي «املطلوب
إيجاد تفاهمات محلية مع قوى مؤثرة
ع�ل��ى األرض ،خ�ص��وص��ًا ف��ي ال�ح��دي�ق��ة
ال �خ �ل �ف �ي��ة ل �ج �ن �ب�لاط أي ال� �ش ��وف ،وإن
ع��ون ،هو املسيحي األق��وى ال��ذي يجب
أن يتم التحالف معه» .في ح�ين ،تقول
املصادر إن «التيار الوطني الحر تهمه
عودة املسيحيني الحقيقية إلى الجبل،
وبناء عالقة ثقة وتفاهم مع االشتراكي
ف��ي امل��رح �ل��ة امل�ق�ب�ل��ة ،إذ ت�ظ�ه��ر األرق ��ام
أن النسبة الكبرى التي تنالها لوائح
جنبالط من املسيحيني هم من جماعته،
وليس أصوات القوات اللبنانية وحزب
الوطنيني األحرار ،وبالتالي هو يحتاج
إل� ��ى األغ �ل �ب �ي��ة امل �س �ي �ح �ي��ة ال �ت ��ي ت��ؤي��د
ع��ون ،وبذلك يستطيع بالتحالف معه
االس �ت �غ �ن��اء ع ��ن ت �ي��ار امل �س �ت �ق �ب��ل ،عبر
أص ��وات املسيحيني وال� ��دروز وج ��زء ال
ب��أس به من سنة إقليم الخروب الذين
ي��دورون في فلك االشتراكي وبعضهم
ّ
يتعصب له أكثر من انتمائه املذهبي».
ه��و االرت� �ي ��اح إذًا ،ال� ��ذي إن ل��م ي�ت��رج��م
ب �خ �ط ��ط ع �م �ل �ي��ة ل � �ع � ��ودة امل �س �ي �ح �ي�ين
وب�م�ش��اري��ع انمائية ومعيشية تسهل
ع��ودة ه��ؤالء إلى بيوتهم ،سينتهي به
األم��ر على شاكلة «مصالحة الجبل».
«أعطونا وقتًا ألول الصيف ،وخذوا ما
يدهش العالم ،فبعد االستقرار النفسي
يمكن أن نقنع املستثمرين املسيحيني
للعمل على إنهاض الشوف ،ما يؤمن
الرزق واالستقرار للمسيحيني والدروز
على ٍّ
حد سواء».

يدرك الطرفان أن الغوص في العناوين الكبرى يمنع أي تقارب (هيثم املوسوي)
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قضية اليوم

سلة عروض من أمير قطر لألسد
ّ
الخارجية .اإلمارة الخليجية
نهج ّ
جديد بدأ يتمظهر في سياسة قطر ً
ّ
قدمت سلة عروض لرأس الدولة السورية ،أمال بعودة «حرارة» تالشت.
فيما ال تبدو دمشق متعجلة إلعادة احياء العالقة القديمة مع
الدوحة «التي اراقت ّدم الشعب السوري»

تركيا تطرد االستخبارات السعودية!
كشفت م�ص��ادر مطلعة ف��ي أن�ق��رة أن السلطات التركية ق��ررت ،ف��ي سياق املواجهة
القائمة بينها وبني السعودية ،إغالق غالبية املراكز والشقق التي يستخدمها عناصر
من االستخبارات السعودية في تركيا ضمن مهمة إدارة املجموعات املسلحة ودعمها
في سوريا .وقالت املصادر إن الخطوة التركية التي حصلت أخيرًا تندرج في سياق
مواجهة قائمة م��ع ال��ري��اض م��ن ج�ه��ة ،وف��ي إط��ار تخفيف التوتر م��ع إي��ران والنظام
ف��ي س��وري��ا م��ن جهة ثانية ،وإن السلطات التركية أخ��ذت ف��ي االع�ت�ب��ار أن «أج�ن��دة»
االستخبارات السعودية في سوريا وفي بقية املنطقة لم تعد متطابقة وال متقاطعة
مع املصالح التركية.
وأوضحت املصادر أن التوتر السعودي ـــ التركي بدأ منذ فترة غير قصيرة ،خصوصًا
عندما بادرت الرياض الى وضع يدها على ملفات تخص قوى في املعارضة السورية
بدعم أميركي ـــ غربي ،وهو أمر ترافق مع إطاحة أنصار أنقرة وإبعادهم (كما قطر)
عن مواقع النفوذ في ق��وى املعارضة من االئ�ت�لاف الوطني ال��ى املجلس الوطني الى
القيادات العسكرية امليدانية.
لكن نقطة التحول الرئيسية ك��ان الحدث املصري في  30ح��زي��ران (يونيو) ،وق��راءة
تركيا أن السعودية رع��ت انقالبًا يستهدف ضمنًا مصالحها ف��ي مصر وامل�غ��رب
العربي ،كما أنه يوجه ضربة قوية الى حلفاء تركيا في تنظيم اإلخوان املسلمني.
وكشفت امل�ص��ادر عن ح��وارات قاسية وغير مثمرة حصلت بني وزي��ري الخارجية
السعودي وال�ت��رك��ي ،وأن ال��وزي��ر التركي أحمد داوود أوغ�ل��و ع��اد مصدومًا م��ن آخر
اجتماع ل��ه م��ع نظيره السعودي األم�ي��ر سعود الفيصل .وق��ال��ت امل�ص��ادر إن األخير
رف��ض منح تركيا أي دور في امللف ال�س��وري ،حتى لو سقط النظام نتيجة العدوان
األميركي ،وأن الرياض ال ترغب في أي دور تركي في معالجة االزمة السياسية في
مصر .وبحسب املصادر ،فإن التحول التركي في التعامل مع السعودية تأثر أيضًا
بمناقشات ج��رت على صعيد ق�ي��ادي رفيع شملت تركيا وقطر وحركتي حماس
و«اإلخ � ��وان امل�س�ل�م�ين» ب�ع��د إط��اح��ة ال��رئ�ي��س محمد م��رس��ي م��ن ال�ح�ك��م ف��ي ال�ق��اه��رة،
ومباشرة السعودية بالتعاون مع االردن واالم ��ارات العربية املتحدة ،وبتواصل مع
إسرائيل ،بناء استراتيجية جديدة ،تقول املصادر إنها «تستهدف مصالح أط��راف
عدة من حزب الله وسوريا وإيران والعراق من جهة ،وتركيا وقطر وحماس واإلخوان
املسلمني من جهة ثانية».
األمر اآلخر امليداني يتعلق بكون االستخبارات السعودية ،الناشطة في تركيا ،عملت
بقوة وبمساعدة شخصيات من لبنان وسوريا وعواصم عربية أخرى على محاولة
بناء هيكل عسكري ومدني مستقل عن تركيا وبقية األطراف ،وبأن السعودية سعت
حتى الى تعطيل أو تخريب صفقة إطالق املخطوفني اللبنانيني في أعزاز.
(األخبار)

ناصر شرارة
لم يغادر وزي��ر الخارجية القطري خالد
ب��ن محمد العطية ،ال�ط��ائ��رة ال�ت��ي حطت
في مطار بيروت وعلى متنها مخطوفو
أع��زاز اللبنانيون بعد إط�لاق سراحهم.
كان محرجًا ،من وجهة نظر قطر ،التقاط
صورة للعطية في املطار اللبناني تظهره
ّ
كمن «ينظف» السياسة الخارجية لبالده
من أخطاء سلفه الشيخ حمد بن جاسم
آل ثاني .فضمن صفقة انتقال الحكم في
ق�ط��ر مل�ص�ل�ح��ة ت�ح��ال��ف األم �ي��ر ت�م�ي��م مع
آل املسند املمسكني بزمام القرار األمني
وآل ال �ع �ط �ي��ة امل �م �س �ك�ين ب �م �ف��اص��ل ق ��رار
الخارجية والشؤون السياسية الداخلية،
كان هناك تفاهم على عدم «نشر غسيل»
املرحلة املاضية من السياسة الخارجية
ل �ق �ط ��ر إزاء س � ��وري � ��ا وم � �ص� ��ر ول� �ب� �ن ��ان.
ل �ك��ن م�س��اه�م��ة ال ��دوح ��ة ف��ي اإلف � ��راج عن
امل �خ �ط��وف�ي�ن ال �ت �س �ع��ة ،وم ��واك� �ب ��ة وزي� ��ر
خ��ارج�ي�ت�ه��ا ل �ل �ط��ائ��رة ال �ت��ي أق�ل�ت�ه��م إل��ى
ب �ي��روت ،تسمحان ب��ال�ق��ول إن�ه�م��ا مثلتا
أول بصمة آلل العطية في النهج الجديد
تجاه امللفات الخارجية الساخنة.

عرض تميم على األسد
وث� �م ��ة اس �ت �ت �ب ��اع ��ات أب� �ع ��د أث � � �رًا وأك �ث ��ر
عمقًا لهذا التغيير القطري تجاه امللف
ال�س��وري .وبحسب معلومات متقاطعة،
فقد ّ
جست قطر ،ف��ي األس��اب�ي��ع األخ�ي��رة،
وب��ال �ت��زام��ن م ��ع دوره � ��ا ف ��ي إن �ه ��اء ملف
مخطوفي أع��زاز ،نبض دمشق ف��ي شأن
ت �ص �ح �ي��ح ال � �ع �ل�اق ��ة م� �ع� �ه ��ا .واع� �ت� �م ��دت
لتحقيق هذا الهدف أكثر من قناة ،حفلت
كل منها بنوعية معينة من «العروض»
ال �ت��ي أرس �ل �ت �ه��ا ال ��دوح ��ة إل ��ى ال�ع��اص�م��ة
ال �س��وري��ة .وت��زام �ن��ت ه ��ذه ال��رس��ائ��ل مع
م��ا ي�م�ك��ن ت�س�م�ي�ت��ه «ب� � ��ادرات ح�س��ن نية
م ��ن ط� ��رف واح � � ��د» ،ك� ��ان أب ��رزه ��ا س�ح��ب
ال��دوح��ة أخ�ي��را يدها م��ن لعبة الضغوط
ال � �ت ��ي م ��ارس� �ت� �ه ��ا ألش � �ه ��ر ع� �ل ��ى ال �ل �ي��رة
السورية ،إلى جانب دول خليجية أخرى،
وبالتواطؤ مع أوساط لبنانية.
وتؤكد مصادر خليجية أن نقطة الذروة
ّ
لطي
في مسعى الحكم القطري الجديد
صفحة ال �ع��داء للنظام ال �س��وري ،حدثت
ن �ه��اي��ات ال �ش �ه��ر ال� �ج ��اري ب��ال �ت��زام��ن مع
إع �ل��ان ال� � ��دور ال �ق �ط��ري ف ��ي إن� �ه ��اء م�ل��ف

يحرص
أمير قطر
على مرحلة
التغيير لئال
يبدو وكأنه
يقود انقالبًا
على والده
(أ ف ب)

م �خ �ط��وف��ي أع� � ��زاز  ،وت �م �ث �ل��ت ف ��ي «س�ل��ة
ع��روض» للرئيس بشار األس��د مباشرة
م� ��ن األم � �ي� ��ر ت �م �ي��م ب� ��ن ح� �م ��د آل ث ��ان ��ي،
ّ
وتضمنت أس��اس��ًا نقطتني اثنتني هما:
ً
�دوح ��ة ل��وق��ف الحملة
�
ل
ا
�داد
�
ع
�
ت
�
س
ا
أوال،
ّ
اإلع�لام�ي��ة ال�ت��ي تشنها ق�ن��اة «ال�ج��زي��رة»
ع �ل��ى ال �ن �ظ��ام ،وث��ان �ي��ًا ال �ت�ع �ه��د ب�ت�م��وي��ل
عملية إع ��ادة إع�م��ار ف��ي س��وري��ا ،إضافة
إلى التعهد بعدم إقدام الدوحة بعد اآلن
على ما يضر باألمن املالي السوري.
وك �ش �ف��ت امل � �ص ��ادر ن �ف�س �ه��ا أن ال��رئ �ي��س
األس � ��د ق � ��ارب م � �ب� ��ادرات ان �ف �ت��اح ال�ح�ك��م
الجديد في قطر بشيء من التأني املشوب
بالكثير من الحذر .وهو ّ
ردد أمام حاملي
الرسائل القطرية أن ممارسات الدوحة

ف��ي س��وري��ا ب��ال �ع��ام�ين امل��اض �ي�ين أراق ��ت
�اء س��وري��ة ،وب�ن� ً
دم � ً
�اء عليه ،مشكلة قطر
ل�ي�س��ت ف�ق��ط م��ع ال ��دول ��ة ،ب��ل م��ع الشعب
السوري أساسًا.
وم � ��ن وج� �ه ��ة ن �ظ ��ر ه � ��ذه امل� � �ص � ��ادر ،ف ��إن
عبارة «شكرًا قطر» التي شكلت عنوانًا
مل��رح�ل��ة ع�ل�اق��ات ال ��دوح ��ة ب�ك��ل م��ن ح��زب
الله وسوريا خالل مرحلة ما قبل اندالع
األزم� � ��ة ال� �س ��وري ��ة ،ل �ي �س��ت س �ه �ل��ة إع� ��ادة
تسويقها ،رغم السخاء الذي يبديه األمير
تميم في عروضه ،كمقابل إلعادة عقارب
س��اع��ة ال �ع�لاق��ات ال�ق�ط��ري��ة ال �س��وري��ة إل��ى
ما قبل ع��ام  .٢٠١١فالسوريون مصرون
على أخذ مجموعة أمور في االعتبار لدى
تقويمهم لعالقتهم املستقبلية بالدوحة،

متوقع على بيــت
الجيش السوري يحرر السفيرة وهجوم
ّ

ّ
لم تتوقف عمليات الجيش
السوري في قرى وبلدات ريفي
حلب ودمشق ،التي شهدت
معارك عدة ضد الجماعات
ّ
املسلحة املنتشرة ،في
وقت ّ
حرر فيه الجيش مدينة
السفيرة االستراتيجية (جنوب
شرقي حلب) من مسلحي
املعارضة وعلى رأسهم
مقاتلو «داعش»

أح� ��رز ال �ج �ي��ش ال� �س ��وري ،أم� ��س ،ت�ق��دم��ًا
ب � � � � � ��ارزًا ف � � ��ي ري � � � ��ف ح � �ل� ��ب ال � �ج � �ن� ��وب� ��ي،
ب �س �ي �ط��رت��ه ع �ل��ى م��دي �ن��ة ال �س �ف �ي��رة ذات
امل ��وق ��ع االس� �ت ��رات� �ي� �ج ��ي ،وال �ق ��ري �ب ��ة م��ن
معامل ضخمة للسالح ومنشآت أخرى
تابعة ل��وزارة ال��دف��اع .وبعد اشتباكات
ع �ن �ي �ف��ة ش �ه��دت �ه��ا امل ��دي� �ن ��ة م �ن ��ذ ب ��داي ��ة
الشهر الجاري ،أحكم الجيش سيطرته
عليها ،بحسب ما أعلنت مواقع تابعة

ل�ل�م�ع��ارض��ة ال �س��وري��ة ل�ي��ل أم ��س .ك��ذل��ك
أقرت مصادر ّ
ّ
مقربة من تنظيم «الدولة
اإلسالمية في العراق والشام» (داعش)
بتراجع قواته في السفيرة.
وتقع السفيرة الى جانب طريق سلمية
(حماة) ــ حلب التي تعتبر طريق اإلمداد
الرئيسي لقوات النظام الى مدينة حلب
التي يتنازع النظام واملعارضة املسلحة
ال�س�ي�ط��رة ع�ل�ي�ه��ا .وب ��دأ ه�ج��وم الجيش
ّ
ع� �ل ��ى امل� �س ��ل� �ح�ي�ن ف � ��ي ال � �س � �ف � �ي ��رة ،ب �ع��د
تحريره بلدة خناصر وفك الحصار عن
األحياء التي لم يحتلها املسلحون من
م��دي�ن��ة ح �ل��ب .وس �ب��ق ل�ل�ج�ي��ش أن ح��رر
خناصر أك�ث��ر م��ن م��رة ،لكنه ك��ان يعود
ويخسرها أم��ام املسلحني ال��ذي��ن كانوا
ي �ن �ط �ل �ق��ون م ��ن ال �س �ف �ي ��رة .وب � �ن� � ً
�اء ع�ل��ى
ذلك ،قررت القيادة العسكرية استعادة
ال �س �ي �ط ��رة ع �ل ��ى ال� �س� �ف� �ي ��رة ،مل �ن ��ع ق�ط��ع
ً
ط��ري��ق حلب ـ�ـ ح�م��اه م��ن ج��دي��د .وفضال
عن تحصني الطريق ،وفك الحصار عن
معامل الدفاع الضخمة ،يساهم تحرير
ً
ال �س �ف �ي��رة ف ��ي ال�ت�خ�ف�ي��ف م�س�ت�ق�ب�لا من
ضغط املسلحني على مطار حلب الدولي
وم �ط��ار ال �ن �ي��رب ال �ع �س �ك��ري امل �ج ��اور له
(يقع املطاران على تخوم مدينة حلب).

كما أن ط��رد املسلحني م��ن السفيرة من
ش��أن��ه أن ي�ف�ت��ح ط ��رق إض��اف �ي��ة ب��ات�ج��اه
مطار كويرس العسكري شرقي حلب.
وعلى الحدود الشرقية مع سوريا ،كتبت
مراسلة «األخبار» في جنوب لبنان أمال
خ�ل�ي��ل أن وح� ��دات م��ن ال�ج�ي��ش اللبناني
ّ
نفذت ،ليل أمس ،انتشارًا كثيفًا في محيط
شبعا ، ،وذلك بعد ورود مراسالت اليها
ح� ��ول خ �ط��ط ل�ل�ج�ي��ش ال� �س ��وري لتنفيذ
ه �ج��وم ع�ل��ى ال �ب �ل��دات ال �س��وري��ة ال��واق�ع��ة
ف��ي ري��ف دمشق عند سفح جبل الشيخ،
وال� �ت ��ي ت ��وج ��د ف �ي �ه��ا ق ��واع ��د ل �ـ«ال �ج �ي��ش
ال �ح��ر» و«ج �ب �ه��ة ال �ن �ص��رة» وم�ج�م��وع��ات
أخ��رى م�ع��ارض��ة .وم��ن أب��رز تلك البلدات
بيت جن وسعسع.
ويهدف انتشار الجيش اللبناني إلى منع
ه ��روب املسلحني إل��ى شبعا ع�ب��ر معابر
جبل الشيخ الذي يفصل بينها.
وم� �ن ��ذ ب � ��دء األزم � � ��ة ال � �س ��وري ��ة ،ارت �ب �ط��ت
املنطقة الجنوبية الحدودية ببلدتي بيت
ج��ن وسعسع على وج��ه الخصوص ،من
خالل شبعا.
وكان يوم أمس قد شهد وقوع اشتباكات
ب�ي�ن ال�ج�ي��ش وامل �ج �م��وع��ات امل�س�ل�ح��ة في
حلب وريفها ،خصوصًا في محيط سجن

«داعش» تقتحم مدرسة
حكومية لإلناث لمنع
االختالط في حلب

حلب املركزي ومشفى الكندي ودارة عزة.
وف ��ي ري ��ف دم �ش ��ق ،ان��دل �ع��ت اش �ت �ب��اك��ات
شمال غرب منطقة يبرودّ ،
ودمر الجيش
ً
م�ع�م�لا ل�ت�ص�ن�ي��ع ال �ع �ب��وات ال�ن��اس�ف��ة في
املنطقة ،بحسب وكالة «سانا» .وسقطت
ع�ش��رات ال�ق��ذائ��ف ف��ي مدينة ج��رم��ان��ا ،ما
أدى الى مقتل ثالثة مدنيني بينهم طفلة،
ك �م��ا س �ق �ط��ت ق ��ذائ ��ف ف ��ي م �ح �ي��ط س��اح��ة
ال�س�ي��وف وح��ي ال�ج�ن��اي��ن ،وان��دل��ع حريق
إث��ر سقوط قذيفة على خ��زان م��ازوت في
شارع بغداد في دمشق.
وارت �ف �ع��ت وت �ي ��رة امل� �ع ��ارك ف ��ي ح�ج�ي��رة
وال�س�ب�ي�ن��ة ف��ي ري ��ف دم �ش��ق ال�ج�ن��وب��ي،

ح � �ي� ��ث ب� � � ��دأ ال � �ج � �ي� ��ش ال� � � �س � � ��وري م �ن��ذ
أي� ��ام ت�ن�ف�ي��ذ خ �ط��ة ت �ح��ري��ر م �ن��اط��ق ف��ي
ال� �غ ��وط� �ت�ي�ن ،ال س � ّ�ي� �م ��ا ت� �ل ��ك امل �ح �ي �ط��ة
ّ
بمنطقة السيدة زينب .وأك��دت مصادر
رسمية لـ «األخبار» أن اشتباكات عنيفة
ّ
ج��رت ب�ين ال�ج�ي��ش وامل �س��ل �ح�ين ،بعدما
ّ
س ��ل ��م ع � ��دد م� ��ن امل� �ق ��ات� �ل�ي�ن امل� �ع ��ارض�ي�ن
أن�ف�س�ه��م ل�ل�ج�ي��ش ،ب�ين م�خ�ي��م ال�ي��رم��وك
وال� �س� �ب� �ي� �ن ��ة ،ف �ي �م ��ا ت � �ح � ّ�دث ��ت م� �ص ��ادر
امل �ع��ارض��ة ع��ن «ص� � ّ�د ه �ج �م��ات ال�ج�ي��ش
النظامي وحزب الله».

قصف في القلمون

ك ��ذل ��ك ت �ح� ّ�دث��ت م� �ص ��ادر م �ع��ارض��ة ع��ن
ق�ص��ف ال�ج�ي��ش ال �س��وري بعنف ملنطقة
القلمون ،وبالتحديد على خط اإلم��داد
امل� �ح ��اذي ل�ل�أراض ��ي ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ،ق�ب��ال��ة
ّ
وتحدثت مواقع
بلدة عرسال البقاعية.
قريبة من الجهاديني عن مقتل  5أف��راد
تابعني لـ «داعش».
ً
واس �ت �ك �م��اال مل�س�ل�س��ل االش �ت �ب��اك��ات بني
ّ
«داع � � ��ش» وس ��ائ ��ر ال �ك �ت��ائ��ب امل �س��ل �ح��ة،
ق ��ال ��ت م� �ص ��ادر م� �ع ��ارض ��ة إن «ال �ه �ي �ئ��ة
الشرعية» لـ «داعش» قررت أمس تنفيذ
حكم اإلع��دام بحق قائد كتائب «غرباء
الشام» حسن جزرة على خلفية اتهامه

سوريا
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فورد :هل لدى المعارضة
بديل معقول للرئيس السوري؟

منها أنه ال يمكن دمشق التعامل مع ما

مل�ص��ر ت��أت��ي أي �ض��ًا ف��ي اط ��ار رغ�ب�ت��ه في
ت �ظ �ه �ي��ر م� ��ا ب � ��ات ي �س �م��ى ف� ��ي ال �خ �ل �ي��ج
«ب�ص �م��ة آل ال�ع�ط �ي��ة» ع �ل��ى ال �س�ي��اس��ة =
ال �خ��ارج �ي��ة ال �ج��دي��دة ل �ب�ل�اده .ل �ك��ن دون
ه��ذه املهمة عقبات ع��دة ،أب��رزه��ا حرص
األم � �ي ��ر ت �م �ي��م ع �ل��ى م��رح �ل��ة ال �خ �ط��وات
التغييرية ،بحيث ال يبدو وك��أن��ه يقود
انقالبًا صريحًا على وال��ده ،وثانيها أن
العطية يحتاج إلى جهد كي يمأل الهالة
ال�ع��امل�ي��ة ال�ك�ب�ي��رة ال�ت��ي ك��ان يحظى بها
سلفه في الخارجية .وثمة من يعتقد أن
ح��رص ال��دوح��ة على إظ�ه��ار دور واض��ح
للعطية ف��ي ح��ل م�ل��ف م�خ�ط��وف��ي أع ��زاز
جاء ليخدم فكرة تسليط الضوء العاملي
ع�ل�ي��ه؛ وث��ال�ث�ه��ا أن ق�ط��ر ت��ري��د االن�ت�ق��ال
من دور الطرف إلى دور الوسيط .وهي
مثلما تحتاج إلى التمايز عن الرياض،
إال أن �ه��ا ال ت��ري��د إغ �ض��اب �ه��ا ب �م��ا يفسد
مقبوليتها لدى املحور السعودي .وهذا
ما يفسر حفاظها على تنويع خطواتها
ال�س�ي��اس�ي��ة ف��ي ه ��ذه ال�ل�ح�ظ��ة؛ ف�ه��ي من
ج� �ه ��ة ت � �ش� ��ارك ال� �س� �ع ��ودي ��ة ف� ��ي رع ��اي ��ة
ال �ق��رار ملحاسبة امل�س��ؤول�ين ع��ن السالح
ال�ك�ي�م�ي��ائ��ي ف��ي س��وري��ا ال� ��ذي س�ي�ط��رح
ع�ل��ى ال�ت�ص��وي��ت ف��ي اللجنة ال�ث��ال�ث��ة في
الجمعية العامة لألمم املتحدة املعنية
ب�ق�ض��اي��ا ح �ق��وق اإلن� �س ��ان ،وف ��ي ال��وق��ت
ن�ف�س��ه ت �ب��دي م �ح��اول��ة ل�ج�س��ر ع�لاق�ت�ه��ا
بالحكم االنتقالي في مصر من دون قطع
عالقتها باإلخوان املسلمني وخصوصًا
«ح �م��اس» ال �ت��ي أم �ض��ى رئ �ي��س مكتبها
ال� �س� �ي ��اس ��ي خ ��ال ��د م �ش �ع��ل ع �ط �ل��ة ع�ي��د
األضحى في الدوحة.

قامت به قطر طوال األزمة على أنه سحابة نصيحة الشيخ الصباح

ع��اب��رة يمكن نسيانها بسهولة .وتلفت
املصادر إلى أن قطر حفرت هوة سحيقة
مع الشعب ال�س��وري ،يحتاج ردمها إلى
ما هو أكثر من ق��رار سياسي بتصحيح
ال�ع�لاق��ة .فلقد م��ول ال�ق�ط��ري��ون مسلحني
يتحركون وف��ق خطط إره��اب�ي��ة ،وشنت
«الجزيرة» حملة إعالمية استهدفت قتل
الشخصية الوطنية السورية.

بصمة العطية في موسكو
وت��رى امل�ص��ادر املطلعة على التوجهات
ال�ق�ط��ري��ة ال �ج��دي��دة وامل��واك �ب��ة ل�ح��راك�ه��ا
الدبلوماسي ،ان زي��ارة العطية الحالية

ً
وتلفت امل�ص��ادر الخليجية إل��ى أن دوال
خليجية عدة بدأت إعادة تقويم ملوقفها
م� ��ن س � ��وري � ��ا .وك� ��ان� ��ت إره � ��اص � ��ات ه ��ذه
امل��راج �ع��ة ق��د ب� ��رزت أي �ض��ًا ف��ي ال �ك��وي��ت،
ّ
وعبر عنها أميرها الشيخ صباح األحمد
ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح خ�ل�ال ل �ق��ائ��ه ال��رئ�ي��س
االميركي باراك أوباما نهاية آب املاضي
ب ��ال� �ت ��زام ��ن م� ��ع ن� �ش ��وب أزم � � ��ة ال �ت �ه��دي��د
األم �ي��رك��ي ب�ت��وج�ي��ه ض��رب��ة إل ��ى دم �ش��ق.
ف�ق��د ن�ق��ل ع��ن ال�ش�ي��خ ال�ص�ب��اح أن��ه نصح
أوباما «بعدم توجيه ضربة عسكرية إلى
سوريا»؛ ألن األمر سيترك تعقيدات أكثر
مما سيسهم في حل األزمة السورية.

واش �ن �ط��ن وم��وس �ك��و ال ت��ري��ان سببًا
وج�ي�ه��ًا ل�ت��أج�ي��ل ان�ع�ق��اد «ج�ن�ي��ف .»2
ال �ع��اص �م��ة ال��روس �ي��ة س �ت��رع��ى مطلع
ه ��ذا ال�ش�ه��ر ل �ق��اء ات ب�ي�ن م�م�ث�ل�ين عن
الدولة السورية واملعارضة تحضيرًا
للمؤتمر ،فيما ترى الواليات املتحدة
أن ال أفق للصراع العسكري ،إذ يجب
ّ
أن ي��ؤدي مؤتمر جنيف املرتقب إلى
ه�ي�ئ��ة ان�ت�ق��ال�ي��ة «ب��ات �ف��اق ب�ين ال�ن�ظ��ام
ال�س��وري وامل�ع��ارض��ة» التي عليها أن
ً
ً
تطرح «بديال معقوال» للرئيس بشار
األسد.
وتحدث السفير األميركي في دمشق،
روب � � ��رت ف � � ��ورد ،ف ��ي ج �ل �س��ة اس �ت �م��اع
م �خ �ص �ص��ة ل �ل �م �س��أل��ة ال � �س ��وري ��ة ف ّ��ي
الكونغرس األميركي ،أنه كان يتنقل
ف � ��ي ال� �ش� �ه ��ر األخ � �ي � ��ر ب �ي��ن واش� �ن� �ط ��ن
وال � � �ش � ��رق األوس � � � ��ط ل� �ت ��وف� �ي ��ر ال ��دع ��م
للمعارضة السورية املعتدلة ،والدفع
ن�ح��و ت�س��وي��ة سياسية ل�لأزم��ة .وق��ال
ّ
ف� � ��ورد إن امل� �ع ��ارض ��ة وال� �ن� �ظ ��ام غ�ي��ر
ق ��ادري ��ن ف��ي امل�س�ت�ق�ب��ل امل �ن �ظ��ور على
ت �ح �ق �ي��ق أي ن� �ت ��ائ ��ج ،ول� ��ذل� ��ك ت �ع �م��ل
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة م��ع روس�ي��ا واألم��م
ّ
املتحدة لتحقيق حل سياسي لألزمة.
ّ
وأض� � ��اف أن  11دول � ��ة اج �ت �م �ع��ت ف��ي
لندن اتفقت على ضرورة تنفيذ بيان
«ج�ن�ي��ف  ،»1وات�ف�ق��ت ه��ذه ال ��دول مع
روس �ي��ا وال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ع �ل��ى أن
م��ؤت �م��ر ج �ن �ي��ف ي �ج��ب أن ي� ��ؤدي إل��ى
ه�ي�ئ��ة ان �ت �ق��ال �ي��ة ب��ات �ف��اق ب�ي�ن ال�ن�ظ��ام
ال � �س � ��وري وامل � �ع� ��ارض� ��ة ،م �ش �ي� �رًا إل ��ى
ّ
أن ه� ��ذا ه ��و ال� �ح ��ل ال �س �ي��اس��ي ال ��ذي
ي��رغ��ب فيه معظم ال�س��وري�ين وك��ل من
ي��دع�م��ون امل�ع��ارض��ة وال �ن �ظ��ام .وأش��ار
ف ��ورد إل ��ى ات �ف��اق األم �ي��رك �ي�ين م��ع كل
ال ��دول امل��ذك��ورة ح��ول ح��ق امل�ع��ارض��ة
ف��ي االع�ت��راض على التفاصيل ،وبما
أن� ��ه م ��ن غ �ي��ر امل� �ع� �ق ��ول ،ح �س��ب رأي� ��ه،
«أن تقبل أي م��ن ال�ج�م��اع��ات املقاتلة
باألسد ،وبالتالي فعلى املعارضة أن
ً
ً
ت�ط��رح على ال�ط��اول��ة ب��دي�لا ّم�ع�ق��وال».
على صعيد آخر ،رأى فورد أنه منذ أن
تخلت إدارة الرئيس باراك أوباما عن
«خيار اللجوء إل��ى القوة العسكرية»
ض � ��د دم� � �ش � ��ق ،أص � �ي � �ب� ��ت امل � �ع� ��ارض� ��ة
السورية «بخيبة أم��ل كبيرة» .كذلك
أش� � ��اد ف� � ��ورد ب� �م ��ا اع� �ت� �ب ��ره «ن �ج��اح��ًا

ً
ه � ��ائ �ل��ا» ف� ��ي ح � ��ال «أن� � �ج � ��زت ع�م�ل�ي��ة
ت��دم�ي��ر األس�ل�ح��ة الكيميائية للنظام
(السوري) بالكامل».

لقاءات غير رسمية
ف� ��ي م � � � ��وازاة ذل � � ��ك ،أك � ��د ن ��ائ ��ب وزي� ��ر
ال � �خ� ��ارج � �ي� ��ة ال � � ��روس � � ��ي ،م �ي �خ��ائ �ي��ل
ّ
بوغدانوف ،أن موسكو تعتزم رعاية
ل� �ق ��اء غ� �ي ��ر رس� �م ��ي وغ� �ي ��ر م� �ل ��زم ب�ين
السلطات السورية وممثلي املعارضة
ب�ح�ض��ور ممثلني ع��ن ف��ري��ق امل�ب�ع��وث
األممي والعربي األخضر اإلبراهيمي
وال �ج��ان��ب األم �ي��رك��ي ع�ش�ي��ة «ج�ن�ي��ف
 .»2وأضاف« :نحن نعول على إنجاز

سقوط خيار اللجوء إلى
القوة العسكرية أصاب
المعارضة بخيبة أمل
عمل كبير في إطار اإلع��داد للمؤتمر،
وقمنا بتبادل االفكار حول مواضيع
مختلفة دوري ��ًا ،وت�ح��دي�دًا م��ا يتعلق
ب �م �ك��ان ع �ق��د امل��ؤت �م��ر وال� �ه ��دف م �ن��ه،
إذ ال ت��وج��د ل��دي �ن��ا خ�ل�اف��ات ف��ي ه��ذا
ال�ش��أن ،ويعمل االم�ين ال�ع��ام وممثلو
االمم املتحدة بنشاط إلعداد الوثائق
املطلوبة للمؤتمر» .واعتبر املسؤول
ال��روس��ي أي مماطلة ف��ي عقد مؤتمر
ً
«جنيف  »2عمال عبثيًا .وح��ول إقالة
نائب رئيس الوزراء السوري السابق،
ّ
ق ��دري ج�م�ي��ل ،أوض ��ح ب��وغ��دان��وف أن
جميل يمثل تيارًا سياسيًا واجتماعيًا
يجب أن يعتد ب��ه .م��ن ناحية أخ��رى،
رأى رئيس الحكومة الفرنسية ،جان
مارك ايرولت ،في مقابلة مع صحيفة
ّ
«ك��وم��رس��ان��ت» ال��روس�ي��ة ،أن «ال�ه��دف
ه��و إن�ج��اح» مؤتمر «جنيف  ،»2وأن
ي��ؤدي إل��ى «تشكيل حكومة انتقالية
ب�ك��ام��ل ال�ص�لاح�ي��ات» .وق��ال اي��رول��ت،
ال� � ��ذي ب � ��دأ أم � ��س زي � � ��ارة مل � ��دة ي��وم�ين
لروسيا« ،م��ع استعمال نظام دمشق

ت جن وسعسع
ب �ـ«ال �ت �خ��اب��ر م ��ع ال �ن �ظ��ام ض ��د ال� �ث ��وار،
وال�ق�ي��ام ب��أع�م��ال سلب ون �ه��ب» .وسبق
أن ن �ج��ا ج � ��زرة م ��ن اإلع � � ��دام إث� ��ر أس ��ره
م ��ن ق �ب��ل «ال �ه �ي �ئ��ة ال �ش��رع �ي��ة» ال�ت��اب�ع��ة
للفصائل املقاتلة األخ��رى ف��ي املدينة،
ق�ب��ل أن تطلق س��راح��ه ب�ع��د دف��ع مبالغ
مالية كبيرة .وبعد «فك أسره» عاد إلى
سابق عهده ف��ي «التشليح» والخطف
والهجوم على حواجز الجيش السوري
ونهب املعامل.
م ��ن ج �ه��ة أخ � ��رى ،أص� ��در ك ��ل م ��ن «ل ��واء
ال� �ت ��وح� �ي ��د» و«أل � ��وي � ��ة ص� �ق ��ور ال� �ش ��ام»
و«ل��واء أصحاب اليمني و«حركة أحرار
ال �ش��ام اإلس�لام �ي��ة» و«ج �ي��ش اإلس�ل�ام»
و«امل � �ج � �ل� ��س ال� �ع� �س� �ك ��ري ف � ��ي م� �ن� �ب ��ج»،
ً
ب �ي��ان��ًا ط��ال �ب��وا ف �ي��ه ك�ل��ا م ��ن «داع � ��ش»
و«جند الحرمني» بـ «تحكيم ش��رع الله
ف��ي ال�ح��ادث��ة ال�ت��ي وق�ع��ت بينهما (ف��ي
منبج) ،وتشكيل لجنة قضائية شرعية
من قضاة شرعيني يمثلون كل األطراف
املعنية للنظر في القضية» التي نتجت
م ��ن م �ق �ت��ل وال� � ��دة أح� ��د ق � ��ادة «داع � ��ش»
برصاص مقاتلني من «جند الحرمني».
وفي موازاة ذلك ،أعلن «جيش اإلسالم»
خ �ط��ف اث� �ن�ي�ن م ��ن م �ق��ات �ل �ي��ه ق� ��رب ب��اب

ال �ه��وى أث �ن��اء ت� ّ
�وج �ه �ه �م��ا ال ��ى س��رم��دا.
ّ
ورجح البيان أن «املجاهدين خطفتهما
عصابة مسلحة».
واق� �ت� �ح ��م م �س �ل �ح��و «داع � � � ��ش» م ��درس ��ة
حكومية ل�لإن��اث ف��ي ح��ي ط��ري��ق الباب
ملنع االختالط بني املدرسني واملدرسات
أو امل� ��درس�ي��ن وال� �ت� �ل� �م� �ي ��ذات ،وط � ��ردت
عشرين من الكادر التدريسي ،وأبلغوا
ال �ت �ل �م �ي��ذات وق� ��ف ال � � ��دوام ل �غ��اي��ة ق �ي��ام
مديرية التربية بتعيني مدرسات إناث
فقط فيها.
على صعيد آخ��ر ،أصيب أربعة بجراح
خ �ط��رة ،أح��ده��م ط�ف��ل ب �ت��رت س��اق��ه ،في
ح��ي ال�ه�ل��ك (ش �م��ال ح �ل��ب) إث ��ر ان�ف�ج��ار
ع �ب��وة م�ف�خ�خ��ة زرع �ه��ا م�س�ل�ح��و «ل ��واء
امل �غ �ي��رات» أث �ن��اء دف��اع �ه��م ع��ن م�ق��اره��م
ف��ي م��واج�ه��ة «داع ��ش» .ك��ذل��ك عثر على
ج�ث��ة ش ��اب ف��ي ب �ل��دة ح��ري �ت��ان وعليها
آث��ار تعذيب ،ك��ان مسلحون متشددون
خطفوه قبل نحو شهر ولم يعلنوا عن
هويتهم ،إضافة الى العثور على أربع
ج�ث��ث أخ ��رى م��رم�ي��ة ف��ي ق �ن��اة للصرف
ال �ص �ح��ي ف ��ي امل ��دي� �ن ��ة ال �ص �ن��اع �ي��ة ف��ي
الشيخ نجار.
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)

ّ
تحدثت مصادر عن قصف الجيش السوري بعنف ملنطقة القلمون (أ ف ب)

أسلحة كيميائية ضد شعبه ( )...فإن
ف��رن �س��ا ت�ف�ت�خ��ر ب��أن �ه��ا اع �ت �ب��رت على
غ��رار ع��دد كبير م��ن ش��رك��ائ�ه��ا أن��ه لم
يعد من املمكن البقاء بدون ّ
رد فعل».
ف � ��ي س� � �ي � ��اق آخ � � � ��ر ،أع � �ل � �ن� ��ت م �ن �ظ �م��ة
ح �ظ��ر األس �ل �ح��ة ال �ك �ي �م �ي��ائ �ي��ة ،أم ��س،
ّ
أن م �ف �ت �ش �ي �ه��ا امل ��وج ��ودي ��ن وض �ع��وا
أختامًا بالشمع األحمر على كل املواد
واألسلحة الكيميائية التي تمتلكها
دمشق.
وج � ��اء ف ��ي ب� �ي ��ان ص � ��ادر ع ��ن ال�ب�ع�ث��ة
امل� �ش� �ت ��رك ��ة مل �ن �ظ �م��ة ح� �ظ ��ر األس �ل �ح ��ة
ّ
الكيماوية واألمم املتحدة أن الحكومة
ال � �س� ��وري� ��ة «أك� �م� �ل ��ت م � �ه ��ام ال �ت��دم �ي��ر
العملي للمعدات الحيوية امل��وج��ودة
ف � ��ي ك� ��اف� ��ة م � ��راف � ��ق إن � �ت � ��اج األس �ل �ح ��ة
الكيميائية ومعدات الخلط والتعبئة،
ال� �ت ��ي ك ��ان ��ت ق ��د ص � ّ�رح ��ت ع �ن �ه��ا ،م��ا
جعلها غير صالحة لالستعمال».

الكيميائي السوري
م ��ن ج �ه �ت��ه ،أع �ل��ن امل �ت �ح��دث ال��رس �م��ي
ب��اس��م األم�ي��ن ال� �ع ��ام ل�ل�أم��م امل �ت �ح��دة،
ّ
م��ارت��ن ن�س�ي��رك��ي ،أن م�ن�س�ق��ة البعثة
امل� �ش� �ت ��رك ��ة مل �ن �ظ �م��ة ح� �ظ ��ر األس �ل �ح ��ة
الكيميائية واألم��م املتحدة ،سيغريد
ك ��اغ ،ت�ن��وي تنسيق ال�ج�ه��ود إلت�لاف
ال � �س �ل��اح ال �ك �ي �م �ي ��ائ ��ي ال� � �س � ��وري م��ع
ّ
روسيا .ورأى نسيركي أن زي��ارة كاغ
مل��وس �ك��و ال� �ي ��وم م �ه �م��ة« ،وس �ت �ج��ري
امل �ن �س �ق ��ة ال� �خ ��اص ��ة ف� ��ي وق � ��ت الح ��ق
مباحثات مع البلدان املعنية األخرى».
إل � � ��ى ذل� � � ��ك ،واص� � � ��ل امل � ��وف � ��د ال� �ع ��رب ��ي
وال� � � ��دول� � � ��ي إل� � � ��ى س� � ��وري� � ��ا األخ � �ض� ��ر
اإلب� ��راه � �ي � �م� ��ي ل � �ق� ��اء ات� ��ه ف� ��ي دم� �ش ��ق،
حيث التقى شخصيات من معارضة
الداخل.
ف��ي ال �س �ي��اق ،أب� ��دت واش �ن �ط��ن ثقتها
ب��أن ال�ت��رس��ان��ة الكيميائية ال�س��وري��ة
س �ي �ت��م ت��دم �ي��ره��ا ض �م��ن امل� �ه ��ل ال �ت��ي
ح��دده��ا املجتمع ال��دول��ي ،أي بحلول
شهر حزيران ع��ام  ،2014وف��ق ما أكد
م�س��اع��د وزي ��ر ال �خ��ارج �ي��ة األم �ي��رك��ي،
امل�ك�ل��ف م�ل��ف ح�ظ��ر ان�ت�ش��ار األس�ل�ح��ة،
ت � ��وم � ��اس ك ��ان� �ت ��ري� �م ��ان ،أم � � ��ام ل �ج �ن��ة
ال � � �ش� � ��ؤون ال � �خ� ��ارج � �ي� ��ة ف � ��ي م �ج �ل��س
الشيوخ.
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)
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عراقيون في سوريا:
ال ّبد من دمشق
غادر مئات اآلالف من العراقيني بلدهم هربًا من نظام صدام حسني وفي أعقاب العدوان األميركي
على العراق قبل نحو عقد .وفي تقليب االحتماالت ،وقع اختيار الكثيرين منهم على سوريا ليعيدوا
بناء حياتهم من جديد .هؤالء يجدون أنفسهم اليوم في مواجهة مع سيناريو ليس غريبًا عنهم!
دمشق ـــ أحمد حسان
ل��م يكن ال�ن��زوح ال�ع��راق��ي ع��ام  2003عاديًا،
ف� �ه ��و ،ك �م��ا وص �ف �ت��ه «امل� �ف ��وض� �ي ��ة ال�ع�ل�ي��ا
ل�لاج�ئ�ين» ،ف��ي أكثر م��ن بيان لها ،بـ«أكبر
هجرة جماعية قسرية تحصل ،منذ الحرب
ال�ع��امل�ي��ة ال �ث��ان �ي��ة» .ه ��ذا ال �ل �ج��وء ك��ان��ت له
انعكاساته الطبيعية على سوريا ،كونها
ت �م �ث��ل أف �ض��ل وج �ه��ة ي �م �ك��ن أن ي�ق�ص��ده��ا
ً
ال�ل�اج��ئ ال �ع��راق��ي ،أوال ،ب�س�ب��ب ان�خ�ف��اض
تكاليف املعيشة ف�ي�ه��ا ،م�ق��ارن��ة م��ع باقي
الخيارات املتاحة أمامه ،وثانيًا ،أن العيش
ف ��ي ب �ي �ئ��ةٍ ك��ال�ب�ي�ئ��ة ال �س ��وري ��ة ،امل�ت�ش��اب�ه��ة
إل��ى ح� ٍ�د بعيد م��ع ال �ع��راق ،ال يشكل فارقًا
اجتماعيًا وحضاريًا شاسعًا بالنسبة الى
الالجئ العراقي .أما السبب الثالث ،فيتجلى
باملعاملة الجيدة التي يلقاها املواطنون
العرب ،كتسهيل إجراءات اإلقامة والتعليم،
خصوصًا إذا كانت لبالدهم قضية تتعلق
باملقاومة والصراع مع أميركا وحلفائها،
كالفلسطينيني والعراقيني.
ٌ
وهناك خالف دائم ومستمر بني الحكومتني
ال �س��وري��ة وال �ع��راق �ي��ة ح ��ول ت�ح��دي��د أع ��داد
ال�لاج�ئ�ين ال�ع��راق�ي�ين ف��ي س��وري��ا .إذ تميل
ب �غ��داد إل ��ى اع �ت �ب��ار األرق � ��ام ال �ت��ي تقدمها
دم� �ش ��ق ( 3.2م�ل�اي�ي�ن الج � ��ئ ع � ��ام )2003
«مبالغًا فيها» ،وال يزال هذا الخالف حتى
ال �ي��وم ،ب�ع��د أن تناقصت أع� ��داد الالجئني
بشكل كبير ومتدرج ،منذ عام .2007
ٍ
وي �ع �ي��ش أغ �ل��ب ال�ل�اج �ئ�ي�ن ال �ع��راق �ي�ي�ن َّ في
ري��ف دمشق ،أكثر من مركزها .وق��د فضل
أص �ح��اب ال� �ث ��روات ال�ض�خ�م��ة (ت �ق� ِّ�در بعثة
تقصي الحقائق العراقية نسبتهم بـ %10
عام  )2007واملتوسطة العيش في مناطق
جرمانا وضاحية قدسيا وصحنايا .فيما
ل�ج��أت أغلبية ال�ف�ق��راء إل��ى منطقة السيدة
زي� �ن ��ب ،ح �ي��ث ي �م �ك��ن ألك �ث ��ر م ��ن ع��ائ �ل��ة أن
تشترك في دفع إيجار منزل واحد.

العراقيون واألزمة السورية
م �ن��ذ ان � ��دالع األزم � ��ة ال �س��وري��ة وات �خ��اذه��ا
منحى عنفيًا ،عاد ما يقارب السبعني ألف
الج��ئ عراقيَّ إل��ى ب�لاده��م .ولكن ،وبحسب
املفوضية ،فضل أكثر من عشرين ألفًا منهم
العودة إلى سوريا مجددًا على رغم اشتداد
امل�ع��ارك فيها .وتبقى مدينة جرمانا أكثر
م�ق��اص��ده��م .وي �ق��ول ح�س��ن ال �غ ��راوي ،وه��و
أح��د الالجئني العراقيني ف��ي امل��دي�ن��ة« :في
بداية األزم��ة سهلت لنا حكومتنا العودة
إل��ى ب�لادن��ا ،لكن ب�ق��اء ن��ا ف��ي س��وري��ا عشر
سنوات ،فتح لنا حياة جديدة هنا .فدمشق
ليست مكانًا تتركه بهذه البساطة».
ف� ��ي ال� � � ��رأي ال� �س� �ي ��اس ��ي ،وق � ��ف ال�ل�اج �ئ ��ون
العراقيون موقف ال�ع��ارف بخبايا األم��ور،
ف �ل �ه��م ت�ج��رب�ت�ه��م ف ��ي األزم� � � ��ات ،وي ��درك ��ون
جيدًا معنى أن َّ
تدمر الدولة السورية .يقول
عباس الصائغ ،وهو مستثمر أحد املحال
التجارية في مدينة صحنايا ،لـ«األخبار»:
«م�ن��ذ ال�ب��داي��ة ك�ن��ا ن�ت�ح��دث ال��ى أصدقائنا
ال � �س� ��وري�ي��ن ،ع� ��ن امل �خ �ط ��ط ال � � ��ذي ي��رس �م��ه
األميركي ،كنا نتفهم االحتقان الذي يبديه
امل � ّع��ارض��ون ت �ج��اه االس �ت �ب��داد ،ل�ك�ن�ن��ا كنا
حذرناهم من الوقوع في فخ التهليل للتدخل
الخارجي ،فقط ألنهم يرفضون االستبداد.
أكثر من عانى منا ،نحن العراقيني ،هم من
رفضوا االستبداد وأميركا معًا .أتمنى أال
يكون الحال كذلك في سوريا».
أوس ال � �س� ��ودان� ��ي ،ال �ط ��ال ��ب ال� �ع ��راق ��ي ف��ي
ً
جامعة دمشق ،يبدو أكثر تفاؤال ،إذ يرى أن
ُ
«السوريني بألف خير طاملا لم تفكك دولتهم
بعد ،ولم يتعرضوا للتدخل الخارجي ،كما
ج ��رى ف��ي ال� �ع ��راق .ب �ص��راح��ة ،ع�ن��دم��ا ك��ان
ال �س��وري��ون ي�ت��رق�ب��ون ال�ض��رب��ة األم�ي��رك�ي��ة،
اس�ت��ذك��ر ال�ع��راق�ي��ون ليلة ب �غ��داد الشهيرة
بصمت خانق» .ويحسد الطالب العشريني
السوريني على «الفيتو» الروسي والصيني

في مجلس األمن« :لو توفر لنا ما توفر لهم
لبقيت مدينة الرشيد آم�ن��ة .فرغم املعارك
الشديدة ل��م تنته دم�ش��ق ،وم��ا زال��ت أج� ٌ
�زاء
كبيرة منها آمنة .كل ما ج��رى في سوريا
ليس سوى نقطة في بحر ما جرى للعراق،
بل لعل هذه األزمة ستقوي سوريا أكثر».
وح��رص العراقيون على ع��دم ّ
زج أنفسهم
في مواجهات مع البيئة السورية ،نتيجة
اشتداد الخالفات السياسية فيها ،فكانت
مواقفهم ،في أشد األحوال ،ساعية لتقريب
ّ
وج �ه��ات ال�ن�ظ��ر ال �س��وري��ة .وم��ع ه��ذا شكل
الحديث عن جماعات عراقية مسلحة تقاتل
إلى جانب النظام السوري ،إحدى البوابات
ً
أعباء إضافية.
الرئيسية لتحميل العراقيني
«نحب مقدساتنا ونحترمها إلى أبعد حدّ،
ول �ه��ذا ف�ض�ل�ن��ا أن ت �ق��وم ال ��دول ��ة ال�س��وري��ة
ب �ح �م��اي �ت �ه��ا ،ف�ل�س�ن��ا م �س �ت �ع��دي��ن ألن نقع
ف��ي ف � ٍ�خ ن�ص��ب ل�ن��ا م�ن��ذ ب��داي��ة األح � ��داث»،
ي� ��روي م�ح�م��د ع �س �ك��ر ،أح ��د ال�لاج �ئ�ين في
حي السيدة زينب .ويضيف« :ب��ات الناس
عمومًا ينظرون إل��ى العراقي ال��ذي يسكن
في حي السيدة زينب على أن��ه حصرًا من
ل ��واء أب ��و ال�ف�ض��ل ال �ع �ب��اس ،رغ ��م أن ال�ع��دد
األك �ب ��ر م ��ن امل�ن�ت�م�ين إل ��ى ه ��ذا ال � �ل ��واء ،من
العراقيني ،هم من خارج الحي».

ينظر إلى أي عراقي
حي السيدة
يسكن في ّ
زينب على أنه من «لواء أبو
الفضل العباس»

«الكفار» فقط!
«مدفع جهنم» ...جديد
المسلحين يستهدف ّ
ّ
«مدفع جهنم» ،هو االسم
الجديد الذي أطلق على
املدافع التي تستهدف اهالي
مدينة حلب ،والتي جعل
صانعوها من أسطوانات الغاز
املفقودة من األسواق قنابل
إلطالقها منه
حلب ـــ باسل ديوب
«م� ��دف� ��ع ج� �ه� �ن ��م» ،ه� ��و ج ��دي ��د امل ��أس ��اة
ال �س��وري��ة ال ��ذي ي�س�ت�ه��دف أح �ي��اء حلب
ب �ق��ذائ��ف «م �ص �ن��وع��ة» م ��ن أس �ط��وان��ات
ال�غ��از التي تضاعف ثمنها عشر م��رات
إن وجدت.
ف ��ي ال � �ع ��ام األول ل �ل�أزم ��ة ف ��ي ّس ��وري ��ا،
ظ �ه��رت ت�س�ج�ي�لات م �ص��ورة ُب��ث��ت على
امل ��واق ��ع االل �ك �ت��رون �ي��ة ،ت� �ص � ّ�ور ت �ج��ارب
على ص��واري��خ محلية الصنع يجريها
م �س �ل �ح��ون م �ل �ث �م ��ون .ف� ��ي وق � ��ت ك��ان��ت
ص �ف �ح��ات ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي تعج
ب ��ال� �س� �خ ��ري ��ة م � ��ن ع � � ��رض ال� �ت� �ل� �ف ��زي ��ون
الرسمي السوري لـ«منجنيق» حديدي،

صودر في حي ّ
البياضة في حمص كان
املسلحون يستخدمونه ل��رم��ي القنابل
ال �ي��دوي��ة وال �ع �ب��وات امل�ت�ف ّ�ج��رة مل�س��اف��ات
أبعد باتجاه أحياء يصنفونها موالية
للنظام.
م�ن��ذ ذل��ك ال��وق��ت ،ل��م ت�ت��وق��ف م �ح��اوالت
امل�س�ل�ح�ين ف��ي اب �ت �ك��ار أس�ل�ح��ة مل��واج�ه��ة
اآلل� ��ة ال �ع �س �ك��ري��ة ل �ل �ج �ي��ش .ف �ق��د ان�ت�ش��ر
ال � �ت� ��دري� ��ب ع� �ل ��ى ص� �ن ��اع ��ة امل� �ت� �ف� �ج ��رات
والتفخيخ بشكل كبير .وك��ان االعتماد
االول ع �ل��ى ال �ع��ائ��دي��ن م ��ن ال � �ع ��راق م��ن
جماعات الجهاد والفارين من الجيش
ممن يملكون معلومات وبعض الخبرة،
واملدربني من حركة «حماس».
البداية كانت في إدلب مع حركة «أحرار
الشمال» و«أح��رار ال�ش��ام» ،وس��رع��ان ما
انتشرت قطع من هذا السالح ال��ذي هو
معطوبة أو
خليط من «سبطانة» مدرعة
ّ
مدفع ،وعربة جر غالبًا ما تكون ُصنعت
محليًا في إحدى الورش.
«القذيفة الجهنمية»
تصنع القذيفة في ال��ورش نفسها التي
يتم فيها تصنيع املفخخات والعبوات
ال �ن��اس �ف��ة .وي �ت��م ت�ف��ري��غ االس �ط��وان��ة من
الغاز ،ثم ُينزع واقي صنبور األسطوانة،
ّ
ويلحم قميص مجنح لها م��ن األسفل،

التكبير على القذيفة قبل
إطالقها يجعلها مباركة
وال تؤذي إال الشبيحة

ً
بحيث يكون قطره اوسع قليال من القطر
الخارجي للسبطانة ،حتى يتم تثبيت
االس � �ط ��وان ��ة .وي� �ت ��م ح �ش��و االس �ط ��وان ��ة
بمواد شديدة االنفجار ومسامير وقطع
م�ع��دن�ي��ة ،ل�ت��أخ��ذ م �س��ارًا أك �ث��ر دق ��ة عند
االن�ط�لاق .وال مسار معروفًا السطوانة
ال� � �غ � ��از ال � �ت � ��ي ت� �ن� �ط� �ل ��ق م � ��ن ت � �ل ��ك اآلل � ��ة
الجهنمية ،وهي أقرب للرمي العشوائي
منه إلى أي شيء .فوفق خبير عسكري،
يصف القذيفة بأنها «أشبه بالرمي من
نقيفة على هدف أرضي بعيد».
ي� � ��ؤدي ه � ��ذا «االخ � � �ت � � ��راع» إل � ��ى س �ق��وط
ض� �ح ��اي ��ا ب� �ش� �ك ��ل ك� �ب� �ي ��ر رغ � � ��م س �ه��ول��ة
اختراعه .ويبلغ مدى القذيفة بني 1000

و  1500متر ،وه��ذا يتطلب االقتراب من
خطوط التماس .ويقول مصدر عسكري
إن الجيش ّ
دمر مدافع عدة من هذا النوع،
وهنالك عدد آخر تجري متابعته.
جهنم للكفار
ي �ع �ت �ب��ر امل �س �ل �ح��ون أن اخ �ت ��راع �ه ��م ه��و
نتيجة الحاجة امللحة للسالح ملواجهة
الجيش نتيجة «خذالن املجتمع الدولي
وزي��ف وع��وده بتسليح املعارضة وشن
ح ��رب إلس �ق��اط ال �ن �ظ��ام ،ك�م��ا ح�ص��ل في
ليبيا».
وي �ق��ول ع�ب��د ال��رح �م��ن ،وه ��و م��وظ��ف تم
إي� �ق ��اف رات� �ب ��ه ل �ت �ع��ام �ل��ه م ��ع امل�س�ل�ح�ين
ث��م ان �ت �س��اب��ه إل ��ى «ل � ��واء ال �ت��وح �ي��د» ،ان
«ص�ن��اع��ة ال�س�لاح ه��ي مل��واج�ه��ة النظام،
ودليل على أننا ال نتلقى السالح الكافي
ممن يسمون انفسهم أص��دق��اء سورية،
وهم أعداؤها وأعداء الثورة».
ي��رف��ض ع�ب��د ال��رح �م��ن االن �ت �ق��ادات التي
ت��وج��ه ال ��ى اس �ت �خ��دام «م ��دف ��ع ج�ه�ن��م»،
معتبرًا ان «ال �ح��رب لها ضريبة ونحن
فقدنا وظائفنا وبيوتنا ،وم��ن بقي مع
ال �ن �ظ��ام ف ��ي األح� �ي ��اء األخ� � ��رى ع �ل �ي��ه أن
يتحمل نتائج وق��وف��ه م��ع ال�ن�ظ��ام ال��ذي
يقصفنا بالبراميل املتفجرة».
أم��ا صديقه ح�س��ان ،ف�ي��رى ان «التكبير

ع �ل��ى ال �ق��ذي �ف��ة ق �ب��ل إط�ل�اق �ه ��ا ي�ج�ع�ل�ه��ا
مباركة وال ت��ؤذي املسلمني ب��ل تصيب
ال�ش�ب�ي�ح��ة وح� ��زب ال �ل��ه وج �ن��ود األس ��د،
وترسلهم إلى جهنم».

الضحايا مدنيون
استخدم مدفع جهنم بكثافة ف��ي حلب
ف��ي اآلون� ��ة األخ �ي��رة ف��ي ق�ص��ف األح �ي��اء
اآلم� � �ن � ��ة ال � �ت� ��ي ت �ح �م �ي �ه��ا وح� � � � ��دات م��ن
الجيش .ويؤكد مصدر عسكري أنه «لم
يستشهد أي عنصر من وحدات الجيش
في حلب نتيجة القصف بهذا االختراع
ال� �ش� �ي� �ط ��ان ��ي» .وي� ��وض� ��ح ان ال� �ق ��ذائ ��ف
س�ق�ط��ت ف��ي ال �خ�ل�اء أو م �ب��ان م�ه�ج��ورة
أو ب ��ال �ق ��رب م ��ن م ��دن �ي�ي�ن ،م ��ا أدى ال��ى
استشهاد ما ال يقل عن خمسة وعشرين
شخصًا وإصابة العشرات بينهم نساء
وأطفال.
ويقول أب��و صبري ال��ذي يقطن في حي
سليمان الحلبي ان «جرة غاز متفجرة»
سقطت مقابل منزله ف��ي ال �ش��ارع ال��ذي
ُ
ّ
وتحولت معظم
ه� ّ�ج��رت غالبية سكانه
مبانيه الى خراب .وأض��اف« :الحمد لله
لم يمت أحد .جرح ثالثة أشخاص ،رغم
أن االن�ف�ج��ار ك��ان ب�ق��وة ع�ش��رة أض�ع��اف
قذيفة الهاون الكبيرة».
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من مخلفات قذائف
الهاون التي سقطت
في جرمانا أمس
(سانا)

وعلى هامش املعارك اليومية ،تستطيع
الوصول بصعوبة بالغة إلى أحد املقاتلني
العراقيني في «ل��واء أبو الفضل العباس»
الذي يضم مقاتلني من جنسيات متعددة
لحماية مرقد السيدة زينب بنت علي .في
على أط ��راف مقام
ص��در بيته امل�ت��واض��عٌ ،
السيدة رقية ،تقابلك لوحة مرسومة بخط
ال�ي��د ألح��د أح �ي��اء ب �غ��داد .األرب�ع�ي�ن��ي أبو
حيدرة ،كما فضل أن نناديه ،ال يرى ضررًا
ف��ي القتال داخ��ل س��وري��ا .يضع معادلته
أم��ام��ك ببساطة ش��دي��دة ،وب��اإلم �ع��ان في
اس �ت �خ��دام ال �ل �ه �ج��ة ال��دم �ش �ق �ي��ة« .ع�ن��دم��ا
ت � �ع � َّ�رض ال � �ع� ��راق ل �ل �ج��ري �م��ة األم �ي��رك �ي��ة،
ّ
خ��رج��ت ال�ح��اف�لات لتقل املقاتلني م��ن كل
ال �ب�ل�اد ال �ع��رب �ي��ة م ��ن ق �ل��ب دم �ش ��ق .ال �ي��وم
سوريا تتعرض لذات الهجمة ،فما املانع
من رد الجميل؟» .وال يقبل بكل التشكيك
ح ��ول ال�خ�ل�ف�ي��ة ال �ط��ائ �ف �ي��ة ل�ع�م�ل�ه��م على
األرض .يكرر ما قاله األم�ين العام لحزب
ال �ل ��ه ،ال �س �ي��د ح �س��ن ن �ص��ر ال �ل ��ه ،ح ��ول أن
حماية املقدسات هي ملنع الطائفية وليس
لترسيخها ،ب��ال�ح��رف ال��واح��د وبطالقة،
وك��أن��ه ج��اه��د ف��ي ح�ف��ظ ال�ف�ك��رة ع��ن ظهر
ق � �ل� ��ب.ي� ��رى ف � ��ي ح �م �ل ��ه ل� �ل� �س�ل�اح واج� �ب ��ًا
محتمًا عليه لحماية املقدسات .يستذكر
الطريقة التي تعرض فيها التراث العراقي
ّ
وامل�ق��دس��ات للنهب وال�ت��دم�ي��ر امل�ن��ظ��م في
ب �ل�اده .وي��راه��ا س�ي�ن��اري��و وح �ي �دًا يجري
ت�م��ري��ره ف��ي دم �ش��ق .ال ينكر ال �ت �ج��اوزات
ل�ل�ع�ن��اص��ر امل��وال �ي��ة امل �س �ل �ح��ة ،ويضعها
ف��ي إط ��ار «ال �ت �ج��اوزات ال�ف��ردي��ة الكثيرة»
وي �س��ارع ف��ي اإلج��اب��ة« :ك�ل��ه يتعالج .غدًا
تنتهي األزم��ة ويعود الجميع الى حياته
ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة ،ب�ل�ا س�ل�اح وب�ل�ا وج ��ع ق�ل��ب».
يعتذر عن قطع اللقاء بلطف بسبب بدء
موعد مناوبته ،يرتدي بدلته العسكرية
املوسومة بشعار «خ� َّ�دام السيدة زينب»،
ونغادر.

ليال...
دمشق ً
سهرات عامرة خلف خطوط النار
دمشق ـــ وسام عبداهلل
ال �س ��اع ��ة ت �ش �ي��ر إل� ��ى ال �س��اب �ع��ة م �س ��اء في
س ��اح ��ة ال �ع �ب��اس �ي�ي�ن .ح ��رك ��ة ال �س �ي��ر ّت �ك��اد
تنعدم .سائقو س�ي��ارات األج��رة يتجنبون
امل �ن �ط �ق��ة خ ��وف ��ًا م ��ن ال �ق �ص��ف ال �ع �ش��وائ��ي،
والجميع يتفادى امل ��رور ف��ي س��اح��ة باتت
ه��دف��ًا ي��وم�ي��ًا ل�ق��ذائ��ف ال �ه��اون ال �ت��ي تطلق
م��ن ج��وب��ر امل� �ج ��اورة .ت�ك�م��ل امل�س�ي��ر داخ��ل
ح� ّ�ي ال�ق�ص��اع .هنا ،تقفل امل�ح�لات أبوابها
باكرًا .أمر لم يعتد عليه سكان تلك املنطقة.
الناس يسيرون تحت األسقف تخوفًا من
ق��ذائ��ف ال� �ه ��اون .ي �ق��ول رام � ��ي ،أح ��د س�ك��ان
امل �ن �ط �ق��ة« :أص �ب ��ح ال �س �ك��ان ف ��ي ش �ك��ل ع��ام
يفضلون البقاء في بيوتهم أو التنقل في
شكل محدود ،خصوصًا في الفترة األخيرة
بعد بدء استهداف املنطقة مباشرة» .تصل
إلى أسوار دمشق القديمة ،األضواء خفيفة
وال �ح��رك��ة ق�ل�ي�ل��ة ع �ن��د م��داخ �ل �ه��ا .ف ��ي ب��اب
توما وباب شرقي ينتشر عناصر الجيش
السوري و«الدفاع الوطني» خلف متاريس
م��ن ال��رم��ل ،فيما ينتشر عناصر «اللجان
الشعبية» املشكلة من أهالي املنطقة داخل
األحياء .في الحارات القديمة ،ال تزال املطاعم
ً
واملقاهي تستقبل الزبائن ليال على نحو
شبه طبيعي .ترى رزان التي تسكن إحدى

ّ
تلك ال�ح��ارات أن ال�ت��ردد على ه��ذه األماكن
هو نوع من استمرار الحياة .وتقول« :رغم
كل ما يحدث حولنا ،نحاول دائمًا أن نفعل
م��ا اع�ت��دن��ا عليه .ف��داخ��ل األح �ي��اء القديمة
املوسيقية
ال ت��زال املقاهي تنظم الحفالت
ّ
واألم�س�ي��ات الشعرية» .وتلفت إل��ى أن��ه لم
يعد مستغربًا أن يصادف ،في يوم واحد،
مرور جنازة أحد الشهداء صباحًا ،وارتفاع
ً
املوسيقى من املطاعم ليال في حفلة زفاف.
ب��االن�ت�ق��ال إل ��ى ال�ش�ع�لان وش� ��ارع ال�ح�م��را،
ي �ج��ب امل � ��رور ع �ب��ر ش� ��ارع ب �غ ��داد ال�ف��اص��ل
ب�ين امل�ن��اط��ق القريبة م��ن خ�ط��وط التماس
واألح �ي ��اء ال�ب�ع�ي��دة ع�ن�ه��ا .ت�ج�ت��از ال �ش��ارع
ال� �خ ��ال ��ي م � ��ن ح ��رك� ��ة امل � � � ��رور ل �ت �ص��ل إل ��ى
م��رك��ز امل��دي�ن��ة ،ح�ي��ث كثير م��ن امل��ؤس�س��ات
ال��رس�م�ي��ة ،مثل مجلس الشعب وامل�ص��رف
امل ��رك ��زي وم ��راك ��ز أم�ن�ي��ة م�خ�ت�ل�ف��ة .تنتشر
الحواجز عند املداخل في منطقة استهدفت
بانفجارات ع��دة .في العاشرة مساء تفتح
امل �ح�لات أب��واب �ه��ا ل�ل��زب��ائ��ن ،وت�ك�م��ل حركة
امل��اري��ن ب�ين األح�ي��اء التي تصل م��ن ش��ارع
ُ
الحمرا إل��ى ال�ش�ع�لان .هنا تسمع أص��وات
ُ
القصف بعيدة نسبيًا ،وتستهدف املناطق
ب�ق��ذائ��ف ال �ه��اون ب�ين ف �ت��رة وأخ � ��رى .يقول
أح �م��د ،ص��اح��ب م�ت�ج��ر ف��ي ال �ش �ع�لان« :إن
وج � ��ود م��ؤس �س��ات ال ��دول ��ة ال��رئ �ي �س �ي��ة في

منطقتنا دف��ع باألمن والجيش إل��ى تأمني
الحماية ل�ه��ا ،خصوصًا بعد االن�ف�ج��ارات
التي استهدفت ساحة السبع ب�ح��رات ،ما
دفعهم الى إغالق بعض مداخلها وانتشار
ّ
املشددة لم تمنع
الحواجز» .لكن االجراءات
مقاهي مثل الروضة والكمال من مواصلة
حياتها الطبيعية ،مع تغير واحد ،وهو أن
الجلسات فيها باتت محصورة في النقاش
ال �س �ي��اس��ي .وم ��ن ال �ش �عل��ان ،ام� �ت ��دادًا نحو
ّ
حيي أبو رمانة واملالكي املعروفني بارتفاع
م �س �ت��وى امل �ع �ي �ش��ة ف �ي �ه �م��ا ،ح �ي��ث ت��رت�ف��ع
وتيرة االجراءات األمنية .ففي هذه املنطقة
يقع مكتب الرئيس ال�س��وري بشار االس��د،
وهي لم تشهد أي تظاهرة أو اشتباك ،وال
«لجان» فيها أو «دفاع وطني».
ّ
إل � � ��ى امل � � � � ��زة ال � �ت � ��ي أص � �ب � �ح ��ت ب � �ع ��د ت �ق ��دم
الجيش ف��ي املعضمية وداري ��ا ،بعيدة عن
االستهداف اليومي بالقذائف .يقول عمر،
ً
أح��د س�ك��ان امل ��زة« :التنقل ل�ي�لا أص�ب��ح أقل
خطورة ،ولكن هذا ال يمنع من وقوع أحداث
أمنية كما ح��دث قبل أس��اب�ي��ع ف��ي انفجار
ساحة األمويني» .ولفت الى ان تقدم وحدات
الجيش ف��ي امل�ن��اط��ق القريبة م��ن املتحلق
الجنوبي أع�ط��ى راح��ة لسكان امل ��زة ،وهي
م�ن�ط�ق��ة س�ك�ن�ي��ة وت �ض��م ب�ع��ض ال �س �ف��ارات
والقنصليات وبيوتًا لسفراء أجانب.

أخبار
بيوت آمنة لـ «القاعدة» جنوب تركيا
أفادت صحيفة «ذي ديلي تليغراف» البريطانية ّأن مئات
املجندين في تنظيم «القاعدة» يسكنون في «بيوت آمنة»
في جنوب تركيا ،قبل أن يتوجهوا عبر الحدود لالنضمام
إلى «الجهاد» في سوريا .ومعظم هؤالء من املقاتلني
األجانب ،بمن فيهم بريطانيون ،بحسب ما نقل أحد
ّ
املتطوعني املشاركني في القتال.
وهذه املساكن عبارة عن شقق مستأجرة تحت أسماء
وهمية في القرى الواقعة على طول الحدود التركية ـ ـ
السورية .وتستخدم أحيانًا «كاستراحة» للمقاتلني في
ّ
املجندين
التنظيم ،بحسب رواية الصحيفة .ولفتت الى أن
الجدد يسهمون في تهميش دور «الجيش السوري الحر»
املدعوم من الغرب ،كما أن استخدام «القاعدة» األراضي
التركية يثير تساؤالت عن دور أعضاء حلف «الناتو»
ودورهم في الحرب األهلية السورية .ونقلت عن خبراء ّأن
«تزايد املخاوف حول ما إذا كانت السلطات التركية قد
فقدت السيطرة على تجنيد هؤالء في القاعدة أو أنها ّ
تغض
النظر عنهم» .وبحسب املحللني ،فإن هناك حوالى  10آالف
مقاتل أجنبي يحاربون في سوريا.
(األخبار)

وباتت لفيصل القاسم كتيبة باسمه!
أعلن في درعا تشكيل كتيبة
باسم اإلعالمي في قناة
«الجزيرة» فيصل القاسم.
وجاء في بيان تشكيل
الكتيبة« :تأكيدًا على توحيد
الصفوف بني السهل والجبل،
وعلى أن الشعب السوري
شعب واحد غير طائفي،
نعلن من سهول حوران
تشكيل كتيبة الدكتور اإلعالمي فيصل القاسم» .وتتألف
الكتيبة من ثالث سرايا ،وهي سرية «الشهيد أثيم أبو
يوسف» ،وسرية «الشهيد أنس اسماعيل مهاوش» ،وسرية
«الشهيد محمد حسني» املنضوية تحت راية «لواء الشهيد
أحمد منصور الحريري» في محافظة درعا.
(األخبار)

صحافي بولندي ّ
يفر من خاطفيه
أعلن وزير الخارجية البولندي ،رادوسالف سيكورسكي،
أمسّ ،أن املصور البولندي مارتسني سودر ،الذي خطف
ّ
في سوريا في تموز املاضي ،تمكن من الفرار من خاطفيه
وعاد إلى بالده .كذلك ،صرح الناطق باسم الوزارة،
مارتسني فويتشيشوفسكي ،لوكالة «فرانس برس» ،بأنّ
ّ
املصور «محظوظ كثيرًا ألنه تمكن من الفرار» ،مضيفًا
ّ
«أنه هنا منذ بضعة أيام في صحة جيدة وسط عائلته».
ّ
من جهة أخرى ،أكد والد شابتني نرويجيتني توجهتا إلى
سوريا ،أنه تلقى رسالة منهما تؤكد أنهما محتجزتان
من قبل مسلحي املعارضة ،كما ذكر التلفزيون النروجي
ّ
«ان .ار .كي» .وقال الوالد إنهما «محتجزتان رغمًا عنهما
وتأسفان ملا فعلتاه .إنهما تريدان العودة إلى ديارهما».
وكان األب قد تحدث قبل عشرة أيام عن اختفاء الشابتني
( 16و 19عامًا) ،اللتني غادرتا منزل العائلة ،ثم ارسلتا
رسالة الكترونية اوضحتا فيها أنهما ستشاركان في
الجهاد ضد النظام السوري.
(أ ف ب)

ّ
بلجيكيون
سياسيون
تحت تهديدات العائدين من «الجهاد»
ذكرت وسائل إعالم بلجيكية أن عددًا من السياسيني
في البالد تلقوا تهديدات بالقتل من مواطنني حاربوا في
سوريا ،ومن ثم عادوا إلى بلجيكا ،ليكتشفوا ّأن السلطات
قطعت عنهم وعن أسرهم كل املعونات االجتماعية .وكان
قطع املعونات الخطوة الوحيدة التي اتخذتها السلطات
البلجيكية ملنع مواطنيها واملقيمني في أراضيها من التوجه
إلى سوريا للمشاركة في العمليات القتالية هناك إلى جانب
املعارضة املسلحة.
(األخبار)
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على الفالف
أمس ،استرجع أهالي عكار وطرابلس الجثامني الـ 34الذين غرقوا في بحر سيانجور
املنقطعة عنهم دائما ،ركبت «موجة»
اإلندونيسي .لم ينتظروهم وحدهم ،فالدولة
ً
مأساتهم وأقامت لجثث مواطنيها املحرومني استقباال رسميًا ،لتعلن انتهاء «املأساة» ،هكذا،
وببساطة مفرطة .ولكن حضور الدولة في استقبال الجثث بال قيمة ،فأين كانت قبل أن
يموت كل هؤالء؟ واين ستكون عندما سيموت آخرون مرارا وتكرارا؟

الدولة تطوي
«ملف» عبّارة الموت؟
راجانا حمية
ف ��ي ح��دي �ث��ه ال �ص �ب��اح��ي أم� ��س ف ��ي م �ط��ار
بيروت الدولي أمام أهالي ضحايا العبارة
اإلن��دون�ي�س�ي��ة ،أع�ل��ن األم�ي�ن ال �ع��ام للهيئة
ال �ع �ل �ي��ا ل�ل�إغ��اث��ة ال �ع �م �ي��د اب��راه �ي��م بشير
«إق� �ف ��ال امل �ل��ف ال�ل�ب�ن��ان��ي ف��ي إن��دون�ي�س�ي��ا
بشكل ن�ه��ائ��ي» .ف��ي لغة ال��واق��ع ،ه��ذه هي
الحقيقة .امل�ل��ف ان�ت�ه��ى ب �ع��ودة الجثامني
ال � �ـ 34أم ��س ،وع� ��ودة ال�ن��اج�ين ق�ب��ل بضعة
أس��اب �ي��ع .ل �ك��ن ،ه��ل ي�م�ك��ن أن ن�ق�ي��س ه��ذا
الواقع على ما سيعيشه أهالي الضحايا
ً
ف��ي ع�م��ره��م؟ ه��ل ي�م�ك��ن أن ن�ق��ول م�ث�لا أن
ح �س�ي�ن خ� �ض ��ر ،ال� � ��ذي ف �ق��د أب� � ّ�وت� ��ه دف �ع��ة
واح � ��دة ،ان�ت�ه��ت م��أس��ات��ه أم ��س ف��ي م�ط��ار
ب� �ي ��روت ال� ��دول� ��ي؟ ه ��ل ي �ق �ن��ع ك�ل��ام ب�ش�ي��ر
ً
الواقعي أسعد أسعد مثال ال��ذي بقي قبر
ابنه الرضيع علي فارغًا؟ بما شعر هؤالء
عندما اعتبر الكل ،من غير املفجوعني ،أن
«ملف» موت أحبائهم انتهى؟ وهل انتهى
ً
كل شيء فعال؟ من قال بأن املوت على هذه
الشاكلة يمكن تسميته ملفًا؟ وه��ل الباب
امل�ش��رع ع�ل��ى م�ص��راع�ي��ه ع�ل��ى ال�ه�ج��رة هو
ملف صغير يقفل ب�ع��ودة جثامني الذين
ماتوا على العبارة اإلندونيسية؟
ال �ش��يء ال��واق �ع��ي أن ه ��ؤالء ال�ع��ائ��دي��ن في
صناديقهم الخشبية سيدفنون في البالد
ال� �ت ��ي ه ��رب ��وا م ��ن ج �ح �ي �م �ه��ا .س�ي�ب�ك�ي�ه��م
األحياء الذين نفذوا من موتهم .ووحدهم

المحرضين معروفة
شربل :أسماء
ّ
حضر وزير الداخلية والبلديات مروان شربل
إل��ى امل �ط��ار ،أم ��س ،ش��اك �رًا «ج�م�ي��ع اللبنانيني
امل �ت �ع��اون�ين م �ع �ن��ا ،ح �ت��ى اس�ت�ط�ع�ن��ا أن ننظم
وصول الجثامني الى لبنان اليوم بالشكل الذي
رأيتموه ،وإن ش��اء الله يستقبلون في قراهم
وب�ل��دات�ه��م بالتكريم ن�ف�س��ه ،وي �ك��ون ه��ذا آخ��ر
حزن يعيشه لبنان ،ويكونون ً
فداء عن لبنان».
وردًا على سؤال عن مصير املتهمني بـ«التغرير
ب��ال��ذي��ن ق�ض��وا ف��ي ال �ب �ح��ر» ،ق��ال ش��رب��ل« :أي
متدخل أو شريك أو فاعل أو محرض معروف،

وأسماؤهم لدى القضاء اللبناني ،واملتوارون
ص ��درت ف��ي ح�ق�ه��م م��ذك��رات ت��وق �ي��ف» .وع��ن
سبب التقاء السياسيني في مثل هذا الحوادث
ثم يتفرقون بعد انتهائها ،ق��ال« :إن شاء الله
ت�ك��ون ه��ذه ال�ح��ادث��ة وامل��أس��اة مناسبة لجمع
الكل ،وما جرى في طرابلس على مدى أربعة
أي��ام أن��ه سقط  12شهيدًا م��ن األب��ري��اء ،وه��ذه
مأساة يجب أن نأخذها في االعتبار ،والدولة
اللبنانية ف��ي النهاية تعمل على إح�ض��ار كل
الذين شاركوا في هذه األحداث».

سيذكرونهم .البقية أقفلوا امللف .حسني
خ �ض��ر س�ي�ح�م��ل ث �ق��ل األل � ��م وح � ��ده ط ��وال
ع�م��ره وال �ص��ورة أي�ض��ًا :خ��روج  9توابيت
من أمام بيته الذي بالكاد كان يتسع لهم.
وأس�ع��د أس�ع��د ،م��اذا ع��ن ال�ص��ورة التي لم
يرها عن علي؟ الصغير الذي بقي سابحًا
ف��ي ب�ح��ر س�ي��ان�ج��ور .س�ي��ذك��ر ه��ذا ال��وال��د،
الذي بقي هو اآلخر وحيدًا أن علي سيبقى
صغيرًا ولن يكبر أب�دًا .وأن ملفه لن يقفل

ط��امل��ا أن��ه ل��م ي�ع��د .ل��ن تخفف ال��ورق��ة التي
يحملها م��ن وج�ع��ه .وه��ي التي تقول «إن
امل�ف�ق��ود رق��م  35امل��دع��و علي أس�ع��د أسعد
هو طفل عمره سنة وال وجود لجثة له في
املستشفى العسكري» .سيبقى ممسوسًا
باملوت ،الكثيرون أيضًا.
�ت الح ��ق ،ق��د ي��رض��خ ه��ؤالء
رب �م��ا ،ف��ي وق � ٍ
لحياتهم التي فرضها «سماسرة املوت».
لكن ،ل��ن يقتنعوا بكالم ال��دول��ة اللبنانية

ال�ت��ي ت�س� ّ�رع��ت ف��ي وض��ع ال�ن�ه��اي��ة للملف.
ف �م��ا ح �ص��ل ف ��ي ب �ح��ر س �ي��ان �ج��ور ،وال ��ذي
عراه املوت ،ليس مشهدًا «مقتطعًا» .فقبل
دف �ع��ة س�ي��ان�ج��ور ال �ت��ي راح ف�ي�ه��ا ه ��ؤالء،
م��رت خمس ع�ب��ارات ممتلئة بفقراء عكار
ومثيالتها .وفي غمرة البحث عمن ساقهم
البحر ،كانت عبارات أخرى تستعد لحمل
ف �ق��راء آخ��ري��ن إل��ى ال �ب�لاد ال�ت��ي يطمحون
ب��ال �ع �ي��ش ف �ي �ه��ا «ب� �ك ��رام ��ة» .وي �م �ك��ن على

«حتى الموتى يُحرمون من قبورهم في طرابلس»
عبد الكافي الصمد
ّ
ل��م تتشح طرابلس ب��ال��راي��ات ال�س��وداء
حزنًا منذ سنوات كما فعلت ذلك أمس،
رغ��م أن كثيرين منها يسقطون قتلى
وجرحى نتيجة اشتباكات أو إشكاالت
تحصل فيها يوميًا ،لكن فاجعة غرق
ع � ��دد م� ��ن أب �ن ��ائ �ه ��ا ف� ��ي ع� � ّ�ب� ��ارة امل� ��وت
اإلندونيسية كان طعمها ّ
املر مختلفًا.
ال �ل�اف � �ت ��ات ال� � �س � ��وداء ح �م �ل��ت ت��وق �ي �ع��ًا
م�� ّ
�وح� � �دًا ه� ��و «أب� � �ن � ��اء ال � �ش � �م� ��ال» ،ل�ك��ن
ك�ل�م��ات�ه��ا ك��ان��ت م�خ�ت�ل�ف��ة ل�ج�ه��ة إب ��داء
األس��ى وال�ح��زن على فقدان «أع ��زاء» أو
«أح �ب��اء» ،ل�ك��ن م��ن غ�ي��ر أن تخفي ه��ذه
الالفتات تحميل الدولة املسؤولية عن
هجرة هؤالء املواطنني هربًا من فقرهم
بحثًا عن مستقبل أفضل ،أو خوفًا على
ح�ي��ات�ه��م ،وع��ودت�ه��م إل��ى ب�ل��ده��م جثثًا
هامدة.
االس � �ت � �ع� ��دادات ف ��ي ع��اص �م��ة ال �ش �م��ال
ك ��ان ��ت ج ��اري ��ة ع �ل��ى ق � ��دم وس� � ��اق م�ن��ذ
م�س��اء أول م��ن أم��س وق�ب��ل ظ�ه��ر أم��س،
بهدف إق��ام��ة تشييع يليق بالعائدين
امل��وت��ى وتكريمهم ف��ي توابيتهم .كان
من املفترض أن يجري استقبالهم عند
مستديرة السالم في محلة البحصاص
عند املدخل الجنوبي للمدينة ،وإنزالهم
م��ن س�ي��ارات اإلس�ع��اف وال��دف��اع املدني
وح�م��ل نعوشهم على األك ��ف ،والسير
ب�ه��ا م�ش�ي��ًا ح�ت��ى س��اح��ة ع�ب��د الحميد
كرامي ،على بعد نحو كيلومتر ،وسط

ت��داب�ي��ر أم�ن�ي��ة ج��رى ات�خ��اذه��ا مسبقًا،
ق� �ب ��ل أن ت� �ق ��ام ع �ل �ي �ه��م ص �ل��اة ج� �ن ��ازة
جماعيًا في الساحة ،ثم نقل الجثامني
الح�ق��ًا إل��ى م��داف��ن ط��راب�ل��س وال �ب��داوي
والضنية وع�ك��ار مل��وارات�ه��ا ف��ي ال�ث��رى.
ل � �ك ��ن االش � �ت � �ب� ��اك� ��ات ال � �ت� ��ي ش �ه��دت �ه��ا
امل� �ح ��اور ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة ف��ي ط��راب �ل��س بني
ب��اب التبانة وجبل محسن ،والتدهور
األمني في املدينة ال��ذي ّ
عبر عن نفسه
ف ��ي إش � �ك ��االت أم �ن �ي��ة ف ��ردي ��ة م�ت�ن�ق�ل��ة،
جعل كل ه��ذه التحضيرات تلغى ،إلى
درجة أن ضحايا ّ
العبارة ّاإلندونيسية
م ��ن خ� � ��ارج ط ��راب� �ل ��س ،ف ��ض ��ل ذووه � ��م
االب�ت�ع��اد ع��ن اخ�ت��راق وس��ط املدينة أو
دخ��ول �ه��ا ،إذ ب �م �ج��رد أن وص �ل ��وا إل��ى
محلة البحصاص ،سارعوا إلى السير
في طرقات جانبية باتجاه محلة أبي
سمراء والعيرونية ،ومنها نحو عكار
والضنية والبداوي ،ألن الطريق الدولي
الذي يسلكونه عادة كان مقطوعًا بعد
ظهر أمس بسبب رصاص القنص.
أما ضحايا مدينة طرابلس في ّ
العبارة
اإلندونيسية ،الذين كانوا تسعة ،فلم
يكن مصيرهم وه��م أم��وات أفضل منه
وهم أحياء في مدينتهم« ،حتى دفنهم
كما يليق بهم يبدو كثيرًا عليهم» ،قال
ال�ب�ع��ض معلقًا وه ��و ي�ق��ف إل ��ى جانب
ال�ج�ث��ام�ين ف��ي ال �ب �ح �ص��اص ،إذ ح��ال��ت
االشتباكات بني منطقتي باب التبانة
وج � �ب ��ل م �ح �س��ن دون إم � �ك� ��ان دف �ن �ه��م
ف��ي م�ق�ب��رة ب ��اب ال�ت�ب��ان��ة ،م�س�ق��ط رأس

ألغيت فكرة السير
بهم مشيًا من مستديرة
السالم حتى ساحة عبد
الحميد كرامي

أغلبهم ،التي كانت التحضيرات وحفر
القبور فيها قد أنجزت ،لكن املوت الذي
هربوا منه منعهم حتى من أن ُيدفنوا
في مدافنهم.
فبعدما ألغيت فكرة السير بهم مشيًا
من مستديرة السالم حتى ساحة عبد
ال �ح �م �ي��د ك� ��رام� ��ي ،ك ��ذل ��ك أل �غ �ي��ت ف �ك��رة
إقامة صالة جنازة جماعية عليهم في
ال �س��اح��ة ،ول�لأس �ب��اب األم�ن�ي��ة نفسها،
واكتفى املنظمون بإنزالهم م��ن آليات
ال� ��دف� ��اع امل ��دن ��ي وس � � ّ�ي � ��ارات اإلس� �ع ��اف
ل� ��دق� ��ائ� ��ق ،ث� ��م وض� �ع ��وه ��م ع� �ل ��ى أرض
ال�س��اح��ة ح�ي��ث ُوض �ع��ت ق��رب�ه��م أكاليل
ال��زه��ر ،ب�ع��ده��ا ت� ّ�م��ت إع� ��ادة الجثامني
مجددًا إلى السيارات.
إرباك واضح أصيب به ذوو الضحايا،
«ش��و بنعمل ،أي��ن ندفنهم؟ حتى قبور

ال ن �ج��د ل �ن��ا ف ��ي ه� ��ذا ال� �ب� �ل ��د!» ،ي�ح�ت��ج
البعض بغضب يشاركه فيه الجميع،
ما استدعى إجراء مشاورات واتصاالت
م ��ع دار إف� �ت ��اء ط ��راب� �ل ��س ،ج � ��رى ع�ل��ى
إث��ره��ا ن�ق��ل ال�ج�ث��ام�ين ال�ت�س�ع��ة (ط�ل�ال
وجميلة ون��ور وك��ري��م ال��راع��ي ،فاطمة
وإبراهيم وورود وعمر الحراز وعايدة
ال� �ج� �ن ��دي) إل� ��ى م �س �ج��د ط �ي �ن��ال ح�ي��ث
أقيمت عليها ص�لاة الجنازة جماعيًا
بحضور إمام املسجد عبد القادر عبدو
«أب��و إبراهيم» ،قبل أن ت��وارى في ثرى
مدافن باب الرمل عوضًا عن مدافن باب
ّ
التبانة.
أم � ��ا ج� �ث� �م ��ان م� �ح� �م ��ود خ ��ال ��د ن ��اص ��ر،
فوحده سار باتجاه الضنية ،وتحديدًا
إلى مسقط رأسه في بلدة بيت حاويك
ف��ي ج ��رد امل�ن�ط�ق��ة ،ع�ك��س م��ن ب �ق��وا من
ط��راب�ل��س أو ات�ج�ه��وا نحو ال �ب��داوي أو
عكار ملواراتهم في ال�ث��رى ،وس��ط حزن
كبير ّ
خيم على البلدة لفقدانها شابًا
في مقتبل العمر (مواليد .)1992
م � �ح � �م� ��ود ال � � � � ��ذي غ � ��ام � ��ر ف� � ��ي رح� �ل� �ت ��ه
اإلندونيسية نحو أوستراليا ،من أجل
ت��أم�ي�ن م�س�ت�ق�ب��ل أف �ض��ل ل ��ه ومل �س��اع��دة
ع��ائ�ل�ت��ه ال�ف�ق�ي��رة ،ت��رك�ه��ا وه��ي ف��ي فقر
ً
أكبر فضال عن خسارتها له .أمس ،بعد
أن ُدفن محمود في بلدته ،سيعود والده
ووالدته وإخوته إلى بيتهم املتواضع
الكائن داخ��ل مقبرة الغرباء في محلة
الزاهرية في طرابلس« ...انطفأ» أملهم
بإمكان الخروج منه.

سبيل املثال إيراد «زورق صور» نموذجًا،
ال ��ذي ك ��اد ي�س�ي��ر ب��ال�ط��ري�ق��ة ن�ف�س�ه��ا ال�ت��ي
س ��ارت ب�ه��ا ال�ع�ب��ارة االن��دون�ي�س�ي��ة .وبعد
ال � �ع � �ب ��ارة ،س �ي �ب �ق��ى ط ��ري ��ق ال � �ه� ��روب إل��ى
ب�لاد أخ��رى ،غير ه��ذا البلد ،مفتوحًا على
مصراعيه .حتى الذين نفذوا من املوت في
العبارة سيقدمون على األم��ر ف��ي مرحلة
الحقة .اسألوا حسني خضر وأسعد أسعد
وع �ل ��ي س �ع ��د .اس ��أل ��وا ال �ف �ق ��راء ف ��ي ع �ك��ار

حسين خضر تــ
روبير عبد اهلل
انقضى نهار أم��س قبل استكمال تشييع
جثامني العبارة اإلندونيسية إلى مثواها
األخ�ي��ر .التشييع الجماعي َع َبر محطات
ث�لاث��ًا ،ب��دءًا م��ن ساحة ال�ن��ور ف��ي طرابلس
 ،م� � � ��رورًا ب� �ب ��رق ��اي ��ل ال� �ع� �ك ��اري ��ة وان� �ت� �ه � ً
�اء
ب�ق�ب�ع�ي��ت ،ال �ب �ل��دة ال �ت��ي اس�ت�ق�ب�ل��ت نصف
أعداد الضحايا .سبع عشرة جثة ُووريت
ف��ي م��دف��ن ج�م��اع��ي وس ��ط ال �ب �ل��دة ،بعدما
عارضت فعالياتها رغبة حسني خضر في
دفن أفراد أسرته التسعة في باحة منزله.
حسني اصبح عنوانا لهذه «املأساة» .فقد
زوج �ت��ه واوالده الثمانية دف�ع��ة واح ��دة،
ّ
كما ل��و ان حياته كلها ل��م تكن اال حلما
وانتهى .كلما ّ
تلمس الفراغ القاتل حوله
ّ
عبر عن امنيته لو انه كان الضحية الرقم
عشرة في االسرة املنقرضة .يتمنى ،على
ح��د ق��ول��ه ،ل��و ان��ه ع��اد ف��ي ت��اب��وت معهم
ُ
ودفن إلى جانبهم.
ّ
لم يبق احد من اسرته سواه .هكذا يلخص
حسني الفاجعة .يتحاشى الذكريات ،اال
يخيم عليه الصمت ،وهذا ّ
ان املنزل ّ
بحد
ذاته «يقتل» ،لذلك كان حسني خضر يودّ
ان ي�ح� ّ�ول��ه ال��ى «م�ق�ب��رة» العائلة ،اراد ان
ُيبقي اسرته فيه ولو تحت التراب ،لكنه
وقبل
خضع أخ�ي�رًا إلرادة أه��ال��ي البلدةِ ،
دفنهم م��ع اآلخ��ري��ن م��ن اب�ن��اء ال�ب�ل��دة في
م�ق�ب��رت�ه��م ال�ج�م��اع�ي��ة .ه ��ذه امل �ق �ب��رة ال�ت��ي
ستبقى ّ
تجسد موت الدولة.
ح�س�ين امل �ف �ج��وع ي �ح��اول ال �ظ �ه��ور دائ�م��ا
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أخبار

ّ
شيعت قبعيت  16ضحية من بينهم ريا محمد طالب
«الحامل بشهرها الثامن» (هيثم املوسوي)

ال �ع �ي��ش ب�ل�ا ج � � ��دوى» ،ي �ق��ول ع �ل��ي س�ع��د،
صديق الشاب محمود ناصر ال��ذي جرفه
البحر هو اآلخر .يقول سعد «كان محمود
يعرف بأنه سيغرق ألنه ال يعرف السباحة
وسمع ب��أن امل��راك��ب الهاربة تغرق ،ولكنه
ّ
أصر على الرحيل ألنه خاف من الشحادة».
س � �ع � ��د ،ال � � � ��ذي خ � � ��اف م � ��ن ط ��ري � �ق ��ة م ��وت
صديقه ،مستعد للهرب ب�ع� ّ�ب��ارة .ويعرف
ب��أن��ه سيهرب «ي��وم��ًا م��ا» .وي�ق��ول «م��ا رح
تعرفي شو عم قول لحتى تطلعي لهونيك
وت �ع �ي �ش��ي ن �ف��س ال �ع �ي �ش ��ة» .و«ه ��ون �ي ��ك»
ت�ع�ن��ي ع �ك��ار وم�ح�ي�ط�ه��ا وال �ف �ق��راء ال��ذي��ن
يعيشون دون خط الفقر .قد يأكلون يومًا
«وقد يجوعون عشرة» ،يتابع أسعد .هذا
ال��رج��ل ،ال��ذي طبع على خ� ّ�ده األم�ين العام
لتيار املستقبل أحمد الحريري قبلتني ،لن
ّ
يسكنا أمله على علي وشقيقتيه ولن ّ
يسدا
«ال��دي ��ون ال �ت��ي ت��راك�م��ت ع �ل� ّ�ي وق ��ت ق��ررن��ا
ن �ه��رب» .مل ��اذا ه��رب��ت؟ ي�ض�ح��ك ال��رج��ل في

«ما رح تعرفي شو
عم نعمل لحتى تطلعي
لهونيك وتعيشي
نفس العيشة»

وطرابلس والجنوب والبقاع .اطلعوا أكثر
على األرق ��ام الهائلة ل �ج��وازات السفر في
م��راك��ز األم��ن ال �ع��ام .اللبنانيون يائسون.
ي�ت�ع�ل�ق��ون ب � ّج ��وازات س�ف��ره��م ك�م��ا يتعلق
الغريق بـ«قشة» .وبعد عبارة إندونيسيا
التي أقفلوا ملفها ،ستفتح ملفات أخرى
ع��ن ال �ه �ج��رة ب�ت�ل��ك ال �ط��ري �ق��ة ،ألن «ال أح��د
يرغب بالبقاء في الفقر ،وقد يكون املوت
ف ��ي ال �ب �ح��ر أف �ض ��ل م ��ن ال �ب �ح��ث ع ��ن ل�ق�م��ة

ّ
ويرد على السؤال بسؤال «ليش
غمرة أمله
م��ا بتقولي ب�ع��د رح ت�ه��رب م��رة ت��ان�ي��ة؟»،
ويجيب نفسه «بعد بعملها ،فهنا لم يعد
لدي أحد والدولة لن تطعمني ،بعد بالقي
محل عيش فيه وآكل».
أم��س ،عند مدخل عنابر الشحن في مقر
شركة طيران «عبر املتوسط» ،كانت الفتة
تلك ال�ع�ب��ارة ال�ت��ي خطها امل��راه�ق��ون على
قمصانهم السوداء «شهداء لقمة العيش»
وال � �ص� ��ور ال� �ت ��ي رف� �ع ��وه ��ا أي � �ض� ��ًا .ك��ان��ت
ف��ي غ��ال�ب�ي�ت�ه��ا ل �ش �ب��اب .وم ��ا ي�ل�ف��ت أي�ض��ًا
ال �ح �ض��ور ال �ك �ث �ي��ف ل �ل ��دول ��ة ،ح �ي��ث وق��ف
الفقراء جنبًا إل��ى جنب مع أرك��ان الدولة.
ورب �م��ا ت�ك��ون ه��ذه ه��ي امل ��رة األول ��ى التي

يلتقون فيها في املكان نفسه .واملرة األولى
التي يتزاحم فيها السياسيون على أخذ
الصور معهم وإغراقهم في القبالت .كانت
ال��دول��ة كلها ه �ن��اك .م�ج�م��وع��ة ك�ب�ي��رة من
ال��وزراء والسياسيني ومسؤولي األحزاب
وال ��وف ��ود ال��دي �ن �ي��ة .ال �ك��ل ك ��ان ي�ب�ح��ث عن
صورة له مع جموع «املوتى» ،حتى وزير
ال��داخ�ل�ي��ة وال �ب �ل��دي��ات م� ��روان ش��رب��ل ك��ان
ّ
يشرف بنفسه على كل الترتيبات .ينظم
سير عربات امل��وت ويطلب من املواطنني
ال ��وق ��وف ف ��ي ص ��ف م�س�ت�ق�ي��م وال ينسى
فرض «وهرته» على عناصر األمن «وليه
ان ��ت ش ��و ع ��م ت �ع �م��ل؟ ي ��ا ع�س�ك��ر ام�س�ك��وا
أيدين بعض وخلوا الكل ل��ورا .»...وأحمد
الحريري ،ممثل الرئيس سعد الحريري،
سيتنقل ب�ين أه��ال��ي ال�ض�ح��اي��ا ويقبلهم
فردًا فردًا وسينقل امتعاضه عبر وسائل
اإلعالم من الدولة التي «لم تفتح صالون
الشرف أمام أهلنا ،فهم يستحقون انتظار
الجثامني هناك ألن ك��ل نقطة دم وكرامة
ع �ن��ده��م ت�م�ث��ل ال� �ش ��رف» .وأح �م ��د ك��رام��ي
أي� �ض ��ًا س �ي��دل��ي ب� ��دل� ��وه .س �ي �ت��رح��م ع�ل��ى
الضحايا وي�ق��ول «ه��ذا ق��دره��م» .لكن ،كل
ذل ��ك ل�ي��س ص�ح�ي�ح��ًا .أي ��ن ك ��ان ه ��ؤالء من
ف �ق��راء ع �ك��ار؟ أل�ي�س��وا ه��م م��ن يمثلونهم؟
لو انهم مهتمون فعال ملا ك��ان ق��در هؤالء
امل ��وت ب �ه��ذه ال �ط��ري �ق��ة؟ ب�ب�س��اط��ة ،ال��دول��ة
ال�ت��ي ت��أه�ب��ت أم��س الس�ت�ق�ب��ال الجثامني،
ت�ن�س��ى «أن �ن��ا ف �ق��راء ،وأن �ه��ا ل��و أم �ن��ت لنا
ال�ح��د األدن ��ى للعيش مل��ا ت�غ� ّ�رب�ن��ا» ،يقول
علي عثمان.
ع�ث�م��ان رأى «ال��دول��ة ك�ل�ه��ا» أم ��س .ول�ك��ن،
س�ت�م��ر ل �ح�ظ��ات ل�ي�س��ت ط��وي �ل��ة .س�ت�خ��رج
األج� �س ��اد امل �ع �ب��أة ف ��ي ص �ن��ادي��ق خشبية
ب��اه�ت��ة ال �ل��ون ف��ي ع��رب��ات ال��دف��اع امل��دن��ي.
س�ت�ع��زف ل�ه��ا ف��رق��ة م��وس�ي�ق��ى ق��وى األم��ن
الداخلي النشيد الوطني وموسيقى املوت
وس �ت��رح��ل إل� ��ى امل� �ث ��وى األخ� �ي ��ر .ع �ن��ده��ا،
س�ي�غ��ادر السياسيون وب�ع��ده��ا ،ستغادر
ال��دول��ة كلها ون�ه��ائ�ي��ًا ..م��ن حياتهم .ولن
يبقى للفقراء إال فقرهم واحتمال املوت في
بحر آخر.
ٍ
امسّ ،
شيعت بلدة قبعيت  16ضحية ،من
بينهم ريا محمد طالب «الحامل بشهرها
ال� �ث ��ام ��ن» ،وش �ي �ع��ت ال �ت �ب��ان��ة  6ض �ح��اي��ا،
وال� �س ��وي� �ق ��ة ض �ح �ي��ة وخ ��ري� �ب ��ة ال �ج �ن��دي
ض �ح �ي �ت�ي�ن وف � �ن � �ي� ��دق ض �ح �ي �ت�ي�ن أي �ض ��ًا
وض �ح �ي��ة ف ��ي ك ��ل م ��ن ال � �ب ��داوي ّوب��رق��اي��ل
وبيت حاويك ومجدال والشيخ زناد.

ـمنى لو أنه عاد مع أسرته في تابوت
بمظهر «الرجل الصابر» ،لكنه يعلم جيدا
ان��ه ام�ض��ى نصف س�ن��وات ع�م��ره يسابق
األيام لتوفير عيش كريم لعائلته .عالمات
الشقاء تغلب رب��اط��ة ج��أش��ه .ي��روي كيف
لاّ
ح��اول دائما ا يختار الهجرة .عمل في
مجاالت كثيرة .أنشأ مصنعًا للحدادة في
قبو منزله ،لكن وجود زهاء عشرة منها
في البلدة ،جعلها بال ج��دوى باستثناء
اث �ن�ي�ن ف �ق��ط «ق ��ادري ��ن ي�ط�ع�م��وا والده� ��م،
وال�ب��اق��ي ن��اط��ر امل��وت م��ن ال �ل��ه» .منذ عام
ّ ،1994
غير عمله وص��ار املصنع بمثابة
م �ح �ت��رف ل �ص �ن��اع��ة وت ��رك �ي ��ب ال �ل��وح��ات
ّ
اإلعالنية .ظن انه لن يجد منافسة في هذا
امل�ج��ال ،لكن عكار الفقيرة تخضع ايضا
للمحسوبية .يذكر كيف أنه ،أكثر من مرة،
ول ��دى ش��روع��ه ب�ت��رك�ي��ب ل��وح��ة إع�لان�ي��ة،
ك��ان يحضر خ��رائ��ط امل �س��اح��ة ،واألوراق
ال �ث �ب��وت �ي��ة م ��ن ال �ب �ل��دي��ات امل �ع �ن �ي��ة ،وم��ن
الجهات املختصة .وم��ع ذل��ك ،ك��ان يفاجأ
خالل عملية التركيب بحضور العناصر
األمنيني ،وطلب الرخصة .ال بأس ،يقول
ال��رج��ل ،كنت أعطيهم ال��رخ�ص��ة ،يتنحى
ً
رجل األمن جانبًا ،يجري اتصاال هاتفيًا،
ث � ��م ي � �ع� ��ود ل �ي �ب �ل �غ �ن��ي «ال � ��رخ � �ص� ��ة م��ش
م�ظ�ب��وط��ة» ،وي��أم��ر ب��ال�ت��وق��ف ع��ن العمل
ت �ح��ت ط��ائ �ل��ة ح �ج��ز ال �ب �ض��اع��ة ووس�ي�ل��ة
النقل .يضيف حسني إنه في إحدى املرات
وب�ع��د توقيفي ع��ن ال�ع�م��ل ،ت��رك��ت امل�ك��ان،
ألعود إليه بعد نصف ساعة وأجد آخرين
ينصبون لوحة إعالنية على «الركيزة»
نفسها التي جهزتها.

بعد عودته من الدفن
عاب على نفسه أن تكون
الكاميرات التقطت له
صورة وهو يبكي وينوح

هي املحسوبية التي جعلت حسني يبحث
عن خيارات اخ��رى ،أنفق كل ما يملك في
دولة سماها «مرحبا يا شباب».
ي� �ق ��ول ح �س�ي�ن ان � ��ه ل� ��م ي �ل �ج��أ ال � ��ى خ �ي��ار
ال �ه �ج��رة لتجميع ال� �ث ��روة ،ب��ل ب�ح�ث��ا عن
«العيش بكرامة» .باع ممتلكاته واستدان
من أقرباء له ،كانوا قد وفقوا في هجرتهم
غ �ي��ر ال �ش ��رع �ي ��ة .ي� �ق ��ول ان م �ئ��ة ش�خ��ص
سبقوه إلى أوستراليا .لذا قرر ان يسير
على هديهم.
ما ب��رح حسني يظهر تماسكًا الفتًا أمام
ع ��دس ��ات امل � �ص ��وري ��ن .ح �ت��ى م� �س ��اء أول
م��ن أم ��س ،وب�ع��د ع��ودت��ه م��ن م�ك��ان ال��دف��ن
ال �ج �م ��اع ��ي ،ع � ��اب ع �ل��ى ن �ف �س��ه أن ت �ك��ون
إح ��دى ال�ك��ام�ي��رات ق��د التقطت ل��ه ص��ورة
وهو يبكي وينوح« .أن��ا هيك ،ال أحب أن
أظ�ه��ر ضعفي أم ��ام ال �ن��اس» ،ي �ق��ول« ،أن��ا

أن�ف�ع��ل وح ��دي ،وم��ا ب��ري��د ح��دا يشوفني
بهالحالة» ،ولكن م��ا الضير ف�ّ�ي البكاء؟
يقول الجالسون بقربه ،انه ينفس قليال.
هنا فقط يفصح كيف توجه ذات ليلة إلى
محلة ال�خ��راي��ب بعيدًا ع��ن أم��اك��ن السكن
في البلدة ،وراح يصرخ ويلطم نفسه مدة
أرب ��ع س��اع��ات ،وع�ن��دم��ا أن�ه�ك��ه النحيب،
اس�ت�ل�ق��ى ف��ي س�ي��ارت��ه وغ�ف��ا ح�ت��ى طلوع
الفجر.
ال ي�ع�ي��ر ح �س�ين اه �م �ي��ة ل�ب�ع��ض اإلع �ل�ام،
ي ��درك ان الكثيرين ل��ن يفهموا األس�ب��اب
التي تدفع مواطنًا في أقصى عكار لبيع
أرض��ه ثمنا لرحلة «محفوفة باملخاطر»
في اتجاه واحد ،نحو اوستراليا.
راح البعض يعاير حسني خضر املفجوع
ب � �خ � �س ��ارة زوج � �ت � ��ه وأب� � �ن � ��اء ال �ث �م��ان �ي��ة،
يعايرونه على تضحيته بكل أفراد أسرته.
ل��م تخجل فضائية لبنانية م��ن ب��ث كالم
ّ
تحمل حسني مسؤولية
لسيدة ع�ك��اري��ة
الفاجعة ،ولم تر من مظاهر غياب الدولة
إال ت�ق�ص�ي��ره��ا ف��ي م�ح��اك�م��ة ال��رج��ل على
م ��ا ف �ع��ل ب �ه ��م .ك� ��ان ح �س�ي�ن ل �ل �ت��و ي �ش��رح
ك�ي��ف ّك ��ان ي�ج�م��ع أش�ل�اء ب�ن��ات��ه وأب�ن��ائ��ه،
ويصفها على الشاطئ اإلندونيسي حتى
أيقن أن األش�لاء املجمعة ص��ارت بمقدار
ع ��دد أف � ��راد األس� � ��رة .وك ��م ب ��دا مصطنعًا
انفعال مقدمة البرنامج التلفزيوني وهي
تستشيط غيظًا واستنكارًا «وطنجيًا»،
عندما قال الرجل املفجوع إن الهجرة إلى
«إس��رائ�ي��ل» أفضل م��ن البقاء ف��ي وط��ن ال
قيمة لإلنسان فيه.

ّ
مقبل يكذب «أفيردا»
نشرت مجموعة «أفيردا» (شركتا سوكلني ش.م.ل  -سوكومي ش.م.ل)
اعالنا جاء فيه« :بالنسبة الى ما يشاع دائما عن أن أسعار املجموعة
هي األغلى في العالم ،نشير فقط الى أن مقام مجلس الوزراء ،وإلزالة
هذا اللغط ،قام بتكليف لجنة وزارية ملقارنة هذه االسعار .وقد تبني
ان خدمات شركتي سوكلني وسوكومي هي من أفضل االسعار
الرائجة في لبنان ،فعلى سبيل املثال ،فإن أسعارنا للطن تبلغ 40
دوالرا بالنسبة الى املعالجة ،فيما السعر املحلي اآلخر يبلغ  80دوالرا،
أما العمليات األخرى التي تقوم بها املجموعة محليا دون سواها من
امللتزمني ،فإن االسعار العاملية لها أعلى بكثير مما تتقاضاه شركات
املجموعة».
املكتب اإلعالمي لنائب رئيس مجلس الوزراء سمير مقبل سارع إلى
نفي ما ورد في االعالن ،اذ اصدر بيانا امس ،اورد فيه ما ورد حرفيًا
في تقرير اللجنة الوزارية الصادر في تاريخ « :2013/3/22مع االشارة
الى أن الجدول االول ال يتيح مقارنة علمية نظرا الى اختالف نوعية
الخدمة من شركة الى أخرى ،كما واختالف الكميات من منطقة الى
منطقة أخرى ،بحيث ان زيادة الكميات تؤدي الى خفض االسعار
الفردية ،فإن بعض العقود جاءت أسعارها إجمالية (خارج نطاق
بيروت وجبل لبنان) ،وبما أن كمية النفايات غير محددة ضمنها،
فقد تعذر على اللجنة معرفة السعر االفرادي للطن الواحد .فاقتضى
التوضيح».

 26.5مليار ليرة نقص موازنة الجامعة
نقل رئيس رابطة األساتذة املتفرغني في
الجامعة اللبنانية ،حميد حكم ،عن الوزير
محمد الصفدي (الصورة) ،عقب لقائه إياه
على ّرأس وفد من الهيئة التنفيذية للرابطة،
أنه «وقع نقل االعتماد للجامعة اللبنانية مما
ووافق
يوفر األموال الالزمة لرواتب أساتذتهاّ ،
التعاضد املتعلق
على قرار مجلس صندوق
ّ
بمنح التعليم ،وان الصندوق سيتسلم هذه
املوافقة في القريب العاجل» .وأضاف حكم:
«االجتماع كان ُمريحًا والنقاش صريحًا جدًا ،فرغم تبادل العتاب من
قبل الطرفني ،يعلم الوفد مدى اهتمام الوزير الصفدي بأمور الجامعة
ودوره في اقرار سلسلة الرتب والرواتب التي صدرت عام .»2011
ولفت حكم إلى أن «ثمة نقصًا في موازنة الجامعة اللبنانية بنحو 26,5
مليارًا ،مما يضع رواتب االساتذة بخطر في نهاية السنة الجارية».

هل انتحرت ماريا يأسًا من وحدتها؟
عثر على ماريا جوزف صدقة ( 56عاما) ،فوق سطح منزلها في زحلة
(اسامة القادري) مضرجة بدمائها ،أمسُ ،والى جانبها مسدس حربي.
تبينّ أنها مصابة بطلق ناري في رأسها ،فأبلغت القوى االمنية التي
حضرت الى املكان وعاينت الجثة بحضور الطبيب الشرعي .مصدر
امني متابع لفت ان الوفاة ناتجة عن اصابة الجمجمة بطلق ناري عن
قرب ،مرجحا ان تكون عملية انتحار ،ومشيرًا إلى ان املتوفاة «تركت
رسالة خطية ،تتحدث فيها عن واقع اليأس الذي تعيشه ،وخاصة انها
تعيش وحيدة ،بعدما هجرها زوجها ،منذ زمن طويل ،وأن أبناءها
هاجروا الى االغتراب» .وتابع املصدر نافيا ان يكون هناك اية اعتداء
جسدي على املغدورة.

ضبط «كبتاغون» في املطار
أحبطت فصيلة التفتيشات التابعة لسرية املطار في قوى األمن
الداخلي ،أمس ،في عملية تهريب كمية من الحبوب املخدرة «كبتاغون»
قدرت بحوالى  5كلغ .وبحسب بيان قوى األمن ،فإن الحبوب «ضبطت
في حوزة املسافر :ع .أ( .من مواليد عام  - 1982سوري) ،وكانت معدة
للسفر الى خارج األراضي اللبنانية .بالتحقيق معه اعترف بما نسب
إليه ،وهو كان ينوي تهريب الحبوب املخدرة الى إحدى الدول العربية
عبر مطار بيروت ،وأحيل مع املضبوطات على مكتب مكافحة املخدرات
املركزي للتوسع بالتحقيق معه ،بناء على إشارة القضاء املختص».

توقيف عصابة سلب في جبل لبنان
بعد أكثر من عملية سلب في محافظة جبل لبنان ،رصدت القوى
األمنية السيارة املستخدمة في هذه العمليات ،وأوقفت أفراد العصابة
أثناء وجودهم داخل السيارة ،وهي من نوع «كيا بيكانتو» لون
جردوني ،تحمل لوحة عمومية .املوقوفون هم «أ.أ( .مواليد عام )1976
لبناني ،خ.ج( .مواليد  )1993سوري ،ش.ن( .مواليد  )1994لبناني ،ع.م.
(مواليد  )1994سوري ،ن.م( .مواليد  )1994سوري .وبالتحقيق معهم
اعترفوا بارتكابهم عمليات السلب املذكورة ،وبأنهم استخدموا أسلحة
حربية وأدوات حادة لتهديد ضحاياهم ،وأن أغلب عملياتهم وقعت في
مناطق :الدورة ،جبيل ،يسوع امللك وأنطلياس ،كما تبني ان املوقوفني من
أصحاب السوابق في مجال تزوير املستندات وترويج العملة املزيفة
واملخدرات واألعمال املنافية للحشمة.
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تقرير

مصائب سوريا
في لبنان ...كوارث
«وطأة تداعيات النزوح
السوري أكبر من قدرة اقتصاد
لبنان على امتصاصها» .هذه
العبارة وردت أمس في تقرير
أطلقه البنك الدولي في قاعة
«وست هول» في الجامعة
األميركية بعنوان «وطأة
األزمة السورية» .خلفية هذا
الكالم مبنية على أن البنك
الدولي يعلم «مكامن الضعف
في االقتصاد اللبناني» .أما
أهدافه فيمكن اختصارها
باقتراح« :التمويل الخارجي»،
و«اإلصالح الداخلي» ،أو املزج
بني الخيارين .أين باقي
الخيارات؟ يبدو أن املعنيني
في لبنان غير معنيني
باإلجابة

محمد وهبة
ال ي� � �ت � ��رك ال � �ب � �ن� ��ك ال � � ��دول � � ��ي ف � ��رص � ��ة إال
ي �ك��ون ح��اض �رًا ل�ت�ق��دي��م رأي ��ه وم�ش��ورت��ه
واقتراحاته وخالصاته .تقريره األخير
ع��ن األزم� ��ة ال �س��وري��ة وت��داع �ي��ات �ه��ا على
اق �ت �ص��اد ل �ب �ن��ان ل �ي��س األول م��ن ن��وع��ه،
ب��ل ه��و ع �ب��ارة ع��ن خ�لاص��ة ت�ق��اري��ر ع� ّ�دة
ذك ��رت ال�ت��اث�ي��رات ال�ت��ي ت �ط��اول اقتصاد
ل�ب�ن��ان .ي��أت��ي ك�ل�ام ال�ب�ن��ك ال��دول��ي بعيدًا
ع��ن أي ح�ض��ور رس�م��ي ف��ي ه��ذا امل�ج��ال؛
ف��امل�ع�ن�ي��ون م �ق� ّ�ص��رون إل ��ى ح � ّ�د ال�ع�ج��ز،
ال ب� ��ل إن امل �ه �ت �م�ي�ن ي ��رغ� �ب ��ون ب�ت�ل�م�ي��ع
م��واق�ف�ه��م ع�ل��ى امل�ن��اب��ر ال�س�ي��اس�ي��ة فقط.
ل��م ي�ح�ض��ر أي م�ن�ه��م ،ب��اس�ت�ث�ن��اء بعض
وزراء «امل�س�ت�ق�ب��ل» ال �س��اب �ق�ين ،ملناقشة
ال�ت�ق��ري��ر ،ت��ارك�ين للبنك ال��دول��ي ساحة
األرق ��ام وال�ت�ق��دي��رات وال �خ �ي��ارات ليلعب
ف �ي �ه��ا وح� �ي� �دًا ول �ي �ك ��ون م� �ص ��درًا م �ق��ررًا
لسياساتهم «الوطنية».
على أي حال ،إن ما يطرحه البنك الدولي
يمكن اختصاره على النحو اآلتي:
ّ
ــ كل سنة ص��راع في سوريا تكلف لبنان
ّ
ّ
حصة في النمو االقتصادي تقدر بنحو
ّ
النمو في عام
 ،%2.9لذلك يتوقع أن يكون
 2013أق��ل م��ن  %1.5ون�س�ب��ة مماثلة في
ً
عام  ،2014وذلك بدال من نسبة تزيد على
 %4كانت ّ
مقدرة لهاتني السنتني.
ــ كل سنة ص��راع في سوريا تكلف إنفاقًا
إضافيًا ّ
يقدر بنحو  1.1مليار دوالر.
ّ
ــ كل سنة صراع في سوريا تكلف تقلصًا

بعض املناطق التي استقبلت النازحني ستشهد طلبًا على استخدام طرقاتها بنسبة  %50مع ارتفاع معدالت الزحمة (مروان طحطح)

تحرك مطلبي
ّ

هيئة التنسيق تعود الى االضراب في  26تشرين الثاني
اخيرا ،حسمت هيئة التنسيق النقابية
ق� � ��راره� � ��ا ،وق � � � ��ررت ال� � �خ � ��روج م � ��ن ح ��ال
االن� �ت� �ظ ��ار وال� ��دع� ��وة ال� ��ى اض � � ��راب ع��ام
ي ��وم ال �ث�لاث��اء ف��ي  26ت�ش��ري��ن ال�ث��ان��ي،
ي �ش �م��ل ج �م �ي��ع ال� �ث ��ان ��وي ��ات وامل � � ��دارس
ال��رس�م�ي��ة وال �خ��اص��ة وم�ع��اه��د التعليم
املهني والتقني وال��وزارات ومؤسسات
االدارة العامة والسراي في املحافظات
واالق� � �ض� � �ي � ��ة .اال ان ه� �ي� �ئ ��ة ال �ت �ن �س �ي��ق
ال �ن �ق��اب �ي��ة ت��راه��ن ع �ل��ى م �ش��ارك��ة اوس��ع
م��ن ق ��وى وه �ي �ئ��ات امل�ج�ت�م��ع امل��دن��ي ،اذ
دعتها الى «أخذ املبادرة والتحرك معا،
كل من موقعه ،رفضًا لسياسة التسيب
وال � �ف � ��راغ وال �ش �ل ��ل ف ��ي ك ��ل امل��ؤس �س��ات
الدستورية واملعتمدة من املسؤولني»،
واعلنت الهيئة «اس�ت�ع��داده��ا للتشاور
وال �ت �ع��اون م��ع ك��ل امل�ت�ض��رري��ن م��ن أج��ل
مواجهة الركود السياسي واالقتصادي
املفروض قسرا على الشعب اللبناني»،
ف� ��ي اش� � � ��ارة م� ��ن ه �ي �ئ��ة ال �ت �ن �س �ي��ق ال ��ى
ج� �ه ��وزي� �ت� �ه ��ا الق � ��ام � ��ة ت� �ح ��ال ��ف واس � ��ع
«إس �ه��ام��ا م�ن�ه��ا ف��ي ت�ح�م��ل امل�س��ؤول�ي��ة
ال��وط �ن �ي��ة وال �ن �ق��اب �ي��ة ت �ج��اه م ��ن ت�م�ث��ل،
وادراك� � �ه � ��ا ان م ��واج �ه ��ة ح� ��ال ال �ج �م��ود
وال �ف��راغ وال�ش�ل��ل ف��ي م��ؤس�س��ات ال��دول��ة
هي من مسؤولية الجميع ،وخصوصا
ال ��ذي ��ن ي��دف �ع��ون أع �ب ��اء وت �ك��ال �ي��ف ه��ذه
الحال».
وع� � �ق � ��دت ه� �ي� �ئ ��ة ال �ت �ن �س �ي ��ق ال �ن �ق��اب �ي��ة
اجتماعا ف��ي نقابة املعلمني ،ت��دارس��ت
خ �ل�ال� ��ه ن� �ت ��ائ ��ج ل� �ق ��اءات� �ه ��ا م� ��ع رئ �ي��س
واع � �ض� ��اء ال �ل �ج �ن��ة ال �ن �ي��اب �ي��ة ال �ف��رع �ي��ة
امل��ول�ج��ة درس م �ش��روع ق��ان��ون سلسلة
ال � ��رت � ��ب وال � � � ��روات � � � ��ب« ،وح� � � � ��ال ال � �ف� ��راغ
والجمود والتعطيل في كل مؤسسات
ال � ��دول � ��ة ال ��دس � �ت ��وري ��ة واالداري� � � � � � ��ة ،ف�لا

حكومة تتشكل ملتابعة ح��اج��ات البلد
وامل ��واط� �ن�ي�ن االم �ن �ي ��ة وامل �ع �ي �ش �ي��ة ،وال
مجلس نيابي ينعقد في جلسته العامة
الق��رار سلسلة الرتب وال��روات��ب وسائر
مشاريع القوانني».
واعلنت الهيئة في بيان لها:
 -1ع� �ل ��ى ال� ��رغ� ��م م� ��ن ت � �ك� ��رار ال� �ل� �ق ��اءات
وال � ��زي � ��ارات ل��رئ �ي��س واع� �ض ��اء ال�ل�ج�ن��ة
النيابية ،ف��إن هيئة التنسيق ل��م تتلق

حتى اآلن أي رد على مضمون املذكرة
التي قدمتها منذ ح��زي��ران املاضي الى
اللجنة .وه��ي بالتالي ل��م تتلق أجوبة
ت �ط �م �ئ��ن ال� �ق� �ط ��اع ��ات ح� � ��ول م �ط��ال �ب �ه��ا
وح �ق��وق �ه��ا ،وذل � ��ك م ��ا ي �ت��رك ت �س��اؤالت
ع�ن��د ال�ه�ي�ئ��ة ع��ن اس �ب��اب ع��دم اط�لاع�ه��ا
على أم��ر يعنيها مباشرة ول��ه تأثيرات
م�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة ع �ل��ى امل �ع �ل �م�ين وامل��وظ �ف�ين
وامل �ت �ع��اق��دي��ن وامل �ت �ق��اع��دي��ن واالج� � ��راء

ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻄﺮﻭﻧﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﹼﺔ

واملياومني وسائر االسالك االخرى.
 -2إن هيئة التنسيق النقابية إذ تقدر
جهود رئيس وأعضاء اللجنة النيابية
الفرعية ،فهي تعتبر أن ليس بحوزتها
م��ا تنقله ال��ى املوظفني ويطمئنهم الى
م�ص�ي��ر ح�ق��وق�ه��م ،ع�ل��ى أم��ل أن يتحقق
هذا االم��ر مع نهاية املهلة املطلوبة من
رئ �ي��س ال�ل�ج�ن��ة ف��ي  15ت�ش��ري��ن ال�ث��ان��ي
امل �ق �ب��ل ،إال أن �ه��ا ف��ي ال��وق��ت ع�ي�ن��ه ت��رى
ان امل �ع �ل �م�ين وامل ��وظ �ف�ي�ن وامل �ت �ع��اق��دي��ن
واملتقاعدين واالجراء قد اكتووا طويال
ب�ن��ار ال �غ�لاء ول��م ي�ع��د ف��ي استطاعتهم
االس� �ت ��دان ��ة ل ��دف ��ع م ��ا ي �ت��وج��ب ع�ل�ي�ه��م
لتأمني لقمة العيش لعائالتهم .لقد مر
عامان على احقية السلسلة لكنها حتى
اآلن ما زالت دون اقرار.
 -3ألن ح � � ��ال ال � �ش � �ل ��ل وال� � �ج� � �م � ��ود ف��ي
املؤسسات الدستورية ينعكس جمودا
على السلسلة ويحول دون اق��راره��ا ،ال
بل يضعها في مهب الريح لذلك قررت
هيئة التنسيق النقابية التوصية الى
ه �ي �ئ��ات �ه��ا ب ��اآلت ��ي :ت �ن �ف �ي��ذ اض� � ��راب ف��ي
ج�م�ي��ع ال �ث��ان��وي��ات وامل � ��دارس الرسمية
والخاصة وف��ي معاهد التعليم املهني
وال �ت �ق �ن��ي وف� ��ي ال� � � ��وزارات وم��ؤس �س��ات
االدارة العامة والسراي في املحافظات
واالق �ض �ي��ة وذل ��ك ي ��وم ال �ث�لاث��اء ال��واق��ع
ف�ي��ه  26ت�ش��ري��ن ال�ث��ان��ي ،وذل��ك م��ن أج��ل
إق ��رار السلسلة ع�ل��ى اس ��اس االت�ف��اق��ات
والتعهدات ،ووفق بنود املذكرة املقدمة
للجنة ال�ن�ي��اب�ي��ة ال�ف��رع�ي��ة ودون ف��رض
ض��رائ��ب على ال�ف�ق��راء ،وم��ن اج��ل إع��ادة
العمل في مؤسسات الدولة الدستورية
امل�ش�ل��ول��ة (تشكيل ال�ح�ك��وم��ة  -املجلس
النيابي).
 -4ال��دع��وة ال��ى عقد جمعيات عمومية

م� �ش� �ت ��رك ��ة ب �ي��ن االس� � ��ات� � ��ذة وامل �ع �ل �م�ي�ن
وامل��وظ �ف�ين وامل �ت �ع��اق��دي��ن وامل�ت�ق��اع��دي��ن
واالج � � � ��راء وامل� �ي ��اوم�ي�ن ي ��وم ��ي االث �ن�ي�ن
والثالثاء  11و 12تشرين الثاني ،على
ان تحدد املراكز واملواعيد الحقا من قبل
هيئات التنسيق في املحافظات ،وذلك
من اج��ل التحضير ل�لاض��راب واالط�لاع
على املستجدات.
 -5م � ��واص� � �ل � ��ة االت � � � �ص � � � ��االت ب ��رئ� �ي ��س
واع � �ض ��اء ال �ل �ج �ن��ة ال �ن �ي��اب �ي��ة ال �ف��رع �ي��ة،
وب��ال�ك�ت��ل ال�ن�ي��اب�ي��ة وال �ق��وى السياسية
ك��اف��ة ،ليتحمل ال�ج�م�ي��ع مسؤولياتهم
ح� �ي ��ال ال �ش �ع��ب ال �ل �ب �ن��ان��ي ال � ��ذي ي��دف��ع
تكاليف ه��ذا الوضع امل��أزوم في حياته
اليومية ،وال��ذي لم يعد بإمكانه تحمل
ه ��ذا ال��وض��ع ون�ت��ائ�ج��ه ال�س�ل�ب�ي��ة أمنيا
واجتماعيا وتربويا.
 -6ان هيئة التنسيق النقابية اذ تتخذ
ه ��ذا امل ��وق ��ف ،ف��ذل��ك إس �ه��ام��ا م�ن�ه��ا في
ت�ح�م��ل امل�س��ؤول�ي��ة ال��وط�ن�ي��ة وال�ن�ق��اب�ي��ة
ت� �ج ��اه م� ��ن ت �م �ث ��ل ،إال أن� �ه ��ا ت� � ��درك ف��ي
ال��وق��ت عينه ،ان مواجهة ح��ال الجمود
وال �ف��راغ وال�ش�ل��ل ف��ي م��ؤس�س��ات ال��دول��ة
م ��ن م �س��ؤول �ي��ة ال �ج �م �ي��ع ،وخ �ص��وص��ا
ال ��ذي ��ن ي��دف �ع��ون أع �ب ��اء وت �ك��ال �ي��ف ه��ذه
الحال ،وعليه ،فهي تتوجه الى الجميع
وال��ى كل ق��وى وهيئات املجتمع املدني
بالدعوة الى أخذ املبادرة والتحرك معا
كل من موقعه رفضا لسياسة التسيب
وال � �ف � ��راغ وال �ش �ل ��ل ف ��ي ك ��ل امل��ؤس �س��ات
ال��دس�ت��وري��ة وامل�ع�ت�م��دة م��ن امل�س��ؤول�ين،
وتعلن استعدادها للتشاور والتعاون
م ��ع ك ��ل امل �ت �ض��رري��ن م ��ن أج ��ل م��واج �ه��ة
ال � � ��رك � � ��ود ال � �س � �ي� ��اس� ��ي واالق� � �ت� � �ص � ��ادي
املفروض قسرا على الشعب اللبناني.
(األخبار)
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خبرية
ّ
في إي��رادات الدولة بما قيمته  1.5مليار
دوالر.
ـ� �ـ ح �ت��ى اآلن ي �ت��وق��ع أن ي �ت �ج��اوز م �ع��دل
البطالة ف��ي لبنان  %20بسبب انضمام
أك �ث��ر م��ن  234أل ��ف ل�ب�ن��ان��ي م��ن ال�ع�م��ال��ة
غير املاهرة إلى العاطلني من العمل ،وأن
ّ
ينضم أكثر من  170ألف لبناني إلى فئة
الفقراء ،فيما ينزل أكثر من مليون فقير
ل�ب�ن��ان إل ��ى خ��ط ال�ف�ق��ر األدن � ��ى ،أي الفقر
املدقع.
ك�ل�ام ال�ب�ن��ك ال��دول��ي ل�ي��س ف�ي��ه ج��دي��د ،بل
ه��و ك�ل�ام اس �ت��ذك��اري ل �ف��روض التحضير
مل ��ؤت �م ��ر دول امل ��ان� �ح�ي�ن .ال �ب �ن ��ك ال ��دول ��ي
يقترح أن يحصل لبنان على مساعدات
من ال��دول املانحة بقيمة  2.5مليار دوالر
سنويًا .هدف هذه املبالغ مساعدة لبنان
على استقطاب ع��دد ه��ائ��ل م��ن النازحني
ال �س��وري�ي�ن .ف�م��ن ب�ي�ن دول ال �ج��وار كلها،
يستقطب لبنان أكبر نسبة نازحني تبلغ
 %35.7م��ن إجمالي ال�ن��ازح�ين السوريني
إلى بالد الجوار .ويتوقع البنك الدولي أن
ّ
املسجلني في نهاية
يرتفع عدد النازحني
ال �س �ن��ة ال �ج��اري��ة إل ��ى  1.3م �ل �ي��ون ن ��ازح،
ويشير إلى إمكان زيادة عدد النازحني في
نهاية عام  2014إلى  1.7مليون سوري.
ي �ع �ت �ق��د ال �ت �ق��ري��ر أن ت ��داع� �ي ��ات ال� �ص ��راع
ال � �س� ��وري س �ت��زي��د ال �ع �ج��ز ف ��ي ق �ط��اع��ات
الصحة والشبكات االجتماعية والتعليم
ف ��ي ل �ب �ن��ان ب �م��ا ي � ��راوح ب�ي�ن  308م�لاي�ين
دوالر و 340مليونًا ،إال أن كلفة االستقرار
في الطلب على هذه الخدمات ّ
تقدر بنحو
 1.6مليار دوالر.
وي�ت��وق��ع ال�ب�ن��ك ال��دول��ي أن ي ��زداد الطلب
ع �ل ��ى اس� �ت� �ه�ل�اك ال� �ك� �ه ��رب ��اء ب �ن �ح��و 213
ميغاوات في نهاية  2013وأن يرتفع إلى
ما بني  251ميغاوات و 362ميغاوات في
نهاية .2014
والالفت ،أن بعض املناطق التي استقبلت
ال �ن ��ازح�ي�ن م �ث��ل ع �ك��ار وزح� �ل ��ة وب�ع�ل�ب��ك،
ستشهد طلبًا ع�ل��ى اس �ت �خ��دام طرقاتها
بنسبة  %50مع ارتفاع معدالت الزحمة،

ب� �م ��ا ي �ع �ن �ي ��ه ذل � � ��ك م � ��ن وق � � � ��وع ح � � ��وادث
وحصول تدهور في البنية التحتية.
في الواقع ،ال يمكن الحديث عن استقرار
ف � ��ي ال � �خ� ��دم� ��ات ال� �ل� �ب� �ن ��ان� �ي ��ة ،وال ي�م �ك��ن
ال�ح��دي��ث ع��ن ق ��درة ال�ح�ك��وم��ة ع�ل��ى ضبط
اإلن�ف��اق ،وال يمكن الحديث ع��ن استقرار
اجتماعي ،وال يمكن املغامرة في الحديث
أكثر من تداعيات األزم��ة واستمراريتها.
إال أن التقرير ّ
غيب بصورة كبيرة العديد
م��ن ال �س �ي �ن��اري��وات امل�ح�ت�م�ل��ة ل�ت��داع�ي��ات
األزمة السورية؛ فبحسب خبراء مطلعني،
إن األزمة ال يمكن قراءتها من دون قراءة
سوق العمل وحلم «االرتقاء االجتماعي»
ال � � � ��ذي ي� �ص� �ي ��ب ال� � �س � ��وري �ي��ن ال � �ن ��ازح �ي�ن
إل ��ى ل �ب �ن��ان .ف ��إذا ك ��ان ل�ب�ن��ان س ��وق عمل
ً
مستهدفًا أصال من السوريني ،فإن هؤالء
أص�ب�ح��وا ال�ي��وم يطمعون ف��ي االس�ت�ق��رار
وف� � ��ي االرت � � �ق� � ��اء اج �ت �م ��اع �ي ��ًا إل� � ��ى ط �ب�ق��ة

النقاش في مضمون
التقرير كان شكليًا إلى
أبعد حدود

مختلفة ،وإل��ى العيش ف��ي بيئة جديدة
بعيدة عن «سوريا التي كانوا يعرفونها
والتي لم تعد موجودة» .عند هذه النقطة
ب��ال��ذات ت�ق��ع امل�ن��اف�س��ة ف��ي س ��وق ال�ع�م��ل،
وفي املزاحمة على االستقرار والحصول
على الخدمات العامة ...عند هذه النقطة
ب ��ال ��ذات ،ال ت �ع��ود ال�ك�ل�ف��ة م �ج� ّ�رد م��رح�ل��ة
مؤقتة ،بل تصبح كلفة مختلفة من نوع
آخر كليًا.
على أي ح��ال ،إن اه�ت�م��ام امل�س��ؤول�ين في

لبنان بهذا األمر ليس سوى تصريحات
إعالمية ال ترقى إلى ممارسة املسؤولية.
ف �ف��ي ورش � ��ة ال �ع �م��ل ال �ت��ي ع �ق��ده��ا ال�ب�ن��ك
ال ��دول ��ي أم ��س إلط�ل��اق ال �ت �ق��ري��ر ،ل��م يكن
ح� ��اض � �رًا ب �ي�ن اّمل� �س ��ؤول�ي�ن س � ��وى «ت �ي ��ار
ً
املستقبل» م�م��ث�لا ب��وزي��رة امل��ال السابقة
ّ
ري��ا الحسن ،ووزي��ر االقتصاد والتجارة
السابق سمير حداد ومستشاره السابق
م��روان مخايل وبعض ال��وج��وه القديمة.
أم��ا ن�ق��اش ه ��ؤالء ف��ي م�ض�م��ون ال�ت�ق��ري��ر،
فكان شكليًا ،باستثناء ما طرحه مخايل
لجهة عمر األزمة السورية وإمكان دراسة
ال�ك�ل�ف��ة امل��ال�ي��ة مل��دة ت��زي��د ع�ل��ى  5س�ن��وات
ً
مثال .فحداد على سبيل املثال ،لم يعجبه
اس �ت �ع �م��ال ت �ع �ب �ي��ر ت ��داع� �ي ��ات ال �ن��ازح�ي�ن
ال�س��وري�ين على ق�ط��اع ال�س�ي��اح��ة ،رغ��م أن
املقصود كان تأثير الصراع السوري على
قطاع السياحة .أما ّ
ريا الحسن ،فاستندت
إل��ى ق��ول وزي��ر امل��ال محمد الصفدي بأن
النمو سيكون ص�ف�رًا ف��ي ع��ام  ،2014في
ظ��ل اس �ت �م��رار ال �ص ��راع ال �س ��وري لتطرح
ً
سؤاال همايونيًا :في ظل هذا الكالم ،ماذا
تعني مقترحات البنك الدولي (التمويل
ال�خ��ارج��ي ،واإلص�ل�اح ال��داخ �ل��ي)؟ طبعًا،
لم تكن الحسن تستمع إلى ما قاله البنك
ال ��دول ��ي ع ��ن اق �ت �ص��اد ل �ب �ن��ان ال�ض�ع�ي��ف
ً
أص�لا ،وه��ي ال تعتبر نفسها معنية بأن
ضعف االق�ت�ص��اد سببه تلك السياسات
امل� �ت ��واص� �ل ��ة م �ن ��ذ م �ط �ل��ع ال �ت �س �ع �ي �ن �ي��ات
إل��ى ال �ي��وم .ك�لام�ه��ا يعني أن اللبنانيني
منقسمون إل��ى فئتني :فئة غير املهتمني
الذين لم يحضروا ،وفئة الذين حضروا
وال يمكن إال أن نتمنى أن ال يهتموا.
إل ��ى ج��ان��ب خ� �ي ��ارات ال �ب �ن��ك ال ��دول ��ي ،لم
ت �س �ك��ت األص� � � ��وات امل �ط��ال �ب��ة ب � �ـ« :إغ �ل��اق
الحدود»« ،جمع النازحني في مخيمات»...
وسواها مما يطرح علنًا وهمسًا .بعض
الخيارات له أبعاد ديموغرافية وخلفيات
فئوية وطائفية ،وبعضها اآلخر يحصر
نفسه في وعاء اقتصادي محدود الزمان
واملكان .إنها أزمة مفتوحة.

زراعة

نساء بنت جبيل في سوق «المونة»
داني األمين
ف��ي دك��ان صغير ف��ي وس��ط بنت جبيل،
ت�ج�ت�م��ع  15ام� ��رأة ق ��ررن م �ح��ارب��ة الفقر
وم�س��اع��دة امل��زارع�ين ب��أق��ل كلفة ممكنة،
ف �ه� ّ�ن ت � ّ
�درب ��ن ع �ل��ى ال �ت �ص �ن �ي��ع ال ��زراع ��ي
خالل السنوات املاضية ،وقمن بتأسيس
ج�م�ع�ي��ة ت �ع��اون �ي��ة ل�ل�ت�ص�ن�ي��ع ال ��زراع ��ي،
«بغية تشجيع ربات املنازل في املنطقة
ع �ل ��ى ال �ع �م ��ل امل �ن �ت ��ج داخ� � ��ل م �ن��ازل �ه��ن،
اضافة الى تصريف ما ّ
تيسر من االنتاج
ّ
ال��زراع��ي امل�ح��ل��ي» ،بحسب الناشطة في
الجمعية غ��ادة ب��زي ،التي بينت أن��ه «ال
سبيل آخر لعمل النساء هنا ،انها منطقة
محرومة وتنعدم فيها ف��رص العمل ،ال

سيما لربات املنازل اللواتي ال يستطعن
ّ
التخلي عن أشغالهن املنزلية» .منطقة
بنت جبيل التي يعتمد املقيمون فيها
ع�ل��ى ال ��زراع��ة وت �ح��وي�لات ال�ع��ام�ل�ين في
ّ
ال�خ��ارج ،تستغل اليوم رغبة املهاجرين
في الحصول على املونة البلدية ،وشراء
امل �ن �ت �ج��ات ال �ب �ل��دي��ة ،األم � ��ر ال � ��ذي ش� ّ�ج��ع
بعض النسوة ،من املقيمني ،على العمل
في هذا املجال.
الجمعية التعاونية للتصنيع الزراعي
ف� ��ي ب �ن��ت ج �ب �ي��ل ت �ش �ه��د ال � �ي� ��وم ت �ط��ورًا
ملحوظًا ف��ي نشاطها وع�م�ل�ه��ا ،ف��رب��ات
امل� �ن ��ازل ي�ع�م�ل��ن ع �ل��ى ت�ص�ن�ي��ع مختلف
أن� ��واع «امل ��ون ��ة» ال�ب�ل��دي��ة م�ث��ل ال�ص�ع�ت��ر،
ال �س �م��اق ،ال �ف��ري��ك ،ال ��زه ��ورات ،ال�ك�م��ون��ة،

«املونة» البلدية مثل الصعتر ،السماق ،الفريك ،الزهورات ،الكمونة ،والبرغل (أرشيف)

وال� �ب ��رغ ��ل .ك �م��ا ي �ق �م��ن ب �ص �ن��ع م��رب �ي��ات
امل �ش �م��ش ،ال �ت�ي�ن ،ال �ي �ق �ط�ين ،اض��اف��ة ال��ى
امل�ق�ط��رات م�ث��ل :اكليل الجبل وال�ش��وم��ر،
ً
وال � �ص � �ع � �ت� ��ر وال � � � � ��زع � � � � ��رور ،ف� � �ض �ل��ا ع��ن
املخلالت امل�ك��دوس ،والباذنجان ،وورق
ال �ع �ن��ب ،وال� �ش ��راب ��ات .وت �ط��ال��ب رئ�ي�س��ة
التعاونية سلوى ب��زي بتحقيق هدفني
أساسيني هما «تصريف انتاج املزارعني
وت �ع��زي��ز دور امل� ��رأة ف��ي م �ج��ال التنمية
وتشير غ��ادة ب��زي ال��ى أن
االقتصادية».
ّ
«املواد األولية املصنعة يتم شراؤها من
املزارعني الصغار الذين ال يجدون سوقا
ملنتجاتهم ،وهؤالء هم الغالبية من أبناء
امل�ن�ط�ق��ة ال��ذي��ن ق� ��رروا ال �ب �ق��اء ف��ي ق��راه��م
وبلداتهم واالتكال على زراعة أراضيهم
وال�ع�ي��ش ب �ك��رام��ة» .وق��د ش�ه��دت العديد
من البلدات نشاطًا زراع�ي��ًا الفتًا يتعلق
بتفعيل الزراعات البديلة ،ال سيما زراعة
ال�ص�ع�ت��ر ال �ب �ل��دي وت��رب �ي��ة ال �ن �ح��ل .وق��د
ساهمت الكتيبة الفرنسية ،العاملة في
اطار اليونيفيل ،بتدريب العديد وأمنت
لبعضهم/ن السفر الى فرنسا للخضوع
ل��دورات تدريبية متخصصة .وفي بلدة
عيترونّ ،
شيد مبنى مركزي لتعاونيات
ب �ن��ت ج �ب �ي��ل ال ��زراع� �ي ��ة ب��دع��م م ��ن ق ��وات
ال�ي��ون�ي�ف�ي��ل .وك��ان��ت اح� ��دى ال�ج�م�ع�ي��ات
االيطالية قد ّ
قدمت دعمًا ماليًا متواضعًا
ل �ل �م �ش��اري��ع ال ��زراع� �ي ��ة وخ ��اص ��ة زراع � ��ة
الصعتر وتسويق منتجاته ،كما لجأت
التعاونيات الزراعية في بنت جبيل الى
زراع ��ة  74دون �م��ًا م��ن ال�ص�ع�ت��ر ف��ي أرب��ع
بلدات في القضاء ،واشترت قطعة أرض،
الن �ش��اء م��رك��ز ل �ه��ا ،وه��ي ت�م�ل��ك مطحنة
للصعتر و 14قفيرًا م��ن النحل ،وتتجه
القامة منشآت ومشاتل زراعية للعديد
من املزروعات.

صراعات في
مجلس إدارة الكازينو
خ�ل�ال األش �ه��ر القليلة امل��اض�ي��ة ان�خ�ف��ض س�ع��ر س�ه��م كازينو
لبنان في السوق إلى  350دوالرًا .تلقى املهتمون عروضًا كثيرة
لشراء األسهم بهذا السعر ،لكنهم لم يقدموا على هذه الخطوة؛
فهؤالء يعلمون أن سعر السهم كان قد وصل إلى حافة الـ600
دوالر قبل أن ينخفض إلى  550دوالرًا في نهاية  2012ثم بدأت
رحلته...
الرحلة التنازلية لسعر السهم لم تكن بعيدة عما يحصل من
حوله .فأزمة الكازينو اليوم هي في تدني إيراداته وتراجع سعر
السهم ،وف��ق م��ا يؤكد أح��د أع�ض��اء مجلس اإلدارة .وه��و يعلم
أن توزيعات أنصبة االرب��اح التي ّ
أقرت في كازينو لبنان خالل
تقلص السيولة املالية
السنوات املاضية كان لها أثر كبير في ّ
ّ
للكازينو ،وهو األمر الذي ّملح إليه أكثر من مرة مفوضو املراقبة
ديلويت أن��د تاتش .شركة التدقيق ه��ذه أبلغت حاكم مصرف
لبنان ري��اض س�لام��ة أن ت��وزي��ع أنصبة أرب ��اح ج��دي��دة ف��ي عام
 2013سيأخذ الكازينو نحو وضع مختلف.
ّ
يصر على توزيع أنصبة أرباح؟ في الواقع ،إن الوضع
لكن من
امل��ال��ي للكازينو يكشف ع��ن ص��راع ك��ان خفيًا ط��وال األش�ه��ر
املاضية بني األعضاء املحسوبني على سالمة ،ورئيس مجلس
إدارة الكازينو حميد كريدي املحسوب على رئيس الجمهورية
ميشال سليمان ،وخالفات ثنائية على الهامش بني األعضاء
اآلخرين .وخالل الفترة املذكورة ،كما يروي أحد أعضاء مجلس
َّ
اإلدارة ،ك��ان ه�ن��اك ه��اج��س ل��دى س�لام��ة م��ن أن ُت ��وزع أنصبة
األرب� ��اح ل�ي�ن��ال ك��ل ص��اح��ب ح� ّ�ص��ة أرب ��اح ��ه ،وب�ي�ن�ه��م م�ص��رف
ل�ب�ن��ان ...أم��ا ك��ري��دي ،كما ُينقل عنه ،فهو يريد إب�ق��اء التمويل
ال�ل�ازم للنفقات ال�ج��اري��ة ف��ي الكازينو .ه��ذا ال�ص��راع ل��م ُيترجم

كل من سليمان وسالمة ،ولذلك كان
علنًا ،نظرًا إلى حسابات ّ
يجري عبر وسطائهما في مجلس اإلدارة أمثال املحسوبني على
سالمة من ميشال فرنيني إلى محمد شعيب وهاشم طبارة...
ّ
لتتحول إلى
تعقدت املسألة في مجلس إدارة الكازينو
أيضًاّ ،
خضات متواصلة ترجمت عمليًا بني ممثل التيار الوطني الحر
في املجلس جورج نخلة ،وفريد سليمان شقيق زوجة رئيس
الجمهورية ،ثم ارتفعت وتيرة االشتباكات بني شعيب وهشام
ناصر اللذين يتصارعان للحصول على املركز املحسوب على
مدته قبل
رئيس مجلس النواب نبيه بري .مجلس اإلدارة انتهت ّ
فترة ،وهو يعيش على مبدأ «استمرارية املرفق» بعدما تحول
انعقاده إلى جلسات صلح دورية.
محمد...
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مالحم تاريخية

أبو الزنوجة

دوستويفسكي معاصرنا

ّ
تضج روايات شريف مجدالني ( )1960األربع الصادرة عن «دار سوي»
الفرنسية بمالحم عائلية يتخللها نفس تاريخي ومزج بني الثقافات،
ً
بدءًا من «قصة البيت الكبير» ( )2005وصوال إلى روايته األخيرة
«سيد املرصد األخير» التي رشحت لجوائز «رينودو» و«فيمينا»
و«ميديسيس» .منذ عودته من فرنسا قبل سنواتّ ،
كرس الروائي
اللبناني نفسه للتدريس والكتابة ،وسيتولى هذا العام رئاسة لجنة
تحكيم «غونكور _ خيار الشرق» ،ضمن املعرض الذي يحيي خالله
مجموعة مواعيد ،منها «مئوية ألبير كامو» (_11/10س.)17:00:

ّ
يعد إيمي سيزير ( )2008_1913أحد أبرز مؤسسي «حركة الزنوجة
األدبية» إلى جانب الشاعر والسياسي السنغالي ليوبولد سيدار سنغور.
لقاء هذا الثنائي في مدرسة «لويس الكبير» في باريس ،أدى إلى والدة
صحيفة «الطالب األسود» عام  ،1934حيث تردد للمرة األولى مصطلح
«الزنوجة» بوصفه حركة مقاومة ثقافية انبثقت من رحم العنصرية
التابعة للنظام االستعماري الفرنسي .منذ «دفتر العودة إلى أرض الوطن»
( ،)1939انتفض الشاعر اآلتي من جزر املارتينيك على أوضاع األفارقة،
ومجد قيمهم وداف��ع عن األخ��وة بني الثقافات .من خالل  12لوحة
يحتضنها املعرض ،سنسافر مع سيزير في رحلته اإلنسانية الفريدة.

في تجربته األولى باللغة الفرنسية ،حاز عتيق رحيمي ( )1962جائزة
«غونكور» ( )2008عن روايته «حجر الصبر» .هذه املغامرة خاضها
الروائي واملخرج األفغاني بعد حصوله على لجوء سياسي إلى فرنسا عام
 1984خالل الحرب في بلدهّ .
يعد الكاتب «صديقًا إلسرائيل» منذ زياراته
املتتالية إلى الدولة العبرية ،أبرزها محاضرته في «معرض الكتاب»
القدس املحتلة عام  .2009في «اللعنة على دوستويفسكي» ()2011
في ّ
التي يوقعها في املعرض (11/10ـــ س ،)16:00يحكي قصة «رسول»،
الذي يخطط لجريمة قتل متماهيًا مع جريمة راسكولينكوف بطل
«الجريمة والعقاب».

ّ
محطات

معرض الكتاب الفرنكوفوني في بيروت موع
زينب حاوي
ه��ل س �ت �ك��ون ال �ث �ق��اف��ة ج �س �رًا وم�ع�ب�رًا
ً
ل �ل �ت�ل�اق ��ي ول � �ل � �ح � ��وار ،ب� � � ��دال م � ��ن ل �غ��ة
ال � �ع � �ن � ��ف وال � � �ق � � �ت� � ��ل؟ وه � � � ��ل س �ي �ث �ب��ت
«م �ع ��رض ال �ك �ت��اب ال �ف��رن �ك��وف��ون��ي في
ب � �ي� ��روت» م �ت��ان��ة أرض �ي �ت ��ه ف ��ي ج �م��ع األق� �ط ��اب
امل� �ت� �ض ��ادة ف ��ي ال �س �ي��اس��ة واالي ��دي ��ول ��وج� �ي ��ا ،أم
س�ت�م��رر ف�ي��ه رس��ائ��ل س�ي��اس�ي��ة ت�ع�ي��د االن�ق�س��ام،
ت�ح��دي�دًا على ال�س��اح��ة اللبنانية؟ أسئلة كثيرة
تفرضها ال ��دورة ال�ع�ش��رون م��ن امل��وع��د السنوي
ال ��ذي تنظمه ال�س�ف��ارة الفرنسية ب��ال�ت�ع��اون مع
«نقابة مستوردي الكتب» ،وبمشاركة سفارات:
سويسرا ،بلجيكا ،وكندا .بدءًا من اليوم ،يحتفي
املعرض ب��دورت��ه العشرين ،وس��ط حضور الفت
م��ن «األك��ادي�م�ي��ة ال�ف��رن�س�ي��ة» ال�ع��ري�ق��ة م��ن خ�لال
أرب�ع��ة ض�ي��وف (أم�ي�ن م�ع�ل��وف ،واألم�ي�ن��ة العامة
الدائمة إيلني كارير ،والشاعر البريطاني مايكل
ادواردز ،والروائي الرحالة دومينيك فرنانديز)،
م��ع مواصلة «االل �ت��زام ب��ال��دف��اع ع��ن إغ�ن��اء اللغة

¶ ندوة «نساء :جنيف  -بيروت» ( 11/4ـ س  )17:00تنظمها
«الدار العاملية للكتاب في بيروت» ،مع سيلفيان دوبوي وهيام
يارد تديرها كريستني روسو
¶ ندوة «الشرق  /الغرب :الثقافة الرقمية تزيح الحدود» (11/5
ـ س )17:00 :مع ميالد دويهي وهنري لورنس ،تديرها رونيه
هربوز
¶ ن��دوة حول «ن��ادي ال��ق��راءة» ال��ذي ّأسسه أنطوان ب��والد في
بيروت الحرب األهلية (  11/7ـ س )17:30:مع انطوان بوالد
وكاتي بارو ،تنظمها «دار جوليان غراك».
¶ ندوة «مل��اذا نقرأ جوليان غ��راك؟» ( 11/7ـ س )18:30 :مع
سيباستيان بريبل.
¶ ندوة حول «كونية ألبير كامو» ( 11/10ـ س )17:00 :مع
شريف مجدالني ونجوى بركات في مناسبة مئوية الكاتب
الفرنسي (الصورة) وصدور «دفاتر ألبير كامو» بالعربية
¶ إع�لان الفائز بجائزة «غونكور ـ خيار الشرق» بحضور
ماتياس اينار وفيليب كلوديل ( 11/3ـ ـ س.)15:00 :
¶ لقاء طالبي مع جيلبير األشقر ( 11/4ـ س)16:00 :
ّ
¶ لقاء مع بيار لو بالن مؤلف كتاب «الشرق األوسط :السلطة
واألرض واملاء» ( 11/4ـ س )18:00 :بمشاركة جورج قرم.
¶ ل��ق��اء م��ع الكاتب دوغ�ل�اس كينيدي ( 11/5ـ��ـ س)18:00 :
صاحب رواية «خمس أيام» تديره جورجيا مخلوف
ّ
¶ لقاء مع رشيد بنزين مؤلف «املفكرون الجدد في االسالم
والقرآن» ( 11/6ـ س )18:00 :بإدارة جيرار مودال
¶ لقاء مع الكاتب جيل كابيل ( 11/9ـ س )18:00 :صاحب
كتاب «الشغف العربي»
¶ اإلعالن عن جائزة «فينيكس» ( 11 /10ـ س)17:00 :

وال � �ت � �س ��وي ��ق ال � ��ورق � ��ي وال � ��رق� � �م � ��ي ،وم �س �ت �ق �ب��ل
وتحديات ال�ق��راءة .هذا البعد ّ
يعول عليه كثيرًا
امل��دي��ر الجديد ل�ـ «املعهد الفرنسي ف��ي ب�ي��روت»
ه �ن��ري ل �ي �ب��ري �ت��ون .ف ��ي ح��دي �ث��ه م ��ع «األخ� �ب ��ار»،
ّ
ي�ش�ي��ر إل��ى أن ال �ح��دث ي�ت�ض� ّ�م��ن ع��رض��ًا ملختلف
اإلص��دارات املترجمة من الفرنسية الى العربية،
ً
آمال أن تكون هذه اللقاءات واللقاحات «مثمرة»،
ّ
ف��ذل��ك ي �ع��ب��ر ف ��ي رأي � ��ه ع ��ن «اإلرادة وال �ت �ط��ور»
اللذين يشهدهما هذا الحدث السنوي .الترجمة
والتالقح مع اآلخر هما عنوان امللصق اإلعالني
ل�ل�م�ع�ه��د «ك �ل �م��ات اآلخ � ��ري � ��ن» .ن �ف��س ان �ف �ت��اح��ي
ت�ع��ددي تبغيه ال�س�ف��ارة الفرنسية عبر رزن��ام��ة
من املواعيد تضم مؤتمرات وتواقيع ومعارض،
ب �ح �ض ��ور أك� �ث ��ر م� ��ن  100ك ��ات ��ب و 50ع ��ارض ��ًا
تواكبهم  20وسيلة إعالمية بني مكتوبة ومرئية
وم�س�م��وع��ة .ل�ك��ن َم��ن ي��رس��م خ��ط ه��ذه البرمجة
ويضع اللمسات األخيرة عليها؟ يلفت ليبريتون
ّ
الى أن هذا التنظيم هو حصيلة جهود متضافرة
ب�ي�ن امل �ع �ه��د وش ��رك ��ائ ��ه م ��ن ن��اش ��ري��ن و«ن �ق��اب��ة
م�س�ت��وردي ال�ك�ت��ب» ،على أن ت�ت�ص� ّ�در املواضيع

الفرنسية» ودعم األكاديمية لجائزة «غونكور ــ
خيار الشرق» للعام الثاني على التوالي.
ّ
ال�ع��اص�م��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ال �ت��ي ل �ط��امل��ا ك��ان��ت م�ح��ط
إع� �ج ��اب ال �ف��رن �س �ي�ين س�ت�م�ث��ل ه� ��ذه ال �س �ن��ة كما
وصفها القائمون على املعرض «منبرًا للتبادل
الثقافي بني الكتابني العربي والفرنسي» .للمرة
األولى منذ انطالق هذا املوعد الثقافي ،سيلتقي
ال � �ن� ��اش� ��رون ال �ل �ب �ن��ان �ي��ون (م �ن �ه ��م «دار ق �ن �ب��ز»
و«اآلداب» و«أم� � ��ار» ،و«ال� �س ��اق ��ي» )...ن�ظ��راء ه��م
الفرنسيون الذين يصل عددهم الى  .29التعويل
س �ي �ك ��ون ع �ل ��ى «ال� �ب� �ع ��د امل� �ه� �ن ��ي» ف� ��ي امل �ع ��رض
(تخصيص يوم كامل له في  )11/2حيث سيفرد
ّ
مخصص ألدب الشباب .هذه
جناحان ،أحدهما
ال�ف�ئ��ة س�ي�ك��ون ل�ه��ا أي�ض��ًا م�ح�ط��ات ول �ق��اءات مع
ّ
العديد من الكتاب من خالل التواقيع والحفالت
املوسيقية .ينظم ه��ذا النشاط «املكتب ال��دول��ي
للنشر الفرنسي» و«املعهد الفرنسي في بيروت»
وس �ت �ج ��ري اإلض� � � ��اءة ع �ل��ى ال �ع �م��ل ال �ت �ح��ري��ري
ومتطلبات س��وق كتاب ه��ذا الجيل .أم��ا الجناح
ال�ث��ان��ي ،فيطرح مواضيع الترجمة ف��ي اللغتني

ماتياس إينار «اندرغراوند» الربيع العربي
أحمد محسن
في أكثر من محطة ،تتوقف النصوص الجارفة كما
ّ
ّ
مفصلية ،ما يشعر قارئ
لو أنها قطار عند لحظات
«شارع اللصوص» (الجمل ـ ـ ترجمة ماري طوق) بأنه
يقرأ عما بحث عنه خلف ستائر «ال��رب��ي��ع العربي».
س��ي��ق��رأ ع��ن أش��ي��اء ي��س��م��ع ع��ن��ه��ا ،وال ي��ع��رف كيفية
حدوثها .وغالب الظن ّأن ذلك قد يدفعه إلى االبتسام
بشراهة ،والرغبة بالتهام النصوص املسبوغة بحرفة،
ك��أن��ه ي��رم��ي بعينه إل��ى مشهد واض���ح يتنامى خلف
نافذة قطار .سيصادفه هذا الشعور ،م��رارًا ،إذا وقع
على آيات قرآنية ـ ـ تدل على جهد الكاتب في معرفة
الواقع العربي ـ ـ أو تقاليد ّ
عربية ،لعبت دورًا حاسمًا في
ّ
الجماهيرية التي مدت «الربيع العربي»
تشكيل الحالة
بزخم خاله الجميع سيقود إلى خالص محتوم ،تمامًا
كما اعتقد «األخضر» ،بطل الرواية ،في كل محطة من
أسفاره على طريقة ابن بطوطة.
ف���ي «ش�����ارع ال��ل��ص��وص» ال��ف��ائ��زة ف���ي ال�����دورة األول���ى
من جائزة «غونكور ـ ـ خيار ال��ش��رق» ،يجيد الكاتب
ّ
الفرنسي ّ
بالعربية ،ربط طنجة بدمشق ،ال عبر
امللم
إيغاله في أجزاء حميمية من مكونات الثورات العربية
الحقيقية فحسب ،بل عبر استشهاده بنزار قباني
أي��ض��ًا على ل��س��ان «األخ��ض��ر» ،ال��ش��اب امل��غ��رب��ي ال��ذي
يعرف الشاعر السوري وي��روق��ه ،بينما يبدو محمد
شكري بالنسبة إليه ،ثقافة متأخرة ،أقرب إلى الترف
منها إلى أن تصير سائدة .في أي حال ،ينبغي التذكير
ّ
بأن مجهود إينار في هذا اإلطار هو مجهود متراكم.
للمناسبة ،هذه ليست روايته األولى عن العالم العربي.
ق ّ���دم إي��ن��ار ال���ذي ع���اش ف��ي ب��ي��روت وأح ّ��ب��ه��ا ،ق��ب��ل أن
يتفرغ لتدريس العربية في برشلونة« ،جودة الرمي»
( ،)2003التي تناول فيها ش��ذرات من سيرة قناص
خالل الحرب األهلية اللبنانية ،إضافة إلى أعمال أخرى

ّ
ُيفترض أن تضعه في مقام الكتاب الذين يرد ذكرهم
ّ
كثيرًا ككتاب ال كمستشرقني فحسب .والحديث هنا
عن رواية «صعود نهر أورينوك» ( )2005التي تلعب
جولييت بينوش دورًا رئيسيًا ف��ي الفيلم املقتبس
عنها «قلب مفتوح» .غير ّأن «خيار الشرق» هي التي
ّ
سلطت الضوء على إينار عربيًا .وربما ،من الواجب
القول إن رواي��ة إينار ،ولو بدت من صلب هذا املكان
والزمان ،تصلح لتكوين صورة أوسع لجزء يسير من
املجتمع املغربي السفلي تحديدًا ،على غ��رار «الخبز
الحافي» ملحمد شكري الذي ال تخفي الرواية إعجاب
كاتبها ب��ه .ورغ��م براعة شكري املوصوفة في نحته
طنجة ،ينجح إينار في إذابة فوارق ّ
الهوية بينه وبني
الكاتب املغربي .يتكئ على الراهن في األح��داث ،ليلج
ً
العالم العربي ك��ام�لا ،انطالقًا من السواحل املغربية
ً
وصوال إلى مواقف ال ّ
يسجلها بوضوح ،من
املعدمة،
ّ
��رن��ح حركة االح��ت��ج��اج ف��ي برشلونةّ ،
مفسرًا أوج��ه
ت
الشبه العابرة بينها وبني االعتراضات العربية.
وإذا كانت «الخبز الحافي» هي العالم السفلي لطنجة،
ف ّ
���إن «ش���ارع ال��ل��ص��وص» ه��ي ال��ع��ال��م السفلي للربيع
العربي .تنساب األحداث من طنجة إلى العالم العربي
بسالسة ،فتمر بتفجيرات مراكش  ،2011وسقوط

ال��ق��ذاف��ي ال���ذي لطاملا ب��دا أس��ط��وري��ًا ،كما ت��ع ّ��رج على
تونس الحزينة بعد ال��ث��ورة .ه��ذه حرفة ال يتقنها إال
العارف ،فهو ينطلق من املغرب املطلة على إسبانيا،
«بوابة أوروبا» كما يصفها ،إلى العالم العربي املتأرجح
بني سلسلة أوه���ام ،تبدأ بالربيع العربي ،وال تنتهي
بحلم ال��ص��ع��ود إل���ى أح���د م��راك��ب ال��ع��دم ال��ذاه��ب��ة إل��ى
ً
أوروبا ،من دون أن يكون انتقاال خفيفًا على حساب
التفاصيل .ربما تكون «جوديت» ،صديقة «األخضر»
ّ
اإلسبانية شاهدًا في الرواية أكثر من كونها مشاركًا
ّ
ف��ي تركيبتها ك��م��ري��م ،ق��ري��ب��ت��ه ،ض��ح��ي��ة «ال���ش���رف».
وهذا ما يريد إينار قوله عن األوروبيني الغارقني في
مشاكلهم االق��ت��ص��ادي��ة ،م��ا جعلهم متفرجني على
النيران املضرمة في العالم العربي .حتى «األخضر»
نفسه كان متفرجًا« ،فالجميع كان متأكدًا من فوز
اإل ّخ��وان في مصر» كما يقول الشيخ «الطيب» الذي
تلقف املشرد من الطريق ،وأجبره الحقًا على ضرب
ُ
الكتبي ،صاحب الفضل عليه في ثقافته ،والشعور
بذنب التورط في محاربة الذات.
حرية االستنتاج ّ
يترك إينار لقارئه ّ
بأن العالم العربي
ش����ارع ك��ب��ي��ر ،ت��ت��أخ��ر رغ���ب���ات أه��ل��ه ع���ن امل���ت���اح ،وأن
ّ
اإلسالميني هم لصوص هذا الشارع .واألهم ّأن إينار
يبقى محايدًا ،تاركًا املسافة الضرورية بني النصوص
ّ
العربية،
وال���ق���ارئ ،ف�لا يلزمه ب��ال��ص��دام م��ع ال��ث��ورات
بينما يعود الفضل الكبير في سالسة النص العربي
ً
مل���اري ط���وق .ل��ي��س س��ه�لا إط�لاق��ًا ت��رج��م��ة رواي����ة إل��ى
ً
العربية ،لكاتب غ��ارق فيها أص�لا ،ومنح القارئ ذلك
الشعور بالدهشة ،حني يصطدم بحقل معجمي متني،
تكاد اللغة فيه تكون براقة أكثر من األحداث نفسها.
األحداث التي تدور في «اندرغراوند» الربيع العربي!
لقاء مع ماتياس إينار 16:00 :مساء  5ت( 2نوفمبر)
ـ SALLE A
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ابن الشرق البار

شغف عربي

فرنسا يا حبيبتي

ال��روائ��ي ماتياس إينار ( )1972ليس غريبًا عن «معرض الكتاب
الفرنكوفوني في بيروت» .الكاتب واملترجم الفرنسي انغمس في
الثقافتني العربية والفارسية ،بعدما أمضى فترة طويلة في الشرق
األوسط .حاز إينار جوائز عديدة ،أبرزها «غونكور الطالب» ()2010
عن روايته «حدثهم عن املعارك وامللوك والفيلة» ،التي يتخيل فيها
رحلة مايكل أنجيلو إلى القسطنطينية عام  ،1506وجائزتي «ديسمبر»
و «كتاب أنتير» ( )2009عن روايته «زون» .أما «شارع اللصوص» ،التي
تناول فيها الثورات العربية ،فقد حازت «غونكور ــ خيار الشرق» العام
املاضي .هذه السنة سيكون لنا لقاء معه أيضًا (11/5ـــ س .)16:00

شغف جيل كيبيل ( )1955بالعرب والقضايا اإلسالمية املعاصرة ال
ينضب .منذ كتابه األول «النبي والفرعون :الحركات اإلسالمية في مصر
ّ
املعاصرة» ( )1984الذي ترجم إلى لغات عديدة ،ألف الباحث الفرنسي
واألستاذ الجامعي في «معهد العلوم السياسية» في باريس عددًا من
األبحاث والكتب املتخصصة في اإلسالم والعالم العربي .هذا العام،
سيحل كيبيل ضيفًا على املعرض ليوقع كتابه «شغف عربي» (غاليمار
_ _11/9س  .)19:00يتحدث العمل عن جوالت في الدول العربية التي
شهدت حراكًا خالل العامني الفائتني ،وهو املوضوع الذي يتناوله منذ
العام املاضي في برنامجه على إذاعة «فرانس كولتور».

على مدى أربع سنواتّ ،
قدمت دارينا الجندي ( )1968حوالى 250
عرضًا حول العالم ملسرحيتها «يوم توقفت نينا سيمون عن
الغناء» التي نالت ترحيبًا نقديًا وجماهيريًا واسعًا .هذا العرض
كتبته الفنانة اللبنانية املقيمة في فرنسا بالتعاون مع الجزائري
محمد قاسمي ،مستحضرة عنف الحرب اللبنانية وأوه��ام تلك
ّ
والتحررية .اليوم،
الشابة البيروتية وأفكارها العلمانية والثورية
ّ
الجديدة Ma Marseillaise
توقع الجندي كتاب مسرحيتها
ً
التي عرضتها على خشبات فرنسا حاكية رحلتها املضنية نحو
الحصول على الجنسية الفرنسية (11/10ــ س .)17:00

عد مؤجل مع الجمهورية
امل �ع �ي �ش��ة ق ��ائ �م ��ة األول � � ��وي � � ��ات .ي� �ص � ّ�ب ال �ت��وج��ه
األس ��اس ��ي ل�ل�م�ن�ظ�م�ين ب �ح �س��ب امل ��دي ��ر ال �ج��دي��د
ف��ي «خ�ل��ق ن�ق��اش��ات ح��رة ف��ي مختلف امل�ج��االت
وط� ��رح ك��اف��ة األس �ئ �ل��ة ال �ت��ي س �ت �خ��رج م��ن أف ��واه
ّ
الكتاب والجامعيني وزوار امل�ع��رض» 3 .جوائز
س�ت�ط�ب��ع ه ��ذا ال� �ح ��دث« :ف �ي �ن �ي �ك��س» امل�خ�ص�ص��ة
للكتاب الشباب ،و«الجائزة اإلقليمية للصحافة
الفرنكوفونية امل �ص� ّ�ورة :أن��ا ف��ي العشرين و»...
ّ
ال�ت��ي ينظمها «م�ك�ت��ب ال �ش��رق األوس� ��ط» التابع
ل�ـ «ال��وك��ال��ة الجامعية للفرنكوفونية» و«املعهد
الفرنسي في بيروت» .وفي هذه املناسبة ،ستقام
طاولة مستديرة ح��ول «امل�م��ارس��ات والتحديات
ال �ت��ي ت��واج��ه ال�ص�ح��اف�ي�ين ف��ي م�ن��اط��ق ال �ن��زاع»
( 11/9ـ س .)16:00 :وللسنة الثانية ،ينظم املكتب
اإلقليمي للوكالة في بيروت جائزة «غونكور ــ
خيار الشرق» ( 11/3ــ س )15:30 :التي سيرعاها
الروائي الفرنسي ماتياس إينار الفائز بالجائزة
العام املاضي عن «شارع اللصوص» (راجع املقال
أدن��اه) .سيجري ذلك بحضور عضو «أكاديمية
غ ��ون� �ك ��ور» ال �ك��ات��ب وامل � �خ ��رج ف �ي �ل �ي��ب ك �ل��ودي��ل،

ورئ �ي��س «ال��وك��ال��ة ال�ج��ام�ع�ي��ة ل�ل�ف��رن�ك��وف��ون�ي��ة»
ب��رن��ار س��ارك�ي�غ�ل�ي�ن��ي .ت�ض��م ال �ج��ائ��زة  15طالبًا
من  5بلدان عربية يترأسهم األكاديمي اللبناني
ش��ري��ف م�ج��دالن��ي .ت�ع� ّ�د ه��ذه ال�ج��ائ��زة اإلقليمية
أداة «ت ��روي ��ج» ل�ل��أدب ال �ف��رن �س��ي امل �ع��اص��ر عبر
اختيار «األكاديمية» لـ  9مؤلفات أدبية للنقاش
والتعليق ع�ل��ى م��دون��ة خ��اص��ة ب �ه��ؤالء ال�ط�لاب،
ُ
على أن تعلن اللجنة بعدها اسم الفائز .
«الحوار الفكري ال��ذي يجمع الطلبة حول هدف
ال �ق��راءة الفرنكوفونية امل�ع��اص��رة» ت ��راه امل��دي��رة
اإلقليمية للمكتب سلوى ن��اك��وزي ف��ي حديثها
لـ «األخبار» فرصة «لتعزيز الروابط بني الشرق
األوس��ط وفرنسا عبر ه��ذه ال �ق��راءات» والنقاش
واالستماع الى اآلخر والتفاعل تدوينًا ومشاركة
ّ
حية في موعد اعالن الفائز .على أن يستعاض عن
بعض املشاركات الحية بتسجيالت فيديو بسبب
ص�ع��وب��ات ف��ي امل �ج��يء ال��ى ب �ي��روت ،وخصوصًا
بالنسبة إلى اآلتني من مصر وفلسطني وسوريا.
«ال �ف��رن �ك��وف��ون �ي��ة س�ت�ج�م��ع ط�لاب��ًا ي�ع�ي�ش��ون في
م�ن��اط��ق ع��رب�ي��ة مغلقة وم �ش��رذم��ة ،وس�ي�ك��ون��ون

فرنسا و«اآلخرون»
على ت�م��اس م��ع األدب امل�ع��اص��ر» ،ه�ك��ذا اختصر
ً
شريف مجدالني النشاط األدب��ي ،آم�لا أن يكون
لفرنسا «نظرة مختلفة إلى الشرق».
الحدث الثقافي الفرنسي سيفرد جناحًا لنظيره
ال �ع��رب��ي ع�ب��ر أع �م��ال ت��رج�م��ة وت �ب ��ادل ال�ث�ق��اف��ات
وت�لاق��ح األف�ك��ار .خطوة ي��راد منها خلق أرضية
م�ش�ت��رك��ة ق��اع��دت�ه��ا االن �ف �ت��اح وال �ت �ع��ددي��ة ونشر
ال �ف��رن �ك��وف��ون �ي��ة ب�ي�ن أرج � � ��اء ه� ��ذا ال � �ش� ��رق .ف�ه��ل
ستنجح ه��ذه ال�خ�ط��وة وس��ط أت ��ون ال�ص��راع��ات
السياسية والتجاذبات اإلقليمية؟ ويبقى سؤال:
إل��ى أي م��دى يستطيع املعرض أن ينأى بنفسه
عن سياسة فرنسا الرسمية إزاء املنطقة ،علمًا
ّ
أن الشاعر والصحافي اللبناني اسكندر حبش
ّ
ق��دم استقالته أخيرًا من منصبه كنائب لرئيس
جائزة «خيار الشرق» ،احتجاجًا «على السياسة
االستعمارية التي تنتهجها فرنسا في سوريا»؟
* «م�ع��رض الكتاب الفرنكوفوني ف��ي ب�ي��روت :ب��دءًا من
اليوم حتى  10تشرين الثاني (نوفمبر) ــ «بيال» (وسط
بيروت) ـ salondulivrebeyrouth.org

مازن كرباج« ...رسالة» إلى عام 2012
روي ديب
يستضيف «معرض الكتاب» هذه السنة
تجربة فنية منفردة مل��ازن كرباج .رغم
االستفاقة املثقلة بكحول سهرة رأس
السنة صبيحة ال�ي��وم األول م��ن ،2012
أخ � ��ذ ال� ��رس� ��ام وامل ��وس� �ي� �ق ��ي ال �ل �ب �ن��ان��ي
«أج�ن��دت��ه» ال�ج��دي��دة ال�ت��ي اش�ت��راه��ا لهذا
ال �ع �م��ل ال �ف �ن��ي ،وأن �ج��ز ال��رس �م��ة األول ��ى
ع�ل��ى ص�ف�ح��ة األول م��ن ك��ان��ون ال�ث��ان��ي
(ي �ن��اي��ر)  .٢٠١2ث��م ت��اب��ع ال��رس��م على
م � ��دار ال �س �ن��ة :رس �م ��ة واح� � ��دة ك ��ل ي��وم
ع�ل��ى ص�ف�ح��ات ال �ت��واري��خ ال�ي��وم�ي��ة .تلك
ال�ل��وح��ات ال�ت��ي وص��ل ع��دده��ا إل��ى ،٣٨٣
إلن �ج ��ازه أح �ي��ان��ًا أك �ث��ر م��ن واح � ��دة في
اليوم ،ستعرض متالصقة في «معرض
ال�ك�ت��اب ال�ف��رن�ك��وف��ون��ي» ،م�ت�خ��ذة شكل
ج� ّ
�داري��ة كبيرة ب�ط��ول  ١٧م�ت�رًا .كرباج
امل �ت �ش � ّ�وق ل ��رؤي ��ة ت �ل��ك ال �ل ��وح ��ات جنبًا

إل ��ى ج �ن��ب ل �ل �م��رة األول � ��ى ف��ي امل �ع��رض،
ي �ف �ض��ل أن ي �ن �ظ��ر إل �ي �ه��ا ال� �ي ��وم كعمل
واح ��د ال ك�ص�ف�ح��ات م�ن�ف�ص�ل��ة .ه�ك��ذا،
س �ت �ت��اح ل� � � ّ
�زوار امل �ع ��رض ف��رص��ة إل �ق��اء
ن�ظ��رة م�ق� ّ�رب��ة على ه��ذه ال�ي��وم�ي��ات ،قبل
أن ت �ص��در الح �ق��ًا ف��ي ك �ت��اب ع��ن «دار
السوسياسيون» الفرنسية .في حديثه
م �ع �ن��ا ،ي �خ �ب��رن��ا ك ��رب ��اج ع ��ن ت�ج��رب�ت��ه
ف��ي ال��رس��م امل�ت��واص��ل ع�ل��ى م ��دار سنة،
فـ«خالل الشهرين األول�ين ،كان االلتزام
بالرسم يوميًا أمرًا ممتعًا ،قبل أن أشعر
بثقل املشروع أحيانًا .فكرة االستيقاظ
صباحًا كل يوم مع هوس إنجاز رسمة
على أجندتي ،كانت تقلقني أحيانًا ،ثم
ب��دأت العالقة ب�ين ال��رس��م وال��زم��ن تتخذ
ً
أشكاال جديدة ومتعة مختلفة»ّ .
تتنوع
امل��واض �ي��ع امل �ط��روح��ة ف��ي ال �ل��وح��ات بني
الشخصية
التفاصيل اليومية واألحداث
ّ
أو ال � �ع ��ام ��ة .ق� ��د ت� �ج ��د رس� �م ��ة ت �ت �ع��ل��ق

ب��األح��داث ف��ي س��وري��ا أو ل�ب�ن��ان ،أو أي
رسمة عامة .في االستديو ،يرينا كرباج
بعض النماذج عن رسمة لحبيبته في
 14ش�ب��اط (ف�ب��راي��ر) ،وأخ ��رى يستعني
فيها بأسلوب ال�ك��والج لنجد ج��زءًا من
بطاقة سفره إلى إسطنبول ،حيث أجرى
حفلة مع املوسيقي شريف صحناوي.
ه �ك��ذا س�ن�ت��اب��ع ي��وم �ي��ات م� ��ازن ك��رب��اج
خ�ل�ال ع ��ام  ،٢٠١٢م��ن خ�ل�ال ل��وح��ات
رسمها بالحبر ،من دون أن تغيب عنها
شخصياته وأسلوبه ال��ذي اعتدناه في
تجاربه السابقة .إلى جانب هذا العمل،
ستتوافر ضمن امل�ع��رض كتب كرباج
ال�س��اب�ق��ة؛ منها «ه ��ذه ال�ق�ص��ة ت�ج��ري»،
و«رسالة إلى األم» الذي صدر أخيرًا.
لقاء مع مازن كرباج حول كتابه «رسالة
إلى األم» 19:00 :مساء  6ت( 2نوفمبر)
أوتو بورتريه ملازن كرباج
ــ AGORA

اهتمام خاص بالترجمة
«كلمات اآلخرين» عنوان «معرض الكتاب
ال�ف��رن�ك��وف��ون��ي ف��ي ب� �ي ��روت» ،ستتجلى
ع� �ب ��ر ت �خ �ص �ي ��ص م ��ؤت� �م ��ري ��ن ( 2و5
نوفمبر) ،أحدهما يندرج ضمن اللقاءات
ال �ت��ي س �ت �ج��ري ب�ي�ن ال �ن��اش��ري��ن ال �ع��رب
والفرنسيني ،وتستمر طيلة أيام املعرض،
بمبادرة من «دار شرق الكتاب» و«املعهد
الفرنسي في بيروت» ،عبر اختيار أفضل
أعمال األدب العربي املعاصر املترجم الى
الفرنسية ،كي تعرضها  17دارًا للنشر.
ُت ّ
عد «ش��رق الكتاب» من ال��دور اللبنانية

ال� �ت ��ي ت��أس �س��ت ع� ��ام  ،2011ك�م��رت�ك��ز
ل �ح��وار ب�ين ال �ش��رق وال �غ��رب ،ع�ب��ر األدب
والفكر وإيالء اهمية كبرى للثروة األدبية
العربية بغية نشرها في العالم .ويضفي
تعاون الدار ًمع نظيرتها الفرنسية «أكت
ً
سود» حيوية كبيرة على مجال الترجمة
ف��ي ف��رن�س��ا ،إذ تطمح «ش ��رق ال�ك�ت��اب»،
كما يقول القائمون عليها ،إلى اإلسهام
في النهوض بالثقافة في العالم العربي
«ال��ذي تجتاح إليه ّ
التغيرات وال �ث��ورات».
وي � ��رى م��دي��ر امل �ع �ه��د ال �ف��رن �س��ي ه�ن��ري

ليبريتون ّأن ه��ذه األرضية الجامعة بني
الثقافتني الفرنسية والعربية سترسيها
ال �ع��اص �م��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ل�ك��ون�ه��ا «م��رت�ب�ط��ة
جذريًا بالفرنكوفونية ،وستكون املعبر
لهذه األعمال املترجمة» ،فاللغة الفرنسية
ف��ي رأي��ه الفتة ف��ي ب�ي��روت ،وك��ذل��ك أدوار
الناشرين اللبنانيني باللغة العربية .وهذا
ّ
إن دل ع �ل��ى ش� ��يء ،ف��إن��ه ي �ب��ره��ن على
«النجاح السنوي» ال��ذي أح��رزه املعرض،
بحسب املدير الجديد.
زينب...

بيار أبي صعب
ق �ب��ل ع � ��ام ،ارت� �ع ��ش «امل � �ع� ��رض ال �ف��رن �ك��وف��ون��ي» في
بيروت .ح��اول أن يقطع مع ّ
ترسبات النظرة ما بعد
َ
ّ
منسلخ عن واقعه الثقافي،
الكولونيالية إلى لبنان
ٍ
ّ
ّ
ومصالحه ال�ق��وم��ي��ة ،وتربته ال�ع��رب��ي��ة ،ليبدو ناديًا
م�غ�ل�ق��ًا ع��ال �ق��ًا ه �ن��ا م ��ن ّأي � ��ام ال �ج �ن��رال غ � ��ورو .ت�م� ّ�ي��ز
برنامج ال��دورة املاضية بالعمق وال�ت�ن� ّ�وع ،والجرأة
في رف��ع سقف النقد ،واألم��ان��ة في اختيار املواضيع
وال�ض�ي��وف… وط��رح القضايا الحساسة ،ف��ي الفكر
واألدب واالجتماع والسياسة .يكفي أن نذكر النقاش
ّ
كونيسا «فبركة
حول كتاب الخبير االستراتيجي بيار
ّ
العدو ،أو كيف نقتل براحة ضمير» (روبير الف��ون)،
ّ
ّ
وك �ت��اب امل �ف��ك��ر ري� ّج�ي��س دوب ��ري ��ه «ش �ب��اب امل �ق��دس»
(غاليمار) .خلنا أنها االنعطافة التي طال انتظارها،
ّ
ّ
التقليدية مكانهم ،من
الفرنكوفونية
تحفظ لزبائن
دون أن تقصي بعد اليوم «اآلخرين» :أولئك اآلتني من
ّ
الجمهورية» ،ضمن
آفاق مختلفة ليتفاعلوا مع «قيم
ّ
الفوقية والوصاية،
عالقة تالقح واحترام ال تقوم على
ّ
العربية واقصائها.
وعلى ازدراء اللغة
م ��اذا يبقى ال �ي��وم م��ع اف�ت�ت��اح ال � ��دورة ال�ع�ش��ري��ن من
«امل �ع��رض ال�ف��رن�ك��وف��ون��ي ل�ل�ك�ت��اب» م��ن ت�ل��ك األوه ��ام
ال �ن �ه �ض� ّ
�وي��ة؟ ي�ف�ت�ت��ح امل �ع��رض ف��ي ل�ح�ظ��ة س�ي��اس� ّ�ي��ة
ّ
حرجة في املنطقة والعالم ،قامر فيها االشتراكيون
ّ
صدقية بلدهم وهيبته،
الذين يحكمون فرنسا على
ّ
ف��ي ال�س�ي��اس��ة ال �خ��ارج� ّ�ي��ة وال��داخ �ل��ي��ة ع�ل��ى ال �س��واء.
ال��رئ �ي��س ه ��والن ��د ال� ��ذي ان� �ه ��ارت ش�ع�ب� ّ�ي�ت��ه ب �ص��ورة
ً
ل��م ت �ع��رف ل�ه��ا ال�ج�م�ه� ّ
�وري��ة ال�خ��ام�س��ة م �ث �ي�لا ،ذه��ب
ّ
ك��ال�ك��اوب��وي إل��ى ال�س��اح��ل االف��ري �ق��ي ،ل �ي��ؤدب الطغم
املتأسلمة التي ما كانت لتنبت كالفطر في خاصرتنا
ّ
ّ
الغربية .زاد مالي فقرًا
االستعمارية
ل��وال السياسة
ّ
وت �م ��زق ��ًا ،وع �ج��ز ع ��ن م��واج �ه��ة ج �م��اع��ات تستعمل
ّ
ّ
سالحًا غربيًا ارس��ل لبناء «الديمقراطية الليبية»،
ّ
ّ
السورية».
«الديمقراطية
كما ُيرسل غيره اآلن لبناء
النتيجة؟ ّ
تحولت فرنسا إلى راعية لـ«تنظيم القاعدة
في بالد املغرب االسالمي» ،إذ دفعت  ٢٠مليون يورو
السترداد رهائنها األربع! ومن «أكمي» إلى «داعش»
تقصر املسافة .في الصراع ال��ذي يعصف بمنطقتنا
ً
ّ
بتبعيته
يبدو املوقف الفرنسي مخجال ،بل مضحك،
األط�ل�س� ّ�ي��ة ال�ت��ي تبقي ج ��ورج عبد ال�ل��ه ف��ي السجن.
ّ
الغجرية لويوناردا من
في تلك األثناء تطرد الطفلة
ّ
شعبية وزيرة الداخلية!
فرنسا فترتفع
ينطلق معرض بيروت تحت راية «كلمات اآلخرين».
أي «آخ � � ��رون»؟ ي�ف�ت��ح ب��اب��ه ل �ل �م� ّ�رة األول� ��ى لناشرين
ع��رب ت��م جمعهم ف��ي شبه «غيتو» ككائنات غريبة،
ّ
ّ
ّ
والبرتغالية
واليابانية
بالصينية
وينظم ق ��راءات
ّ
واالن �ك �ل �ي� ّ
�زي��ة واألرم �ن� ّ�ي��ة و… ال �ع��رب��ي��ة« .غ��ون �ك��ور»
الطالب في جامعات فلسطني واألردن ومصر ولبنان
اس�م��ه «خ�ي��ار ال �ش��رق» .ه�ن��اك ماتياس إي�ن��ار لحسن
ال�ح��ظ ،وطيف كامو وإيميه سيزير امل�ع� ّ�رض�ين لفخ
الفولكلور… لكن أبرز ندوات املعرض بعنوان« :زمن
ّ
النفسية التي يخوضها حزب الله»!
الترهيب :الحرب
هكذا نفبرك ّ
عدونا ّ
ّ
كونيسا .ماذا تعرف فرنسا
د
سي
ُ َ
ال �ي��وم ع��ن «اآلخ ��ري ��ن» ،ون��خ�ب�ه��ا امل��ذع��ورة م��ن زحف
ّ
ّ
العصبية «البيضاء»؟ لألسف
«امللون» ،تتماهى مع
ّ
ليس زمن «الغيرية» .نحن الذين نراهن في هذا املقلب
ّ
ّ
الفرنسية ،يبدو أن
«الجمهورية»
من العالم على قيم
علينا أن ننتظر .على أمل أال يطول االنتظار.
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معرض الكتاب الفرنكوفوني مـ
إعداد :ريتا باسيل

سرد

خط التماس
سورج شاالندون «أنتيغون» على ّ

املراسل الحربي السابق لـ«ليبراسيون» لم
يشف من صور الحرب األهلية اللبنانية.
بعدما قاربها بمبضع ّ
الجراح البارد في
صحافية ،ها هو يعود إليها
تحقيقات ّ
في فعل تطهري من خالل روايته الجديدة
«الجدار الرابع» (غراسيه)

ك� �ي ��ف ت �ن �ج��ح ف� ��ي م� �ق ��ارب ��ة ل �ب �ن��ان
الثمانينيات روائ �ي��ًا إن ل��م تعتمد
ب �ع �دًا ي � ��وازي ال �س��وري��ال �ي��ة ،ي�ت�م� ّ�رد
ع �ل��ى امل � ��أل � ��وف ،ن ��وع ��ًا م ��ن م �ق��ارب��ة
غريزية ال يكبحها العقل وتفضي
إلى ما يشبه التراجيديا اإلغريقية؟
الصحافي في «ل��و كانار أنشيني»
واملراسل الحربي السابق لصحيفة
«ل �ي �ب��راس �ي��ون» س� ��ورج ش��االن��دون
( )1952شاهد مباشر على الحرب
األه � �ل � �ي� ��ة ال� �ل� �ب� �ن ��ان� �ي ��ة ،ل � ��م ت� �ف ��ارق ��ه
ص��وره��ا ح�ت��ى ال �ي ��وم ،وخ�ص��وص��ًا
جثث صبرا وشاتيال.
ح� �ي� ��ن ك � � � � ��ان ي � �ك � �ت � ��ب ت� �ح� �ق� �ي� �ق ��ات ��ه
ال �ص �ح��اف �ي��ة ،ك� ��ان ي �ض��ع م �ش��اع��ره
�رب ب�م�ب�ض��ع
ج ��ان �ب ��ًا ل ��وص ��ف ال � �ح� � ّ
ال� � � �ج � � � ّ�راح ال� � � �ب � � ��ارد .ل� �ك ��ن� �ه ��ا ك ��ان ��ت
ح��اض��رة ،تلتهمه م��ن ال��داخ��ل .ومن
هناّ ،
قرر الصحافي الفرنسي كتابة
رواية كي «يخرج دموعه» كما قال.
ه �ك ��ذا ،ع ��اد ش ��االن ��دون إل ��ى ل�ب�ن��ان
من خ�لال روايته الجديدة «الجدار
ّ
ال ��راب ��ع» (غ��راس �ي��ه) ،ل�ي�ه��ز ال �ح��دود
ب �ي��ن ال � � ��ذاك � � ��رة وال � �ن � �س � �ي� ��ان ،وب�ي�ن
الحقيقة والخيال.
ف ��ي ال � ��رواي � ��ة ،ي ��أت ��ي ج � � ��ورج ،ب�ط��ل
ال � ��رواي � ��ة (ص� �ن ��و ش � ��االن � ��دون) إل��ى
بيروت من أجل تحقيق حلم جميل
وم �ج �ن��ون راود ص��دي �ق��ه ال �ي �ه��ودي
ص� �م ��وئ� �ي ��ل امل � �ص � ��اب ب ��ال� �س ��رط ��ان:
تقديم مسرحية «أن�ت�ي�غ��ون» لجان
أن� � ��وي ف ��ي ب� �ي ��روت ع � ��ام  1982م��ع
م �م �ث �ل�ين م ��ن م �خ �ت �ل��ف االن� �ت� �م ��اءات
الطائفية ،ما يعني سرقة ساعتني
من الحرب من أجل «هدنة شعرية».
ملاذا «أنتيغون»؟ ألن ّ
النص املكتوب

ع� � ��رض ف� ��ي م �س ��رح �ي ��ة ع� � ��ام 1944
م �ت �ح� ّ�دي��ًا ال �ح �ك��م ال � �ن� ��ازي ،امل��رح �ل��ة
األك �ث��ر ظ�لام��ًا ف��ي ح �ي��اة صموئيل
ال ��ذي ت��وف��ي وال � ��داه ف��ي أوش�ف�ي�ت��ز،
ّ
وألن «أنتيغون» هي تلك التي تقول
ّ
ّ
«ال» ،وألن املوضوع هو قصة تتعلق
«أنتيغون»
ب��أرض وكبرياء .ومل��اذا
ّ
ألنوي وليس لسوفوكليس؟ «ألنها
ت� �ت� �م ��رد ض� ��د إن � �س� ��ان ول� �ي ��س ض��د
إله».
ّ
ورغ� � ��م أن ال � � � ��راوي ي� �ب�ّي�نّ ت �ع��اط �ف��ه
ال��واض��ح مع القضية الفلسطينية،
ف �ه��و ال ي�ح�ك��م ع �ل��ى أح ��د وي��دف�ع�ن��ا
إل��ى ح� ّ�ب الشخصيات التي تنتمي
إل��ى م��ذاه��ب وت �ي��ارات وم�ع�س�ك��رات
مختلفة .ه��و ينتقد عبثية الحرب
األهلية التي يصفها بقتال األخوة،
وي� �ن� �ت� �ق ��د إس� ��رائ � �ي� ��ل ع� �ل ��ى ال� ��دم� ��ار
ال� �ه� �م� �ج ��ي ال� �ك� �ب� �ي ��ر ال � � ��ذي أل �ح �ق �ت��ه
ببيروت.
ّ
ب ��اخ �ت �ص ��ار ،ي ��رف ��ض ك � ��ل امل� �ج ��ازر،
م �ج��زرة ص �ب��را وش��ات �ي�لا وم �ج��زرة
ال� � ��دام� � ��ور ،وال� � �ش � ��وف وال �ت �ه �ج �ي��ر،
ّ
ّ
والتشرد ،ويرفض كل معاملة مذلة
للمدنيني واملخاطر املستمرة على
خطوط التماس.
ورغ � � ��م اخ � �ت � �ي ��ار م � �ك� ��ان «م� �ح ��اي ��د»
ل�ل�م�س��رح�ي��ة ،ل �ي��س ف ��ي «ال �غ��رب �ي��ة»
ّ
وال «ال� � �ش � ��رق� � �ي � ��ة» ،ب � ��ل ع � �ن� ��د خ� ��ط
ال� �ت� �م ��اس ،إال أن امل �م �ث �ل�ين م�ن�ح��وا
«أن�ت�ي�غ��ون» طابعًا مذهبيًا .إيمان
ال �ت��ي ت �ج� ّ�س��د ش�خ�ص�ي��ة أن�ت�ي�غ��ون
ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة ،وخ �ط �ي �ب �ه��ا ه �ي �م��ون
درزي م ��ن ال� �ش ��وف ،وش ��رب ��ل ال ��ذي
ي��ؤدي شخصية كريون ملك طيبة،
م ��ارون ��ي م��ن ال �ج �م �ي��زة ،وال �ح��راس

شيعة .هنا ،فاملسافة التي «تؤخذ
م ��ن ت �ف��اه��ة ال� ��درام� ��ا» ال �ت��راج �ي��دي��ة
ت �خ �ف��ف م� ��ن اإلح � �س � ��اس ب��ال �ش �ف �ق��ة
ال��ذي ق��د يطغى على إع��ادة تمثيل
ع�م��ل ك�لاس�ي�ك��ي .م��ن ش��أن تناقض
ش � �خ � �ص � �ي� ��ات أن � � � � � ��وي أن ي �ع �ط ��ي
املمثلني اللبنانيني الحرية الكاملة
ل�ي�ص�ب�ح��وا أن �ف �س �ه��م أو أش�خ��اص��ًا
م �غ��اي��ري��ن ف��ي ال �ح��رب وف ��ي ال�ع��ال��م
ّ
ال �خ �ي��ال��ي .امل �ض �ح��ك أن ش��رب��ل ن��ال

أنتيغون فلسطينية،
وخطيبها هيمون
درزي ،وكريون ماروني
من الجميزة ،والحراس
شيعة

م��واف �ق��ة أخ �ي��ه ال �ق � ّ�وات ��ي ألداء دور
ّ
ّ
كريون بعدما تأكد شقيقه أن كريون
س�ي�س�ح��ق أن �ت �ي �غ��ون! أم ��ا األخ �ي��رة،
ف� �ق ��د ّ
رح� � � ��ب ب� �ه ��ا ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ون
ب��وص �ف �ه��ا ن��اط �ق��ًا ب��اس �م �ه��م ت��داف��ع
ع��ن قيمهم وقضيتهم .ليست امل��رة
األولى التي تشقلب فيها مسرحية
أن��وي مفاهيم الخير وال �ش� ّ�ر .سوء
الفهم هذا ّ
تكرر سابقًا خالل عرض

امل�س��رح�ي��ة أي ��ام ال�ح�ك��م ال �ن��ازي في
أملانيا ،فحظيت بتصفيق املعارضة
والنازيني على السواء.
ج��ورج هو أح��د أف��راد الجوقة الذي
أب � �ق� ��ى ع �ل �ي �ه��ا أن� � � ��وي م � ��ن ا ّمل� �س ��رح
القديم وم��ن سوفوكليس .إن��ه «في
الهامش» يقدم ويروي .هو «رسول
املوت وصوت املنطق» في آن واحد.
يتكلم مع الجمهور ،و«هو الوحيد
ال ��ذي ق�ب��ل ال�ط��اب��ع ال�خ�ي��ال��ي ل��دوره
وك�س��ر ال��وه��م» .امل�ش��اه��د ي ��راه ،لكن
امل�م�ث��ل ال ي�ف�ع��ل .ه��و ال��وح�ي��د ال��ذي
ّ
ت �م��ك��ن م��ن ك �س��ر «ال� �ج ��دار ال ��راب ��ع»،
ال � � �ج� � ��دار ال� �خ� �ي ��ال ��ي ال � � � ��ذي ي �ب �ن �ي��ه
امل �م �ث �ل��ون خ �ل�ال ال� �ع ��رض م ��ن أج��ل
ت �ع��زي��ز ال� ��وه� ��م .إن� ��ه ال � �ج� ��دار ال ��ذي
يحمي الشخصيات .بالنسبة إلى
ال�ب�ع��ض ،ه��و ع�ل�اج ل��ره�ب��ة امل�س��رح،
وللبعض اآلخر إنه حدود الواقع.
يخترق س��ورج شاالندون الجدران
وال � �ح� ��دود ال��داخ �ل �ي��ة ال �ت ��ي س ��ادت
ف ��ي ال �ث �م��ان �ي �ن �ي��ات .ي ��واج ��ه امل ��وت
على جسر «الرينغ» وعند خطوط
ال �ت �م��اس ك �ل �ه��ا ،ل�ك�ن��ه ي�ب�ق��ى خ��ارج
ل�ب�ن��ان م�ث��ل ال �ج��وق��ة ب��ال�ن�س�ب��ة إل��ى
امل� �م� �ث� �ل�ي�ن ،ف �ل��ا ي� �ح� �ك ��م ع� �ل ��ى أح ��د
ّ ّ
حب كل الشخصيات.
ويدفعنا إلى
قبل أن يترك ال��رواي��ة ،يحرص على
ّ
ب �ن��اء ج� ��دار خ �ي��ال��ي ل�ل�ت�خ��ل��ص من
صنوه الذي يجعل حياته (الهادئة
ُ
والطبيعية ف��ي فرنسا) ال تحتمل،
ف�ي�ت��رك��ه ع �ل��ى ع�ت�ب��ة امل��اض��ي حيث
يخضع للفعل التطهيري للذاكرة.
ل�ق��اء م��ع س��ورج ش��االن��دون 15:00 :بعد
ظهر  2ت( 2نوفمبر) ــــ أغورا

نسوية

وسيلة تمزالي امرأة مناضلة من الجزائر
تزور الروائية واملناضلة النسوية
ال � � �ج� � ��زائ� � ��ري� � ��ة وس� � �ي� � �ل � ��ة ت � �م� ��زال� ��ي
( )1941ل�ب�ن��ان ب��دع��وة م��ن «املعهد
ال�ف��رن�س��ي ف��ي ب �ي��روت» ل�ل�م�ش��ارك��ة
ف� ��ي «امل � �ه� ��رج� ��ان ال � ��دول � ��ي ل �ل �ف �ي �ل��م
ف��ي ط��راب �ل��س» و«م� �ع ��رض ال�ك�ت��اب

ال� �ف ��رن� �ك ��وف ��ون ��ي»ِ ُ .ول � � � ��دت وس �ي �ل��ة
تمزالي في الجزائر من أب جزائري
وأم اس �ب��ان �ي��ة .ع��رف��ت ك �ي��ف ت�ث�ب��ت
ه��وي �ت �ه��ا امل� ��زدوج � ��ة ع �ل��ى ج��ان �ب��ي
امل �ت��وس��ط خ�ل�ال س �ن ��وات ن�ض��ال�ه��ا
ال� �ط ��وي� �ل ��ة ،ق� �ب ��ل وب � �ع ��د ال� �س� �ن ��وات
العشرين التي أمضتها في العمل
م � ��ع «ال � �ي� ��ون � �س � �ك� ��و» ح � �ي� ��ث ك ��ان ��ت
املسؤولة عن تحسني وضع النساء
في منطقة املتوسط.
ي�ع�ت�ب��ر ك �ت��اب �ه��ا «ن �ش��أة ج��زائ��ري��ة»
(دار غاليمار 2007 ،ــــ ّ
عربه أحمد
ب��ن م�ح�م��د ب�ك�ل��ي ،وص ��در ع��ن «دار
ال �ق �ص �ب ��ة» ف� ��ي ال � �ج� ��زائ� ��ر) م��رج �ع��ًا
وح � �ت� ��ى م� �ف� �ت ��اح ��ًا رئ� �ي� �س� �ي ��ًا ل �ف �ه��م
ال � �ج� ��زائ� ��ر ،وت ��اري� �خ� �ه ��ا ،وح �ق �ب �ت��ي
االس �ت �ع �م��ار وم ��ا ب �ع��د االس �ت �ع �م��ار
(ك��ان��ت ف��ي العشرين عند استقالل
ً
ال� �ج ��زائ ��ر ع � ��ام  ،)1962ف� �ض�ل�ا ع��ن
ثقافتها وتقاليدها.
ي��دخ��ل ال� �ق ��ارئ إل� ��ى ق �ل��ب ال �ج��زائ��ر
وصميم آالمها التاريخية من خالل
ت��اري��خ وس�ي�ل��ة ال�ش�خ�ص��ي ال�ف��ري��د،
هي املتحدرة من أسرة مرموقة من
أص �ح��اب امل �ع��اص��ر األث ��ري ��اء ال��ذي��ن
يمارسون تجارة الزيت مع الخارج
وي � �ع� � َ
ُ
�ام � �ل� ��ون ع� �ل ��ى أن � �ه� ��م «أع� � � � ّ�داء
ُ
َ
الشعب» وتصادر أراضيهم .تمثل
رواي �ت �ه ��ا ال �ت��ي ت �ع��ود إل� ��ى ط�ف��ول��ة
ه��ادئ��ة وس �ع �ي��دة ف��ي ه ��ذه امل��زرع��ة

ال�ع��ائ�ل�ي��ة ،ف�ك��رة ق��دي�م��ة ال�ع�ه��د .لقد
ك��ان��ت ط�ف�ل��ة ح�ي�ن ع� ّ�رف�ت�ه��ا ج��دت�ه��ا
إل � ��ى ف� ��ن اع� � � ��داد امل � ��ون � ��ة ،ث� ��م ب��ات��ت
واع�ي��ة إزاء التناقضات ف��ي تعليم
ال �ن �س��اء ف ��ي ال �ج ��زائ ��ر ،وال �ت �ن��اق��ض
في عالقة السيطرة /الخضوع بني
ال ��رج ��ال وال� �ن� �س ��اء .ت �ظ �ه��ر ت �م��زال��ي
ك �ي��ف ُت � �م� � َ
�ارس ال �س �ي �ط��رة امل �ب �ك��رة
ع �ل��ى أج � �س� ��اد ال� �ن� �س ��اء وح �ي��ات �ه��ن
ال� �ج� �ن� �س� �ي ��ة .ت� ��دي� ��ن ال� �ت� �م� �ي� �ي ��ز ب�ين
الجنسني ال��ذي ي�ب��دأ منذ الطفولة
من خالل «عبادة» الذكر واالحتفاء
بالعضو الذكري .تبرز هذا التمييز
ب � �ش� ��دة ف � ��ي ح � �ف ��ل ال � �خ � �ت� ��ان ح �ي��ث
ُي �ع��ام��ل ال�ص�ب�ي��ة ك��أم��راء وال ي��ول��ي
ال �ك �ب��ار أي اه �ت �م��ام ل �ل �ف �ت �ي��ات .ف��ي
ّ
امل�ق��اب��ل ،ت�م��ارس ال�ن�س��اء سلطتهن
ع �ل��ى ال� ��رج� ��ال م ��ن خ �ل��ال ق��درت �ه��ن
على التحكم بأمور املطبخ« ،وذلك
ً
م ��ن خ�ل��ال ن� �ك ��ران ال � � ��ذات ،وص� ��وال
إل��ى خ�ن��ق ال��رج��ال» .ت�ن��اق�ض��ات في
تركيبة األنثى ،تعود اليها وسيلة
تمزالي بعد سنوات أثناء دراستها
النضال النسائي في سبيل حقوق
املرأة.
ع ��ام  ،1957ت �غ� ّ�ي��رت ح�ي��ات�ه��ا رأس��ًا
ع�ل��ى ع�ق��ب ح�ينّ اغ�ت�ي��ل وال��ده��ا .في
هذا السياق ،مثل «نشأة جزائرية»
م � �ح ��اول ��ة ل �ف �ه ��م «س � �ب � ��ب» اغ �ت �ي ��ال
وال��ده��ا على ي��د قومي ج��زائ��ري في

مارس
تظهر كيف ُت َ
السيطرة المبكرة على
أجساد النساء وحياتهن
الجنسية

ح�ين ك��ان ه��و نفسه قوميًا .تتحول
الرحلة األدبية إلى رغبة في إيضاح
ــ من خالل األدب ــ األسباب التي أدت
إلى وفاة والدها الذي اعتبرت هذه
ُ
املراهقة أنه انتزع ّ منها.
ت�م��زال��ي ال �ت��ي ت�ن��ق�ل��ت ب�ين ال�ج��زائ��ر
واسبانيا ،وعاشت في باريس منذ
ّ
سن البلوغ ،تأخذ مسافة من األمور
ّ
ت�م��ك�ن�ه��ا م��ن ال�ت�ف�ك�ي��ر بموضوعية
ب�ع�ي�دًا ع��ن ال �ع��واط��ف ف��ي ترحالها
االدب� � � ��ي .ه ��ي ع ��اش ��ت ال � �ن� ��زوح م��ن
الداخل ،فجعلها انتماؤها متعدد
ً
ال �ه��وي��ة ش ��اه ��دة م �م �ي��زة ورب �ط �ه��ا
ارتباطًا وثيقًا بالهوية الجزائرية
ك �م��ا ب �ه��وي��ة أل �ب �ي��ر ك��ام��و ( 1913ـــــ
 .)1960أث� ��رت ف �ي �ه��ا وف� ��اة ال �ك��ات��ب
ال �ف��رن �س��ي ال �غ��ام �ض��ة ف �ي �م��ا ك��ان��ت
ه � ��ي ت �س �ت �ع��د ل� �ت� �ق ��دي ��م ب� �ك ��ال ��وري ��ا
ف ��ي ال �ف �ل �س �ف��ة ،وك ��ان ��ت م �ع �ج �ب��ة ب��ه

«ب�ح� ّج��م اإلع �ج��اب ال ��ذي تستطيع
أن تكنه له في العشرين ً من العمر»
(باتت اليوم أكثر نقدية في النظر
إل � �ي � ��ه)« .ك� � ��ان واح � � � �دًا م� ��ن األوائ� � ��ل
ال ��ذي ��ن أدان � � ��وا وض� ��ع ال �ج��زائ��ري�ي�ن
امل�س�ت�ع� َ�م��ري��ن» .ش�خ�ص�ي��ة ال يمكن
ف �ص �ل �ه��ا ع� ��ن ال � �ج� ��زائ� ��ر وف ��رن� �س ��ا،
وه� ��ي م�ل�ازم ��ة ل �ل �ع�لاق��ة ال�ع��اط�ف�ي��ة
واملؤملة بني البلدين .تعيدها أقوال
ك��ام��و إل��ى وضعها ح�ين «اض�ط��رت
مل ��وازن ��ة وف � ��اة وال ��ده ��ا م ��ع ال�ع�ن��ف
ال� � �ق � ��وم � ��ي» ،وت� �س� �ت� �ش� �ه ��د ب� �ك ��ام ��و:
«ال � � �ي � � ��وم ،ال� �ع ��اص� �م ��ة ال� �ج ��زائ ��ري ��ة
م �ل�أى ب ��االع� �ت ��داء ات ف ��ي ال� �ش ��وارع
وال � �ح ��اف �ل�ات .ق ��د ت� �ك ��ون أم� ��ي ع�ل��ى
م�تن ه��ذه ال�ح��اف�ل��ة .ول��و ت�ع�ّي�نّ علي
أن أخ�ت��ار ب�ين ال�ع��دال��ة وأم��ي ،فإني
س��أخ�ت��ار أم��ي» .ك��ل ش��يء ّبالنسبة
إل ��ى وس �ي �ل��ة ت �م��زال��ي ي �ت �م��ث��ل «ف��ي
التفريق بني العنف الضروري لكن
غير املبرر أبدًا ،والعنف الضروري
وامل� � �ب � ��رر ألن � ��ه ص ��ائ ��ب ك� �م ��ا ك��ان��ت
ت�ع�ت�ق��د ال�ح��رك��ة ال��وط�ن�ي��ة بكاملها
ونحن أيضًا وأنا كذلك».
ن� � � ��دوة ح� � ��ول «ق� �ض� �ي ��ة ح � �ق� ��وق امل� � � ��رأة:
اإلنجازات والعقبات» مع وسيلة تمزالي،
وماري ـ تيريز سانشيز شميد ،وباميال
شرابيه بادارة ندى عنيد 16:00 :مساء
 9ت( 2نوفمبر) ــ SALLE A
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ـوعد مؤجل مع الجمهورية
رواية

أمين معلوف

عن تيه
ال شفاء منه

ّ
ّ
سيحل ضيفًا على املعرض ليوقع روايته الجديدة
«التائهون» (دار غراسيه) .آدم الذي ّ
هجرته الحرب األهلية
إلى فرنسا ،سيعود إلى وطنه األم بدعوة من رفيقه مراد
القابع على فراش املرض .تعتصر املرارة الكاتب تجاه
مستقبل واعد ،كان لبنان السبعينيات يوحي به
أمني معلوف الذي فاز بـ«غونكور»
ع����ن رواي�����ت�����ه «ص����خ����رة ط���ان���ي���وس»
ع��ام  1993وانضم إل��ى «األكاديمية
الفرنسية» (األخ��ب��ار )2012/6/14
ب��وص��ف��ه ث��ان��ي ك��ات��ب ع��رب��ي ي��دخ��ل
امل���ؤس���س���ة ال��ث��ق��اف��ي��ة ال��ع��ت��ي��دة بعد
الجزائرية آسيا ّ
جبار ،أصبح واحدًا
من الوجوه األساسية على الساحة
األدبية الفرنسية .سواء على خطى
«ليون األفريقي» ،أو عمر الخيام في
«س��م��رق��ن��د» ،ت��م��وه رواي����ات معلوف
عند تلك الحدود بني الشرق والغرب.
ي��ع��ب��ر ب��ن��ا ال��ك��ات��ب ال��ل��ب��ن��ان��ي امل���دن
وال���ق���رون ع��ب��ر م��خ��ط��وط��ات ضاعت
في عهد املغول ،ثم أعيد اكتشافها
ف���ي ظ���ل اإلم���ب���راط���وري���ة ال��ع��ث��م��ان��ي��ة.
ع��ش��ن��ا ه����ذه امل���غ���ام���رات ف���ي «ل��ي��ون
ّ
املتخيلة
األف��ري��ق��ي» ح��ي��ث ال��س��ي��رة
ل��ل ّ
��رح��ال��ة الحسن ب��ن محمد ال���وزان
ّ
الذي يقبض عليه قراصنة صقليون
عام  1518ويهدونه إلى البابا ليون
ال���ع���اش���ر ،أو أي��ض��ًا ف���ي «س��م��رق��ن��د»

ّ
الصباح مؤسس فرقة
حيث حسن
ّ
ال��ح��ش��اش�ين .ه��وي��ت��ه امل��ت��ذب��ذب��ة بني
ّ
ضفتي املتوسط ليس سوى محض
خيال .في كتابه «الحروب الصليبية
ك��م��ا رآه�����ا ال����ع����رب» ال�����ذي ي��ت��أرج��ح
بني التاريخ عبر جهد تأريخي في
ّ
تعقب السالالت الحاكمة في العالم
ال��ع��رب��ي اإلس�لام��ي ،وب�ين األدب في
أس����ل����وب رص������د ال�����ت�����ح ّ�����والت ،ي��ل��ق��ي
معلوف عينًا فاحصة على الشرق
والغرب وعالقة املسيطر /الخاضع
ف���ي ال���ت���اري���خ ال���ق���دي���م .وف����ي أع��م��ال��ه
ّ
ً
األك���ث���ر م���ع���اص���رة ،ت��ت��س��ل��ل ال��ت��ي��م��ة
التي تناولها في «الهويات القاتلة»
إل����ى «اخ���ت�ل�ال ال���ع���ال���م» وك���ذل���ك إل��ى
رواي��ت��ه ال��ج��دي��دة ّ «ال��ت��ائ��ه��ون» (دار
غراسيه) التي يوقعها في «معرض
الكتاب الفرنكوفوني ف��ي ب��ي��روت».
ف����ي «ال����ه����وي����ات ال���ق���ات���ل���ة» ،ي��ن��ط��ل��ق
معلوف من نفسه ،العربي املسيحي
ّ
ل��ي��ح��ط��م ّ ال��ه��وي��ات ال��ف��ردي��ة .ال��ه��وي��ة
هنا معقدة ال يمكن اختزالها بلغة

ّ
أو ديانة أو انتماء ألنها مجموعة
م��ن االن��ت��م��اءات تتشكل عبر اللقاء
م���ع اآلخ�����ر .وف���ي «اخ���ت�ل�ال ال��ع��ال��م»،
يقارب معلوف املخاوف التي رافقت
ب���داي���ات األل��ف��ي��ة ال���ج���دي���دة :س��ق��وط
ج�����������������دار ب�������رل���ي���ن،
وان���ت���ه���اء ال��ح��رب
ال���ب���اردة ،واآلم����ال
ال����� ّك�����ب�����ي�����رة ال����ت����ي
تبخرت مع إدارة
ب�����وش وأف��ع��ال��ه��ا
ب���ع���د أح���������داث 11
أيلول وغوانتنامو ،لينتقل بعدها
إل�������ى امل����س����أل����ة ال���ب���ي���ئ���ي���ة وم���ش���اك���ل
االحتباس الحراري.
وف��ي «التائهون» ،Les Désorientés
ي���ع���ود م���ع���ل���وف إل�����ى م��س��ق��ط رأس����ه
م��ن دون تسميته .يعود إل��ى لبنان

نظرة فاحصة على
يلقي ً
الشرق والغرب وعالقة
المسيطر /الخاضع

الذي ُسلخ من ربوعه عام  1976مع
ب��داي��ة ال��ح��رب األه��ل��ي��ة ،ليستقر في
باريس حيث اندمج مع نمط الحياة
ال��ف��رن��س��ي��ة ،ل��ك��ن��ه أب��ق��ى ع��ل��ى ع�لاق��ة
م���ت���أرج���ح���ة م����ع وط���ن���ه األم .ي��س��ك��ن
لبنان ك��ت��اب��ات أم�ين م��ع��ل��وف .يقول
ّ
ف��ي ال���رواي���ة إن «آدم» ب��ط��ل ال��رواي��ة
العشريني ،يترك ف��ي السبعينيات
واح�����دًا م���ن أج��م��ل دول ال���ع���ال���م ،هو
«لؤلؤة الشرق» (يعرف القارئ توًا
ّ
أن��ه يتحدث ع��ن لبنان) .ك��ان يشكل
ّ
م�����ع رف�����اق�����ه ش����ل����ة «ال���ب���ي���زن���ط���ي�ي�ن»:
ك��ان��وا ي��ه��ودًا ،مسيحيني ،مسلمني،
شبانًا ال يفترقون ،وع��دوا بعضهم
ب��ص��داق��ة أب��دي��ة إل��ى أن أت��ت الحرب
ّ
فشتتت شملهم .بعد غياب عقود،
سيعود آدم املقيم ف��ي ف��رن��س��ا ،إلى
وط���ن���ه ب��ع��دم��ا دع�����اه ص��دي��ق��ه م���راد

ّ
القابع على ف���راش امل���رض .ل��ك��ن آدم
س��ي��ص��ل م���ت���أخ���رًا ،ل��ي��ح��اول ب��ع��ده��ا
ل ّ��م شمل ال��رف��اق القدامى ،فيكتشف
ّ
أن منهم م��ن ب��ق��ي ه��ن��ا ،وم��ن��ه��م من
������ؤال :ه��ل
رح�������ل .وه����ن����ا ي����ط����رح ال������س ّ
يجب البقاء أم ك��ان��وا على ح��ق ّفي
الرحيل؟ في «التائهون» ،يستشف
ال���ق���ارئ ت��ل��ك امل������رارة ال�����ذي تعتصر
ال��ك��ات��ب ت��ج��اه مستقبل واع����د ،ك ّ��ان
لبنان السبعينيات يوحي به ،لكنه
مستقبل ل��م ي��ت��ح��ق��ق .ل����ذا ،فحنينه
���ذي ال ش��ف��اء م��ن��ه ه��و ملستقبل لم
ال ّ
يتحقق أك��ث��ر م��ن ك��ون��ه حنينًا إل��ى
املاضي.
ريتا ...
ل �ق��اء م ��ع أم�ي��ن م �ع �ل��وف 17:00 :م�س��اء
 9ت( 2ن ��وف� �م� �ب ��ر) ـ � �ـ ج � �ن� ��اح «أغ � � � ��ورا»

سيرة

داني الفريير ...يوميات صحافي بالبيجاما
«ك����ي����ف ن����م����ارس ال����ح����ب م����ع زن��ج��ي
م��ن دون أن نتعب» ع��ن��وان «قنبلة»
اخ������ت������اره دان���������ي الف����ري����ي����ر ()1953
لكتابه األول الذي نشره عام ،1985
ف���أخ���رج���ه م���ن ب���ؤس���ه ،وم����ن وض��ع��ه
ك���زن���ج���ي م���ه���اج���ر م����ن دون أوراق
ثبوتية .أكسبه الكتاب شهرة فورية
ف����ي م���ون���ت���ري���ال وك������ان ج�������وازه إل���ى
ال��ع��ال��م ب���أس���ره .ف���ي ب���اك���ورت���ه ت��ل��ك،
انتقد داني الفريير الصور النمطية
وال��ك��ل��ي��ش��ي��ه��ات امل��ع��ادي��ة ل�لأج��ان��ب.
كذلك ،تطرق إلى التمييز االجتماعي
ال���ع���ن���ص���ري ب��ال��ك��ث��ي��ر م����ن ال��ف��ك��اه��ة
وال��خ��ي��ال .م��زج األج��س��اد ،البيضاء
وال���س���وداء م��ن مختلف األع�����راق أو
ال��دي��ان��ات أو الطبقات االجتماعية،
ووضعها «عارية في سرير» .كاتب
زاوي�����ة ال��ث��ق��اف��ة ف���ي م��ج��ل��ة Le Petit
 Samedi Soirاألس��ب��وع��ي��ة و«رادي����و
ه��اي��ت��ي ان���ت���ر» ه���رب ع���ام  1976من
وطنه هايتي عقب اغتيال صديقه
الصحافي غاسنر ريمون.
وص��ل دان��ي الفريير إل��ى مونتريال
م���ع َ���دم���ًا ،م���ن دون م�����ال ،وال ع��ائ��ل��ة،
الكد في العمل .قام
ما اضطره إل��ى ّ
��اال
م
��
ع
أ
����ارس
م
و
ب��أع��م��ال التنظيف،
ً
م���ؤق���ت���ة م����ن م��ن��ت��ص��ف ال���ل���ي���ل ح��ت��ى
ال��ث��ام��ن��ة ص��ب��اح��ًا .وف���ي أح���د األي���ام،
ّ
قرر كتابة رواية للخروج من وضعه
امل�����زري .ك��ت��ب ال��ح��ق��ي��ق��ة ع���ن ح��ي��ات��ه،

ع��ن لياليه املضنية ب��م��ه��ارة وروح
دعابة ،مجيدًا السيطرة على غضبه
ليسهل على الجميع فهم أعماله .من
ّ
الحب
خالل شخصيته التي تمارس
م��ع ع���دد ك��ب��ي��ر م��ن ال��ن��س��اء ال��ل��وات��ي
ينتمني إل��ى البورجوازية البيضاء
ف�����ي م����ون����ت����ري����ال ،ع������رض ن���ظ���ري���ات
ف��ل��س��ف��ي��ة ع����ن م��ع��ن��ى ح���ي���ات���ه .ه���ذه
قاسية بالنسبة
الحياة التي كانت
ً
إل������ى ن���ج���ل رج������ل س����ي����اس����ي ،ع���م���دة
«ب��ور ـ أو ـ ب��رن��س» ال��ذي ت��م ّ��رد على
ديكتاتورية فرانسوا دوفالييه .في
عمر األرب���ع س��ن��وات ،عمدت والدته
إلى إبعاده بغية حمايته ،خوفًا من
أع��م��ال ان��ت��ق��ام��ي��ة ض��د أف��ك��ار وال���ده،
ف��أرس��ل��ت��ه إل���ى ج��دت��ه ال��ت��ي ّ
رب��ت��ه ثم
ّ
سكنت الحقًا معظم قصصه.
ال ينسى داني الفريير وطنه .أثناء
ع��ودت��ه إل��ي��هّ ،
دون ع��ل��ى دف��ت��ر واق��ع
الحياة في هايتي ،فقد سئم التقارير
وال��ش��ه��ادات الصحافية التي كانت
ت��ن��ق��ل واق���ع���ًا ل��ي��س ح��ق��ي��ق��ي��ًا ت��م��ام��ًا.
مثلت هذه املالحظات مسودة كتاب
ّ
«لغز العودة» (جائزة «ميديسيس»
لعام  .)2009عمل آخ��ر أس��اس��ي في
م��س��ي��رت��ه .ه���ن���ا ،أط���ل���ق ت��أم�لات��ه في
املنفى وفي تناقضات عدة ،وأضفى
ألن��ه جاء
بعدًا سياسيًا على العمل ّ
«بال خطاب سياسي ،بال جسد وبال
حكومة سياسية».

ال ينسى الفريير وطنه ،لكنه يرفض
أن يبقى سجينًا داخل جدران مكان
والدت����ه .ي��ع ّ��رف ع��ن نفسه منذ زمن
ب��ع��ي��د ع���ل���ى ّأن������ه «ك����ات����ب» ي��ت��خ��ط��ى
ال���ح���دود واالن���ت���م���اءات ع��ل��ى أس��اس
���أن���ه م��ه��اج��ر إال
ال��ه��وي��ة .ال ي��ش��ع��ر ب ّ
أم��ام «ضابط الهجرة» ،ال يستطيع
ال��ت��ف��ك��ي��ر إال أث���ن���اء رح�ل�ات���ه ذه��اب��ًا

وإيابًا إلى مسقط رأس��ه في أن «كل
ّ
إن����س����ان ط��ب��ي��ع��ي ه����و غ���ري���ب ح��ت��ى
داخل عائلته» ،وأن السفر والعودة
ّ
ي���م ّ���ث�ل�ان «ت���ح���رك���ًا ي���ق���وم ب���ه ال��ن��اس
ب���اس���ت���م���رار أث����ن����اء ح���ي���ات���ه���م» ،وأن
ّ
م���ن ال ي��ف��ع��ل��ون ذل����ك ه���م أش��خ��اص
محدودون ،يخشون الغريب وكل ما
هو جديد.

وف�������ي ك����ت����اب����ه ال����ج����دي����د «ي����وم����ي����ات
ص��ح��اف��ي ب��ال��ب��ي��ج��ام��ا» (غ���راس���ي���ه)
���وق���ع���ه ض���م���ن «م���ع���رض
ال��������ذي س���ي ّ
الكتاب الفرنكوفوني ف��ي ب��ي��روت»،
ي��س��ت��ذك��ر دان������ي الف���ري���ي���ر م��س��ي��رت��ه
األدبية الغنية من خالل مالحظات
ش��ب��ه ت��رب��وي��ة ي��ق��رر م��ش��ارك��ت��ه��ا مع
ال��ق��ارئ .يكتب الفريير« :ك��ل حكاية
ه��ي ب��ال��ض��رورة س��ي��رة ذات��ي��ة حتى
ع���ن���دم���ا ت����ب����دو ال���ق���ص���ة ب���ع���ي���دة ع��ن
ح��ي��ات��ن��ا ال��ش��خ��ص��ي��ة ( )...ال���ذاك���رة
أشبه بمصرف حيث نقوم بعمليات
اق���ت���راض وإي������داع ب��ش��ك��ل م��س��ت��م ّ��ر».
يستمد الفريير اإلل��ه��ام من الواقع،
لكنه ال يكتب الحقيقة ب��ل الخيال؛
«ف��ال��ك��ت��اب��ة ت��ت��ي��ح ال��ف��رص��ة ل��ت��ج��اوز
اإلطار املعتاد» ،وخصوصًا مواجهة
اآلخ����ر أو ح��ت��ى ال����ذات م��ن خ�ل�ال ما
مثال.
يمكن أن نخشاه في نظرة األم ً
الف���ري���ي���ر م���ق ّ���رب ج����دًا م���ن ّأم������ه ،فقد
أرسل إليها كتابه االستفزازي األول
بعد ت��ردد كبير ألن��ه كشف لها فيه
عما أخفاه عنها .هل للكتابة معنى
ّ
إن لم يقرأها أحد؟ أو باألحرى إن لم
يقرأها الجميع؟
ن��دوة «ب�ين قلقني :ال�ب�ق��اء أم ال��رح�ي��ل» مع
كيتي م��ارس ودان��ي الفريير ،إدارة ريتا
باسيل 18:00 :مساء 8ت( 2نوفمبر) ــ
SALLE B
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قضايا المشرق

حوران الكبرى أو شرق األردن حفرية أنثربولوجية

ّ
ّ
جنوبي دمشق إلى معان الشامية ،منطقة واحدة تمثل أحد
من
مجتمعات املشرق العربي :حوران الكبرى أو ديرة األنباط ومملكة بترا
أو ديرة الغساسنة وملجأ األمويني أو شرق األردن.
اع�ت�ب��ارًا م��ن منتصف ال �ق��رن ال�ت��اس��ع ع�ش��ر ،ب��دأ
العثمانيون سلسلة من اإلج��راءات الهادفة إلى
ت��أم�ين منطقة ش��رق األردن ،ال�ت��ي أظ�ه��ر غزوها
( )1833م��ن قبل إب��راه�ي��م باشا اب��ن محمد علي
ب ��اش ��ا ،ح ��اك ��م م �ص ��ر ،م��وق �ع �ه��ا االس �ت��رات �ي �ج��ي
ب��ال �ن �س �ب��ة إل� � ��ى أم� � ��ن ب �ل ��اد ال � �ش � ��ام وال � �ح � �ج ��از،
وخ �ص��وص��ًا ت��أم�ين ط��ري��ق ال �ح��ج ال �ش��ام��ي امل � ّ�ار
ح �ك �م��ًا ف ��ي األراض � � ��ي األردن � �ي� ��ة ،وال� ��واق� ��ع تحت
رحمة القبائل البدوية ،التي طاملا ه��ددت هيبة
ّ
بالتعرض لقوافل الحج التي
الدولة العثمانية
ُع ّد تسييرها وحمايتها واجبًا دينيًا وسياسيًا
رئيسيًا للسلطان .وكان درء املخاطر عن الحجاج
يتطلب تسديد ّ
خوة سنوية للقبائل التي تنازع
الدولة ،وتتنازع في ما بينها ،على السيادة على
طريق الحج.
خطة العثمانيني س��ارت ف��ي ات�ج��اه�ين :تكوين
اإلدارات املحلية في إربد ( )1851ثم في السلط
( )1861ث� ��م ف� ��ي ال � �ك� ��رك ( )1893ون� �ش ��ر ق ��وى
األم��ن ،وتشجيع االس�ت�ق��رار ال��زراع��ي م��ن خالل
ت��وف�ي��ر ال�ح�م��اي��ة ل �ل �ق��رى ،وال� �ش ��روع ف��ي إن�ش��اء
ق� ��رى ف�ل�اح �ي��ة ج ��دي ��دة ع �ل��ى ط ��ري ��ق ال� �ح ��ج م��ن
خ�ل�ال ن �ق��ل م �ه��اج��ري��ن م��ن ال �ق �ف �ق��اس ل�ت��أس�ي��س
أو تعزيز ق��رى زراع�ي��ة في عمان ووادي السير
وجرش والرصيفة والزرقاء وصويلح وناعور،
اس �ت �ق �ط��ب ب �ع �ض �ه��ا ف�ل�اح�ي�ن وب � � ��دوًا م�ح�ل�ي�ين
ل�ل�اس� �ت� �ق ��رار ،أو م� ��ن خ �ل��ال ت �ش �ج �ي��ع ه �ج ��رات
داخ �ل �ي��ة ك��ال�ت��ي ق��ام��ت ب�ه��ا ع�ش��ائ��ر ك��رك�ي��ة إل��ى
م ��أدب ��ا وم ��اع�ي�ن ،أو اس �ت �ق��رار ع �ش��ائ��ر سلطية
ف��ي ال�ف�ح�ي��ص وص��اف��وط وال��رم�ي�م�ين ون��اع��ور،
أو ال �س �م��اح ل �ع��ائ�لات م�ص��ري��ة ب��االس �ت �ق��رار في
س �ح ��اب أو ح �ت��ى ب ��دع ��م اس �ت� �ث� �م ��ارات زراع� �ي ��ة
مكثفة كما ف��ي ال �ي��ادودة وب�ع��ض مناطق بني
صخر ،اعتمادًا على فالحني من فلسطني.
شهدت البالد نهضة في اإلنتاج الفالحيّ ،
حولت
واق��ع امل�ج�م��وع��ات السكانية م��ن ال �ب��داوة وشبه
ال�ب��داوة إل��ى االس�ت�ق��رار وشبه االس�ت�ق��رار نصف
ال �ف�ل�اح��ي ن �ص��ف ال � �ب� ��دوي .وت� �ك � ّ�ون ف��ائ��ض في
املنتجات الزراعية اتجه نحو التصدير لألسواق
الخارجية ،ونشأ عن ذل��ك وف��ود وان��دم��اج فئات
اجتماعية جديدة من التجار والحرفيني الذين
ق ��دم ��وا ل �خ��دم��ة م �ج�ت �م��ع ب� ��دأ ي �ت �ح��رر م ��ن ن�م��ط
االكتفاء الذاتي ويغتني نسبيًا ويرنو إلى تلبية
احتياجات جديدة .من جهة أخرى ،أدى الوضع
الجديد ّإلى ظهور االتجاه إلى التعليم النظامي
ال ��ذي وف��رت��ه ،ب��داي��ة ،م��ؤس�س��ات كنسية واف ��دة.
ويمكننا القول إن املجتمع األردن��ي الحديث قد
ت��أس��س ف��ي تلك ال�ف�ت��رة ب��ال��ذات ،أي اع�ت�ب��ارًا من
منتصف القرن التاسع عشر ،وانعكست عملية
ال �ت��أس �ي��س ت �ل��ك س �ي��اس �ي��ًا ف ��ي خ �ط��ة ع�ث�م��ان�ي��ة
( )1878إلق ��ام ��ة والي � ��ة خ��اص��ة ب��امل �ن��اط��ق ال�ت��ي
ّ
تشكل األردن الحالي ُسميت في الخطة «والي��ة
عمان» أو «معمورة الحميدية».
ال ي��زال املنسف (ذل��ك الطبق البسيط ّ
املكون من
ّ
املطهو باللنب املخيض
لحم الخروف أو الجدي
أو ب�م��ري��س ال�ج�م�ي��د م��ع ج��ري��ش ال�ق�م��ح املفلفل
بمرق اللحم والسمن ـ وقد حل محله اليوم األرز
املفلفل امل��زي��ن ب��امل�ك�س��رات املقلية) س� ّ�ي��د امل��ائ��دة
األردن �ي��ة ،واألك �ل��ة األل ��ذ ل��دى األرادن � ��ة ،وال�ط�ع��ام
املعتمد في األعراس واملآتم واللقاءات العشائرية
تحول إلى طبق ُي ّ
والسياسية .ورغم أنه ّ
قدم في
مطاعم عامة أو ُيطهى ل�غ��داء العائلة أو عشاء
األص��دق��اء ،ف��إن��ه ل��م يفقد هالته األس�ط��وري��ة في
الثقافة الشعبية األردن �ي��ة .وق��د كانت العشائر
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ت �ت �ب��اه��ى ب � َس �ع��ة ال � �س� ��دور ال� �ت ��ي ت � �ق� � ّ�دم ع�ل�ي�ه��ا
ّ
ً
املناسف .يوضع َ،أوال ،الجريش املفلفل ثم ُيغطى
ّ
ويشرب
بالشراك ،ثم توضع فوقه قطع اللحم،
باللنب املطبوخ .وبعكس العادات الحالية ،كان
ّ
األرادنة يقطعون اللحم قطعًا صغيرة ،وذلك بما
يكفي أدوارًا عديدة من اآلكلني املتتابعني على
ّ
املنسف نفسه .وهو ما يدل على نزعة اقتصادية
ال إسراف فيها ،ويستلزم آدابًا في األكل سيأتي
الحديث عنها.
ل �ي ��س امل �ن �س ��ف م� �ج ��رد ط� �ب ��ق ،ب� ��ل ه� ��و ت�ك�ث�ي��ف
ث �ق��اف��ي ل�ش�خ�ص�ي��ة ش� ��رق األردن االق �ت �ص��ادي��ة
ّ
املبجل ،تقليديًا،
واالجتماعية .ففي هذا الطبق ـ
ك�ط�ع��ام ذي رم��زي��ة ثقافية ـ يتحد ع��امل��ان :عالم
ال �ب��داوة امل�س�ت�ق��رة (وم �ن��ه ل�ح��م ال �ض��أن وم��ري��س
اللنب الجميد والسمن) وعالم الفالحة البعلية
(ومنه عويص الشراك وجريش القمح أو البرغل
أو الفريكة).
وامل�ن�س��ف ل�ي��س طبقًا ب��دوي��ًا ب��ال�ت��أك�ي��د .ف�لا لنب
اإلبل صالح للخض والجميد والطبخ ،وال لحم
ال�ن�ي��اق ص��ال��ح ليطهى ف��ي ال�ل�بن ،ألن��ه ،ف��ي هذه
َ
الحالةّ ،
�ؤك��ل ،ب��ل َ
يطبخ لحم
يشد ويقسو وال ي�
ُ َ
�اء ،وي�س��ك��ب م��رق��ه على فتيت الخبز
النياق ب��امل� َ
الشراك ،ويوضع فوقه اللحم املسلوق .وهذا هو
الثريد املشهور عند العرب.
املنسف هو تكثيف للتركيب االجتماعي األردني
التقليدي الرئيسي املنسوج من عشائر نصف
ب ��دوي ��ة ـ ن �ص��ف فل��اح �ي��ة (ب� ��األس � ��اس :م��زارع��ي
ح�ب��وب وم��رب��ي ض��أن وم��اع��ز) ه�ن��ال��ك ،بالطبع،
ان��زي��اح��ات ب��دوي��ة (ي��رب��ون اإلب��ل أي�ض��ًا .وه��و ما
ي�س�م��ح ل�ه��م ب�م�س��اح��ة ت �ح� ّ�رك أوس� ��ع) وف�لاح�ي��ة
(يزرعون البساتني والخضروات ويربون البقر
والدجاج أيضًا كما ،تحديدًا ،في الشمال األكثر
اقترابًا من عالم الفالحني).
ينقل الدكتور يوسف غوانمة عن مصادر أصلية
«أن املنسف كان من األكالت الشائعة في الفترة
اململوكية ( )...ومن الطريف أن األرادن��ة ،في تلك
ال �ف �ت��رة ،ك��ان��وا ي�س�ت�خ��دم��ون األرز ،إل ��ى ج��ان��ب
البرغل ،في إعداد املنسف .وربما كان ذلك بسبب
ازده��ار الصالت السياسية والتجارية ،وقتذاك،
مع الديار املصرية» (يوسف غوانمة« ،التاريخ
الحضاري لشرقي األردن في العصر اململوكي»،
 ،1982ط ،2دار الفكر الحديث ّ
بعمان).
ال ��رش ��وف (م ��ن م��ري��س ال �ل�بن ال�ج�م�ي��د وج��ري��ش
ال�ق�م��ح وال �ع��دس وال�س�م��ن ال�ح�ي��وان��ي وال�ب�ص��ل)
ال� �ط� �ب ��ق ال� �ي ��وم ��ي ال� ��واق � �ع� ��ي ف� ��ي ش� � ��رق األردن
التقليدي ،أبلغ في التعبير عن ذلك االتحاد بني
عاملي البداوة املستقرة والفالحة .لكنه ،كعشرات
األط� �ب ��اق ال �ت��ي ت �ق��وم ع �ل��ى امل� ��زج ب�ي�ن م�ش�ت�ق��ات
اللنب ومشتقات القمح ،يفتقر إلى الرمزية التي
أح��اط��ت ب��امل�ن�س��ف ال ��ذي ل��م ي�ك��ن ُي�ط�ه��ى إال في
احتفال كبير ،وفي حاالت محددة احتفالية مثل
استقبال الضيف البعيد امل�ه��م وت��دش�ين البيت
الجديد والوالدة والفرح والترح.
البشر هم أبناء األرض .وتضاريس شرق األردن
ّ
ه ��ي ال �ت ��ي ش��ك �ل��ت امل �ج �ت �م��ع امل �ح �ل��ي ع �ب��ر آالف
ّ
السنني .حركات أرضية عنيفة أدت إلى التصدع
ال �غ��وري ،ورف�ع��ت س�لاس��ل م��ن الهضاب العالية
ال�ت��ي ت�ح��ول��ت إل��ى ج��زي��رة رط�ب��ة م��ن امل��رت�ف�ع��ات
ّ
ت �ط��ل ع �ل��ى ش��اه��ق م ��ن ال� �ج ��روف غ��رب��ًا ب��ات�ج��اه
وادي األردن ووادي عربة ،وتتهادى ،بانسياب،
إل��ى الصحراء املفتوحة ش��رق��ًا ،تفصلها ودي��ان
داخ� �ل� �ي ��ة ل ��م ت ��ؤث ��ر ع �ل��ى ب �ن �ي �ت �ه��ا امل �ت �ص �ل��ة م��ن
الهضاب العالية الرطبة.
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الدراسات اللغوية اللهجوية ،تشير إلى وحدة املنطقة التي تسود
فيها اللهجة الحورانية من جنوبي دمشق حتى حدود البلقاء
الجنوبية ،لتبدأ من بعدها شقيقتها اللصيقة اللهجة املؤابية.
تشابكت األن�م��اط الفالحية وال�ب��دوي��ة ،وتكثفت
في سيادة نمط موحد يتألف من زراعة الحبوب،
وخ �ص��وص��ًا ال �ق �م��ح (وإع� � ��داد وح �ف��ظ مشتقاته
للغذاء كالطحني والجريش والبرغل والفريكة)،
وت ��رب� �ي ��ة األغ � �ن � ��ام ،وم �ع��ال �ج��ة ت ��دف ��ق ال �ك �م �ي��ات
ال �ض �خ �م��ة م ��ن ال �ح �ل �ي��ب ف ��ي امل ��وس ��م ال��رب �ي �ع��ي
م��ن خ�ل�ال ت�ح��وي��ل ال�ح�ل�ي��ب إل ��ى س�م��ن وج�م�ي��د.
وهنالك ،بالطبع ،منتجات أخرى عديدة ،تدخل
في التقليد الغذائي ،بعضها أساسي كمنتجات
الكروم والنباتات البرية والخضروات واملقاثي،
والبيضاء،
وبعضها ثانوي كاللحوم الحمراء
َ
وبعضها م��وق��وت ف��ي موسمه فقط ـ ال ُيحفظ ـ
كاأللبان والزبد والقشدة.
ال�ح�ب��وب وال�ح�ل�ي��ب ه�م��ا ع�م��اد امل�ط�ب��خ األردن ��ي
التقليدي .ومنهما تتنوع املائدة ،أطباقًا عديدة،
ومنها الطبق االحتفالي ،املنسف املحاط بهالة
ميثولوجية ،وخصوصًا أن��ه يرتبط بالذبائح.
وال ذب�ي�ح��ة ،ف��ي التقليد ال �غ��ذائ��ي األردن � ��ي ،من
دون ميثولوجيا املناسبات الحياتية ،كالزواج
وال � � ��والدة وال ��وف ��اة وال �س �ك��ن إل� ��خ .ل �ك��ن ف��ي قمة
املناسبات امليثولوجية ،تأتي الضيافة.
ّ
ك��ل م�ن��اح��ي ال�ح�ي��اة االق�ت�ص��ادي��ة واالجتماعية
وال �ث �ق��اف �ي��ة ل�ل�م�ج�ت�م��ع ن �ص��ف ال� �ب ��دوي ـ نصف
ال� �ف�ل�اح ��ي ،ي �م �ك��ن ت �ك �ث �ي �ف �ه��ا ف� ��ي م �ي �ث��ول��وج �ي��ا
الضيافة .فالضيف ليس هو الشخص الزائر ،بل
هو تجسيد لزيارة املطلق إلى املطلق في املطلق.
الضيف هو «ضيف الله» ،والضيافة ضرب من
عبادة.
ال�ض�ي��اف��ة ،ك�م��ا الح��ظ ج��اك دري� ��دا ،ه��ي «ق��ان��ون
ّ
بالغلو؛
إنساني مطلق وغ�ي��ر م�ش��روط ويتسم
ْ
أن نعطي للقادم كل م��أواه وذات��ه وخصوصيته
وخصوصيتنا من غير أن نطلب منه اسمه وال
ً
مقابال» ،إنما في «تناقض (مستمر ومستحيل)
م ��ع ق ��وان�ي�ن ال �ض �ي��اف��ة ذات � �ه� ��ا» ال� �ت ��ي ت�ج�ع�ل�ه��ا

ال يزال المنسف الطعام
المعتمد في األعراس
والمآتم واللقاءات العشائرية
والسياسية
مشروطة بتفصيالت معقدة».
ف��ي ه ��ذا ال �ت �ن��اق��ض ت�ن�ك�ش��ف ال �ض �ي��اف��ة (ن�ص��ف
ال �ب��دوي��ة ـ ن�ص��ف ال �ف�لاح �ي��ة) ال ع��ن أع� ��راف ك��رم
ن�ب�ي��ل ،ب��ل ع��ن شبكة ع�لاق��ات ت�ن�غ��رس ماديتها
بصالبة في مجمل عملية إنتاج الحياة نصف
البدوية ـ نصف الفالحية ،وإعادة إنتاجها .لكن
اإلنسان ،بالطبع ،يهرب من ثقل الشروط املادية
إلى رهافة املطلق وتالوين الثقافة الروحية.
م��ن س��وء ح��ظ دري��دا أن��ه ل��ن ي�ك��ون بإمكانه بعد
أن يطلع على غنى التجربة اإلنسانية للضيافة
ك �م��ا ت�ج�ل��ت ف ��ي م�ج�ت�م��ع ع��رب��ي ع �ش��ائ��ري غير
منقسم طبقيًا وم�ه� ّ�ج��ن ب�ين ال �ب��داوة وال�ف�لاح��ة.
ل �ك��ان��ت ت �ل��ك ال �ت �ج��رب��ة ق ��د أس �ه �م��ت ف ��ي تعميق
أسئلته الفلسفية بشأن الضيافة.
ال �ب��دوي ـ ال�ك��ام��ل ال �ب��داوة ـ ليس مضيفًا إال في
ش� ��روط م� �ح ��ددة .إن ��ه م �ق��ات��ل ب��ال��درج��ة األول� ��ى.
َ ُ
وج� َ�م��ل ��ه ل �ي��س وس �ي �ل��ة إن� �ت ��اج ،ب��ل وس �ي �ل��ة نقل
يمكنها أن تحمله وتمنحه القدرة على الحياة
داخل الصحراء التي تحميه من مطاردة الجند.
البداوة عالقة سياسية ّ
تؤمن مستلزمات حياة
البدوي .وضيافة البدوي يمكن فهمها في سياق
ه ��ذه ال �ع�لاق��ة ف�ح�س��ب؛ أي ك�ن�ظ��ام م��ن ال �ش��روط
امل ��راف �ق ��ة وال�ل��ازم� ��ة ل �ل �ع�لاق��ة ال �س �ي��اس �ي��ة داخ ��ل
ال�ب��داوة نفسها ،وليس خارجها ،حيث الخارج
(ال �ف�ل�اح��ون وال ��دول ��ة) ه��و ال�ج�ه��ة ال �ت��ي ت�ت�ن��ازل
ّ
املحصلة
للبدوي عن قسم من الثروة املنتجة أو
من املنتجني ،لقاء تالفي الحرب.
الفالح هو اآلخ��ر ليس مضيفًا باملعنى املطلق.
إن م�ب�ل��غ ك��دح��ه ،امل �ه��دد م��ن ال�ط�ب�ي�ع��ة وال��دول��ة
وال� �ب ��داوة ،ب��اس �ت �م��رار ،ل �ق��اء ح �ي��اة م��ن ال�ك�ف��اف،
تدفعه إلى الحرص .الحرص هو أساس الثقافة
اإلنتاجية للفالح ال�ك��ادح ال�ح��ذر املتشكك ال��ذي
ال يضمن ل��ه ش�ق��اؤه ف��ي العمل املضني ،نتائج
ّ
ومعرضة للخطر.
أكيدة ،بل محتملة

ل �ك��ن ،م � ��اذا إذا اس �ت �ق� ّ�ر ال� �ب ��دوي ف ��ي م��رت�ف�ع��ات
وودي��ان زراع�ي��ة على سيف ال�ص�ح��راء ،كما هو
ح ��ال ش ��رق األردن؟ س ��وف ي�ت�خ�ل��ى ع��ن ال� َ�ج� َ�م��ل
ّ
يتحول
ويفلح األرض وي��رع��ى ال�غ�ن��م ،لكنه ل��ن
إل ��ى ف�ل�اح أب� � �دًا .ف �م��ا دام م �ه��ددًا م��ن ال �ص �ح��راء
امل � �ح� ��اذي� ��ة ب� ��اس � �ت � �م� ��رار ،س �ي �ح �ت �ف��ظ ب �س�ل�اح��ه
وبعضوية املنظمة السياسية املقاتلة التي هي
ال�ع�ش�ي��رة ال�ق��ائ�م��ة ع�ل��ى نسيج معقد م��ن ق��راب��ة
ال ��دم وال�ن�س��ب وال�ت�ح��ال�ف��ات .وب �ق��در م��ا يحتاج
إل��ى عضوية ال�ع�ش�ي��رة ،فسيخضع لشروطها؛
ْ
ف�ل�ا ُم��ل �ك �ي��ة ف ��ردي ��ة خ��اص��ة ل�ل��أرض ال �ت��ي تظل
ّ
ْ
ُملكًا جماعيًا ،وال تحلل م��ن ال�ت��زام��ات العالقة
السياسية م��ع القريب والحليف ،وال تخل عن
ث�ق��اف��ة ال �ق �ت��ال ،وال خ �ض��وع ف ��ردي ل �ل��دول��ة ،وال
خ��وف على ال��ذات والعائلة م��ن الفشل والجوع
في ظل نظام تضامني.
النسبة الغالبة م��ن األردن�ي�ين ه��ي ذل��ك البدوي
ال ��ذي ت �ح� ّ�ول منتجًا ف�لاح�ي��ًا ،وب�ق��ي ع�ض�وًا في
عشيرة .إنه نصف ب��دوي ـ نصف ف�لاح ،متحرر
من االشتراطات البدوية والفالحية معًا .وهكذا،
س �ي �ك��ون ل��دي �ن��ا امل �ض �ي��ف امل �ن �س �ج��م م ��ع ق��ان��ون
الضيافة املطلق .رجل حر يملك غذاءه وشرابه،
ّ
مستقره ال�ق��روي إل��ى ع��زب ن��اء ع��ن بيته
ي�غ��ادر
�رم ل��دوال�ي��ه وتينه
�
ك
أو
�
ع
�زر
�
ل
�ل
�
ق
�
ح
�ي
�
ف
�م،
ال��دائ�
�هِ
ٍ
ٍ
ً
مرعى لغنمه .هنا ،حيث يقيم في مصفوفة
أو
م��ن ال�ح�ج��ارة الغشيمة ي��دع��وه «ق �ص �رًا» أو في
َ
ك�ه��ف أو ف��ي خ�ي�م��ة ،وح �ي �دًا َع ��زب ��ًا ،س ��وف ت�م� ّ�ر
ب��ه لتلقى الضيافة .الضيافة ،ف��ي ه��ذه الحالة،
ليست خ�ي��اره .إنها واج�ب��ه املحتم امل��ؤك��د ال��ذي
ال فكاك منه ،إزاء الغريب .إنه ،وقد تموضع في
ْ
ً
وأعد ّ
ّ
عدة اإلقامة في الخالء ،موئال
ِعزب للعمل
ً
ٌ
منذور كليًا لكي يكون مضيفًا.
ومأكال ومشربًا،
ليس بمستطاعه أال يكون مضيفًا ،وليس على
الغريب ّ
املار أن يسأله الضيافة أو حتى أن يخطر
لاّ
ف��ي ب��ال��ه أ يلقى ال�ت��رح��اب األك�ي��د م��ن مضيف
مطلق ،يد الله هي التي صاغته كمضيف ليس
له خيار .ليس كريمًا ،بل هو موجود ،هنا واآلن،
لكي يستضيف الغريب امل� ّ�ار في خالء ال يتركه
الله بال مستراح أو نار أو طعام أو شراب ،لدى
ّ
ّ
مضيف هو املسمى املعزب  -املعزبني.
ّ
امل �ع��زب ـ امل �ك� َّ�رس للعمل ف��ي ال �ع��زب ـ ال ُي �ع� َّ�رف
ب�ع�م�ل��ه أو ب �ش��روط ع�م�ل��ه ،ول�ك�ن��ه ي�ت�م��اه��ى مع
ك��ون��ه امل �ض �ي��ف ال �خ��اض��ع الش �ت��راط��ات وظ�ي�ف��ة
ّ
والكلي الجودّ ،
الرحب املراح
يعاندها،
مطلقة ال ُ
وال�ص��در ،وامل�ل� َ�ه��م ّبكرم اللسان ،بالبشر يطفح
من وجه مأمور بتلقي عيون الضيف بعبودية
الضيافة« .وإني ُ
لعبد الضيف ،»...هذا ما ُي ّ
سمى
«املالقاة».
َ
العزب
تغدو هذه الوضعية مطلقة ،باالنتقال من ِ
إل��ى امل�س�ت�ق� ّ�ر .فاملضيف ،ف��ي منزله ال��دائ��م ،هو
ّ
ّ
معزب أيضًا .وحاملا يحل الضيوف يصبح أهل
ّ
البيت معزبني ،بل تنتقل الوضعية إلى الزوجة،
ّ
فهي معزبة لزوجها .وفي ذلك معنيان :أن بيت

رأي
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في ثقافة البدو ـ الفالحين
وتشكل اللهجتان عائلة لغوية واحدة ،تعكس وحدة التكوين
االجتماعي التاريخي ،الظاهر ،حتى منتصف القرن العشرين ،في
تراث اإلنتاج البدوي ـ الفالحي ،وعادات الغذاء والضيافة التي درسها

ّ
مؤلف ضخم للزميل ناهض حتر (بمشاركة أحمد أبو ّخليل وفريق من
الباحثني) ،ويصدر في بيروت قريبًا تحت عنوان« :املعزب ّرباح» .ننشر
ههنا مقدمة الكتاب للزميل حتر.

املجتمع
األردني
الحديث
تأسس اعتبارًا
من منتصف
القرن التاسع
عشر (أرشيف)
الزوجية هو بيت الزوجة ،وأن زوجها ّ
مكر ٌم في
جنباته كضيف ،وله ،إضافة إلى حقوق الزوج،
ح �ق��وق ال�ض�ي��ف أي �ض��ًا! ل�ك��ن امل� ��رأة ال �ت��ي ت��راف��ق
الرعاة أو الحراثني ،في العزب ،لتطهو طعامهم،
ّ
عزبية وجمعها عزبيات.
تدعى
ّ
ول �ك��ن ،ل � َ�م ي �ك��ون امل �ع��زب ـ امل �ض �ي��ف ،راب �ح��ًا ،بل
ً
ّ
رباحًا؟ إنه ،كذلك ،ألنه ،أوال ،يستجيب للواجب
املطلق ،يربح الضيف ويربح كرامته اإلنسانية
في مجتمع يلتئم على الضيافة .ثم إن��ه يربح،
ثانيًا ،التكريم املعنوي ،وثالثًا ،التكريم الفعلي
ح�ين ينقلب ب ��دوره إل��ى ض�ي��ف ،ليس على أمل
السداد ،ولكن في سياق مطلق أيضًا.
ّ
على مستوى عملي ،يربح امل�ع��زب ،إط�ع��ام أهل
بيته وع��زوت��ه وج�ي��رت��ه .فالضيافة ه��ي إح��دى
املناسبات املعدودة التي ُت َ
ذبح فيها الخراف في
اق�ت�ص��اد إن�ت��اج��ي يتعامل م��ع ال�ح�لال كوسيلة
إلن �ت��اج ال�ح�ل�ي��ب وم�ش�ت�ق��ات��ه م��ن ج�م�ي��د وسمن
(وأي �ض��ًا ال�ص��وف وال�ش�ع��ر) وكسلعة ن�ق��دي��ة ،ال
كموضع استهالك .األرادن��ة ليسوا آكلي لحوم،
الحليب والقمح .ولذلك،
ومائدتهم تقوم على
ْ
ّ
فإن ذبيحة الضيفّ ،
للمعزبني َ
ومن
تعد َمغنمًا
حولهم بوصفها احتفاال بأكل اللحم.
وف��ي تقصينا ل�ل�ع��ادات اإليمانية الشعبية في
شرق األردن ،وجدنا أن الذبيحة كانت أهم من
ّ
التقرب
الصالة للتعبير عن البعد اإليماني من
لله وأنبيائه وأوليائه ،ودرء الشرور واملصائب،
واستنزال الرحمة.
وت��رت �ب��ط ال��ذب��ائ��ح ،ع �ن��د األرادن � � ��ة ،ب�م�ن��اس�ب��ات
م � � �ح� � ��ددة ،ت� ��وض� ��ح أغ� ��راض � �ه� ��ا امل �ي �ث��ول��وج �ي��ة
ب�ص��راح��ة .وق��د حصر ال�ع�لام��ة روك��س ب��ن زائ��د
العزيزي ـ ال��ذي تدين ل��ه ه��ذه املقدمة بالكثير ـ
مناسبات الذبائح في شرق األردن ،كاآلتي:
ف ��ي امل �س �ك��ن :ذب �ي �ح��ة ال �ع �ق��د .والح � �ق ��ًا ،ذب�ي�ح��ة
ال� �ب ��اط ��ون ،ذب �ي �ح��ة ال �ص� ّ�ب��ة (ل � ��دى ص �ب��ة سقف
البيت )،ذبيحة البيت = ذبيحة ال��دار = ذبيحة
ال�ع�ت�ب��ة .ل ��دى ال�س�ك��ن ف��ي م �ن��زل ج��دي��د ،ذبيحة
الجيرة للجار الجديد.
ف��ي ال��زراع��ة :ذبيحة الحصيدة ،ذبيحة البيدر،
ُ
ذبيحة الجورعة  -عند نهاية الحصيدة تترك
ُ
وت� َ
�ذب��ح لهم ذبيحة،
ب��واق��ي م��ن ال ��زرع ل�ل�ف�ق��راء،
ذبيحة الطاحونة.
ف��ي ال �ع��رس :ذب�ي�ح��ة ال �ج��اه��ة ،ذب�ي�ح��ة ال �ف��اردة،
ذب�ي�ح��ة ال �ق��رى ـ ال��دخ �ل��ة ،ذب�ي�ح��ة ال � � ّ
�زوارة ـ ل��دى
زيارة العروس ألهلها.
امل �ي�لاد واألوالد :ذب�ي�ح��ة ال��ول��د ،ذك� �رًا أو أن�ث��ى.
وتسمى عقيقة ،ذبيحة الطهور عند املسلمني
وذبيحة العماد عند املسيحيني.
الغنم والحليب :ذبيحة الغنم ـ القرينية ،ذبيحة
السعن أو السقا.
امل �ع��ام�لات :ذب�ي�ح��ة ال �ش��راك��ة ،ذب�ي�ح��ة ال�ص�ف��اح،
ذبيحة الكسب.
ال ��دي ��ن وامل� �ع� �ت� �ق ��دات :ذب �ي �ح��ة ال �ض �ح �ي��ة (ع �ي��د
األض � �ح� ��ى) ،ذب �ي �ح��ة س �م ��اط ال �خ �ض ��ر ،ذب�ي�ح��ة

س �ل �ي �م��ان ب ��ن داه� � ��ود ،ذب �ي �ح��ة دان� �ي ��ال ،ذب�ي�ح��ة
ّ
الحلية ،ذبيحة النذر.
املوت :ذبيحة القبر ،لدى دفن امليت.
الفرس :ذبيحة الفرس ،عند شرائها.
الضيف :ذبيحة الضيف.
ف �ل �ل��ذب �ي �ح��ة ،إذًا ،ب �ع��د م �ي �ث��ول��وج��ي ص��ري��ح أو
َ
مضمر .ومن مالمح هذا البعد ،أن رأس الذبيحة
َ
ي��وض��ع على املنسف ف��ي وض��ع إع�لان ال�ف��رح أو
ال�ح��زن ،فيكون ف��ي األع�ل��ى مرفوعًا ف��ي األف��راح،
ومعكوفًا هابطًا في األتراح.
وف ��ي ت�ق�ص�ي�ن��ا ل �ل �ع��ادات اإلي �م��ان �ي��ة ال�ش�ع�ب�ي��ة،
وجدنا أن الذبيحة تحتل املوقع املركزي فيها،
قبل الصالة والصيام.
وب � �م ��ا أن م� �ن ��اس� �ب ��ات ال� ��ذب� ��ائ� ��ح م��وس �م �ي��ة أو
مرتبطة بأحداث محدودة التكرار ،ف��إن ذبيحة
ً
الضيف هي األكثر احتماال وتكرارًا ،وال ترتبط
بموسم وال بحدث .الضيافة ،هنا ،هي املناسبة
ّ
وال�ح��دث .وه��ي تأتي كجائزة للمعزبني الذين،
بقيامهم ب��واج��ب ال�ض�ي��اف��ة ،ي��رب�ح��ون مناسبة
أخرى للذبيحة وتناول اللحوم.
إال أن ه�ن��ال��ك َم��ن ي�ت�ه� ّ�رب م��ن ق��ان��ون الضيافة
املطلق ،فيسقط أخالقيًا واجتماعيًا ،ويسمى
«عدومًا» من العدم  ،فكأنه غير موجود ـ ويغدو
م�ض��رب��ًا للمثل ال�س�ي��ئ ال ��ذي ي�ت�ح��اش��اه ال��رج��ل
الغانم:
ما هو اللي َ
للم َره يقول حيذور
ال تذكريني لن كان طارش لفانا
أي ليس ذلك الذي يقول لزوجته أنكري وجودي
ّ
إذا جاءنا ضيف عابر .ولفى :حل ضيفا ،وامللفى
املنزل واإلقامة .وبينهما ،كما هو واضح ،رابط
يتعلق بالضيافة .فاملنزل للضيوف.
وللضيوف حقوق أساسية ،معنوية وم��ادي��ة،
ح� �ت ��ى ل � ��و ك � ��ان � ��وا ع� �ل ��ى خ� �ص ��وم ��ة أو ع� � ��داوة
ّ
ّ
م ��ع امل � �ع� ��زب .وم� ��ن ح �ق��وق ال �ض �ي ��وف :ال �ت �ه��ل��ي
وال� �ت ��رح� �ي ��ب ،ورب � ��ط ال �خ �ي ��ل ،وت �ق ��دي ��م ال �ع �ل��ف
ل�ه��ا ،وب�س��ط ال�ف��راش ،وتقديم ال�ق�ه��وة ،وتقديم
الطعام ،واإلك��رام ،وامل�س��اواة بني الضيوف في
اإلع� � ��زاز ،وت�ل�ب�ي��ة ال �ط �ل��ب ،وق �ب��ول االس �ت �ج��ارة
والدخالة والطنابة.
الضيف ،عند األرادن ��ة ،أم�ي��ر إذا أق�ب��ل ،ل��ه إك��رام
األم� �ي ��ر ،وأس �ي��ر إذا ج �ل��س ،ف �ه��و م �ل��زم ب ��األدب
وال�ح�ش�م��ة وال�ت�م�ث��ل ب��ال �ع��ادات وال�ق�ي��م امل��رع�ي��ة
في املجلس والكالم والطعام ،وشاعر إذا رحل،
يلهج بمديح املعزبني ملا القاه من حفاوة.
ّ
ّ
ي �ق� ّ�دم امل �ع��زب ،ال�ق�ه��وة للضيف ح��امل��ا ي �ح��ل ،ثم
الطعام بغض النظر عن ساعة حضوره ،ويكون
م��ن ح��واض��ر ال �ب �ي��ت ،ع �ل��ى أن ي��ذب��ح ل��ه وي��ول��م
ويدعو األهل والجيران ملشاركة الضيف ،طعام
ّ
امل �ن �س��ف .وح�ي�ن ي��دع��و امل �ع��زب ال�ض�ي��ف ل�لأك��ل،
ي�ل��زم��ه األدب ،االع� �ت ��ذار ع��ن ال�ت�ق�ص�ي��ر ،ف�ي�ق��ول:
«اعذرنا من القصور»!
ي �ق� َّ�دم ال �ض �ي��ف ع �ل��ى س � ��واه ،وم �ع��ه ك �ب��ار ال�س��ن
ّ
والقدر ،وال يبدؤون األك��ل ،حتى يسمح املعزب

بالقول« :سموا بالرحمن على واجبكو».
ّ
وللمعزب إزاء اآلخرين ما يسمى «حق امللحة»،
أي االع�ت��راف املعنوي بالحماية الشاملة التي
ّ
يسبغها امل�ع��زب على ضيفه ،ف�لا ُي�ه��ان األخير
ّ
ُ
وال ُيطلب وال ي��ؤذى ،ما دام في ضيافة املعزب.
ومالح يمالح ـ رغم أنها تشير ،في األص��ل ،إلى
الحليب ،وهو من معاني امللح ـ هو َمن أكل لقمة
أو ش��رب لبنًا أو م� ً
�اء ف��ي ب�ي��ت ،فيملك ،عندها،
حق الحماية من قبل صاحب البيت .وال ينتهي
هذا الحق إال حينما يمالح الضيف ،بيتًا آخر.
لكن البيوت ال تتبارى في الضيافة .فاملناصاة
في الكرم مذمومة ،ألنها ّ
تمس مبدأ املساواة.
ّ
لألخوة .ولذلك ،ال يؤاكل الرجل
واملؤاكلة إعالن
زوج�ت��ه ،فهي تصبح ،بذلك ،أختًا له ال تحل له
زوج��ة .وليس ذلك من قبيل التمييز ضد املرأة،
ّ
ف��ال��رج��ل ي��ؤاك��ل أخ �ت��ه ،ول�ك�ن��ه ي ��دل ع�ل��ى عقيدة
عميقة في ّ
أخوة املشاركة في األكل.
ّ
وأس� ��وأ م��ا ي�ف�ع�ل��ه امل� �ع ��زب ،ب��امل �ق��اب��ل ،ه��و إك ��رام
بعض الضيوف ْوإهمال بعضهم .يقول الشاعر:
ّأول َ
الس ْبع التلوف
ْ
ْ
ضيوف عن ضيوف
عزلك
ٍ
وال�س �ب��ع ال�ت�ل��وف ه��ي ال �ع ��ادات ال�س�ي�ئ��ة املتلفة
للكرامة اإلنسانية.
ّ
املعزب ال يأكل ،بل يخدم .وقبل ذلك وبعده ،هو
ّ
ٌ
ملزم باألدب املرافق للضيافة ،فيحدث الضيف
ب �م��ا ت �م �ي��ل إل �ي��ه ن �ف �س��ه ،وال ي �ش �ك��و ال ��زم ��ن في
ح�ض��رت��ه ،وال الفقر وال امل ��رض ،وال ينعس وال
يتثاءب أو يغضب لشأن من الشؤون.
ّ
ّ
إال أن على الضيف واجبات أيضًا .فال يستغل
ُ
لحز ،أي يقيم رغمًا عن
قانون
الضيافة ،لكي ي ْ ِ
ّ
رغبة املعزب ،فيصبح ُ(مل ِحزا وملحزة) .ولذلك،
ّ
ّ
املخم».
يقال« :ضحكة السن بتجيب الضيف
ّ
للشر ،زي��ارة امل��رأة الحائض
وأج�ل��ب الضيوف
ل �ل �م��رأة ال �ن �ف �س��اء ق �ب��ل األرب� �ع�ي�ن .وت �س �م��ى ه��ذه

كل مناحي الحياة للمجتمع
ّ
نصف البدوي ـ نصف
الفالحي يمكن تكثيفها
في ميثولوجيا الضيافة
ال��زي��ارة «ك�ب�س��ة» .وال يستطيع الضيف ،رفض
ت �ن��اول ال �ط �ع��ام ح�ي�ن ي �ق��ال ل ��ه« :اف� �ل ��ح» .ذل ��ك أن
َ
ال �ف�ل�اح ال ُي �ل��ط��م .وم ��ن امل �ع �ي��ب ع �ل��ى ال �ض �ي��ف ـ
ُ َ
واآلكلني معه ـ أن يمس رأس الذبيحة ـ فيطلب
عندها للحق ـ أو أن يستخدم يده اليسار ،أو أن
يمد ي��ده إل��ى اللحم في أعلى املنسف أو اللحم
عند جاره .لكن الرجل الكريم الذي يقطع اللحم
م��ن أم��ام��ه ،ي��دف�ن��ه ت�ح��ت ال�ج��ري��ش ل�ي�ج��د اآلك��ل
الالحق شيئًا يأكله ،أو يعطيه للذي وراءه ممن
ي�ن�ت�ظ��رون ال �ط��ورة ال�ت��ال�ي��ة ع�ل��ى امل�ن�س��ف .ول��ذا
ُيقال« :اقعد وراه وانشد خاله» .فمن كان خاله
ّ
رديًا ال يتذكر صحبه ممن ينتظرون في الطورة
ال�ت��ال�ي��ة .وث�ل�ث��ا شخصية ال��رج��ل ،ع�ن��د األرادن ��ة
والعرب بعامة ،تعود ،سلبًا أو إيجابًا ،للخال.
َ
ويؤكل املنسف باليد بأصابع ّثالثة ،وفي وضع
ان�ت�ص��اب ال�ق��ام��ة ،وم��ن دون ل��ش (ك �ث��رة األك ��ل).
وذل��ك ،حفاظًا على ك��رام��ة املنسف ال��ذي يتمتع
َ
مضمر ،وكذلك حفاظًا على
بمعنى ميثولوجي
ُ َ
ج��ودت��ه ونظافته وكثرته ،حيث ي��ؤك��ل املنسف
على طورات متتالية من اآلكلني.
وعلى الضيف أال تصيب أصابعه في الغموس،
اآلدام ،وال ت�غ� ّ�م��س ال�ل�ق�م��ة ك�ل�ه��ا ف��ي اآلدام ،بل
طرفها ف�ق��ط .ول��ذل��ك ،ي�ق��ول ق��ان��ون الضيافة إن
ّ
ن �ق��ص ال �خ �ب��ز ع ��ار ع �ل��ى امل� �ع ��زب ،ب�ي�ن�م��ا نقص
الغماس عار على الضيف .ومن معايب الضيوف
َّ
َ
واآلك� �ل�ي�ن ،ال �ل� ْ�ه� َ�م��ط��ة (ال �س��رع��ة وع ��دم ال�ت��رك�ي��ز)
وال� �ف� �غ ��م (ل �ل �ّخ �ض��ار م �ح��دث��ًا ص ��وت ��ًا وم �ش �ه �دًا
منفرًا) وال�ل��غ (للنب بسرعة ول�ه��وج��ة) والفنش
(التغميس ب�لا أدب) واللشوطة (التعجل على
األك��ل الحار) والنفخ في الحليب واللش (كثرة
األك � ��ل) .وم �س��ح ال �ي��د ب �ط��رف ال �ص �ح��ن ،وإع� ��ادة
اللقمة أو بعضها بعد أخذها.
وم��ن ح�ق��وق ال�ض�ي��ف ،امل�ب�ي��ت ،إال إذا ك��ان رج��ل
البيت غائبًا .فللضيف على املرأة حقوق اإلكرام

والطعام ،القهوة والذبيحة واملنسف ،دون حق
امل �ب �ي��ت .وف ��ي ق � ��راءة ّل �ل �ت��راث ا ّل �ش �ف��وي ،نلمس
االح �ت �ج��اج ع �ل��ى امل �ل��ق �ح�ين (ل ��ق ��ح :ق� � ّ�دم ط�ع��ام��ًا
كثيرًا) ،فيقول الشاعر:
ْ
العفو! كيف القمح ما يقري الضيف
التمر من فوقيه سمن األشاوي؟
ّ
والقمح كناية عن الخبز وقد صنع منه املعزب
فتيتًا ووضع فوقه تمرًا وسمنًا.
ويفتح ه��ذا االح�ت�ج��اج ال�ب��اب أمامنا لكي نقرأ
بعض مالمح التفاوت االجتماعي وال��رد عليه
بالصبر والزهد .يقول الشاعر:
كوني صبورة على البال يا ّأم غانم
ّ
ْ
إبخوت
ْأو ال تحسبي كل الزمان
جرد على الوطا
فينا َمن ينام على
ْأو فينا َمن ينام فوق ٍإتخوتْ
ْ
ورايب
فينا َمن يشرب حليب
ْأو فينا ما يروى لنب ٍمكحوتْ
يعيش بالرغد والهنا
وفينا َمن
ْ
ْ
بكوت
ْأو فينا َمن يعيش كوت

وس �ن�ل�اح��ظ أن ال ��رغ ��د ،ع �ن��د األرادن � � � ��ة ،ي�ت�م�ث��ل
ف ��ي ال� �ن ��وم ع �ل��ى س ��ري ��ر وش � ��رب ال �ل�ب�ن ال ��راي ��ب،
ويشرب
بينما الفقير ه��و م��ن ينام على ال��وط��ا
ّ
ال�ل�بن امل�ك�ح��وت ،أي امل�ن��زوع ال��دس��م ،بعد خضه
واستخراج الزبد منه لصنع السمن وبيعه.
الزهد ،فيقول الشاعر:
ويدفع الفقر إلى ْ
أشرف املأكول العيش
ْ ّ
ْ
وإن كان يابس بله ْ
وأحسن امللبوس الخيش
ّ
لويش هذا كله؟
ً
أوج��د املجتمع التقليدي ،حلوال مقوننة فعالة
ملساعدة الفقراء بشرف في إطار سياق إنتاجي،
م��ن خ�ل�ال م�ن�ظ��وم��ة ال �ه �ب��ة امل �س �ت��رج �ع��ة .وه��ي،
ف��ي ال�ح�لال ،على ن�م��وذج�ين :ال�ع��دول��ة (جمعها:
ع��داي��ل) .وه��ي ال�ش��اة أو ع��دد م��ن ال�ش�ي��اه ت� َ
�ودع
لدى فقير مؤتمن فيستفيد من لبنها وسمنها
وص��وف�ه��ا أو ش�ع��ره��ا وم��وال �ي��ده��ا م��ن ال��ذك��ور،
بينما يضم اإلن��اث منها إل��ى العدولة األصلية
ال�ت��ي تظل ملكًا لصاحبها ال��واه��ب .ث��م ،هناك،
املنوحة (وجمعها :منايح) .وه��ي ش��اة أو ناقة
يسمح صاحبها ملحتاج بأن يرعاها ويستفيد
من لبنها.
وم��ن ع ��ادات م�س��اع��دة ال�ف�ق��راء ،ال�ج��ورع��ة .وهي
ت��رك قسم م��ن ال ��زروع ب�لا ح�ص��اد للمحتاجني،
يحصدونها ويدرسونها ويطحنونها لخبزهم.
وف��ي أش�ه��ر ال��رب �ي��ع ،تعتمد ال �ع��ائ�لات اع�ت�م��ادًا
كبيرًا على ما تمنحه لها ّالطبيعة من نباتات،
أصبح تمييزها وإعدادها فنًا متوارثًا .وبعضها
َ
َ
يؤكل نيئًا ،أو تعد منه السلطات أو ُيمزج باللنب
املقطوع ،لكن معظمها ُيحاس بالزيت أو السمن
ّ
مع البصل ،كالفطر والكما والعكوب والخبيزة.
ومن الطبيعة ،أيضًا ،يحصل البدو ـ الفالحون
على غذاء إضافي ،وأحيانًا أساسي ،يتمثل في
ال�ط��رائ��د م��ن غ��زالن وأران ��ب ،وال�ط�ي��ور كالشنير
وال� �ح� �ب ��اري وال �ق �ط��ا وال �ح �م ��ام ال� �ب ��ري وال � ��درج
ال��خ .ويأكل الصيادون لحوم طرائدهم ّ
شيًا أو
تحاس لحومها في البيت مع السمن والبصل.
وق��د ك��ان الصيد في املجتمع التقليدي ،رؤوف��ًا
بالبيئة ،وال يؤدي إلى انقراض األنواع ،لسببني
أول �ه �م��ا أن ��ه ي �ت� ّ�م غ��ال �ب��ًا ل �ل �ح��اج��ة ال ل�ل�ت�س�ل�ي��ة،
ّ
وث��ان�ي�ه�م��ا أن وس��ائ�ل��ه ل��م ت�ك��ن ف��ت��اك��ة ك�م��ا هي
الحال اليوم مع البنادق الحديثة ونزعة الكسب.
وأخ �ت��م ب� ��دالالت ا َل �ن��ار وق �ه��وة ال�ب�ن ف��ي تقاليد
ّ
ُ
ّ
املستعد
الضيافة .فالنار تشب إعالنًا من املعزب
ّ
الستقبال الضيوف .وهي عنوان عز .ولذلك ،قيل
الذم «يا طافي الضو ،يا ّ
في ّ
ميت النار» ،والنار
ّ
ترتبط بقهوة ال�بن التي يتعاطاها ال��رج��ال في
هنالك
م�ج��ال�س�ه��م م�ع�ن� ً�ى وم�ت�ع��ة .ف�ف��ي امل�ع�ن��ى
ّ
إجابة الطلب وتقدير املقامات ،وفي املتعة ،لذة
املذاق واعتدال املزاج.
ننتهي م��ن ه��ذه املقدمة م��ع رائ�ح��ة ال�بن والهيل
على أنغام الربابة:
ّ
ْ
التراميس
يا عاملني النب وسط
ُ
مرضعاتهْ
ال تقطعونه من حشا
ّ
ردوه ّ
ْ
املقاييس
المات الخشوم
ُ
حالتهْ
صفر الدالل اللي عليها
وح�لات��ه ،ه�ن��ا ،روع�ت��ه .فتحلية القهوة العربية
ال ت �ج��وز ح �ك �م��ًا ،ب�ي�ن�م��ا ي�م�ن�ح�ه��ا ال �ه �ي��ل م��ذاق��ًا
حامضًا وحلوًا معًا.
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قضية

مفاوضات التسوية تواجه خطر االنـ
رغم إعالن أن املفاوضات االسرائيلية الفلسطينية تدور حول مختلف قضايا الوضع النهائي،
وفرضت نفسها أولوية في ضوء تداخلها مع الترتيبات األمنية التي
عادت مسألة الحدود
ً
ُ
ّ
تطالب بها اسرائيل ،إضافة الى ان حل هذه القضية يعبد الطريق أمام فرض مشروعية ما
ملواصلة االستيطانّ ،
ويحدد اإلطار الجغرافي للدولة الفلسطينية
مسألة الحدود عادت وفرضت نفسها
كأولوية في ضوء تداخلها مع الترتيبات
األمنية (جاك غيز ــ أ ف ب)

علي حيدر
أظ�ه��رت التقارير ال�ت��ي ت��وال��ت ف��ي األي��ام
األخ � �ي� ��رة ،وردود ال �ف �ع��ل ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة
ع� �ل� �ي� �ه ��ا ،أن امل� � �ف � ��اوض � ��ات ب� �ل� �غ ��ت ح� �دًا
ه � ّ�دد ب��ان�ف�ج��اره��ا ،رغ ��م ت��أك�ي��د ال�ط��رف�ين
ال��رس �م �ي�ين اإلس��رائ �ي �ل��ي وال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي
أن آف� ��اق امل �ف��اوض��ات ال ت� ��زال م�ف�ت��وح��ة،
وذل ��ك ع�ل��ى خ�ل�ف�ي��ة امل��وق��ف م��ن ال �ح��دود
الشرقية للدولة الفلسطينية ،وتحديدًا
غور األردن ،الذي تطالب الدولة العبرية،
باستئجاره ل�ع�ش��رات ال�س�ن�ين ،حسبما
ذكرت صحيفة «معاريف».
ّ
تصلب حكومة بنيامني نتنياهو بإبقاء
ق� � ��وات ال �ج �ي ��ش االس ��رائ� �ي� �ل ��ي ف� ��ي غ ��ور
ّ
األردن ،ح�ت��ى ب�ع��د االت� �ف ��اق ع�ل��ى إق��ام��ة
ال� ��دول� ��ة ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة ،ت �ح��ت ع �ن��اوي��ن
ّ
مختلفة ،يعزز أهمية تقديم ص��ورة عن
ه��ذه ًاملنطقة ،وم��ا تتمتع ب��ه م��ن م��زاي��ا،
إضافة الى أهميته االستراتيجية لجهة
موقعه من التصور األمني اإلسرائيلي
في مواجهة التهديدات.
غور األردن سهل خصيب تبلغ مساحته
 400ك�ي�ل��وم�ت��ر م ��رب ��ع ،ي � ��راوح م�س�ت��وى
ان �خ �ف��اض��ه ع��ن س �ط��ح ال �ب �ح��ر ،ب�ي�ن 200
وأك�ث��ر م��ن  400م�ت��ر ،وه��و أك�ث��ر املناطق
ف��ي ال�ع��ال��م ان�خ�ف��اض��ًا ع��ن س�ط��ح البحر.
وي � �ق ��ع ع� �ل ��ى ام� � �ت � ��داد ن� �ه ��ر األردن ب�ين
ّ
ويعد القطاع الشرقي
فلسطني واألردن.
ل �ل �ض �ف��ة ال � � ��ذي ي �م �ت��د ع� �ل ��ى ط� � ��ول 120
كيلومترا ،من منطقة «ع�ين ج��دي» قرب
بحر امليت جنوبًا حتى الخط األخضر
ً
جنوبي بيسان شماال ،ويبلغ عرضه 15
كيلومترًا.
ّ
ح � ��دود ال� �غ ��ور م ��ع األردن ت �م��ث��ل ن �ق��اط
ت ��واص ��ل م �ه� ّ�م��ة ل �ل �ت �ج��ارة وال� �س� �ف ��ر م��ع
بقية دول املنطقة ،واس�ت�م��رار السيطرة
اإلسرائيلية على قطاعات منه ،ستعني
أن ال� �ض� �ف ��ة س �ت �ب �ق��ى م� �ط ��وق ��ة م� ��ن ق�ب��ل
إسرائيل.
م � �ن� ��ذ اح � � �ت �ل ��ال ال � �ض � �ف� ��ة ال � �غ� ��رب � �ي� ��ة ف��ي
ح� ��رب  ،1967ع� ��دت ج �م �ي��ع ال �ح �ك��وم��ات
اإلسرائيلية منطقة غ��ور األردن بمثابة
«الحدود الشرقية إلسرائيل» ،وطمحت
إلى ضمها إلى مساحة الدولة .ومن أجل
تعزيز سيطرتها على املنطقة ،أقامت في
األغوار ،منذ مطلع سنوات السبعينيات،
 26مستوطنة ،يعيش فيها ال�ي��وم نحو
 7500مستوطن ،في مقابل نحو  50الف
فلسطيني.
وعلى مدار السنوات ،أعلن عن الغالبية
ال�ع�ظ�م��ى م��ن أراض� ��ي غ��ور األردن ،على

تقرير

هل توافق إسرائيل على معاهدة منع األسلحة الكيميائية؟
علي حيدر
ف ��ي ظ ��ل ت�ن�ف�ي��ذ ص�ف�ق��ة ت�ف�ك�ي��ك م�ن�ظ��وم��ة
األسلحة الكيميائية السورية ،وبالتزامن
مع املفاوضات األميركية االيرانية حول
ب��رن��ام �ج �ه��ا ال� � �ن � ��ووي ،ارت � �ف� ��ع م �ن �س��وب
الحديث عن ضرورة بحث مصير أسلحة
ال��دم��ار ال �ش��ام��ل ال �ت��ي تملكها ت��ل أب�ي��ب،
لكن حكومة بنيامني نتنياهو م��ا زال��ت
م�ت�م�س�ك��ة ب��ال�س�ي��اس��ة ال��رس �م �ي��ة امل�ت�ب�ع��ة
إزاءها منذ خمسة عقود.
وك�ش�ف��ت ص�ح�ي�ف��ة «ه ��آرت ��س» أن رئ�ي��س
ال� �ح� �ك ��وم ��ة أج � � � ��رى ق� �ب ��ل ع � � ��دة أس ��اب� �ي ��ع
م � �ش ��اورات م ��ع وزراء امل �ج �ل��س ال � ��وزاري

املصغر حول السياسة اإلسرائيلية تجاه
معاهدة منع األسلحة الكيميائية ،لكن
م��ن دون ت�ص��وي��ت ،خلصت ال��ى التأكيد
على السياسة اإلسرائيلية املتبعة تجاه
هذه القضية.
ون�ق�ل��ت ع��ن م �س��ؤول إس��رائ�ي�ل��ي ق��ول��ه إن
ال�ن�ق��اش ال ��ذي أج ��ري ف��ي أع �ق��اب االت�ف��اق
الروسي االميركي الكيميائي ،طرح على
ه��ام��ش أ ُح ��د ّن �ق��اش��ات ج�ل�س� ّ�ات املجلس
الوزاري املصغر ،بعد تقرير تلقاه الوزراء
حول عملية تفكيك املنظومة الكيميائية
في س��وري��ا .ولفتت الصحيفة ال��ى أن��ه لم
يجر في الجلسة نقاش طويل كما لم يجر
ً
ت �ص��وي��ت ،وأن ك�ل�ا م��ن ن�ت�ن�ي��اه��و ووزي ��ر

ال��دف��اع م��وش�ي��ه ي�ع�ل��ون أك ��دا اعتقادهما
لاّ
ب ��أن ع�ل��ى إس��رائ �ي��ل أ ت�غ�ي��ر سياستها
تجاه معاهدة منع االسلحة الكيميائية،
وبالتالي ال حاجة إلى طرحها للموافقة
عليها ف��ي الحكومة أو الكنيست .وبعد
م � �ش� ��اورات ق �ص �ي��رة ات �ف��ق ال� � � ��وزراء على
امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى ال�س�ي��اس��ة ال �ت��ي تتبعها
إسرائيل حتى اآلن منذ خمسة عقود.
ً
رغ � ��م ذل� � ��ك ،أك� � ��دت ال �ص �ح �ي �ف��ة ،ن� �ق�ل�ا ع��ن
مسؤول إسرائيلي رفيع ،أن��ه على الرغم
م��ن م�ع��ارض��ة نتنياهو وي �ع �ل��ون ،يوجد
مجموعة كبيرة م��ن م�س��ؤول��ي املؤسسة
األم �ن �ي��ة وال �ج �ي ��ش ،س��اب �قي��ن وح��ال �ي�ي�ن،
الذين يعتقدون أنه إزاء تفكيك األسلحة

الكيميائية السورية ،حان وقت إسرائيل
املعاهدة.
للموافقة على
ّ
وكانت إسرائيل قد وقعت في عام 1993
على معاهدة منع األسلحة الكيميائية،
ول� �ك ��ن ل ��م ي ��واف ��ق ع �ل �ي �ه��ا ف ��ي ال �ح �ك��وم��ة
وال �ك �ن �ي �س��ت .ون �ت �ي �ج��ة ذل� � ��ك ،ل ��م ت��واف��ق
إس ��رائ �ي ��ل إل� ��ى ح ��د اآلن ع �ل��ى ال �خ �ض��وع
ل� �ل� �م� �ع ��اه ��دة .ل �ك �ن �ه ��م ف � ��ي إس � ��رائ � �ي � ��ل ال
يتطرقون إلى ما ينشر في وسائل االعالم
األجنبية عن مخازن األسلحة الكيميائية
ال �ت��ي ي �ب��دو أن �ه��ا تملكها وإل ��ى املطالبة
بتفكيكها.
ف��ي ال�س�ي��اق ن�ف�س��ه ،ك ��ان امل�ت�ح��دث باسم
الخارجية اإلسرائيلية يغال بلمور قد قال

لـ«هآرتس» ،قبل ع��دة أسابيع ،بالتزامن
مع الحديث عن تفكيك االسلحة السورية،
إن إس ��رائ �ي ��ل ل ��ن ت ��واف ��ق ع �ل��ى امل �ع��اه��دة
م��ا دام ه�ن��اك دول ف��ي املنطقة ال تعترف
ب��وج��وده��ا وت �ه��دد ب�ت��دم�ي��ره��ا ،وتحتفظ
ب��أس�ل�ح��ة ك�ي�م�ي��ائ�ي��ة .وأض� ��اف ب�ل�م��ور أن
املنظمات اإلره��اب�ي��ة التي تعمل كممثلة
لهذه ال��دول يمكن أن تستخدم األسلحة
الكيميائية ضد إسرائيل .وبحسب بلمور
أي �ض ��ًا «ال �ت �ه��دي��د ب��اس �ت �خ��دام االس �ل �ح��ة
ال�ك�ي�م�ي��ائ�ي��ة ض��د إس��رائ �ي��ل ل�ي��س نظريًا
أو مستبعدًا ،إال أن إسرائيل ال تستطيع
تجاهل ه��ذا التهديد عندما تقرر اتخاذ
موقف املوافقة على هذه املعاهدة».
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ــفجار
أراض ت ��اب� �ع ��ة ل � �ل� ��دول� ��ة ،وج � ��رى
أن � �ه� ��ا
ٍ
ض �م �ه��ا إل � ��ى م �ن��اط��ق ال� �ن� �ف ��وذ ال �ت��اب �ع��ة
ل �ل �م �ج��ال��س اإلق �ل �ي �م �ي��ة امل �ع ��روف ��ة ب��اس��م
«ع��رف��وت ه�ي��ردي��ن» و«م�ج�ي�ل��وت» ،التي
ت�ع�م��ل ف��ي إط��اره��ا م�ع�ظ��م املستوطنات
ف��ي املنطقة .ورغ��م ه��ذا ال�ع��دد املتواضع
للمستوطنني ،إال أن مساحة األرض التي
يسيطرون عليها تفوق ما يسيطر عليه
الفلسطينيونُ ،يضاف إليها ما تسيطر
ع �ل �ي��ه ال� �ق ��واع ��د وامل� �ن ��اط ��ق ال �ع �س �ك��ري��ة
املغلقة.
وق � ��ام � ��ت اس� ��رائ � �ي� ��ل اي � �ض� ��ا ب� �ش ��ق ط ��رق
عرضية تخترق الضفة الغربية لتصل
منطقة األغ� ��وار بالعمق «اإلس��رائ�ي�ل��ي»
في منطقة «غوش دان» ،وأهمها :طريق
«ع��اب��ر ال �س��ام��رة» ب��ال �ق��رب م��ن ن��اب�ل��س،
ال ��ذي سيعطي امل�ن�ت�ج�ين اإلس��رائ�ي�ل�ي�ين
ح��ري��ة ال��وص��ول إل��ى م�ط��ار ب��ن غ��وري��ون،
م�م��ا ي�س�ه��ل ع�ل�ي�ه��م ت�ص��دي��ر بضائعهم
ل �ل ��أس� � ��واق ال � ��دول� � �ي � ��ة ،وط � ��ري � ��ق «ب� �ي ��ت
حورون».
ت �ج��در االش� � ��ارة إل ��ى أن ��ه ج ��رى ت�ع��ري��ف
ه��ذه املنطقة ،ف��ي إط��ار اتفاقية أوس�ل��و،
ب��اس �ت �ث �ن��اء ج �ي��ب ي �ض��م م��دي �ن��ة أري �ح��ا
وامل�س��اح��ات التي تحيط بها ،على أنها
مناطق  ، Cالتي تسيطر عليها إسرائيل
س �ي �ط��رة ت��ام��ة م ��ن ال �ن��اح �ي �ت�ين األم �ن �ي��ة
واإلدارية.
وت �ح ��ت ش �ع ��ار األه �م �ي��ة األم �ن �ي��ة ل �غ��ور
األردن ،أخ ��ذت ال�ح�ك��وم��ات اإلسرائيلية
امل�ت�ع��اق�ب��ة ت�ت�ب�ن��ى امل �ق��ول��ة ال �ت��ي أطلقها
«ي � �غ� ��آل أل � � � ��ون» ،ح � ��ول ض� � � ��رورة ال ��دم ��ج
ب�ين م��ا ي�ح�ق��ق األم ��ن م��ن ن��اح�ي��ة ج�ي��و ـــ
اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ،وإب� �ق ��اء ال ��دول ��ة ي�ه��ودي��ة
من ناحية ديموغرافية ،عبر ضم أوسع
مساحة من األرض وأقل عدد من السكان،
وع �ل��ى ه ��ذه ال �ق��اع��دة ان�ط�ل�ق��ت ال��دع��وات
لفرض نهر األردن حدودًا شرقية للدولة
اليهودية.
وه �ن��ا ال ب ��د م ��ن ك�ل�م��ة ت�ت�ع�ل��ق ب�م�ف�ه��وم
أرض اس��رائ �ي��ل ال �ك��ام �ل��ة ،وه ��ي أن ع��دم
ح� � �ض � ��ور ه� � � ��ذا ال � � �ع � � �ن � ��وان ف� � ��ي خ� �ط ��اب
ن�ت�ن�ي��اه��و ،وب �ع��ض غ �ي��ره ،ض�م��ن سياق
م �ب��ررات ال�ت�م�س��ك بمنطقة غ��ور األردن،
ي �ع��ود ألس� �ب ��اب س �ي��اس �ي��ة ،م ��ن دون أن
يعني ذل��ك أننا نقول إن خلفية التشدد
ل�لاح�ت�ف��اظ ب �ه��ذه امل�ن�ط�ق��ة آي��دي��ول��وج�ي��ة
فقط ،بل عدم تظهيره في هذا السياق ال
يعني عدم حضوره في خلفية مواقفهم،
ه ��م ال ��ذي ��ن ي �ك �ث��رون ال �ح��دي��ث ع ��ن أرض
اآلباء واألجداد ،والحق التاريخي.
وم ��ن أب ��رز األدل� ��ة ع�ل��ى ح �ض��ور ال�ع��ام��ل

اآليديولوجي أن��ه حتى ال��ذي��ن يوافقون
من االسرائيليني على مبدأ األرض مقابل
ال � �س �ل�ام ،وع �ل ��ى ح �ل ��ول وس� ��ط مل�ع��ال�ج��ة
إشكالية األم��ن االس��رائ�ي�ل��ي م��ن البوابة
ال �ش ��رق �ي ��ة ،ي� ��ؤك� ��دون ف ��ي ال ��وق ��ت ن�ف�س��ه
حقهم ال�ت��اري�خ��ي ف��ي ه��ذه املنطقة ،لكن
ألس�ب��اب تتعلق بالحفاظ على يهودية
اسرائيل ،وبمفهوم معني لحدود القوة
ف ��ي ظ ��ل ال� �ظ ��روف ال��دول �ي��ة واالق�ل�ي�م�ي��ة
الحالية ،اع ��ادوا ان�ت��اج خطاب سياسي
تسووي مختلف عن مواقفهم التاريخية
االيديولوجية االبتدائية.

اعتبارات استراتيجية
يمكن تلخيص االعتبارات االستراتيجية
ال�ت��ي ي �ق��ارب االس��رائ�ي�ل�ي��ون م��ن خاللها
غ��ور االردن ،س��واء تصريحًا أو ضمنًا،
بالنقاط التالية:

ثمة وسائل متنوعة
ممتازة لمواجهة الدبابات
والطائرات ،لكن ما من
وسيلة لمكافحة تهريب
هذه الصواريخ أو
صنعها محليًا

 -1اع �ت �ب��ار غ ��ور األردن ح ��اج �زًا أم�ن�ي��ًا
أم��ام «الجبهة ال�ش��رق�ي��ة» ،بحيث ُيحاط
عمق الضفة الغربية من خالل حاجزين:
ش��رق��ي ي �ض��م غ ��ور األردن ،وغ��رب��ي هو
ال �ج��دار ال�ف��اص��ل ال �ح��ال��ي .وه��و م��ا ّ
يعد
م��ن منظور اسرائيلي الوسيلة األنجع
ملواجهة تعاظم تهديد خطر الصواريخ
ان�ط�لاق��ًا م��ن ال�ض�ف��ة ال�غ��رب�ي��ة ،وعمليات
ح� ��رب ال �ع �ص��اب��ات ،وم� ��ا ت�س�م�ي��ه أي�ض��ًا
إسرائيل باالرهاب.
 -2ال �س �ي �ط��رة ع �ل��ى األح � � ��واض امل��ائ �ي��ة
ال�ج��وف�ي��ة ف��ي ال�ض�ف��ة ال�غ��رب�ي��ة ،وخ��اص��ة
األح� � � ��واض ال �ش��رق �ي��ة م �ن �ه��ا ،ن� �ظ� �رًا إل��ى
أهميتها في تنمية املنطقة.
 -3م�ن��ع إق��ام��ة دول ��ة فلسطينية ك�ب��رى،
ع� �ل ��ى ض �ف �ت ��ي ن� �ه ��ر األردن ،وه� � � ��ذا م��ا
يجري م��ن خ�لال الفصل الجغرافي بني
فلسطينيي الضفة الغربية وفلسطينيي

األردن الذين يمثلون «عمقًا ديموغرافيًا»
ألي كيان فلسطيني مقبل.
 -4ال �ح �ف��اظ ع�ل��ى ال�ع�م��ق االس�ت��رات�ي�ج��ي
إلس��رائ�ي��ل ،وه��و أم��ر سبق أن نظر إليه
ن�ت�ن�ي��اه��و ف��ي اح� ��دى ك�ل�م��ات��ه ب��ال�ت��رك�ي��ز
ع�ل��ى ال �ع��رض ال�ض�ي��ق ل�ل��دول��ة ال�ع�ب��ري��ة،
ال��ذي ال يسمح لها ب��ال��دف��اع ع��ن نفسها
في مواجهة بعض األخطار.
وه� �ك ��ذا ت�ت�ل�خ��ص ال ��رؤي ��ة اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة
تجاه غور األردن بـ «الحفاظ على شريط
ط��وي��ل ع��ري��ض ع �ل��ى ام� �ت ��داد ال �غ��ور من
ً
أقصى الشمال عند بلدة الشونة ،وصوال
إل ��ى ش ��رق م��دي�ن��ة إي�ل��ات ،م��ع ال�س�ي�ط��رة
ال �ك��ام �ل��ة ع �ل��ى ال �ش��اط��ئ ال �غ��رب��ي للبحر
امليت ،ووضع اليد على ثرواته املحلية».

التصلب تجاه الغور
ي�ن�ط�ل��ق امل ��وق ��ف اإلس��رائ �ي �ل��ي امل�ت�ص�ل��ب
ف� ��ي االح� �ت� �ف ��اظ ب �م �ن �ط �ق��ة غ � ��ور األردن،
م � ��ن خ� �ل� �ف� �ي ��ات م � �ت � �ع� ��ددة ،م � ��ن ض �م �ن �ه��ا
البعد األم�ن��ي واالس�ت��رات�ي�ج��ي ،وه��و ما
ّ
عبرت عنه دراس��ة سابقة أعدها رئيس
م�ج�ل��س األم ��ن ال �ق��وم��ي ال �س��اب��ق ،ال �ل��واء
غ �ي��ورا اي�ل�ان ��د ،ال �ت��ي ت �ن��اول��ت خ�ل�ف�ي��ات
امل��وق��ف االس��رائ�ي�ل��ي امل �ن��ادي باستمرار
احتالل الغور بغض النظر عن العنوان
ال� ��ذي س �ي �ت �خ��ذه ،وآخ� ��ر ه ��ذه ال�ع�ن��اوي��ن
اس �ت �ئ �ج��اره ل �ع �ش��رات ال �س �ن�ي�ن .ث ��م أت��ت
التطورات األخيرة التي تشهدها املنطقة
ال �ع��رب �ي��ة ل�ت�ض�ف��ي أب� �ع ��ادًا ج ��دي ��دة على
خلفيات املوقف االسرائيلي.
ع �ن��دم��ا أج ��ري ��ت امل� �ف ��اوض ��ات ال �س��اب �ق��ة
وأث � ِّم��رت ات �ف��اق أوس �ل��و ك��ان��ت اس��رائ�ي��ل
تشخص نوعني من التهديدات:
 -1تهديدات عسكرية تنبع أس��اس��ًا من
ت� �ط ��ورات ي�ح�ت�م��ل ح��دوث �ه��ا ف ��ي األردن
ً
وال � �ع� ��راق ،ف �ض�ل�ا ع ��ن ت �ه ��دي ��دات أخ ��رى
مصدرها الجبهة الشرقية.
 -2ت �ه��دي��دات ن��ات �ج��ة ع ��ن امل �ق��اوم��ة في
ّ
ال�ض�ف��ة ال�غ��رب�ي��ة وق �ط��اع غ ��زة .وق��د أخ��ذ
ال � ّ
�رد ع�ل��ى ه��ذه ال�ت�ه��دي��دات ش�ك��ل ع��ائ��ق،
سياج أو جدار ،وجهود استخبارية.
ف��ي ظ��ل ه ��ذه ال �ظ ��روف ،م��ن ش ��أن نشاط
ّ
�اد م�ص��دره الضفة الغربية أن يشل
م�ع� ٍ
ق � � ��درة إس ��رائ � �ي ��ل ع� �ل ��ى ت �ع �ب �ئ��ة ق��وات �ه��ا
ت� �م� �ه� �ي� �دًا إلرس � ��ال� � �ه � ��ا إل� � � ��ى م ��رت� �ف� �ع ��ات
ال � � �ج � � ��والن ،أو ل � �ص� � ّ�د ال� �ه� �ج� �م ��ات ع �ل��ى
ب �ط��اري��ات ص��واري�خ�ه��ا م��ن ط ��راز ُ
«أرو»
امل �ض� ّ
�ادة للصواريخ البالستية أو على
ّ
امل �ن �ظ��وم��ات األخ� ��رى ال �ت��ي ت �ع��د حيوية
في مواجهة عسكرية مع أع��داء يملكون
قدرات متطورة .ويمكن ملثل هذا النشاط

ّ
ش��ل ق��درة إس��رائ�ي��ل على تعبئة قواتها
ّ
ال �ب��ري��ة ،ب��ل وب�ع��ض نشاطاتها الجوية
وطوافاتها املخصصة إلخ�لاء الجرحى
إذا اس �ت �ط��اع ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ون ال�س�ي�ط��رة
على السهل الساحلي بأكمله بواسطة
ص��واري��خ م �ت �ط��ورة م �ض� ّ
�ادة ل�ل�ط��ائ��رات.
وه��ذا يعني أن��ه عند دراس ��ة الترتيبات
األم�ن�ي��ة ف��ي ال�ض�ف��ة ال�غ��رب�ي��ة ،ي�ت�ع�ّي�نّ أن
تتجاوز املقاربة حدود حاجات إسرائيل
املرتبطة بالفلسطينيني.
ً
وبناء عليه ،يرى القادة االسرائيليون أنه
بالرغم من شرط إقامة دولة فلسطينية
منزوعة السالح ،لكن التهديد الحقيقي
لم يعد مصدره الدبابات بل املقذوفات
وال� � � �ص � � ��واري � � ��خ امل � � � �ض� � � � ّ
�ادة ل � �ل � �ط ��ائ ��رات
ّ
املضادة للدبابات .والقاسم
والصواريخ
امل �ش �ت��رك ب�ي�ن ك ��ل م ��ا ت �ق��دم ه ��و س�ه��ول��ة
ت�ه��ري��ب األس�ل�ح��ة وصنعها خ�ف�ي��ه ،كما
ّ
هو الحال اآلن في غ��زة .وال يمكن إقامة
ن� �ظ ��ام م ��راق �ب ��ة ي �م �ك �ن��ه ال �ح �ي �ل��ول��ة دون
ً
حصول ذلك ،فضال عن أن التهديد الذي
تمثله ه��ذه ال�ص��واري��خ إلسرائيل أخطر
بكثير من التهديد الذي تمثله الدبابات
أو الطائرات.
وف � ��ي امل � �ق ��اب ��ل ،ث� �م ��ة وس� ��ائ� ��ل م �ت �ن��وع��ة
ممتازة ملواجهة ال��دب��اب��ات وال�ط��ائ��رات،
لكن ما من وسيلة ملكافحة تهريب هذه
ال� �ص ��واري ��خ أو ص �ن �ع �ه��ا م �ح �ل �ي��ًا .ب �ن� ً
�اء
على ذل��ك ،ت�ك��ون ع�ب��ارة «دول��ة منزوعة
ال �س�لاح» مفهومًا ب�لا م�ض�م��ون تقريبًا
ما لم يقترن بنظام مراقبة ومنع تهريب
ه ��ذه األن� ��واع م��ن األس �ل �ح��ة إل ��ى الضفة
ال�غ��رب�ي��ة ،أو امل�ن��ع م��ن تصنيعها فيها،
وه� ��و م ��ا ي �ت �ح �ق��ق م ��ن خ �ل�ال ال �س �ي �ط��رة
الفاعلة على غور األردن.
ّأم � � � ��ا ل� �ج� �ه ��ة خ �ل �ف �ي ��ة رف � � ��ض اس ��رائ� �ي ��ل
االع � �ت � �م� ��اد ع� �ل ��ى ق � � ��وات دول � �ي� ��ة ل �ل �ق �ي��ام
بهذه املهمة ،م��ن خ�لال الحضور الدائم
ف ��ي غ ��ور األردن ،وع �ل��ى م �ع��اب��ر ال��دول��ة
الفلسطينية الشرقية .بغض النظر ّ
عما
اذا كان هناك خلفيات غير منظورة لهذا
امل��وق��ف ،تتصل ب��األط �م��اع االس��رائ�ي�ل�ي��ة
ف��ي ه ��ذه امل�ن�ط�ق��ة ،ت ��رى ال��دول��ة العبرية
ان تجربة ال��ره��ان على ال �ق��وات الدولية
لحفظ أم��ن إس��رائ�ي��ل ،ومنع تعاظم قوة
ف�ص��ائ��ل امل �ق��اوم��ة ،ث�ب��ت فشلها تحديدا
ف��ي ل�ب�ن��ان ب�ع��د ح��رب ع��ام  ،2006وغ��زة،
(معبر فيالدلفيا) ،وهو أمر ال تستطيع
اسرائيل تحمل تداعيات فشله ،عندما
ي �ت �ع �ل��ق ب��ال �ض �ف��ة ال �غ��رب �ي��ة ل �ق��رب �ه��ا م��ن
ال��وس��ط االسرائيلي الضيق ،وم��ن امل��دن
االسرائيلية ومطار بن غوريون.

أنواع التهديدات
أظهرت األحداث التي وقعت في السنوات
األخ�ي��رة ح��دوث ّ
تغير ملحوظ في أن��واع
التهديدات التي يمكن توقعها من الدولة
الفلسطينية ،إذا أقيمت ه��ذه ال��دول��ة ،أو
ّ
تضمن
م��ن ال�ك �ي��ان الفلسطيني ال �ق��ائ��م.
ه ��ذا ال�ت�غ�ي�ي��ر ال �ل �ج� َ
�وء إل ��ى أن � ��واع ث�لاث��ة
م��ن األس �ل �ح��ة أوج� ��دت م�ش�ك�لات يصعب
التعامل معها إلى ّ
حد بعيد:
 -1س �ي �ك��ون ض� ��رب ك ��ام ��ل أراض� � ��ي دول ��ة
ً
إسرائيل أم �رًا سهال بواسطة املقذوفات
وال� � �ص � ��واري � ��خ ع� �ل ��ى اخ � �ت�ل��اف أن ��واع� �ه ��ا
امل �ن �ت �ش ��رة ف� ��ي م �خ �ت �ل��ف أن � �ح� ��اء ال �ض �ف��ة
الغربية.
ّ
املضادة
 -2ستكون الصواريخ املتطورة
ل �ل �ط��ائ��رات ق � ��ادرة ع �ل��ى إس �ق��اط ط��ائ��رات
الركاب الكبيرة التي تهبط في مطار بن
ً
غ ��وري ��ون ال ��دول ��ي ،ف �ض�لا ع��ن ال �ط��واف��ات
وحتى الطائرات الحربية.
 -3س �ي �ك��ون ف ��ي م� �ق ��دور ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين
استخدام الصواريخ امل�ض� ّ
�ادة للدبابات،
ُ
ال �ت��ي ت �ع� ّ�د ش��دي��دة ال�ف��اع�ل�ي��ة ح�ت��ى م��دى
يصل إلى  5كيلومترات في ضرب مواقع
استراتيجية مثل الطريق السريع  ،6الذي
يمتد م��ن ش�م��ال إس��رائ�ي��ل إل��ى جنوبها،
ً
ف�ض�لا ع��ن أه ��داف أخ��رى ت�ت�ج��اوزه ،مثل
مواقع حساسة في الدفاع عن إسرائيل.

تقرير

اعتقاالت إسرائيلية لـ«حماس» في الضفة ...ووحدات استيطانية جديدة
اعتقلت ق��وات االحتالل االسرائيلي ثالثة
ق �ي��ادي�ي�ن م ��ن ح ��رك ��ة ح �م ��اس ف ��ي ال�ض�ف��ة
الغربية ليل األربعاء الخميس ،بحسب ما
أعلنت مصادر أمنية فلسطينية أمس ،في
ثاني عملية من نوعها هذا األسبوع.
وقالت املصادر إنه تم اعتقال كل من جمال
ال�ط��وي��ل وح�س�ين أب��و ك��وي��ك وف ��رج رم��ان��ة
وه��م من كبار ق��ادة الحركة في مدينة رام
الله.
ودان��ت حركة حماس االع�ت�ق��االت .وقالت،
في بيان ،إن هذه االعتقاالت تمهد «لفرض
املشاريع الصهيونية كنتائج للمفاوضات
االس �ت �س�ل�ام �ي��ة وال �خ �ط �ي ��رة ع �ل��ى ح �ق��وق
وثوابت شعبنا» وتأتي «في إطار التوافق

وال �ت �ن �س �ي��ق األم� �ي ��رك ��ي اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي م��ع
السلطة الفلسطينية في الضفة».
وكان جيش االحتالل قد اعتقل ليل األحد
اإلث �ن�ين  15ع �ض��وا ف��ي ح��رك��ة ح�م��اس في
م � ��دن ط ��ول� �ك ��رم ون ��اب� �ل ��س ش� �م ��ال ال �ض �ف��ة
ال �غ��رب �ي��ة وم��دي �ن��ة ال �خ �ل �ي��ل ف ��ي ال �ج �ن��وب،
بحسب مصادر فلسطينية.
وفي السياق ،استشهد شاب فلسطيني
ليل األرب �ع��اء الخميس ف��ي ق��ري��ة قريبة
م � ��ن ج� �ن�ي�ن ش � �م� ��ال ال� �ض� �ف ��ة ال� �غ ��رب� �ي ��ة،
ح�س�ب�م��ا أف� ��ادت م �ص��ادر ط�ب�ي��ة وأم�ن�ي��ة
ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة .وأوض � �ح� ��ت امل � �ص� ��ادر أن
أحمد طزازعة ( 22عاما) استشهد خالل
حملة اعتقاالت قام بها جيش االحتالل

ف � ��ي ق� ��ري� ��ة ال� �ق� �ب ��اط� �ي ��ة ج � �ن� ��وب ج �ن�ي�ن.
وأدان� � ��ت ال��رئ��اس��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة اغ�ت�ي��ال
طزازعة ب��دم ب��ارد وقالت إن ه��ذا االغتيال
يترافق مع تصاعد وتيرة االستيطان الذي
ً
يعتبر ب��اط�لا وغ�ي��ر ش��رع��ي وف��ق القانون
ً
ال ��دول ��ي ،م �ش��ددة ع�ل��ى أن ه ��ذه ال�س�ي��اس��ة
اإلسرائيلية مدمرة لعملية السالم.
ول� � � � ��م ت � �ك � �ت� ��ف إس � � ��رائ� � � �ي � � ��ل ب� � ��ال� � ��وح� � ��دات
اإلستيطانية ال� �ـ 1500ال�ت��ي أق��رت بناءها
ف��ي م � ��وازاة إع�لان �ه��ا اإلف � ��راج ع��ن األس ��رى
الفلسطينيني الـ  ،26فقررت إطالق العنان
لنشاطها االستيطاني .وقالت «هآرتس»
أمس إن رئيس ال��وزراء بنيامني نتنياهو
ووزير الداخلية جدعون ساعر نشرا أمس

قرارا «بالدفع الى االمام على نحو فوري»
س �ل �س �ل��ة م �خ �ط �ط��ات ب � �ن ��اء خ� �ل ��ف ال �خ��ط
االخ �ض��ر «س�ت�ض�ي��ف ،ض�م��ن ام ��ور اخ��رى،
س �ك��ان ي �ه��ود ال ��ى ال �ق��دس وت �م �ن��ع ت��وس��ع
احياء فلسطينية في املدينة».
وفضال عن االخراج الى حيز التنفيذ خطة
ال �ب �ن��اء ال�ق��دي�م��ة ل� � �ـ 1.500وح ��دة س�ك��ن في
رم��ات شلومو ،سيتم على الفور تسويق
اراض ل�ب�ن��اء ف ��وري الك�ث��ر م��ن  800وح��دة
ٍ
س �ك��ن ج ��دي ��دة ف ��ي ال �ك �ت��ل االس �ت �ي �ط��ان �ي��ة
الكبرى ،كما سيدفع الى االمام بمخططات
لبناء  2.500وح��دة سكن اخ��رى في الكتل
واملستوطنات املنعزلة.
(األخبار)
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أيام على محاكمة مرسي« :اإلخوان» تحشد ...و«الداخليــة
ثالثة أيام على محاكمة صاحب أقصر فترة رئاسية في مصر الحديثة،
الرئيس محمد مرسي ،الذي ُعزل بعد عام واحد ،تستعد خاللها القوات
املسلحة لضمان األمن أثناء املحاكمة ،في وقت دعت فيه «اإلخوان» إلى
تظاهرات حاشدة

«الـــ »50تحظر األحزاب
على أساس ديني
القاهرة ــ إيمان إبراهيم
أف � � � � ��ادت م � � �ص � ��ادر م� �ط� �ل� �ع ��ة ل �ـ
«األخبار» أن الرئيس املصري
م �ح �م��د م ��رس ��ي س � �ي� ��ودع ف��ي
س�ج��ن ط ��رة ت�ح��ت ح��راس��ة م �ش��ددة ،بعد
االنتهاء من جلسة محاكمته األول��ى في
 4ت�ش��ري��ن ال �ح��ال��ي ،ال �ت��ي أك� ��دت م�ص��ادر
أمنية أنها ستكون تحت سيطرة الجيش
وال�ش��رط��ة ،ال��ذي��ن ّ
نسقوا لتأمني خروجه
م ��ن ال �س �ج��ن إل� ��ى ق ��اع ��ة امل �ح �ك �م��ة ،ح�ي��ث
ّ
سيعزز موقعها بقوات إضافية قبل بدء
الجلسات بساعات.
وق ��ال م�ص��در ق�ض��ائ��ي أم��س إن «محكمة
اس �ت �ئ �ن��اف ال �ق��اه��رة ،ب��رئ��اس��ة امل�س�ت�ش��ار
ن �ب �ي��ل ص �ل �ي��ب ،أرس� �ل ��ت ق ��وائ ��م ب��أس �م��اء
طالبي حضور محاكمة مرسي إلى جهاز
األمن الوطني في وزارة الداخلية للتحري
َّ
عن ه��ؤالء األش�خ��اص .كذلك كلفت هيئة
االس �ت �ع�ل�ام��ات ف ��ي ال �ت �ل �ف��زي��ون امل �ص��ري
ف �ح��ص ق��ائ �م��ة ط �ل �ب��ات ح �ض��ور ال �ق�ن��وات
األجنبية ووكاالت األنباء الدولية ،تمهيدًا
إلص��دار القائمة النهائية باألسماء التي
الغد».
جرى املوافقة عليها ،مساء
ّ
وأوض ��ح امل�ص��در أن املحكمة تلقت نحو
 180ط �ل �ب��ًا م � ��ن م� �ح ��ام�ي�ن وص �ح��اف �ي�ي�ن
وإع�لام �ي�ين وم�ن�ظ�م��ات ح �ق��وق االن �س��ان،
َّ
تضمن كل طلب عدة أسماء ،ليصل
حيث
إجمالي الذين يودون الحضور إلى نحو
 320ش �خ �ص��ًا ،الف �ت ��ًا إل� ��ى أن امل��واف �ق��ات
ُ
ال �ن �ه��ائ �ي��ة ل �ح �ض��ور ال �ج �ل �س��ة ل ��ن ت�ع�ط��ى
ألكثر من نصف عدد طالبي الحضور.
ب��دوره ،أك��د وزي��ر الداخلية ال�ل��واء محمد
اب��راه�ي��م ف��ي ب�ي��ان ،أم��س ،أن وزارت ��ه على
أت��م االس�ت�ع��داد لتأمني محاكمة مرسي،
وفرض األمن في الشارع بمنتهى الحزم،
مشيرًا إل��ى أن وزارت ��ه ع�ق��دت اجتماعات
بالتنسيق مع قوات الجيش حول تأمني
م�ك��ان ان�ع�ق��اد امل�ح��اك�م��ة ،وض�م��ان سالمة
هيئة املحكمة واملتهمني.
وق��ال إبراهيم إن ال��وزارة «لن تسمح ألي
ف �ص �ي��ل س� �ي ��اس ��ي ،وخ� �ص ��وص ��ًا ج �م��اع��ة
اإلخ� ��وان امل�س�ل�م�ين ،ال�ق�ي��ام ب��أي محاولة
من شأنها ترويع املصريني ،أو إرهابهم
بأي طريقة .إننا نرصد كل الدعوات التي
وج�ه�ت�ه��ا ال�ج�م��اع��ة ح��ول ي��وم امل�ح��اك�م��ة،
وجاهزون لردعها بكل حزم وقوة».
وأض� ��اف م� ّ
�وج �ه��ًا ح��دي�ث��ه إل ��ى امل�ص��ري�ين
«اطمئنوا وال داعي إلى القلق ،ال تمنعوا
أب�ن��اء ك��م م��ن ال��ذه��اب إل��ى امل� ��دارس ،نحن
ق� ��ادرون ع�ل��ى ال�ت�ص��دي ألي خ ��روج على
ال�ش��رع�ي��ة .ال تسمحوا ألح��د بتخويفكم
ت�ح��ت أي م �س �م��ى» ،الف �ت��ًا أن ق ��رار إي ��داع
م ��رس ��ي ال �س �ج ��ن أو ع� ��ودت� ��ه إل � ��ى م �ك��ان
احتجازه بيد املحكمة وحدها.
ف��ي ه��ذه األث �ن��اء ،دع��ا أن�ص��ار مرسي إلى
ت�ن�ظ�ي��م اح �ت �ج��اج��ات ي��وم �ي��ة ع �ل��ى م��دى
األي ��ام األرب �ع��ة ال�ت��ي تسبق ب��دء محاكمة
ال��رئ �ي��س امل �ع ��زول ،م��ا ي�ث�ي��ر م �خ��اوف من
وقوع املزيد من العنف في أزمة أدت إلى
مقتل املئات حتى اآلن.
وق��ال التحالف ال��وط�ن��ي ل��دع��م الشرعية،
الذي يضم اإلخوان املسلمني وحلفاءهم،
ف��ي ب �ي��ان أم� ��س« ،ن��دع��و ج �م��وع ال�ش�ع��ب
امل �ص��ري ال �ح��ر األب ��ي إل ��ى االح �ت �ش��اد في
امليادين احتجاجًا على ه��ذه املحاكمات
املوهومة للرئيس الشرعي للبالد ورفاقه،
وذلك بدءًا من (اليوم) الجمعة».
وح � ��ث ال �ت �ح ��ال ��ف ع �ل ��ى االح� �ت� �ش ��اد ي ��وم

محاكمة مرسي االثنني املقبل عند معهد
أمناء الشرطة قرب سجن طرة ،حيث من
ُ
املقرر ان تجرى املحاكمة في املعهد.
وفي السياق ،قام فريق من النيابة العامة
ُ
بمعاينة م��ا ات� ِ�ل��ف ف��ي كليتي الهندسة
وال �ص �ي��دل��ة ف ��ي ج��ام �ع��ة امل� �ن� �ص ��ورة ،من
ج � ��راء االش� �ت� �ب ��اك ��ات ب�ي�ن ط�ل��اب ج�م��اع��ة
اإلخ��وان «املحظورة» والطالب املستقلني
في الجماعة أول من أمس ،والتي أدت إلى
تحطيم عدد كبير من أجهزة الكمبيوتر
واملعامل وامل��درج��ات وق��اع��ات التدريس،
ً
ف�ض�لا ع��ن ق�ي��ام طلبة اإلخ� ��وان ف��ي كلية
الهندسة بتحطيم أس��وار وبالط سطوح
م �ب��ان��ي ال �ك �ل �ي��ة ،إلل �ق��ائ �ه��ا ع �ل��ى زم�لائ�ه��م
امل � �ع ��ارض �ي�ن ل �ل �ج �م��اع��ة ،م� ��ا ت �س �ب��ب ف��ي
إصابة العشرات من الجانبني.
م ��ن ج��ان �ب �ه��ا ،ط��ال �ب��ت ج��ام �ع��ة ال �ق��اه��رة
ب��إض��اف��ة أف� ��راد أم ��ن إداري ل�ت��أم�ين ك��اف��ة
م �ن �ش��آت ال �ج��ام �ع��ة .وق� ��ال أح ��د امل �ص��ادر
في األم��ن اإلداري في الجامعة إن اإلدارة
خ��اط �ب��ت امل �ج �ل��س األع� �ل ��ى ل �ل �ج��ام �ع��ات،
إلض ��اف ��ة  813ف� ��رد أم� ��ن إداري ،إلح �ك��ام
السيطرة األمنية داخل الحرم الجامعى،
خوفًا من تطور األحداث مثلما حدث في
جامعة األزهر.
س�ي��اس�ي��ًا ،ق ��ال ال��رئ �ي��س امل �ص��ري امل��ؤق��ت
امل� �س� �ت� �ش ��ار ع ��دل ��ي م� �ن� �ص ��ور إن «م �ص��ر

أكد وزير
الداخلية
أن وزارته
على أتم
االستعداد
لتأمني
محاكمة
مرسي (خالد
دسوقي ــ
أ ف ب)
ُ
ُ
ُ
س��ت�ط�ب��ق خ��ارط��ة امل�س�ت�ق�ب��ل ال �ت��ي ت�م�ث��ل
إرادة ال�ش�ع��ب امل �ص ��ري ،وس�ت�ن�ت�ص��ر في
حربها على اإلرهاب».
وأض � ��اف م �ن �ص��ور ،ال� ��ذي اخ �ت �ت��م زي��ارت��ه
ل�ل�إم ��ارات أم� ��س ،ف��ي ب �ي��ان رس �م��ي عقب
لقائه نظيره اإلماراتي الشيخ خليفة بن

زايد آل نهيان ،إن «مصر لن تهتز أبدًا أمام
أي عقبات تعترضها ،وإن دع��م األشقاء
ُ ّ
ويعظم
في اإلمارات إنما يزيد من ثباتنا
من قدرتنا على مواجهة التحديات».
وف ��ي م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب �ت �ط��ورات أع �م��ال لجنة
الخمسني امل�ن��وط بها تعديل ال��دس�ت��ور،

ف�ق��د أق ��رت ال�ل�ج�ن��ة ف��ى جلستها املغلقة
أم� ��س ،م� ��ادة ت�ح�ظ��ر ق �ي��ام األح� � ��زاب على
أس ��اس دي �ن��ي .وت�ن��ص امل ��ادة ال��رق��م ()54
على أن «للمواطنني حق تكوين األحزاب
السياسية بإخطار ينظمه ال�ق��ان��ون ،وال
ي�ج��وز قيامها أو مباشرتها ألي نشاط

التونسيون يتوافقون على  5أسماء لرئاسة الحكومــة
ّ
وسط استنفار أمني شامل
إثر عملية انتحارية
في الساحل الشرقي من
البالد ،أفضت الجلسة
ّ
العامة للحوار الوطني في
تونس ،إلى التوافق على
خمسة أسماء في قائمة
املرشحني الثمانية
ملنصب رئيس الحكومة
الجديد

فيما انعقدت أول جلسة ّ
عامة
للمجلس الوطني التأسيسي
ف ��ي ت ��ون ��س (ال � �ب� ��رمل� ��ان) ب�ع��د
ع��ودة ن��واب امل�ع��ارض��ة الذين
ان �س �ح �ب��وا م �ن��ه إث� ��ر اغ �ت �ي��ال
املعارض محمد البراهمي أواخ��ر تموز
امل ��اض ��ي ،أع �ل��ن ن�ق�ي��ب امل �ح��ام�ين محمد
ف��اض��ل م�ح�ف��وظ ،ت��واف��ق األح� ��زاب ،التي
ت�ج��ري ح ��وارًا إلن�ه��اء األزم ��ة ف��ي ال�ب�لاد،
ع �ل��ى خ�م�س��ة أس� �م ��اء م��رش �ح��ة ل��رئ��اس��ة
الوزراء.
وقال إن األسماء التي ّ
تم اإلبقاء عليها
امل��رش�ح��ة ل��رئ��اس��ة ال� ��وزراء ه��ي منصور
ّ
م�ع��ل��ى وأح �م��د امل�س�ت�ي��ري وج �ل��ول ع� ّ�ي��اد
وم� �ح� �م ��د ال � �ن� ��اص� ��ر وم� �ص� �ط� �ف ��ى ك �م��ال
النابلي.
ون �ق �ل��ت وك� ��ال� ��ة األن � �ب� ��اء ال ��رس �م �ي��ة ع��ن
م� �ح� �ف ��وظ ق ��ول ��ه ك� ��ذل� ��ك« :إن � �ن� ��ا ن �ح �ت��رم
الشخصيات ال�ت��ي خ��رج��ت م��ن السباق
ّ
ونقدرها» ،موضحًا أن املعايير املعتمدة
من قبل مؤتمر الحوار هي التي أفضت
إلى هذه القائمة.
وكان قادة نحو عشرين حزبًا سياسيًا
ق ��د ب � � ��دأوا االث� �ن�ي�ن امل ��اض ��ي م �ب��اح �ث��ات
لتحديد ه� ّ
�وي��ة رئ�ي��س حكومة مستقلة
ّ
س �ت �ح��ل م �ح��ل ال �ح��ال �ي��ة ،ال �ت��ي ي�ق��وده��ا
ح� ��زب ح ��رك ��ة ال �ن �ه �ض��ة ،وذل � ��ك إلخ� ��راج
البالد من أزم��ة سياسية ح� ّ
�ادة اندلعت
ّي�نّ
أواخ ��ر ت�م��وز امل��اض��ي .وي�ت�ع� اختيار
رئيس الحكومة الجديد خ�لال أسبوع،
وف ��ق االت �ح ��اد ال �ع��ام ال�ت��ون�س��ي للشغل
(أق��وى النقابات التونسية) الذي يرعى
م �ن��ذ ال�ج�م�ع��ة امل��اض��ي أول م �ف��اوض��ات

مباشرة بني املعارضة وحركة النهضة
ع�ل��ى أس ��اس «خ��ري �ط��ة ط��ري��ق» طرحها
مع ثالث منظمات أهلية أخ��رى إلخراج
البالد من أزمتها.
ف��ي غضون ذل��ك ،ق��ال املتحدث الرسمي
باسم «النهضة» زي��اد ال�ع��ذاري ،لوكالة
األن �ب��اء األمل��ان �ي��ة (د ب إ)« :ل�ي��س لدينا
أي مقترح ملرشح إل��ى رئاسة الحكومة
ال � �ج� ��دي� ��دة ل �ك �ن �ن��ا ن� �ت� �ف ��اع ��ل م � ��ع ب��اق��ي
ّ
للتوصل إلى توافق
األطراف السياسية
ح��ول شخصية وطنية مستقلة» .كذلك
ل ��م ي �ت �ق��دم ح� ��زب ن � ��داء ت��ون��س ب�م��رش��ح
لرئاسة الحكومة.
وف��ي أع�ق��اب هجوم ان�ت�ح��اري استهدف
املنطقة السياحية في سوسة ،وإحباط
ه�ج��وم ع�ل��ى ق�ب��ر الحبيب ب��ورق�ي�ب��ة في
ّ
املتحدث
بلدة املنستير الساحلية .ق��ال
باسم وزارة الداخلية التونسية ،محمد
علي العروي ،إن االنتحاريني تونسيان
دخال تونس عبر بلد شقيق.
وذكر مصدر أمني أن املهاجم األول كان
ي��ري��د ف��ي ال �ب��داي��ة دخ ��ول ف �ن��دق ري��اض
بالم وفي يده حقيبة ،لكن لم ُيسمح له
ّ
وفجر
بالدخول فجرى ناحية الشاطئ
نفسه .ولم يصب أحد بأذى.
إلى ذلك عثرت دوري��ة مشتركة للحرس
ال��وط�ن��ي وال �ج �م��ارك التونسية أول من
أمس في منطقة (الجدالوين) في الجهة
ال� �ح ��دودي ��ة امل �ت �ق� ّ�دم��ة م ��ن م �ع �ب��ر (رأس
جدير) الحدودي على كمية من األسلحة
في إحدى السيارات.
وذك � ��رت إذاع � ��ة «ت �ط��اوي��ن» امل �ح �ل �ي��ة ،أن
س��ائ��ق ال�س�ي��ارة املشتبه ب�ه��ا ل��م يمتثل

ألوام � � � ��ر األم� � � ��ن ال� � � �ح � � ��دودي ،م� �م ��ا دف ��ع
الوحدات األمنية إلى مطاردته ،مشيرة
إل� ��ى ان� �ق�ل�اب ال �س �ي��ارة ووف � ��اة س��ائ�ق�ه��ا
خالل عملية املطاردة .وأوضحت اإلذاعة
أن��ه عثر بداخل السيارة ل��دى تفتيشها
ع �ل ��ى ق� ��ذائ� ��ف «آر ب� ��ي ج � ��ي» وأس �ل �ح��ة
كالشنكوف.
وي��وم أم��س تضاعفت عمليات املراقبة
األم �ن �ي��ة ك�ث�ي�رًا ف��ي والي ��ة س��وس��ة (140
ك �ي �ل��وم �ت �رًا ج �ن��وب ت��ون��س ال �ع��اص �م��ة)،
حيث فجر انتحاري حزامه الناسف أول
من أمس على الشاطئ من دون ان يخلف
«خسائر مادية وال بشرية».
ولوحظ وج��ود دوري��ات ُأمنية تعج في
املنطقة السياحية ،حيث أقيمت حواجز
ف��ي مقاطع ال�ط��رق وان�ت�ش��ر الشرطيون
أمام املتاجر.
واع � � � ��رب ب� �ع ��ض ال� �س� �ي ��اح ف� ��ي م�ن�ت�ج��ع
القنطاوي على مسافة عشرة كيلومترات
من مكان االعتداء الفاشل ،عن قلقهم من
هجومي األربعاء.
وفي العاصمة التونسية ،عززت الشرطة
ان�ت�ش��اره��ا ف��ي ج ��ادة الحبيب بورقيبة
ال��رئ�ي�س�ي��ة وق�ط�ع��ت ح��رك��ة ال�س�ي��ر أم��ام
وزارة الداخلية باسالك شائكة.
وف��ي جرجيس (ج�ن��وب ش��رق) ،املنطقة
السياحية القريبة من جزيرة جربة عند
ُ َ
الحدود التونسية الليبية ّ ،التي تعتبر
معبرًا ملهربي األسلحة ،تكثف االنتشار
األمني.
في هذه األثناء ،كتبت صحيفة «لوتان»
في افتتاحيتها ان املقاتلني االسالميني
«ب��ات��وا يستهدفون اآلن القلب النابض
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الجمهورية بعد  90عامًا ...ملن؟
إسطنبول – حسني محلي
اح��ت��ف��ل األت����راك أول م��ن أم���س ب��ال��ذك��رى
ال����ـ 90ل��ق��ي��ام ال��ج��م��ه��وري��ة ال��ت��رك��ي��ة التي
أع��ل��ن��ه��ا م��ص��ط��ف��ى ك���م���ال أت����ات����ورك بعد
حرب االستقالل التي ب��دأت في  19أيار
 1919وانتهت في  23تشرين األول .1923
ورب����م����ا ل���ل���م���رة األول�������ى اح���ت���ف���ل ك����ل م��ن
ال�����دول�����ة وال���ش���ع���ب ع���ل���ى ان�����ف�����راد ب��ه��ذه
الذكرى التي أراد من خاللها معارضو
رئيس الحكومة رج��ب طيب أردوغ���ان،
أن ي���ق���ول���وا ل���ه إن���ه���م ال ول����ن ي��س��م��ح��وا
ل����ه ب��ال��ت��خ��ل��ص م����ن ه�����ذه ال��ج��م��ه��وري��ة
األت���ات���ورك���ي���ة ال��ع��ل��م��ان��ي��ة وإق���ام���ة دول���ة
إس��ل�ام����ي����ة وف������ق أي����دي����ول����وج����ي����ة ح���زب
العدالة والتنمية الحاكم.
ف����ي ه�����ذه امل���ن���اس���ب���ة خ�����رج امل��ل�اي��ي�ن م��ن
امل���واط���ن�ي�ن األت�������راك ف���ي ع����دد ك��ب��ي��ر من
امل����دن ف���ي ت��ظ��اه��رات ك��ب��ي��رة أه��م��ه��ا في
أزمير وأنقرة وإسطنبولّ ،
معبرين عن
التزامهم النهج الديموقراطي العلماني
للجمهورية األتاتوركية.
ه������ذا ل����م ي���م���ن���ع ال�����دول�����ة م����ن االح���ت���ف���ال
ب��ه��ذه امل��ن��اس��ب��ة ع��ب��ر ع����روض عسكرية
ف��ي أن��ق��رة وإسطنبول بحضور رئيس
ال��ج��م��ه��وري��ة ع��ب��د ال���ل���ه غ�����ول ،ورئ��ي��س
ال�����وزراء وم��ع��ه��م��ا ألول م���رة ف��ي ت��اري��خ
ال��ج��م��ه��وري��ة زوج��ات��ه��م امل��ح��ج��ب��ات ،في
ت���ح ٍّ���د ج���دي���د م���ن «ال���ع���دال���ة وال��ت��ن��م��ي��ة»
للنظام العلماني.
وس�����ب�����ق ألردوغ���������������ان أن أع�����ل�����ن ب����داي����ة
ال����ش����ه����ر ال������ج������اري ع�����ن ق�����ان�����ون ج���دي���د
يسمح للمحجبات بالعمل ف��ي جميع
مؤسـسات الدولة ومرافقها باستثناء

دي��ن��ي أو ال��ت��ف��رق��ة ب�ين امل��واط��ن�ين بسبب
ال��ج��ن��س أو األص���ل أو امل��وق��ع ال��ج��غ��راف��ي،
أو الطائفي أو م��م��ارس��ة ن��ش��اط س��ري أو
معاد ملبادئ الديموقراطية أو ذي طابع
ٍ
عسكري أو شبه عسكري ،وال يجوز حل
األحزاب إال بحكم قضائي».

ة
ف��ي االق��ت��ص��اد التونسي وم��ن ي���دري اذا
ل��ي��س��وا ي ّ
���دب���رون لتنفيذ عملياتهم في
املدن حيث تكثير الحشود».
م����������ن ج������ه������ت������ه������ا ،ع�������ن�������ون�������ت ص����ح����ي����ف����ة
«لوكوتيديان» :منعطف خطير ،داعية
ف��ي ال��وق��ت نفسه ال��ى «ع���دم االستسالم
للهلع».
اال ان الصحيفة قالت ان االع��ت��داء ي��ن ال
ي��ش��ك�لان م��ف��اج��أة م��ع ت��زاي��د امل��واج��ه��ات
بني الشرطة و«الجهاديني» في األشهر
األخ��ي��رة .وكتبت ان «م��ا ح��دث أم��س مع
ليس مفاجئًا اذ ان
ان��ه ح��زي��ن وخطير،
ّ
امل��راق��ب�ين امل��ط��ل��ع�ين ..ح�����ذروا ال��س��ل��ط��ات
األمنية والسكان م��ن هجمات محتملة
في االماكن العامة».
وف��ي السياق ،دع��ت فرنسا أم��س القوى
السياسية التونسية الى ايجاد تسوية
ل���ل���خ���روج م����ن األزم�������ة ال��س��ي��اس��ي��ة ال��ت��ي
تواجهها البالد منذ أشهر.
وق���ال املتحدث ب��اس��م وزارة الخارجية،
روم����ان ن����ادال «ع��ل��ى اث���ر االع���ت���داء ال��ذي
اجهض في سوسة واالعتداء الذي احبط
ف��ي امل��ن��س��ت��ي��ر ص��ب��اح أم���س (األرب���ع���اء)،
ت���ذك���ر ب���اري���س ب��ادان��ت��ه��ا االره������اب بكل
اشكاله .نتابع عن كثب الوضع االمني
في تونس».
واض���اف املتحدث «ف��ي ال��وض��ع ال��راه��ن،
من الضروري جدًا ان تتحلى كل القوى
السياسية التونسية ب���روح املسؤولية
ل���ل���ت���وص���ل ال������ى ت���س���وي���ة ل����ل����خ����روج م��ن
األزم���ة» ،مشيرًا ال��ى تضامن فرنسا مع
السلطات والشعب التونسيني.
(األخبار ،أ ف ب)

ال��ج��ي��ش وال��ش��رط��ة وال��ق��ض��اء .استثناء
م�����ؤق�����ت ب���ح���س���ب رأي ال���ك���ث���ي���ري���ن م��ن
املعلقني السياسيني.
ي����أت����ي ه�����ذا ف����ي ال����وق����ت ال�������ذي ي��س��ت��ع��د
ف��ي��ه أردوغ�����ان ل��ت��ح ٍّ��د ج��دي��د م��ع النظام
العلماني الذي سيواجه امتحانه األهم
ال���ي���وم أو غ����دًا ع��ن��دم��ا ت���دخ���ل ال��ب��ع��ض
م��ن أع��ض��اء ال��ب��رمل��ان ع��ن ح���زب ال��ع��دال��ة
وال��ت��ن��م��ي��ة ق��اع��ة م��ج��ل��س ال���ن���واب وه��ن
محجبات .والالفت أن بعضهن تحجنب
ف���ور ع��ودت��ه��ن م���ن ف��ري��ض��ة ال��ح��ج ب��ن ً
��اء
ع��ل��ى دع�����وة م���ن امل���ل���ك ال���س���ع���ودي عبد
ال��ل��ه ،وم��ع��ه��ن ال��رئ��ي��س غ���ول .وم���ن دون

بات واضحًا
أن أردوغان يريد أن
ينتقم من الجمهورية
العلمانية

أن ي��ت��ذك��ر أي م��ن��ه��م ه���ج���وم أردوغ������ان
وإع��ل�ام����ه ال��ع��ن��ي��ف ب���أق���س���ى ال���ع���ب���ارات
على امللك املذكور بسبب موقفه املؤيد
ل��ل�ان����ق��ل�اب ال���ع���س���ك���ري ع���ل���ى ال���رئ���ي���س
املصري املخلوع محمد مرسي.
لكن حزب الشعب الجمهوري املعارض،

ي��رى ف��ي ه��ذا ال��ت��ص��رف اس��ت��ف��زازًا جديًا
وجديدًا ضد الجمهورية العلمانية بعد
أن سيطر أردوغ���ان وح��زب��ه على جميع
م��ؤس��س��ات ال���دول���ة ال��ت��رك��ي��ة وم��راف��ق��ه��ا،
وفي مقدمتها الجيش ال��ذي تحول إلى
جهاز إداري بسيط يتلقى تعليماته من
رئيس ال���وزراء ،حسب االعتراف األخير
لرئيس األركان الفريق أول نجدت أوزال.
ّ
ويشجع مثل هذا الواقع الجديد للجيش
أردوغ��ان على مزيد من التحديات ضد
الجمهورية العلمانية ،إذ بات واضحًا
أن رئ��ي��س ال������وزراء االس�ل�ام���ي ي��ري��د أن
ينتقم من هذه الجمهورية ملا قامت به
ضد اإلسالميني منذ تأسيسـها وحتى
ّ
تسلم حزبه السلطة في عام .2002
يبقى السؤال األهم :هل يحقق أردوغان
ومتى كل أهدافه ومخططاته للتخلص
من جميع أفكار الجمهورية العلمانية
وآث��اره��ا وإقامة دول��ة ومجتمع متدين
ي��ري��د م���ن خ�لال��ه أن ي���ح ّ���ول ت��رك��ي��ا إل��ى
نموذج إسالمي إقليمي ودولي؟
وم�������ن دون أن ي���خ���ط���ر ع����ل����ى ب����ال����ه أن
ال��ج��م��ه��وري��ة ال��ع��ل��م��ان��ي��ة خ�ل�ال األع����وام
ال��������ـ 90امل����اض����ي����ة ،ج���ع���ل���ت م����ن امل��ج��ت��م��ع
التركي يختلف كثيرًا ،حتى في الدين،
ع���ن امل��ج��ت��م��ع��ات ال��ع��رب��ي��ة واإلس�لام��ي��ة
األخرى التي يبدو واضحًا أن أردوغان
ً
وم����ن ح���ول���ه ل���م ول����ن ي��ف��ه��م��وه��ا ،ج��ه�لا
م��ن��ه��م ب��ك��ل ت��ن��اق��ض��ات��ه��ا ،وخ��ص��وص��ًا
م��ع س��ق��وط ج��م��اع��ة اإلخ�����وان املسلمني
ف���ي م���ص���ر ،وف���ش���ل امل����ش����روع ال���ت���رك���ي –
السعودي في سوريا بسبب تناقضات
ال�����ط�����رف��ي��ن «اإلس���ل���ام�������ي���ي���ن» ت���اري���خ���ي���ًا
ومذهبيًا وسياسيًا.

ّ
أربع نائبات تركيات يخرقن املحظور
دخلت أرب��ع نائبات في البرملان التركي
ع��ن ح��زب ال��ع��دال��ة والتنمية ال��ح��اك��م ذي
ال����ج����ذور اإلس�ل�ام���ي���ة ،ب��ح��ج��اب��ه��ن ،ال���ذي
ك���ان م��ح��ظ��ورًا ع��ل��ى م���دى ت��س��ع�ين ع��ام��ًا،
ليحضرن جلسة البرملان أمس في ٍّ
تحد
واض���ح للقواعد العلمانية للجمهورية
التركية .وت��م ه��ذا ال��خ��رق أم��س م��ن دون
تسجيل أي حادث ،ما حدا بنائب رئيس
ال�����وزراء ب��ول��ن��ت اري��ن��ت��ش ،ال���ى الترحيب
ب��ال��وض��ع .وق����ال أم����ام ال���ن���واب «ان��ت��ظ��رن��ا
ب��ص��ب��ر ان ت��ت��ع��زز ال���دي���م���وق���راط���ي���ة» في
ت���رك���ي���ا ،م���ع���رب���ًا ع����ن ارت����ي����اح����ه ل���ح���دوث
«تغيير في العقليات» في بلده.
وق��ب��ل دخ����ول ال��ن��ائ��ب��ات ،ق��ال��ت إح��داه��ن
ال��ن��ائ��ب��ة ن���ورج���ان دال����ب����وداك« ،ال ن��ع��رف
م���اذا س��ي��ك��ون رد فعلهم لكننا سندخل
ال��ب��رمل��ان م��رت��دي��ات الحجاب وسنواصل
عملنا» .وأضافت «سنشهد بداية عصر
مهم وسنلعب ال��دور الرئيسي .سنكون
حملة الراية وهذا مهم للغاية».
ودخ��ل��ت دال���ب���وداك وزم��ي�لات��ه��ا سيفديه

ب���ي���ازي���د ك�����اج�����ار ،وج��������والي ش��ام��ن��ج��ي،
وج��ون��ول بيكني شاهكولوبي ،الجلسة
ال���ب���رمل���ان���ي���ة م����رت����دي����ات ال����ح����ج����اب ،ال����ذي
ُيعتبر رم��زًا ّ
محركًا للمشاعر في تركيا،
إذ ي��ن��ظ��ر ال��ع��ل��م��ان��ي��ون ال���ي���ه ب��اع��ت��ب��اره
شعارًا لإلسالم السياسي وارت���داؤه في
األم����اك����ن ال���ع���ام���ة ب��م��ث��اب��ة ت��ح��د ل�لأس��س
ال��ع��ل��م��ان��ي��ة ل��ل��ج��م��ه��وري��ة ال��ت��رك��ي��ة ال��ت��ي
أرساها مصطفى كمال أتاتورك.
وال ت���وج���د ق���ي���ود م����ح����ددة ع���ل���ى ارت������داء
ال���ح���ج���اب ف����ي ال����ب����رمل����ان ،ل���ك���ن م��ع��ارض��ة
ال���ع���ل���م���ان���ي�ي�ن وال���ح���ظ���ر امل�����ف�����روض ع��ل��ى
ارت���دائ���ه ف��ي م��ؤس��س��ات ح��ك��وم��ي��ة أخ��رى
جعال النائبات يحجمن عن ارتدائه.
وكان حزب الشعب الجمهوري العلماني
(املعارض الرئيسي) قد أكد أنه سيرفض
ه��ذه الخطوة .وقالت عضو البرملان عن
ح��زب الشعب ،ديليك أكانجو يلمظ إن،
��ون ع��ل��ى أن ح��زب
«ك����ل أع��ض��ائ��ن��ا م��ت��ف��ق ّ
ال���ع���دال���ة ال��ت��ن��م��ي��ة ي��س��ت��غ��ل ال����دي����ن .ول��ن
نقف أبدًا صامتني إزاء أفعال تهدف إلى

تقويض مبدأ العلمانية».
وأض����اف����ت أن ال����ح����زب ات���ف���ق ع���ل���ى إب�����داء
م���ع���ارض���ت���ه ب���ش���ك���ل «راق» ف���ل���ن ي��ش��ه��د
ال��ب��رمل��ان ح��ال��ة الفوضى ال��ت��ي وق��ع��ت في
عام  1999عندما دخلت النائبة عن حزب
ال��ف��ض��ي��ل��ة اإلس��ل��ام�����ي ،م������روة ق���اوق���ج���ي،
مراسم أداء اليمني مرتدية الحجاب ،قبل
أن يتم طردها من البرملان.
وت���ش���ه���د ت���رك���ي���ا م���ن���ذ اس����ت��ل�ام «ال���ح���ري���ة
وال����ت����ن����م����ي����ة» ل���ل���ح���ك���م ف�����ي ال�����ع�����ام 2002
ت��غ��ي��ي��رات م��ه��م��ة ل��ن��اح��ي��ة ال��ت��ع��اط��ي مع
امل����ح����ج����ب����ات ،ف���ق���د س���م���ح ل���ه���ن ب�����ارت�����داء
الحجاب في الجامعات واملدارس بعد أن
َ
ك��ن ُيعاقنب بالطرد الرت��دائ��ه .كما ُس ِمح
للمحجبات ب��ال��ع��م��ل ف��ي امل��ح��ام��اة وف��ي
ّ
زوجة
املؤسسات الرسمية .وشكل ظهور
ً
ال��رئ��ي��س ال��ت��رك��ي ع��ب��دال��ل��ه غ���ول م��رت��دي��ة
حفل عيد االستقالل في
الحجاب خ�لال ً
ال���ع���ام  2011س��اب��ق��ة م��ه��م��ة ف���ي ال��ت��اري��خ
التركي الحديث.
(األخبار ،أ ف ب)

السودان

استفتاء أبيي % 99,9 :من «الدينكا» مع جوبا
ّ
صوت سكان أبيي من قبيلة دينكا نغوك
 99,9ف���ي امل���ئ���ة ،ع��ل��ى أن تلحق
ب��ن��س��ب��ة
ُ َ َ
امل��ن��ط��ق��ة امل����ت����ن����ازع ع��ل��ي��ه��ا م���ع ال���س���ودان
ب���دول���ة ج��ن��وب ال����س����ودان ،ح��س��ب��م��ا أع��ل��ن
مسؤول في لجنة تنظيم هذا االستفتاء
الذي ال يعترف به أي من البلدين.
وق������ال امل���ت���ح���دث ب���اس���م ال���ل���ج���ن���ة ال��ع��ل��ي��ا
ل�لاس��ت��ف��ت��اء ف���ي اب���ي���ي ،ل��وك��ا ب��ي��ون��غ ،إن
«اللجنة (التنظيمية) لالستفتاء اعلنت
النتائج ،وعدد الذين اختاروا ان يكونوا
ج��زءًا م��ن جنوب ال��س��ودان يمثلون 99,9
في املئة من االصوات».

وقال املراقب املستقل املوجود في املكان،
ت��ي��م ف�ل�ات���م���ان ،إن  63ال��ف��ا و 433ن��اخ��ب��ًا
ً
م��ن اص���ل  64ال��ف��ا و 775ن��اخ��ب��ًا م��س ّ��ج�لا
صوتوا خالل اي��ام االقتراع الثالثة التي
ب����دأت األح����د امل���اض���ي ،وان��ت��ه��ت ال��ث�لاث��اء
ونظمتها من جانب واح��د قبائل دينكا
نغوك .وأوضح ان  12بطاقة فقط تضمنت
تأييدًا اللحاق املنطقة بالسودان ،بينما
ُع ّدت  362بطاقة غير صالحة.
ول������م ت���ع���ت���رف ب����ه����ذا االس����ت����ف����ت����اء ،ال�����ذي
وص���ف���ه االت����ح����اد األف���ري���ق���ي ب���أن���ه «خ��ط��ر
على ال��س�لام» ال الخرطوم وال جوبا وال

املجتمع الدولي.
ونظمته م��ن ج��ان��ب واح���د قبيلة دينكا
ن��غ��وك ،ال��ح��ض��ري��ة ف��ي اب��ي��ي ،ال��ت��ي تؤكد
انها سئمت م��ن انتظار استفتاء تقرير
عليه في اتفاق السالم
املصير املنصوص ُ
املوقع في  ،2005لكنه أرج��ئ تكرارًا منذ
ذلك الحني ،وخصوصًا بسبب خالف بني
الخرطوم وجوبا على الجسم االنتخابي.
ومع انه مفتوح أم��ام الجميع لم يتوجه
الى صناديق االقتراع سوى أفراد قبيلة
دينكا نغوك.
(أ ف ب ،رويترز)

عربيات
دوليات
سنودن يحصل على وظيفة
في موقع روسي
قال محام روسي ّ
مقرب من
ّ
مسرب وثائق وكالة األمن
القومي األميركية ،إدوارد سنودن
(الصورة) أمس ،إن األخير
«حصل على وظيفة في موقع

على االنترنت في روسيا» ،حيث
ُمنح حق اللجوء ،وسيبدأ بعمله
الجديد في تشرين الثاني .وقال
ّ
«سيقدم
املحامي إن سنودن
دعمًا ملوقع روسي كبير» من
دون أن يكشف عن اسم املوقع
«ألسباب أمنية».
(أ ف ب)

بغداد تعارض مد خط أنابيب
كردي ـ تركي
أعلنت بغداد أمس أنها ال تزال
تعارض بقوة خطط كردستان
العراق ملد خط أنابيب مستقل
ً
إلى تركيا ،مصرة على أن حق
تصدير الخام يقتصر على
الحكومة املركزية.
وقال نائب رئيس الوزراء
العراقي لشؤون الطاقة ،حسني
الشهرستاني ،إنه نقل وجهة نظر
بغداد إلى وزير الطاقة التركي
تانر يلدز .وأضاف الشهرستاني
إن «تركيا على علم ببواعث قلق
العراق ورفضه التام لتلك الخطة.
ّ
ذكرنا تركيا بأن هذا انتهاك
لالتفاق املبرم بني البلدين ،الذي
ينظم صادرات العراق عبر خط
األنابيب التركي» .وكان وزير
املوارد الطبيعية في كردستان
آشتي هورامي ،قد أعلن أمس نية
ثان إلى
اإلقليم مد خط أنابيب ٍ
تركيا في غضون يومني.
(رويترز)

الجزائر تنتقد استدعاء
املغرب لسفيرها
ّ
عبرت الجزائر عن «أسفها»
أمس لقرار الرباط استدعاء
سفيرها لدى الجزائر ،وعدته
«غير مبرر» ،وقررت عدم مقابلته
باملثل ،وإبقاء كافة ممثلياتها
الدبلوماسية في اململكة تعمل
«على نحو عادي» ،حسبما جاء
في بيان لوزارة الخارجية.
وأضاف إن «هذا القرار غير املبرر
يمثل تصعيدًا في غير محله
يرتكز على حجج مضللة تمس
بسيادة الجزائر».
في املقابل ،ذكرت الخارجية
املغربية ،أن هذا القرار «يأتي
عقب تواتر األعمال االستفزازية
والعدائية للجزائر تجاه اململكة،
وال سيما في ما يتعلق بالنزاع
اإلقليمي حول الصحراء
املغربية» .وكان املغرب قد انتقد
دعوة بوتفليقة إلى «بلورة آلية
ملتابعة ومراقبة حقوق اإلنسان
في الصحراء الغربية ،باعتبارها
ضرورة ملحة أكثر من أي وقت
مضى».
(أ ف ب)
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تجسس

فضيحة اختراق  NSAلـ «غوغل»
و«ياهوو» تطفو مجددًا
التجسس على ماليني
مستخدمي غوغل وياهوو
فضيحة قديمة جديدية ها
هي تطفو مجددا على السطح.
معلومات جديدة ومواقف لعل
أبرزها تأكيد محركي البحث
قلقهما الدائم من وجود برامج
الختراق بياناتهما
ف � ��ي آخ � � ��ر ت � � �ط� � ��ورات ف �ض �ي �ح ��ة ت �ج �س��س
ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة ع�ل��ى ح�ل�ف��ائ�ه��ا ،أف ��ادت
صحيفة «ذي واشنطن بوست» أن «وكالة
االمن القومي» االميركية تعترض بيانات
م �ئ��ات امل�ل�اي�ي�ن م ��ن م�س�ت�خ��دم��ي م��وق�ع��ي
«غوغل» و«ياهوو» .وكانت الوثائق التي
نشرت قبل أشهر كشفت أن «إن إس إي»
اخترقت ّ
محركي البحث «غوغل» و«ياهو»
ال��ى ج��ان��ب ب��رام��ج اخ ��رى ،ل�ك��ن الصحيفة
االميركية تحدثت هذه امل��رة عن معطيات
جديدة.وأوردت الصحيفة نقال عن وثائق
ح �ص �ل��ت ع �ل �ي �ه��ا م ��ن امل �س �ت �ش��ار ال �س��اب��ق
ل�ـ«وك��ال��ة االم��ن ال�ق��وم��ي» إدوارد س�ن��ودن،
أن البرنامج املعروف باسم «ماسكيوالر»
وال��ذي تطبقه الوكالة بحسب التسريبات
بالتعاون مع «هيئة االتصاالت الحكومية»
ال� �ب ��ري� �ط ��ان� �ي ��ة امل � �س� ��ؤول� ��ة ع � ��ن ال �ت �ن �ص��ت
االلكتروني ،يسمح للوكالتني باعتراض
البيانات عن كابالت األلياف البصرية التي
تستخدمها شركتا االنترنت العمالقتان.

ّ
املسربة
وبحسب إح��دى الوثائق السرية
فقد تم جمع حوالى  181مليون بيان خالل
ش�ه��ر ك��ان��ون ال�ث��ان��ي وح� ��ده ،م��ن ضمنها
ب �ي��ان ��ات رس ��ائ ��ل ال �ك �ت��رون �ي��ة ون �ص��وص
وملفات صوتية وأشرطة فيديو .وتشير
الوثيقة الى أن عمليات االعتراض تجري
خ ��ارج ال��والي��ات امل�ت�ح��دة وبفضل تعاون
ّ
مزود اتصاالت لم يكشف اسمه.وممارسة
الوكالة أنشطتها خارج الواليات املتحدة
تسمح لها بالتحرك ضمن هامش أوسع
ّ
م �ن��ه داخ � ��ل ال� �ب�ل�اد ح �ي��ث ي �ت �ح��ت��م عليها
الحصول على قرارات قضائية قبل القيام
بعمليات اعتراض مماثلة.من جهتهاّ ،ردت
ش��رك�ت��ا «ي ��اه ��وو» و«غ ��وغ ��ل» ع�ل��ى ال�ف��ور
على هذه املعلومات .وأعلنت «ياهوو» في
ّ
«تطبق تدابير مراقبة صارمة
بيان أنها
ج��دا لحماية أم��ن م��راك��ز جمع املعطيات»
وأنها «ل��م تسمح ال لوكالة األم��ن القومي
وال ألي وك��ال��ة حكومية اخ��رى بالوصول
الى هذه املراكز» .من جانبه ،أكد املسؤول
القانوني في محرك البحث «غوغل» ديفيد
دراموند أن مجموعته «غير ضالعة في أي
عمليات اعتراض» .وقال دراموند في بيان
«إننا قلقون منذ زمن طويل حيال احتمال
وجود هذا النوع من املراقبة ،ولذلك عملنا
ب�ش�ك��ل م �ت��واص��ل ع �ل��ى ت��وس �ي��ع ال�ت��رم�ي��ز
ليشمل عددًا متزايدًا من خدماتنا» .وتابع
«إن �ن��ا ال نسمح ألي حكومة بما ف��ي ذلك
الحكومة االميركية للدخول الى أنظمتنا».
وع � ّ�ب ��ر درام ��ون ��د ع ��ن «ص ��دم ��ة ك �ب �ي��رة من
حجم عمليات االع �ت��راض التي تقوم بها
الحكومة ان�ط�لاق��ا م��ن شبكاتنا الخاصة
من االلياف البصرية».

وكالعادة ،لم يصدر أي رد فعل رسمي عن
«وكالة االمن القومي» فورًا ،إال ان رئيسها
الجنرال كيث ألكسندر قال ردا على سؤال
ح ��ول ه ��ذه امل �ع �ل��وم��ات خ �ل�ال م��ؤت �م��ر في
واش �ن �ط��ن إن ��ه «ل �ي��س ع�ل��ى ع�ل��م بالتقرير
ال �ص �ح��اف��ي» وأردف أن «امل ��زاع ��م ال� ��واردة
فيه ت�ب��دو ل��ه غير صحيحة» .وأض ��اف أن
الوكالة تصل الى البيانات «بموجب أوامر
قضائية» مؤكدا انها «ال تخترق أي قواعد
بيانات».وتعليقًا على كالم ألكسندر منذ
أيام عن أن أجهزة االستخبارات األوروبية
الحليفة تقاسمت معلوماتها التجسسية
ع �ل��ى األوروب � �ي �ي�ن م��ع «إن إس إي» ،رأت
املتحدثة باسم الحكومة الفرنسية نجات
ف��ال��و بلقاسم أن ك�ل�ام ال�ج�ن��رال االميركي
«غير مقنع» ودعت الى «مزيد من الوضوح
ح� ��ول م �م ��ارس ��ات أج� �ه ��زة االس �ت �خ �ب��ارات
االميركية».
أما برلني فيبدو أنها ما زالت عازمة على
إرسال رئيس أجهزة االستخبارات ورئيس
االستخبارات الداخلية الى واشنطن خالل
األيام املقبلة.
من جهتها ،قالت األمم املتحدة إن الواليات
امل �ت �ح��دة ت �ع �ه��دت ب �ع��دم ال �ت �ج �س��س على
ات � �ص ��االت امل �ن �ظ �م��ة ف ��ي امل �س �ت �ق �ب��ل .وق ��ال
امل� �ت� �ح ��دث ب ��اس ��م االم � � ��م امل� �ت� �ح ��دة م ��ارت��ن
نسيركي «تفيد معلوماتي بأن السلطات
االميركية أكدت أن اتصاالت االمم املتحدة
ال تتعرض للمراقبة ولن تتعرض لها» .لكن
نسيركي امتنع عن التعليق عندما سئل
إن كانت السلطات األميركية تجسست من
قبل على اتصاالت املنظمة الدولية.
(األخبار ،أ ف ب)

◄ وفيات ►
انتقل الى رحمة الله تعالى فقيدنا الغالي
املرحوم
عبد الرؤوف أحمد عاصي
(أبو عاصي)
أشقاؤه :االستاذ علي أحمد عاصي (أبو
ع �م ��ار) ،وامل��رح��وم��ون ف �ـ��ري��د ،إس�م��اع�ي��ل،
وإبراهيم عاصي.
أوالده :األس �ت��اذ ع��اص��يُ ،م�ط�ي��ع ،أح�م��د،
وعلي عاصي.
أص �ه��رت��ه :س��ال��م م�ح�م��ود ح �س�ين ،محمد
حسن جوني ،واألستاذ عامر طفيلي.
ُي �ص �ل ��ى ع �ل ��ى ج �ث �م��ان��ه ال� �ط ��اه ��ر ال �ي ��وم
ال�ج�م�ع��ة امل ��واف ��ق ف �ي��ه  2013/11/1عند
الساعة الحادية عشرة صباحًا وي��وارى
في ثرى جبانة بلدته الدوير.
ت�ق�ب��ل ال �ت �ع��ازي ق�ب��ل ال��دف��ن وب �ع��ده وغ �دًا
ال �س �ب��ت  2م �ن��ه ف ��ي ال� �ن ��ادي ال�ح�س�ي�ن��ي ــ
ال ��دوي ��ر ،م ��ن ال �س��اع��ة ال �ع��اش��رة ص�ب��اح��ًا
حتى الواحدة ظهرًا ،ومن الساعة الثانية
م ��ن ب �ع��د ال �ظ �ه��ر ح �ت��ى ال �خ��ام �س��ة ع�ص�رًا
(للرجال) ،وفي منزل الفقيد ــ قرب بلدية
الدوير (للنساء).
ُ
وت�ص��ادف نهار األح��د ذك��رى م��رور ثالثة
أي ��ام ع�ل��ى وف��ات��ه ،وستتلى ف��ي املناسبة
آي� ��ات م��ن ال��ذك��ر ال�ح�ك�ي��م وم �ج �ل��س ع��زاء
حسيني ع��ن روح��ه ال�ط��اه��رة ف��ي ال�ن��ادي
الحسيني ــ الدوير عند الساعة العاشرة
صباحًا.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب.
اآلسفون :عموم أهالي بلدة الدوير.

رقدت على رجاء القيامة املأسوف عليها
سلمى إسكندر الحوراني
زوج الفقيدة السفير جوزف شديد
بناتها ليلى زوجة املهندس زيكار جورج
مصروعة وعائلتهما
ريما
ّ
م� �ن ��ى زوج� � � ��ة ال� ��دك � �ت� ��ور ع � �ص� ��ام زخ � � ��ور
وعائلتهما
نادية زوجة املهندس أنطوان حصروني
وعائلتهما
شقيقاها املرحوم حنا ،ابنته غادة زوجة
رجا قعوار وعائلتهما
الدكتور فريد الحوراني (في املهجر)
شقيقتها عايدة الحوراني
وأنسباؤهم ينعونها إليكم
يحتفل ب��ال�ص�لاة ل��راح��ة نفسها الساعة
الثانية عشرة ظهر يوم السبت  2تشرين
الثاني  2013في كنيسة نياح السيدة _
شارع املكحول ،رأس بيروت.
ت �ق �ب��ل ال �ت �ع ��ازي ق �ب��ل ال �ج �ن ��ازة وب �ع��ده��ا
ف��ي ص��ال��ون الكنيسة اب �ت� ً
�داء م��ن الساعة
العاشرة صباحًا لغاية السادسة مساءً
ويوم األحد  3تشرين الثاني في صالون
ً
ابتداء من الساعة الواحدة لغاية
الكنيسة
الساعة السادسة مساءً.

إلعالناتكم الرسمية واملبوبة والوفيات

ظريف يغادر فيينا :نوايا الجانبني طيبة
مع انطالق الجولة الثانية
من مفاوضات الخبراء بني
وفدي إيران ومجموعة «»1+5
في فيينا أمس ،أعرب وزیر
الخارجیة اإلیراني محمد جواد
ظریف ،عن أمله بتوصل
ایران الی تفاهم «سريعًا» في
مفاوضاتها هذه «نظرًا لنوایا
وإرادة الجانبنی الطیبة»
ش��دد مساعد وزي��ر ال�خ��ارج�ي��ة االي��ران�ي��ة
ل �ل �ش��ؤون ال ��دول� �ي ��ة وال �ق��ان��ون �ي��ة ع�ب��اس
عراقجي ،على أن الجمود القائم بني ايران
وال��وك��ال��ة الدولية للطاقة ال��ذري��ة ،يجري
ك�س��ره م��ع تقديم ط�ه��ران اق�ت��راح��ًا جديدًا
خ�لال محادثات فيينا التي عقدت خالل
اليومني املاضيني على مستوى خبراء في
العاصمة النمساوية فيينا.
وب ��دأت م�ف��اوض��ات ال�خ�ب��راء صباح أمس
ف��ي املقر األوروب ��ي ملنظمة األم��م املتحدة
ف��ي ف�ي�ي�ن��ا ،وذل� ��ك غ� ��داة ج��ول��ة أول� ��ى من
امل� �ف ��اوض ��ات ال �ف �ن �ي��ة امل �ك �ث �ف��ة وال�ع�م�ي�ق��ة
انطلقت أول من أمس بمشاركة خبراء في
الشؤون النووية واجراءات الحظر.
وي �ض��م ال��وف��د األم �ي��رك��ي امل �ش ��ارك ضمن
م �ج �م��وع��ة « »1+5خ � �ب� ��راء م� ��ن وزارت � � ��ي
الخارجية والخزانة.
ووف �ق��ًا ل�لات�ف��اق��ات ال�ح��اص�ل��ة ف��ي الجولة
األخ � � �ي� � ��رة م � ��ن امل� � �ف � ��اوض � ��ات ب �ي��ن اي � � ��ران
ومجموعة « »1+5وال�ت��ي أج��ري��ت يومي
 15و  16تشرين األول املاضي في فيينا،
فقد تقرر عقد اجتماع للخبراء قبل جولة
امل�ف��اوض��ات املقبلة ،بمشاركة خ�ب��راء في
ال �ش ��ؤون ال �ن��ووي��ة وال�ع�ل�م�ي��ة واج � ��راءات
ال �ح �ظ��ر ب �ي�ن اي � � ��ران وم �ج �م��وع��ة «»1+5

ل ��دراس ��ة ال �خ�ل�اف ��ات ف ��ي وج� �ه ��ات ال�ن�ظ��ر
وإعداد وصياغة خطوات عملية.
ويترأس املدير العام للشؤون االقتصادية
واالخ� �ت� �ص ��اص� �ي ��ة ال� ��دول � �ي� ��ة ف � ��ي وزارة
الخارجية االيرانية حميد بعيدي نجاد،
ال��وف��د االي��ران��ي امل��ؤل��ف م��ن  7خ �ب��راء من
وزارة النفط والصناعة واملناجم وبناء
املدن والبنك املركزي والطاقة النووية.
كذلك ،يترأس الخبير النووي في االتحاد
االوروب� � � ��ي اس �ت �ي �ف��ان ك�ل�م�ن��ت م�ج�م��وع��ة
«( »1+5روس � � �ي� � ��ا وام� � �ي � ��رك � ��ا وال � �ص �ي�ن
وبريطانيا وفرنسا باالضافة الى املانيا).
ف ��ي غ �ض��ون ذل� ��ك ،ق ��ال وزي� ��ر ال�خ��ارج�ي��ة
اإلي ��ران ��ي ف ��ي م��ؤت �م��ر ص �ح��اف��ي م�ش�ت��رك
عقده مع وزیرة خارجیة جنوب أفریقیا،
م �ی �ت��ي ن �ك��وان��ا م ��اش ��اب ��ان ��ي ،إن ت�س��وی��ة
املشاكل والقضایا املوجودة بحاجة الی
امل��زی��د م��ن ال��وق��ت وت��وف��ر اإلرادة م��ن قبل
الجانبنی املفاوضنی.
ل�ك�ن��ه أض � ��اف ،إن ب �ل�اده س�ت�خ��وض ه��ذه
امل �ف��اوض��ات «ب�ن�ي��ة ح�س�ن��ة» و«م ��ع االم��ل
بالتوصل سريعا الى اتفاق».
م ��ن ج �ه �ت��ه ،ق ��ال ع��راق �ج��ي ف ��ي ت�ص��ري��ح
ل��وك��ال��ة «م �ه��ر» ل�لأن �ب��اء ب�ع��د ع��ودت��ه من
ف�ي�ي�ن��ا« :ان ال �ج �م��ود ال ��ذي ح�ص��ل بيننا
وبني الوكالة بشأن التعاون لحل القضايا
العالقة ،سيتم كسره الى حد ما من خالل
عرض ايران الجديد».
واض��اف« :خ�لال اليومني املاضيني جرت
م �ح��ادث��ات ب �ن ��اءة ب�ي�ن اي � ��ران وال��وك��ال��ة،
وف� ��ي ه� ��ذه امل� �ح ��ادث ��ات ت ��م االت� �ف ��اق على
اس� �ت� �م ��رار ال� �ت� �ع ��اون ف� ��ي اط� � ��ار ج ��دي ��د».
وح��ول زي ��ارة مفتشي وك��ال��ة ال�ط��اق��ة الى
م ��وق ��ع ب� ��ارش �ي�ن أوض � � ��ح م �س ��اع ��د وزي� ��ر
الخارجية ان تفقد موقع بارشني مرتبط
بالتوصل ال��ى اط��ار ج��دي��د للتعاون بني
ايران والوكالة.
في املقابل ،يبذل كبار املسؤولني في إدارة
ال��رئ�ي��س األم �ي��رك��ي ب� ��اراك أوب��ام��ا ،جهدًا
كبيرًا إلثناء الكونغرس عن فرض عقوبات
ج ��دي ��دة ع �ل��ى إي� � ��ران ب �س �ب��ب ب��رن��ام�ج�ه��ا

ّ
املشرعني الكبار قالوا
النووي ،لكن بعض
إنهم لم يقتنعوا بعد بمبررات التأجيل.
وق ��ال عضو مجلس ال�ش�ي��وخ األم�ي��رك��ي،
ب��وب كروكر (وه��و أكبر عضو جمهوري
في لجنة العالقات الخارجية في مجلس
الشيوخ وعضو في اللجنة املصرفية التي
ّ
املشرعني متشككون
تدرس العقوبات) إن
وانهم يشعرون بأن عليهم الضغط على
ال�ب�ي��ت األب �ي��ض ل�ت��أي�ي��د ف ��رض ع�ق��وب��ات
مشددة على طهران.
وأض� ��اف ل��وك��ال��ة «روي� �ت ��رز» ،إن «عليهم
خالل األربع والعشرين ساعة الى الثماني
واألربعني ساعة املقبلة إقناع أناس مثلي
وآخرين ب��أن أسلوب العمل ال��ذي ي��ودون
اتباعه صحيح».
والتقى ك��روك��ر أول م��ن أم��س على إفطار
عمل مع وزير الخارجية األميركي ،جون
ً
ك �ي ��ري .ك �م��ا ال �ت �ق��ى أم ��س ك �ل�ا م ��ن ك�ي��ري
ووزي��ر الخزانة جاك لو ،وأعضاء اللجنة
املصرفية في مجلس الشيوخ في جلسة
إحاطة سرية بشأن املحادثات مع ايران.
وق��ال كروكر «وجهة النظر التي يرونها
هي انهم وصلوا في هذه املفاوضات الى
نقطة ستجيء فيها اي عقوبات اضافية
تقرها اللجنة (املصرفية) بنتائج عكسية
على املفاوضات الجارية».
وق ��ال مساعد لرئيس اللجنة املصرفية
ف��ي مجلس ال�ش�ي��وخ ت�ي��م ج��ون �س��ون ،إن
ال �س �ن��ات��ور م�ت�ل�ه��ف ع�ل��ى س �م��اع م��ا ل��دى
وزي��ري الخارجية والخزانة وسيستكمل
مشاوراته مع زمالئه قبل ان يتخذ قرارًا
بشأن كيفية املضي قدمًا.
وم �ن ��ذ م �ط �ل��ع ع� ��ام  2012أدت ع �ق��وب��ات
أميركية وأوروبية إلى تقليص صادرات
إي ��ران النفطية إل��ى ن�ح��و م�ل�ي��ون برميل
ي��وم�ي��ًا ب�ع��دم��ا ك��ان��ت ح��وال��ى  2.5مليون
ب ��رم� �ي ��ل ي ��وم� �ي ��ًا ل �ت �خ �س��ر ال �ج �م �ه��وري��ة
اإلسالمية بذلك مبيعات من النفط الخام
تقدر بمليارات الدوالرات شهريًا وليرتفع
ّ
معدال التضخم والبطالة فيها.
(رويترز ،مهر ،فارس ،إرنا)
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مبوب
◄ إعالنات رسمية ►
ب ��ال ��رض ��ى وال �ت �س �ل �ي��م مل �ش �ي �ئ �ت��ه ت �ع��ال��ى
انتقلت إلى رحمته تعالى املرحومة
فاطمة حاجي نعمة
أرم �ل��ة ال�ص�ح��اف��ي امل��رح��وم ش�ف�ي��ق نعمه
(أبو هاني)
ولداها املهندس هاني زوجته أمل خنسا
املهندس نعمه زوجته نهى حوا
ب �ن ��ات �ه ��ا م� �ن ��ى زوج � � ��ة ال �ع �م �ي ��د ي��وس��ف
عتريسي
رنده زوجة الصيدلي غسان زين
الدكتورة جمانة
لينا زوجة عماد عيتاني
تغريد زوجة املهندس عماد إبراهيم
ميرنا زوجة املهندس رامي حاطوم
أش �ق��اؤه��ا امل��رح��وم�ين إب��راه �ي��م وم�ح�م��د،
أحمد تيسير وخليل
شقيقاتها الحاجة نادية ،الحاجة أمينة
واملرحومة خيرية
تقبل ال�ت�ع��ازي ال �ي��وم الجمعة  1تشرين
الثاني في الجمعية اإلسالمية للتوجيه
والتخصص العلمي ،سبينس ،قرب أمن
ال��دول��ة اب� �ت � ً
�داء م��ن ال �س��اع��ة ال�ث��ال�ث��ة بعد
الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.
اآلس� � � �ف � � ��ون :آل ن � �ع � �م ��ه ،ح � ��اج � ��ي ،ص �ف ��ا،
عتريسي ،زين ،عيتاني ،إبراهيم ،حاطوم،
خنسا ،حوا وعموم أهالي زبدين.

ذكرى
تصادف األحد في  3تشرين الثاني ذكرى
مرور أسبوع على وفاة املرحوم
الدكتور الحاج كمال حسني صباح
(أبو عباس)
شقيقاه :الحاج سهيل واملهندس علي
أص �ه��اره :امل�ح��ام��ي نعيم ن�ع�م��ة ،امل��رح��وم
بهيج أبو خدود واملرحوم ماجد قديح
ف �ت �ت�ل��ى آي م ��ن ال ��ذك ��رى ال �ح �ك �ي��م وي �ق��ام
مجلس عزاء على روحه الطاهرة ،الساعة
ال �ع��اش��رة ص �ب��اح��ًا ف��ي ح�س�ي�ن�ي��ة م��دي�ن��ة
ال �ن �ب �ط �ي��ة ل� �ل ��رج ��ال ،ول �ل �ن �س��اء ف ��ي م �ن��زل
ال �ف �ق �ي��د ق� ��رب ب �ن��ك م �ص��ر ل �ب �ن��ان .وت�ق�ب��ل
التعازي بعد الذكرى في منزل الفقيد.
ّ
جناز أربعني املرحوم
وليم مخايل القارح
زوج�ت��ه املرحومة أكنس لطف الله نصر
الله
ّ
يقام ق��داس وج��ن��از ل��راح��ة نفسه الساعة
ال �ث��ان �ي��ة ع �ش��رة ظ �ه��ر األح� ��د ال ��واق ��ع فيه
 3ت�ش��ري��ن ال�ث��ان��ي  2013ف��ي كنيسة م��ار
مخايل _ الشياح.
ع��ائ �ل��ة ال �ف �ق �ي��د وأن� �س� �ب ��اؤه ��ا ي��دع��ون �ك��م
ملشاركتهم الصالة.

◄ مبوب ►

للبيع
ّ
ل�ل�ب�ي��ع ش��ق��ة ف��ي ب �ي��روت ـ�ـ�ـ ق ��رب ال�س�ف��ارة
الكويتية 6 ،غ��رف :ص��ال��ون ،غرفة طعام،
غ ��رف ��ة ج� �ل ��وس 3 ،غ� ��رف م��اس �ت��ر وغ��رف��ة
خ ��ادم ��ة م ��ع ح �م ��ام ـ �ـ �ـ ب �ن ��اء ج ��دي ��د ،س�ن��د
أخضر  2013ـــ 03/598818
للبيع ّ
ّ
مجهزة
خلو مكتب محاماة  7غرف
تجاه قصر العدل.
 03/615789ـــ  01/680804ـــ 01/425745

غادر ولم يعد
غادر العامل جهاد محمد حسن الياسني،
فلسطيني الجنسية ،مكان عمله .الرجاء
ممن ي�ج��ده أو يعلم عنه شيئًا االت�ص��ال
على الرقم 70/227295

إعالن صادر
عن املديرية العامة لألمن العام
ً
أوالُ :ي �ع ��دل اإلع �ل��ان امل�ت�ع�ل��ق ب�ت�ط��وي��ع
مفتشني درج��ة ثانية متمرنني لصالح
املديرية العامة لألمن العام بحيث تمدد
مهلة قبول الطلبات اعتبارًا من تاريخ
 2013/10/31ول �غ��اي��ة 2013/11/30
ضمنًا ،والباقي دون تعديل.
ثانيًا :ملزيد من املعلومات ،يمكن مراجعة
دوائ��ر وم��راك��ز األم��ن العام اإلقليمية أو
زيارة موقع املديرية العامة لألمن العام
على شبكة اإلنترنت:
www.general-security.gov.lb
اعالن
ت �ع �ل��ن ك �ه��رب��اء ل �ب �ن��ان ع ��ن رغ �ب �ت �ه��ا في
اجراء استدراج عروض لتوريد اشارات
ضوئية لزوم خط التوتر العالي بكفيا ـــــ
فيطرون ــــ حاالت  66ك.ف..
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال�ع��روض امل��ذك��ور أع�ل�اه الحصول على
ن �س �خ��ة م �ج��ان��ًا م ��ن دف �ت��ر ال� �ش ��روط من
مصلحة الديوان ـــــ أمانة السر ـــــ الطابق
( 12غرفة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـــــ
طريق النهر.
ت�س�ل��م ال� �ع ��روض ب��ال �ي��د إل ��ى أم��ان��ة سر
كهرباء لبنان ـــــ طريق النهر ـــــ الطابق
« »12ـــــ املبنى املركزي.
علمًا بأن اخر موعد لتقديم العروض هو
ن�ه��ار الجمعة ال��واق��ع ف��ي 2013/11/22
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
بيروت في 2013/10/28
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس ملحم خطار
التكليف 1947
إعالن
دعوى رقم 2012/634
من الغرفة االبتدائية الثانية في الشمال
إل� � � ��ى امل � �س � �ت� ��دع� ��ى ض� � ��ده� � ��م :س��اك �س �ت��ا
الغويسامون وأرجنتينا زوجة جرجي
إسبر يعقوب ش�ح��ادة وس��ام��ي وأسعد
إدواردو وألخندرو ألكسندر وكارلوس
وغ � �ي� ��ارم� ��و س� � � � ��االزار وس� � �ي � ��زار ق�ي�ص��ر
أوغستو وغوستافو أنريكيه وخوليو
س� � � � � ��االزار وه � �ي�ل��ان� ��ة ج ��ول � �ي ��ا ول� �ي ��دي ��ا
الساليديا أوالد إسبر يعقوب شحادة
جميعهم من بلدة كوسبا قضاء الكورة
ً
أصال وحاليًا مجهولو اإلقامة.
ت��دع��وك��م ه��ذه املحكمة الس �ت�لام ص��ورة
ال �ح �ك��م ال� �ص ��ادر ع�ن�ه��ا ب��رق��م 2012/68
ب��ال��دع��وى املقامة ضدكم م��ن املستدعي
س�ل�ي��م أل�ب�ي��ر ح�ب�ي��ب وال �ق��اض��ي بقسمة
ال �ع �ق��ارات م��وض��وع االس �ت��دع��اء ال��راه��ن
ب�ي�ن امل �س �ت��دع��ي م ��ن ج �ه��ة وامل �س �ت��دع��ى
ضدهم مجتمعني من جهة ثانية بحيث
يخرج بنصيب ه��ؤالء ك��ل حسب نسبة
ملكيته العقارات رقم  367و 2822و3050
و 3055ك��وس �ب��ا وب �ن �ص �ي��ب امل�س�ت��دع��ي
ال �ع �ق��ارات رق ��م  231و 380و 543و577
و 2601و 2603و 3029و 3108من منطقة
ك��وس �ب��ا ال �ع �ق��اري��ة وذل � ��ك خ �ل�ال ث�لاث�ين
يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
رئيس القلم
أنطوان معوض
إعالن
دعوى رقم 2013/852
من الغرفة االبتدائية الثانية في الشمال
ّ
ال��ى املستدعى ضدهن :هيالنة ساسني
م�خ��اي��ل ال�ل�ق�ي��س ون�ب�ي�ه��ة ومل �ي��ادة أم�ين
فياض من بلدة بترومني قضاء الكورة
ً
أصال وحاليًا مجهوالت محل االقامة.
ّ
ت��دع��وك��ن ه��ذه املحكمة الس�ت�لام ص��ورة
ال�ح�ك��م ال �ص��ادر عنها ب��رق��م 2013/132
بالدعوى املقامة ضدكن من املستدعية
ه�ل�ا ش�ف�ي��ق ف ��اخ ��وري ب��اع �ت �ب��ار ال�ع�ق��ار
رق��م  147م��ن منطقة بترومني العقارية
غير ق��اب��ل للقسمة عينًا وبيعه ب��امل��زاد
العلني بواسطة دائرة التنفيذ املختصة
وت��وزي��ع ال�ث�م��ن وال��رس��وم ب�ين ال�ش��رك��اء
كل بنسبة حصته بامللكية وذل��ك خالل

ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
رئيس القلم
أنطوان معوض
إعالن بيع سيارة
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
غرفة القاضي فرانسوا الياس
باملعاملة التنفيذية رقم 2011/2079
ط ��ال ��ب ال �ت �ن �ف �ي��ذ :ب �ن��ك ل �ب �ن��ان وامل �ه �ج��ر
ش.م.ل.
املنفذ عليه :جورج إيليا اسكاف
تطرح هذه الدائرة للمرة األولى في تمام
الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم االثنني
ال��واق��ع فيه  2013/11/11للبيع باملزاد
ال�ع�ل�ن��ي ال �س �ي��ارة م��ارك��ة ري�ن��و clio 1.4
 classicرق��م /459116/ج م��ودي��ل 2004
املخمنة بمبلغ /1150/د.أ.
علمًا أن السيارة مطروحة للبيع بستة
أع� �ش ��ار ق �ي �م��ة ال �ت �خ �م�ين وأن � ��ه ي�ت��وج��ب
ع �ل��ى ال� �س� �ي ��ارة رس � ��وم م �ي �ك��ان �ي��ك ت�ب�ل��غ
/528.000/ل.ل.
ع �ل��ى ال� ��راغ� ��ب ب ��ال� �ش ��راء ال �ح �ض��ور إل��ى
م ��رأب ف ��ادي مشيلح ف��ي ج�س��ر ال��واط��ي
مصحوبًا بالثمن نقدًا يضاف إليه %5
رسم الداللة.
مأمور تنفيذ بيروت
حسني عاكوم
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط �ل��ب امل� �ح ��ام ��ي إي� �ل ��ي ج� � ��ورج األس �ع ��د
ّ
ملوكله س��ام الياس سليمان الوكيل عن
املالك الياس ملحم سليمان سند تمليك
بدل ضائع بالعقار  /1340/القسم /5/
النقاش.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
جورج صايغ
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب املحامي سمير عبد الله عبد النور
ملوكله أوهانس طوروس يتنكيان سند
ت�م�ل�ي��ك ب� ��دل ض��ائ��ع ب�ح�ص�ت��ه ب��ال�ع�ق��ار
 /1256/سن الفيل.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
جورج صايغ
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط� �ل ��ب م� �ل� �ح ��م ج� � � ��وزف ص� ��وم� ��ا مل��وك �ل��ه
ج��رج��س اس �ك �ن��در األش �ق��ر س�ن��د تمليك
بدل ضائع بالعقار  /1090/بيت شباب.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
جورج صايغ
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت

ط�ل��ب أن �ط��وان م �ي�لاد ب��ودام��س ملوكلته
م� ��ارالن ج ��ورج ح�ج��ل س�ن��د تمليك ب��دل
ضائع بالعقار  /669/القسم  /12/جل
الديب.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
جورج صايغ
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط�ل��ب أن �ط��ون ب�ط��رس ب��و ع�ب��دو بصفته
وك� �ي ��ل امل� �ح ��ام ��ي ن �ب �ي��ل م � �ن� ��وال ي��ون��س
ال� ��وك � �ي� ��ل ع � ��ن م� �ح� �م ��د وأح� � �م � ��د وب �ه �ي��ة
واب��راه �ي��م ح �س��ان وزل �ه��ان م�ح�م��د عمر
ال� �ع ��رج ��ة س � �ن� ��دات ت �م �ل �ي��ك ب � ��دل ض��ائ��ع
بحصصهم بالعقار  /168/برج حمود.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
جورج صايغ
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط �ل��ب أن � �ط� ��وان م� �ي�ل�اد ب� ��ودام� ��س س�ن��د
ت�م�ل�ي��ك ب� ��دل ض��ائ��ع ب��ال �ع �ق��ار /2655/
القسم  /6/بيت مري.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
جورج صايغ
إعالن
ت�ع�ل��ن ب�ل��دي��ة روم�ي�ن أن �ه��ا ت��رغ��ب ب��إج��راء
م �ب��اراة ل�ت�ع�ي�ين أم�ي�ن ص �ن��دوق ف��ي م�لاك
البلدية
ع �ل ��ى ال ��راغ� �ب�ي�ن االش� � �ت � ��راك ف� ��ي امل � �ب� ��اراة
م��راج �ع��ة ال �ب �ل��دي��ة ض �م��ن أوق � ��ات ال � ��دوام
ال��رس �م��ي ل�ل�اط�ل�اع ع �ل��ى ال � �ش ��روط ال �ت��ي
يجب أن تتوفر ف��ي امل��رش��ح واملستندات
الالزمة لتقديم الطلب.
ت�ق��دم ال�ط�ل�ب��ات اب �ت� ً
�داء م��ن أول ي��وم نشر
في الجريدة الرسمية وحتى تاريخ مدة
تقديم الطلبات  20ي��وم��ًا على األق ��ل ،في
ً
قلم البلدية ،حيث يعطى املرشح إيصاال
م��ن امل��وظ��ف امل �خ �ت��ص ي �ب�ّي�نّ رق ��م ال�ط�ل��ب
وتاريخه واملستندات التي قدمت.
رئيس بلدية رومني
يحيى محمد جوني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الجنوب
طلب عباس محمد جشي ملوكله سمير
محسن أرزون��ي سند تمليك بدل ضائع
للعقار  731دردغيا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في الجنوب
نايفة شبو
دعوة إلى مناقصة عمومية
ت��دع��و إدارة مستشفى رف�ي��ق الحريري
ال � �ج� ��ام � �ع� ��ي ال� � �ش � ��رك � ��ات امل �ت �خ �ص �ص��ة
لالشتراك بمناقصة رقم  6مكرر2013 /
«توريد مواد مخبرية ملختبر األنسجة».

آخر موعد لتسليم العروض يوم االثنني
الواقع فيه  18تشرين الثاني  2013في
تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا تفض
العروض مباشرة.
ي�م�ك��ن ل �ل �ش��رك��ات امل�ت�خ�ص�ص��ة االط�ل�اع
وال � �ح � �ص ��ول ع �ل ��ى دف� �ت ��ر ال � �ش � ��روط م��ن
مصلحة إدارة امل ��واد وامل�ش�ت��ري��ات .رقم
الهاتف 01/830000 :مقسم ./2100/
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الجنوب
ط�ل��ب خ�ض��ر م�ح�م��د ن� ��زال مل��وك�ل�ي��ه أح��د
ورث��ة سعيد وي��وس��ف وزي�ن��ب سليمان
ن��زال س�ن��دات تمليك ب��دل ضائع للعقار
 129صريفا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في الجنوب
نايفة شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الجنوب
طلب ج��واد عبد ال�ل��ه زي��ن ملوكله قاسم
م �ح �م��د ف � ��واز س �ن��د ت�م�ل�ي��ك ب� ��دل ض��ائ��ع
للعقار  846العباسية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في الجنوب
نايفة شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الجنوب
ط �ل��ب ع �ب��د ال �غ �ن��ي م �ح �م��د ن �س��ب س�ن��د
تمليك ب��دل ض��ائ��ع للقسم  2م��ن العقار
 469حارة صيدا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في الجنوب
نايفة شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الجنوب
ط �ل��ب ع �ل��ي ح �س�ي�ن رم � ��ال ب��وك��ال �ت��ه ع��ن
املشتريه سند تمليك بدل ضائع للبائع
عبد الكريم اب��راه�ي��م ص�ب��را العقار 894
باريش.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في الجنوب
نايفة شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الجنوب
ط�ل��ب ش� ��ادي ج��رج��س ط �ن��وس ملوكليه
غسان وحسان يوسف زبد سندي تمليك
بدل ضائع للعقار  521املنصوري.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في الجنوب
نايفة شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الجنوب
طلب عماد نصرو غربال ملوكليه ورثة
عبد العال أسعد حيدر شهادة قيد بدل
ضائع للعقارين  601و 602عرمتى.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في الجنوب
نايفة شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الجنوب
طلب مازن حسن نزال ملوكليه أحد ورثة
م �ح �م��د وس �ك �ن��ة س �ل �ي �م��ان ن � ��زال س�ن��دي
تمليك بدل ضائع للعقار  129صريفا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في الجنوب
نايفة شبو
إعالن
عن القاضي العقاري في الجنوب
ط� �ل ��ب م� �ح ��ي ال� ��دي� ��ن ح � �ج� ��ازي ب�ص�ف�ت��ه
م� ��ن ورث� � ��ة م � �ع� ��روف ح � �ج� ��ازي وم �ح �م��د
ن��اي��ف أس�ع��د ش�ه��ادت��ي ق�ي��د ب��دل ضائع
بأسهمهما للعقار  2876عنقون.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
القاضي العقاري
محمد الحاج علي
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الرياضة اللبنانية

حل ّاألزمة يقترب
وتخوف من «النخبة»
تسارعت وتيرة املساعي لحل أزمة كرة السلة،
حيث أصبحت املواعيد شبه محسومة نحو االتفاق
على التعديالت ثم إقرارها من الجمعية العمومية
وإرسالها للفيبا وانتخاب اتحاد جديد ،إضافة إلى
استكمال البطولة كنتيجة لالجتماع الذي عقد
في غزير قبل ثالثة أيام
عبد القادر سعد
سيكون األسبوع املقبل حاسمًا على
صعيد حل أزمة كرة السلة اللبنانية
بعد أن اتفقت األط��راف املعنية على
معظم تفاصيل الحل .وظهر أمس أن
ما ُس ِّرب بشأن انتخاب اتحاد جديد
ق�ب��ل إق ��رار ال�ت�ع��دي�لات غ�ي��ر صحيح.
فاملجتمعون ف��ي غ��زي��ر ات�ف�ق��وا على
إقرار التعديالت من االتحاد الحالي
وإرس��ال �ه��ا م��ن ق�ب�ل��ه إل ��ى ال�ف�ي�ب��ا ثم
ي�س�ت�ق�ي��ل ول �ي��س ب��ال �ع �ك��س؛ إذ قيل
إن ات �ح ��ادًا ج��دي �دًا ه��و م��ن س�ي��رس��ل
التعديالت إلى الفيبا.
وم� ��ن امل �ف �ت��رض أن ي ��وق ��ع ال �ج �م �ي��ع،
م �ط �ل��ع األس � �ب � ��وع ،ال �ت �ع ��دي�ل�ات ب�ع��د
ت�ن�ق�ي�ح�ه��ا وف �ق��ًا ل�ل�ص�ي�غ��ة ال�ن�ه��ائ�ي��ة
ُّ
التي اتفق عليها الثالثاء في غزير،
َُ
ُ
َ
َ
وس��ت��رس��ل لألندية ف��ي وق��ت تترجم
فيه إلى اإلنكليزية ،تمهيدًا إلرسالها
ل� �ل� �ف� �ي� �ب ��ا .وس� �ت� �ج� �ت� �م ��ع ال �ج �م �ع �ي��ة
العمومية يوم السبت في  9الجاري
إلق� ��رار ال �ت �ع��دي�لات ،ع�ل��ى أن يجتمع
االتحاد الحالي يوم االثنني العتماد
التعديالت وإرس��ال�ه��ا إل��ى «الفيبا»،
م��ع كتاب آخ��ر يحمل توقيع األندية
امل�ع��ارض��ة على ال��ورق��ة املطلوبة من
الفيبا أيضًا.
وب� �ع ��د اس �ت �ق��ال��ة االت � �ح� ��اد س� ُ�ي��دع��ى
إل � � ��ى ج �م �ع �ي��ة ع� �م ��وم� �ي ��ة الن �ت �خ ��اب
ات �ح��اد ج��دي��د ف��ي  24و 25ال �ج��اري،
وه��ي مهلة ليست ببعيدة ،حيث إن
ُ
االتحاد الحالي انتخب العام املاضي
في  21تشرين الثاني .وبعد انتخاب
ُ
َ
ستكمل البطولة
االتحاد الجديد ست
الحالية في منتصف كانون األول.
ل �ك��ن م ��ا زال� ��ت ه �ن��اك م�ش�ك�ل��ة الئ�ح��ة
النخبة التي قد تؤخر عملية الحل.
ف � ��األط � ��راف امل �ع �ن �ي��ة ت ��واف� �ق ��ت ع�ل��ى
ج �م �ي��ع األم � � � ��ور ب ��اس �ت �ث �ن ��اء الئ �ح��ة
ال �ن �خ �ب��ة خ �ل��ال اج� �ت� �م ��اع غ ��زي ��ر ،م��ا
تطلب تأجيل البحث ف��ي امل��وض��وع.
وه��ذا ما قد يجعل النادي الرياضي

ي ��رف ��ض ت��وق �ي��ع ال �ت �ع ��د ُي�ل�ات م�ط�ل��ع
األس�ب��وع املقبل ،إذا م��ا أق � ّ�رت الئحة
النخبة ،وخ�ص��وص��ًا ل��دى ال�س�ي��دات.
ف �ه��و أم ��ر ي �ط��رح ل �ل �م��رة األول � ��ى بعد
أن ف� ��از ال ��ري ��اض ��ي امل ��وس ��م امل��اض��ي
ب��ال��دوب�ل�ي��ه ،ف�ي�م��ا ل��م ت �ط��رح امل�س��أل��ة
على م��دى عشر س�ن��وات حقق فيها
أنترانيك أل�ق��اب للسيدات ،ح�ين كان
يضم معظم نجمات لبنان .والالفت
أن عضو االت �ح��اد ال�ح��ال��ي واإلدراي
في أنترانيك فيكني جيرجيان يتصل
ب�لاع �ب��ات ال��ري��اض��ي ل�ي�خ�ب��ره��ن ب��أن
هناك الئحة نخبة للسيدات سيجري
اعتمادها ،داعيًا إياهم إلى االنضمام
إل��ى أنترانيك ،وم��ن ه��ؤالء الالعبات
ملى املقدم.
وإذا ك��ان م��ن امل�م�ك��ن تطبيق الئحة
ال �ن �خ �ب��ة ف� ��ي ب �ط ��ول ��ة ال � ��رج � ��ال ،ف ��إن
اع �ت �م��اده��ا ل� ��دى ال �س �ي ��دات س�ي�ك��ون
س �ل �ب �ي��ًا ،إذ إن ال� �ف ��رق ال � �ق ��ادرة على
امل� � �ش � ��ارك � ��ة ف � ��ي ب � �ط ��ول ��ة ال � �س � �ي ��دات
قليلة ج �دًا ويجهد القيمون لتأمني
ال� �ع ��دد امل �ط �ل��وب ،م ��ع م �ش��ارك��ة ع��دد
م��ن ال�لاع �ب��ات م�ج��ان��ًا م��ع ف��رق تملك
ام�ك��ان�ي��ات ض�ع�ي�ف��ة .وه ��ذا ي�ع�ن��ي أن
إق ��رار الئ�ح��ة النخبة ه��دف��ه إض�ع��اف
ال ��ري ��اض ��ي م ��ن ج� �ه ��ة ،وال� �ط� �ل ��ب م��ن
ب �ع��ض ال�ل�اع �ب��ات ال �ل �ع��ب م �ج��ان��ًا أو
م�ق��اب��ل م��رت �ب��ات م�ت��واض�ع��ة ح�ت��ى ال
يفقدن فرصتهن باللعب.
وه � � � � � ��ذا س� � �ي� � �ك � ��ون م � �ج � �ح � �ف� ��ًا ب �ح ��ق
ال ��ري ��اض ��ي ال � � ��ذي ج� �ه ��د ع� �ل ��ى م ��دى
سنوات لخرق احتكار نادي أنترانيك
وهومنتمن ،اللذين يطالبان بالئحة
ال � �س � �ي� ��دات ،وح �ي��ن ن �ج ��ح ب ��ذل ��ك ب ��دأ
ال� �ع� �م ��ل ل �ع��رق �ل �ت��ه وإع� � � � ��ادة ع� �ق ��ارب
ً
ال�س��اع��ة ال��ى ال � ��وراء ،ب ��دال م��ن العمل
ملنافسته ع�ل��ى أرض امل�ل�ع��ب وليس
في املكاتب ،وخصوصًا أن الرياضي
ً
يملك طموحات بعيدة املدى ،وصوال
ال��ى امل�ش��ارك��ة ف��ي ب�ط��والت أوروب �ي��ة،
ً
ويجب على ّ
القيمني مساعدته بدال
من وضع العصي في الدواليب.

قد تعرقل الئحة النخبة في بطولة السيدات عملية الحل (عدنان الحاج علي)

كرة القدم

لبنان يشارك في بطولة غرب آسيا نهاية العام في قطر
سيكون منتخب
لبنان من ضمن املنتخبات
التي ستتنافس على لقب
بطولة غرب آسيا نهاية
العام الحالي بعد إقرار
املوعد وتوقيع االتفاقية
بني قطر واتحاد غرب آسيا
احتفال لبناني خالل املشاركة في البطولة املاضية (أرشيف ــ
عدنان الحاج علي)

ّ
وق� ��ع االت� �ح ��اد ال �ق �ط��ري ل �ك��رة ال �ق��دم
أم � � ��س ات� �ف ��اق� �ي ��ة م � ��ع ات� � �ح � ��اد غ ��رب
آس�ي��ا الس�ت�ض��اف��ة ال�ب�ط��ول��ة الثامنة
ملنتخبات ال��رج��ال خ�لال ال�ف�ت��رة من
 25كانون األول الى  7كانون الثاني
بمشاركة  11منتخبًا.
ّ
ووق � � ��ع االت �ف ��اق �ي ��ة س� �ع ��ود امل �ه �ن��دي
األمني العام لالتحاد القطري وفادي
زري �ق��ات األم�ي�ن ال �ع��ام الت �ح��اد غ��رب
آس�ي��ا ،ال��ذي أع�ل��ن رسميًا تأكيد 11
دولة مشاركتها في البطولة ،وهي:
السعودية ،البحرين ،الكويتُ ،عمان،
األردن ،سوريا ،العراق ،اليمن ،لبنان
وفلسطني ،باإلضافة الى قطر.
وق ��ال زري �ق��ات إن االت �ح��اد اإلي��ران��ي

اعتذر بسبب عدم موافقة البرتغالي
ك � � �ي� � ��روش م� � � � ��درب امل � �ن � �ت � �خ ��ب ع �ل��ى
امل � �ش� ��ارك� ��ة ف� ��ي ال� �ب� �ط ��ول ��ة الرت � �ب ��اط
محترفيه في أوروبا ،بينما اعتذرت
اإلم � ��ارات م�ن��ذ وق��ت ط��وي��ل ع��ن ع��دم
املشاركة.
وأش � ��ار األم�ي��ن ال �ع ��ام الت �ح ��اد غ��رب
آسيا الى أن قرعة البطولة ستجرى
ف��ي  11ت�ش��ري��ن ال�ث��ان��ي ال �ج��اري في
ال ��دوح ��ة ،وس �ت �ق��وم ال�ل�ج�ن��ة ال�ف�ن�ي��ة
امل� �ش� �ت ��رك ��ة ب�ي��ن االت� � �ح � ��اد ال �ق �ط��ري
واتحاد غرب آسيا بوضع آليتها.
وش��دد زري�ق��ات على أن ات�ح��اد غرب
آسيا أك��د على املنتخبات املشاركة
بالفريق األول ،وق��ال إننا «حرصنا

ع � �ل� ��ى اخ� � �ت� � �ي � ��ار ت� ��وق � �ي� ��ت م �ن ��اس ��ب
للبطولة حسب ال��روزن��ام��ة العربية
وب � �م� ��ا ي � �س ��اع ��د امل� �ن� �ت� �خ� �ب ��ات ع �ل��ى
املشاركة بمنتخبها األول».
من جانبه ،ق��ال املهندي إن االتحاد
القطري مستعد الستضافة البطولة
م��ن اآلن ،وإن «االت �ح��اد ك��ان مهتمًا
باستضافة البطولة للمرة األولى».
وت��اب��ع «قمنا خ�لال الفترة املاضية
ب ��وض ��ع خ� �ط ��ة إع�ل�ام� �ي ��ة م �ت �ك��ام �ل��ة
للترويج للبطولة ،كما ت��م اختيار
ملعبي السد وقطر إلقامة املباريات
و 5أن��دي��ة ل�ل�ت��دري��ب ،ك��ذل��ك  3فنادق
ح �ي��ث س �ي �ت��م ت�خ�ص�ي��ص ك ��ل ف�ن��دق
إلحدى املجموعات».
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أخبار رياضيّة

دوري األبطال

األهلي يطمئن جمهوره قبل نهائي أفريقيا :إكرامي بخير
أكد مدرب األهلي محمد يوسف ،أنه
ي�ح�ت��رم أورالن� ��دو ب��اي��رت��س ،منافسه
في نهائي دوري أبطال افريقيا لكرة
القدم ،لكن ذلك لن يمنعه من محاولة
الخروج بنتيجة إيجابية في مباراة
ال��ذه��اب بجنوب افريقيا غ�دًا السبت
ل�ق�ط��ع خ �ط��وة م�ه�م��ة ن�ح��و االح�ت�ف��اظ
باللقب القاري.
وس�ت�ق��ام م �ب��اراة االي ��اب ف��ي ال�ق��اه��رة
ف��ي ال�ع��اش��ر م��ن تشرين ال�ث��ان��ي حني
س �ي �ك��ون ب��وس��ع األه� �ل ��ي ن �ي��ل ال�ل�ق��ب
للمرة الثامنة ف��ي ت��اري�خ��ه والثانية
على التوالي.
ون �ق��ل م��وق��ع األه �ل��ي ع �ل��ى اإلن �ت��رن��ت
ع��ن ي��وس��ف ق��ول��ه ل�ت�ل�ف��زي��ون ج�ن��وب
أفريقيا« :أحترم أورالن��دو ملا يمتلكه
من العبني مميزين أصحاب إمكانات
ف �ن �ي��ة ع ��ال� �ي ��ة م �ك �ن �ت �ه��م م� ��ن ال �ت��أه��ل
للنهائي».
وأض��اف« :جئنا لتقديم مباراة تليق
باسم األهلي نادي القرن في أفريقيا
وح��ام��ل لقب البطولة .األه�ل��ي جاهز
ويسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية
لتسهيل امل�ه�م��ة ق�ب��ل م �ب��اراة ال�ع��ودة
ب��ال �ق��اه��رة وت�ح�ق�ي��ق ال�ل�ق��ب وال�ت��أه��ل
لكأس العالم لألندية باملغرب».
وق ��ال إي �ه��اب ع�ل��ي ط�ب�ي��ب األه �ل��ي إن
ال � �ح � ��ارس ش ��ري ��ف اك � ��رام � ��ي اش �ت �ك��ى
االربعاء من آالم في ساقه مرة أخرى

بعدما شارك بشكل طبيعي في املران
يوم الثالثاء.
وأضاف« :اآلالم بسيطة ،ومن املتوقع
أن ت�ت�لاش��ى خ�ل�ال ال �ي��وم�ين املقبلني
قبل م��واج�ه��ة أورالن � ��دو» ،مضيفًا أن
حارس منتخب مصر سيشارك على
األرجح في املباراة.
وس �ي �ت��أه��ل ال �ف��ائ��ز ب��ال �ل �ق��ب لتمثيل
أفريقيا ف��ي ك��أس العالم لألندية في
ك��ان��ون األول ،ح�ي��ث أوق �ع �ت��ه ال�ق��رع��ة
ف��ي م��واج �ه��ة ب�ط��ل آس �ي��ا ال ��ذي ي�ب��دو
أن غ ��وان� �غ ��زو ،ال � ��ذي ي� �ق ��وده امل� ��درب

اإلي �ط��ال��ي م��ارت�ش�ي�ل�ل��و ل �ي �ب��ي ،أق ��رب
ليكون ه��و بطل دوري أب�ط��ال آسيا.
وي � �ب� ��دو س� �ي ��ول ال � �ك� ��وري ال �ج �ن��وب��ي
ف��ي م��وق��ف ص�ع��ب ق�ب��ل خ ��وض إي��اب
ن� �ه ��ائ ��ي دوري أب � �ط � ��ال آس � �ي� ��ا أم � ��ام
غوانزو ايفرغراند لكن مهاجم الفريق
ال� �ك ��وري دي � ��ان دام �ي��ان��وف �ي �ت��ش يثق
ب��أن اللياقة البدنية يمكن أن تصنع
الفارق لناديه أمام املنافس الصيني
الشهر املقبل.
وق��ال داميانوفيتش صاحب الهدف
الذي جعل النتيجة  2-2قرب النهاية

أورالندو يستضيف األهلي في الذهاب غدًا (فتحي بلعيد ــ أ ف ب)

نتائج اللوتو اللبناني
8 41 30 29 16 4 2
ج��رى م�س��اء أم��س سحب ال�ل��وت��و اللبناني
لإلصدار الرقم  1140وجاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرق ��ام ال��راب�ح��ة41 - 30 - 29 - 16 - 4 - 2 :
الرقم اإلضافي8 :
¶ املرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة):
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: عدد الشبكات الرابحة :ال شيء. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة :ال شيء.¶ امل��رت�ب��ة الثانية (خمسة أرق ��ام م��ع الرقم
اإلضافي):
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: عدد الشبكات الرابحة: الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:¶ املرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قيمة ال�ج��وائ��ز اإلج�م��ال�ي��ة حسب املرتبة: 52.632.630ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 14 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة: 3.759.474ل.ل.
¶ املرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
 قيمة ال�ج��وائ��ز اإلج�م��ال�ي��ة حسب املرتبة: 52.632.630ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 824 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 63.875 :ل.ل.¶ املرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قيمة ال�ج��وائ��ز اإلج�م��ال�ي��ة حسب املرتبة: 109.152.000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 13.644 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األولى واملنقولةللسحب املقبل 1.679.906.495 :ل.ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل 113.986.808 :ل.ل.
نتائج زيد
ج ��رى م �س��اء أم ��س س �ح��ب زي ��د رق ��م 1140
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح.51904 :
¶ الجائزة االولى 26.609.129 :ل.ل.
 قيمة الجوائز اإلجمالية 26.609.129 :ل.ل. عدد األوراق الرابحة: الجائزة اإلفرادية لكل ورقة:¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.1904 :
 الجائزة اإلفرادية 450.000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.904 :
¶ الجائزة اإلفرادية 45.000 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.04 :
 الجائزة اإلفرادية 4.000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل:
 25.000.000ل.ل.

بهيج قبيسي رئيسًا للرابطة الوطنية
ع�ق��د م�م�ث�ل��و رواب� ��ط أن��دي��ة ال��درج��ة األول ��ى
اج �ت �م��اع��ًا أول م ��ن أم� ��س الن �ت �خ ��اب ه�ي�ئ��ة
ت ��أس �ي �س �ي ��ة ج � ��دي � ��دة ل� �ل ��راب� �ط ��ة ال��وط �ن �ي��ة
لجماهير منتخب لبنان لكرة القدم ،حيث
اخ�ت�ي��ر بهيج قبيسي رئ�ي�س��ًا ،رب�ي��ع خ��داج
ون��دي��م دك��اش نائبني للرئيس ،ب��اس��ل أبي
ً
ج �م �ع��ة م � �س ��ؤوال إع�ل�ام� �ي ��ًا ،ت��وف �ي��ق ح �م��زة
أمينًا للسر ،غ ��زوان بحر أمينًا للصندوق
ً
وامل � �ح� ��اس � �ب� ��ة ،ح� �س�ي�ن دك� � � � ��روب م � �س� ��ؤوال
ً
ل�ل�ع�لاق��ات ال �ع��ام��ة ،م�ح�م��د ع �ب��دو م �س��ؤوال
ً
ل� �ل� �ت� �ج� �ه� �ي ��زات ،غ � � � ��ازي ص � ��ال � ��ح م � �س � ��ؤوال
للجنة امل�لاع��ب ،علي فقيه ّ
منسقًا للرابطة
ّ
ال��وط �ن �ي��ة ،ون � ��ادر ب ��رك ��ات م� �ق ��ررًا ل�ل��راب�ط��ة
الوطنية.

أم��ام غوانغزو ف��ي سيول ف��ي مباراة
ال� ��ذه� ��اب ي � ��وم ال �س �ب ��ت امل� ��اض� ��ي إن ��ه
س�ي�ك��ون ب��وس��ع ن��ادي��ه إح� ��راز اللقب
القاري إذا تجنب األخطاء الساذجة.
وأض� � � ��اف م �ه ��اج ��م ال� �ج� �ب ��ل األس � � ��ود:
«ق��ات �ل �ن��ا ب �ق ��وة ،وه� ��ذا ه ��و األس �ل��وب
الكوري في كرة القدم .الدوري الكوري
ق��وي ،وه��ذا ه��و ال�ش�ع��ور ال�س��ائ��د في
كل مباراة».
وت��اب��ع« :رأي �ن��ا أن ال �ف��ري��ق الصيني
غير ق��ادر على اللعب في آخ��ر  10أو
 15دق�ي�ق��ة وك ��ان امل�ن��اف��س محظوظًا
ألننا أه��درن��ا ع��ددًا من ال�ف��رص .ثقوا
ف��ي ك�لام��ي أن ن�ف��س األم� ��ر سيتكرر
في لقاء اإلياب .االسلوب الكوري في
ال�ل�ع��ب ي�س��اع��دن��ا ع�ل��ى ام �ت�لاك لياقة
عالية».
وق��ال ج��او الع��ب غ��وان�غ��زو إن فريقه
سيطور مستواه في مباراة اإلياب.
وأض � � � ��اف« :ل �ع �ب �ن��ا ب �ب �ع��ض ال �ت��وت��ر
ف� ��ي أول  20دق� �ي� �ق ��ة ،ل �ك �ن �ه��ا ك��ان��ت
املباراة النهائية ل��دوري أبطال آسيا
واحتجنا إلى بعض الوقت للدخول
في أج��واء اللقاء .لكن بعد  20دقيقة
أعتقد أنه كان بوسعنا اللعب بنحو
طبيعي».
وأض ��اف« :إذا سجلنا ه��دف�ين خ��ارج
أرضنا ،أعتقد أن بوسعنا تقديم ما
هو أفضل على أرضنا».

تكريم منير سكاف في الرماية
ّ
ن��ظ��م االت �ح��اد ال�ل�ب�ن��ان��ي ل�ل��رم��اي��ة وال�ص�ي��د
م�س��اب�ق��ة ودي� ��ة ف��ي ال��رم��اي��ة ع �ل��ى األط �ب��اق
من الحفرة األوملبية (ت��راب) تكريمًا للبطل
منير س�ك��اف إح ��دى ال�ش�خ�ص�ي��ات ال �ب��ارزة
ف��ي ري��اض��ة ال��رم��اي��ة خ�لال ف�ت��رة معينة من
تاريخ االتحاد والتي تخللها مشاركات في
البطوالت العاملية ،حيث أحرز نتائج ّ
جيدة
جدًا .شارك في املسابقة  ٢٤راميًا من الفئة
ّ
(أ) ممتاز و(أ) ،حيث حل محمد بصبوص
أول أمام جوزيف حنا ،وج��اء هيثم حجار
ثالثًا.
(األخبار)

استراحة
41 75 05 1 s u d o k u

كلمات متقاطعة 1 5 5 1

أفقيا

ّ
جنوبي القارة األميركية يفصل
 -1الرئبال والسبع – مرتفع كالجبل –  -2مضيق في أقصى
ّ
وتحولها إلينا
القارة عن أرض النار – من األشجار الحرجية –  -3نتمنى زوال النعمة عنهم
–  -4مشروب ساخن – إحسان – مقياس مساحة –  -5إقتربت – مرض ص��دري –  -6ناقة
كثيرة اللنب – مباراة في الجري أو املشي ملسافة ّ
معينة –  -7بطلة فرنسية ساعدت امللك
ُ
شارل السابع ّ
وردت اإلنكليز عن حصار أورليان قبض عليها وأحرقت في روان – للندبة
–  -8حرف جر – دهر طويل –  -9أتنشق عطر الزهرة – وسطاء ما بني البائع والشاري –
 -10ممثلة لبنانية قديرة راحلة نالت جائزة املوركس دور الفخرية عام  2007التكريمية
ملمثلة لبنانية من الرائدات

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.

 -1غير متعلم – مدينة عراقية –  -2نوتة موسيقية – مدينة هندية في بيهار عاصمة والية
ج�ه��ارخ��ان��د –  -3م��وق��ع ف��ي فلسطني إن�ت�ص��ر ف�ي��ه خ��ال��د ب��ن ال��ول�ي��د وع �م��رو ب��ن ال �ع��اص على
البيزنطيني – سئم وضجر –  -4قصر ملوك سبأ في م��أرب – يجري في العروق –  -5جزيرة
نفطية قبالة شواطىء إمارة أبو ظبي – وكالة أنباء فلسطينية – ضرب العملة –  -6بكت امليت
ّ
وعددت محاسنه – مدينة في والية مينيسوتا األميركية –  -7حيوان أليف – ُجحر العقرب –
والدة –  -8يحمله كل إنسان – شتم ولعن – أصل البناء –  -9طعم الحنظل – مسرح شهير في
كل من فرنسا وفيينا والقاهرة –  -10صوت البقرة – كبار عناصر الجيش في بلد من البلدان

أفقيا

مشاهير

حلول الشبكة السابقة

1

 -1نبيلة عبيد –  -2عيذاب – َجسور –  -3مس – قنديل –  -4راية – ّ
رج – ما –  -5إبن – ال – نحل
–  -6لو – باكو – ّ
مت –  -7شربونو – ألب –  -8ور – نهب –  -9يسامح – معلن –  -10فك  -البادية

عموديًا

 -1عمر الشريف –  -2نيسابور – ّ
سك –  -3بذ – ين – بوا –  -4ياقة – بورما –  -5لنب – الن –
ّ
حل –  -6دراكون –  -7عجيج – هما –  -8بسل – أبعد –  -9يو – محمل – لي –  -10درب التبانة

حل الشبكة 1550

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

1551
7

8

9

10

11

ّ
مع�ة
�درس�
بمراسالته
إشتهر�ؤس��س م�
( )1936-1868وم�
(.)1949 -1862
مصرس ��ي
في��ي رو
بريطانياك�س
لملك��اس��ي م��ار
األعلى�ط س�ي
الممثلون��اش�
أدي ��ب
علي ّ
األولى�لأدب .من أهم أعماله
الماركسية ل
النظرةالعالمية
خاللدالحرب
تجس
اإلشتراكيةبنالتي
الواقعيةمكة حسين
شريف
سهلدول��ة
= 2+11+9+8+4
أحزان ■ = 11+4+9
مكسيكو ■
= 7+10+5+1
عاصمتها
الصوت ■
= 10+5+4+3+1
األم»طائر حسن
= 3+8+2+6
«رواي ��ة
عربية ■  = 6+5+7سحاب السماء
الفهم
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الرياضة الدولية

معارضة ومواالة في أبو ظبي حول سيباستيان فيتيل
كلهم ابطال ،كلهم سريعون ،لكن سيباستيان فيتيل يبقى
هو بطل العالم ،ال بل قد يصبح االفضل في تاريخ الفورموال  .1السؤال
الذي ُيطرح بقوة في مرسى ياس حيث بدأت الفرق تصل لخوض جائزة ابو
سر ّ
ظبي الكبرى في نهاية االسبوع الحالي هو :ما ّ
تفوق االملاني
على منافسيه؟
كريم
أبو ظبي  -شربل ّ
قد ال يكون بطل العالم سيباستيان
ف �ي �ت �ي��ل االك � �ث � ��ر ش �ع �ب �ي��ة ف � ��ي ع��ال��م
س �ب��اق��ات س� �ي ��ارات ال �ف ��ورم ��وال  1او
ح �ت��ى االس� � � ��رع ،ل �ك �ن��ه ب �ك��ل ب �س��اط��ة
السائق االفضل.
ب��ال �ت��أك �ي��د ت �ع �ي��ش س �ب��اق��ات
الفئة االولى فترة استثنائية
على صعيد وف��رة السائقني
امل � ��وه � ��وب �ي��ن ف� �ي� �ه ��ا ،ف �ه �ن��اك
االس�ب��ان��ي ف��رن��ان��دو الونسو
الذي يمكنه حتى جعل عربة
التبضع ف��ي السوبر ماركت
س � ��ري � �ع � ��ة ،اذ م � �ع � �ل� ��وم ع �ن��ه
طريقة مقاربته املمتازة ألي
س �ب��اق واخ � ��راج االف �ض��ل من
ال�س�ي��ارة ال�ت��ي يجلس خلف
مقودها .وه�ن��اك البريطاني
ل��وي��س ه��ام�ي�ل�ت��ون ال� ��ذي ال
يمكن ال�ج��دال ح��ول سرعته،
ف�ه��و ب ��رأي محبيه وك��اره�ي��ه
س� �ه ��م ب� �ك ��ل م � ��ا ل �ل �ك �ل �م��ة م��ن
م �ع �ن��ى .اض� ��ف ال� ��ى ال�ب�ط�ل�ين
ً
امل��ذك��وري��ن ب�ط�لا آخ��ر للعالم
هو الفنلندي كيمي رايكونن،
ً
ال��ذي ول��د ليكون ب�ط�لا ،فهو
اب �ت �ع��د ع ��ن ال� �ف ��ورم ��وال  1ثم
ع � ��اد ال �ي �ه��ا وك ��أن ��ه ل ��م ي�غ��ب
ابدًا .وتطول الالئحة لتشمل
ً
س��ائ �ق�ي�ن ق ��د ن ��راه ��م اب� �ط ��اال
اي�ض��ًا ف��ي امل�س�ت�ق�ب��ل ،ام �ث��ال االمل��ان��ي
نيكو هالكنبرغ وغيره...
وب ��ال� �ت ��أك� �ي ��د اي� �ض ��ًا ان ال �ك �ث �ي��ر م��ن
م �ح �ب��ي ه � ��ؤالء االب � �ط ��ال امل��ذك��وري��ن
ال ي�ه�ض�م��ون ف�ي�ت�ي��ل ع �ل��ى االط �ل�اق،
فصافرات االستهجان التي سمعها
وه� � ��و ي �ح �ت �ف��ل ع� �ل ��ى اع � �ل� ��ى م �ن �ص��ة
التتويج في سباق سنغافورة ،بدأت
ت �ن �ت �ش��ر ول � ��و ل �ي��س ب��ال �ش �ك��ل ع�ي�ن��ه
ب ��ل ع �ب��ر آراء امل �ح ��ازب�ي�ن ل�ل�س��ائ�ق�ين
الذين قضى «سيب» عليهم
اآلخرين
ّ
من دون ان يرف له جفن.
هناك في حلبة مرسى ياس يتجمع
ع� � � � ٌ
�دد م � ��ن ال � �ش � �ب� ��ان وه� � ��م ي� ��رت� ��دون
قمصانًا ح�م��راء عليها شعار فريق
ف�ي��راري ال��ذي يملك «ع��امل��ًا» (فيراري

غاب عن بال
كثيرين ان
فيتيل يفترض
ان يحترم على
ما يقوم به
في هذه السن
الصغيرة وقبل
وصوله الى سن
النضج

وورل��د) في العاصمة االماراتية أبو
ظ �ب ��ي .ال ��واض ��ح ان ه � ��ؤالء ال �ش �ب��ان
ل� �ي � �س ��وا م � ��ن م �ش �ج �ع ��ي ف �ي �ت �ي ��ل او
ف��ري �ق��ه «ري � ��د ُب� ��ل ري � �ن ��و» ،وه� ��و ام��ر
ليس مفاجئًا بالنظر ال��ى الشعبية
ال � � �ج� � ��ارف� � ��ة ل � �ح � �ظ � �ي� ��رة «ال � �ح � �ص� ��ان
الجامح» في العالم العربي.
ل�ك��ن امل�ف��اج��أة ت�ك��ون عندما
ّ
يهب الشاب احمد عامر الى
ال�ق��ول ب��أن فيتيل ه��و ضرر
للفورموال « 1اذ ان سيطرته
املطلقة اوصلتنا الى مجرد
ج ��ول ��ة ف� ��ي اب � ��و ظ� �ب ��ي ،ف��ي
ال� ��وق� ��ت ال � � ��ذي ك �ن ��ا ن�ن�ت�ظ��ر
فيه ان يتصارع السائقون
على اللقب هنا ف��ي مرسى
ياس».
وي��واف �ق��ه رف�ي�ق��ه ع�م��ر غ��ان��م
القادم من الكويت خصيصًا
ل � �ح � �ض� ��ور ال� � �س� � �ب � ��اق ،ل �ك��ن
م �ق��ارب �ت��ه ل ��رأي ��ه ف ��ي فيتيل
ت��أت��ي م��ن زاوي � ��ة اخ � ��رى ،اذ
يعتبر «ان موهبة االملاني ال
يمكن مقارنتها بتلك التي
يملكها ألونسو ،لكن س� ّ�ره
ف ��ي س �ي��ارت��ه ال �ت��ي تمنحه
افضلية على منافسيه».
اال ان رأي ال � � �ش � ��اب �ي��ن
امل �ت �ح� ّ�م� َ�س�ي�ن ل �ل �ف��ورم��وال 1
دون� �ه ��ا ك� ��رة ال� �ق ��دم ب�ع� ّك��س
غ��ال�ب�ي��ة ال�ش�ب��ان م��ن سنهم
ف ��ي ال �خ �ل �ي��ج ال� �ع ��رب ��ي ،ق ��د ال ي �ك��ون
خبير تقني دأب
دقيقًا بالنسبة الى
ٍ
على متابعة بطولة الفئة االولى منذ
اكثر م��ن  20عامًا ويعمل مستشارًا
�رق مختلفة ف��ي ب �ط��والت ري��اض��ة
ل �ف� ٍ
املحركات ،اذ يقول« :االكيد ان فيتيل
ّ
يحب تلك الصافرات املنتقدة ،لكن
ال
ه ��ذه االم� ��ور ال ت�ن�ف��ع م�ع��ه الن ��ه بكل
ب�ب�س��اط��ة ي�م�ل��ك اص � ��رارًا ع�ل��ى ال�ف��وز
ل ��م اش ��اه ��ده ع �ن��د ب �ط� ٍ�ل آخ ��ر وح�ت��ى
مواطنه ميكايل شوماخر».
وهذا الكالم فيه الكثير من الصحة،
اذ ال ي�م�ك��ن ن �س �ي��ان ت �ج��اه��ل فيتيل
ألوام � ��ر ف��ري �ق��ه ف��ي ج��ائ��زة م��ال�ي��زي��ا،
متخطيًا زم�ي�ل��ه االوس �ت��رال��ي م��ارك
وي�ب��ر ليحرز ال �ف��وز ،وي�خ��رج م�ب��ررًا:

تنتظر حلبة مرسى ياس انتصارًا آخر لسيباستيان فيتيل
«كنت أسابق ،كنت االسرع ،تخطيته
وفزت».
ك � �ل � ٌ
�ام ح� � � ��ازم م � ��ن ش� � ��اب م �ت �ح �م��س،
وي �ك �ف��ي ان ت �ك��ون ج�ن�س�ي�ت��ه امل��ان�ي��ة
ل�ي�ظ�ه��ر ب �ه��ذا االص� � ��رار وال �ج �ب��روت
على الحلبات حيث يواصل تحطيم
االرق � � ��ام ال �ق �ي��اس �ي��ة ،اذ ب �ع��دم��ا ك��ان
اص� �غ ��ر س ��ائ ��ق ي �ح �ص��د ال� �ن� �ق ��اط ث��م

ال �ف��وز ،ب��ات االص �غ��ر ( 25ع��ام��ًا) بني
اب �ط��ال ال�ع��ال��م ال ��ذي ي�ص��ل ال��ى لقبه
الرابع ،ما دفع البعض يشعر بخطره
على رقم «االسطورة» شوماخر بطل
العالم سبع مرات.
وهذه املسألة ال يحبذها ابدًا متابعو
ال�ف��ورم��وال  1ف��ي ف�ت��رة التسعينيات
وت �ح ��دي �دًا ع �ش��اق «ش ��وم ��ي» ال��ذي��ن

ي � ��رف� � �ض � ��ون ح � �ت� ��ى ال� � �ف� � �ك � ��رة ج �م �ل��ة
ً
وتفصيال ،اذ يقول الشاب اللبناني
شادي حبيب« :انها مزحة بالتأكيد.
اح��ب السائقني االمل��ان ،لكن ال يمكن
ت �ش �ب �ي��ه اح� ��د ب �ش��وم��اخ��ر او م �ج��رد
ال �ت �ف �ك �ي��ر ب �ن �س��خ ان � �ج � ��ازه ،س�ي�ب�ق��ى
االع� �ظ ��م ال� ��ى األب � � ��د» .وي �خ �ت��م« :ل�ق��د
ق��ال��وا ان ال��ون�س��و سيفعلها عندما

البطوالت األوروبية الوطنية

ال مواجهات قمة في «الليغا» و«البوندسليغا» و«الليغ »1

يستضيف ملعب «كامب نو» دربي كاتالونيا بني برشلونة واسبانيول (أ ف ب)

س �ي �ك��ون م�ل�ع��ب «ك��ام��ب ن� ��و» ،ال�ل�ي�ل��ة،
ع �ل��ى م��وع��د م ��ع «درب � ��ي ك��ات��ال��ون �ي��ا»
ب�ين ب��رش�ل��ون��ة ،ح��ام��ل ال�ل�ق��ب ،وج��اره
اسبانيول ،في املرحلة الثانية عشرة
من الدوري اإلسباني لكرة القدم.
وه �ن��ا ب��رن��ام��ج امل� �ب ��اري ��ات (ب�ت��وق�ي��ت
بيروت):
 ال �ج �م �ع��ة :ب��رش �ل��ون��ة  -اس �ب��ان �ي��ول()22,00
 السبت :ريال سوسييداد  -اوساسونا( ،)17,00امليريا  -بلد الوليد (،)19,00
راي��و فاييكانو  -ري��ال مدريد (،)21,00
اشبيلية  -سلتا فيغو ()23,00
 االح��د :خيتافي  -فالنسيا (،)13,00ات �ل �ت �ي �ك��و م � ��دري � ��د  -ات �ل �ت �ي ��ك ب �ل �ب��او
( ،)18,00ليفانتي  -غرناطة (،)20,00
ملقة  -بيتيس اشبيلية ()22,00
 االثنني :ايلتشي  -فياريال ()23,00¶ املانيا :ي�ت��واص��ل ال �ص��راع الثالثي

على صدارة الدوري االملاني بني اندية
ب��اي��رن ميونيخ ،بطل اوروب ��ا وحامل
ال�ل�ق��ب ،وب��وروس�ي��ا دورت�م��ون��د وباير
ليفركوزن ،في املرحلة الحادية عشرة.
وي �ح ��ل ب ��اي ��رن م �ي��ون �ي��خ ض �ي �ف��ًا ع�ل��ى
هوفنهايم ال�ت��اس��ع ،فيما يستضيف
دورت � � �م � ��ون � ��د ش � �ت� ��وت � �غ� ��ارت ال� �ث ��ام ��ن
وي� �ح ��ل ل �ي �ف ��رك ��وزن ع �ل��ى اي �ن �ت��راخ��ت
براونشفايغ.
وهنا البرنامج:
 ال �ج �م �ع��ة :ب ��وروس� �ي ��ا دورت� �م ��ون ��د -شتوتغارت ()21,30
 ال � �س � �ب ��ت :ه� ��ام � �ب� ��ورغ  -ب ��وروس� �ي ��امونشنغالدباخ ( ،)16,30هيرتا برلني
 شالكه ( ،)16,30نورمبرغ  -فرايبورغ( ،)16,30اي �ن �ت��راخ��ت ب��راون �ش �ف��اي��غ -
ب��اي��ر ل�ي�ف��رك��وزن ( ،)16,30هوفنهايم
 ب��اي��رن ميونيخ ( ،)16,30اينتراختفرانكفورت  -فولسبورغ ()19,30

 االح� � � � ��د :اوغ� � �س� � �ب � ��ورغ  -م��اي �ن �ت��س( ،)16,30ف� �ي ��ردر ب��ري �م��ن  -ه��ان��وف��ر
()18,30
¶ فرنسا :يقف ب��اري��س س��ان جيرمان
أم ��ام ف��رص��ة االن �ف��راد ب��ال �ص��دارة على
ح�س��اب م��ون��اك��و ،ول��و م��ؤق�ت��ًا ،عندما
يستضيف ل��وري��ان الليلة ف��ي افتتاح
املرحلة الثانية عشرة.
وهنا البرنامج:
 ال �ج �م �ع��ة :ب ��اري ��س س ��ان ج �ي��رم��ان -لوريان ()21,30
 ال �س �ب��ت :ري ��ن  -م��رس�ي�ل�ي��ا (،)18,00اجاكسيو  -فالنسيان ( ،)21,00ايفيان
 ت ��ول ��وز ( ،)21,00ل �ي ��ون  -غ��ان �غ��ان( ،)21,00ري �ن��س  -ب��اس�ت�ي��ا (،)21,00
سوشو  -سانت اتيان ()21,00
 االح� � � ��د :ن �ي ��س  -ب� � � ��وردو (،)15,00م��ون �ب �ل �ي �ي��ه  -ن ��ان ��ت ( ،)18,00ل �ي��ل -
موناكو (.)22,00
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الفورموال 1

جائزة أبو ظبي تبدأ اليوم
س�ي�ك��ون اه�ت�م��ام سيباستيان فيتيل
م�ن�ص�ب��ًا ف��ي س �ب��اق ج��ائ��زة أب ��و ظبي
ال�ك�ب��رى ،امل��رح�ل��ة ال�س��اب�ع��ة ع�ش��رة من
ب �ط ��ول ��ة ال� �ع ��ال ��م ل �س �ب ��اق ��ات س� �ي ��ارات
الفورموال  ،1على معادلة رقم مواطنه
م �ي �ك ��اي ��ل ش� ��وم� ��اخ� ��ر ،ال � � ��ذي ح� �ق ��ق 7
انتصارات متتالية على منت فيراري
ف��ي م��وس��م  ،2004وذل��ك بعدما ضمن
اللقب العاملي الرابع على التوالي.
وال � � �س� � ��ائ� � ��ق ال � ��وح� � �ي � ��د ال � � � � ��ذي ح �ق��ق
انتصارات متتالية أكثر هو االيطالي
ال �ب��رت��و اس �ك ��اري ب�ت�س��ع م ��رات تباعًا
موزعة على موسمني ( 1952و)1953
ف��ي وق��ت ك��ان فيه ع��دد السباقات أقل
بكثير مما هو عليه اآلن ،وك��ان يبلغ
 19سباقًا .وي��دع��م امل��راه�ن��ون «سيب»
ب �ن �س �ب��ة ك �ب �ي ��رة ل �ي �ف ��وز ب��ال �س �ب��اق��ات
الثالثة الباقية ويعادل رقم اسكاري.

ال يهضم محبو
السائقين اآلخرين ابدًا
انجازات فيتيل
صافرات االستهجان
ضد فيتيل تقابلها
اليوم آراء منتقدة
سيطرته المطلقة
يعتبر متابعون
في أبو ظبي ان فيتيل
ضرر للفورموال 1

فاز بلقبني ،لكن اين هو اآلن؟ ظاهرة
ً
ً
فيتيل ستنتهي عاجال أو آجال».
�اص
ل� �ك ��ن وف� � ��ي ج� ��ول� ��ة ع� �ل ��ى اش � �خ� � ٍ
�ار اخ� ��رى،
ح��اض� ّ�ري��ن وه� ��م م ��ن اع� �م � ٍ
اق��ل سنًا ت�ح��دي�دًا ،يتفق ه��ؤالء على
ان�ه��م م�ح�ظ��وظ��ون ال��ى درج ��ةٍ كبيرة
الن� �ه ��م ي �ش �ه ��دون ع �ل��ى «اس � �ط� ��ورة»
اسمها فيتيل ،اذ يومًا ما سيقولون

زمن كان فيه فيتيل
«نحن عشنا في ٍ
ّ
ي� �خ ��ط االن� � �ج � ��ازات وي �ن � ّ�ص ��ب ن�ف�س��ه
االع � �ظ ��م ع �ل��ى االط � �ل� ��اق» .وي �ض �ي��ف
ً
اح��ده��م متسائال« :ه��ل بالحظ فقط
او بالسيارة القوية فقط اح��رز اربع
ب �ط��والت م�ت�ت��ال�ي��ة؟ أي ��ن امل �ن �ط��ق في
هذه االقوال؟».
وف��ي م� ��وازاة ع��دم ام �ك��ان اس �ق��اط كل

ه��ذه اآلراء ،وخ�ص��وص��ًا تلك القائلة
ب��أن افضلية فيتيل ت��أت��ي م��ن ّ
تفوق
سيارته على سيارات سائقي الفرق
االخ� ��رى ،ف��ان االم ��ر امل�ل�م��وس ه��و ان
كارهي فيتيل في ابو ظبي قد يوازون
بأعدادهم اولئك القادمني لتشجيعه
بنصر آخر.
واالحتفال معه
ٍ
لكن غ��اب ع��ن ب��ال كثيرين ان فيتيل

وس�ي�ك��ون فيتيل مرشحًا للفوز على
ح�ل�ب��ة «م ��رس ��ى ي � ��اس» ،ح �ي��ث اع�ت�ل��ى
منصة التتويج فيها مرتني.
وق��ال كريستيان ه��ورن��ر ،م��دي��ر «ري��د
ُب � ��ل ري � �ن� ��و» ،ح �ي�ن ُس� �ئ ��ل إن ك � ��ان ه��و
وس��ائ�ق��ه ال�ش��اب مهتمني بالسباقات
الثالثة الباقية من املوسم« :بالتأكيد.
ّ
ال ت� ��زال أم��ام �ن��ا ث�لاث��ة س �ب��اق��ات .ك��أن
أم��ام �ن��ا ث�ل��اث م �ب ��اري ��ات ن �ه��ائ �ي��ة ف��ي
ك��أس ال��راب�ط��ة ف��ي إن�ك�ل�ت��را» ،وأض��اف
«سنخوضها ون�ق��دم ك��ل م��ا نستطيع
حتى آخر سباق».
وتقام التجارب الحرة االولى للسباق
اليوم الساعة  11,00صباحًا بتوقيت
ب � �ي� ��روت ،وال �ث ��ان �ي ��ة ال �س ��اع ��ة ،15,00
والتجارب الرسمية غدًا الساعة 15,00
أي �ض��ًا ،وال �س �ب��اق األح ��د ف��ي التوقيت
عينه.

ي �ف �ت��رض ان ي �ح �ت��رم ع �ل��ى م ��ا ي�ق��وم
ب��ه ف��ي ه ��ذه ال �س��ن ال �ص �غ �ي��رة وق�ب��ل
وصوله الى سن النضج ،حيث ُيقال
ان سائقي الفورموال  1يصلون الى
ذروة ع�ط��ائ�ه��م ع�ن��د ع�ت�ب��ة ال�ث�لاث�ين
انطالقًا من ارت�ف��اع معدل تركيزهم،
لذا فان امام «بايبي شومي» الكثير
ليعطيه في السنوات املقبلة وحتى
بلوغه العقد الثالث من العمر.
اما التحدي االكبر بالنسبة اليه فهو
ت��ذوي��ب ارق ��ام ش��وم��اخ��ر واخ�ف��اؤه��ا،
اذ بالنسبة اليه وال��ى مشجعيه هو
ل �ي��س م �ض �ط �رًا الث� �ب ��ات ن �ف �س��ه ع�ب��ر
�ق اق� ��ل ق � ��درة م��ن
االن� �ت� �ق ��ال ال� ��ى ف ��ري � ٍ
«ريد ُبل رينو» ،فهو بطبيعته رجل
فائز ،وكل ما يفعله صحيح الن بكل
بساطة الفوز بالسباقات ليس امرًا
معيبًا او فيه خطأ كما يردد البعض
ّ
اآلن ح��ول تقلص شعبية الفورموال
 1بفعل اختفاء املنافسة بني فيتيل
وباقي السائقنيُ َ .
ه �ن��ا ف ��ي أب� ��و ظ �ب��ي ك ��ث ��ر امل �ن��اوئ��ون
ل�ف�ي�ت�ي��ل ،ل�ك�ن�ه��م م��ن دون ش��ك وف��ي
انفسهم ينتظرون رؤية الشاب
قرارة
ّ
االشقر يشق طريقه على منعطفات
ح�ل�ب��ة «م��رس��ى ي ��اس» ن�ح��و تخطي
منافسيه .هم يريدون معرفة حقيقة
تلك السرعة الخرافية ال�ت��ي شهدت
عليها الحلبات االخرى خالل بطولة
العالم في املوسم الحالي .هم يريدون
ان يقولوا يومًا ألوالدهم واحفادهم:
«ل �ق��د ش��اه��دن��ا ي��وم��ًا س�ي�ب��اس�ت�ي��ان
فيتيل وهو يقود سيارته نحو الفوز
ف��ي اح��د س�ب��اق��ات ال �ف��ورم��وال  .1ان��ه
ً
فعال سائق عظيم» ...وال يمكن احدًاً
ان ينتزع منه هذه الصفة.

• الدوري األميركي للمحترفين •

هزيمة أولى مليامي واليكرز و 26متابعة لهاورد و 42نقطة لدورانت
ملع دوايت هاورد في انطالقة مشواره مع هيوسنت
روك�ت��س ق��ادم��ًا اليه م��ن ل��وس أنجلس الي�ك��رز ،إذ
ال�ت�ق��ط  26م�ت��اب�ع��ة وس �ج��ل  17ن�ق�ط��ة وق� ��اده ال��ى
الفوز على تشارلوت بوبكاتس  ،83-96في دوري
كرة السلة األميركي الشمالي للمحترفني.
وح �ق��ق س ��ان ان �ط��ون �ي��و س �ب ��رز ،وص �ي��ف امل��وس��م
املاضي ،بداية جيدة بفوزه على ضيفه ممفيس
غ��ري��زل�ي��س  .94-101وق ��دم س �ب��رز ل�ع�ب��ًا جماعيًا
وسجل له ستة العبني  10نقاط او اكثر.
واسقط فيالدلفيا سفنتي سيكسرز ضيفه ميامي
هيت حامل اللقب ف��ي املوسمني االخ�ي��ري��ن -114
 ،110بفضل مايكل ك��ارت��ر -وليامس ال��ذي سجل
 22نقطة ،فيما كان ليبرون جيمس األفضل لدى
ميامي ب�ـ  25نقطة .وتغلب كليفالند كافالييرز
على ضيفه بروكلني نتس .94-98
ودك النجم كيفن دورانت سلة يوتا جاز بـ  42نقطة
وقاد اوكالهوما سيتي ثاندر للتغلب على مضيفه

 .98-101وبعد ف��وز اول على ج��اره ل��وس انجلس
كليبرز ،سقط ل��وس انجلس اليكرز ام��ام مضيفه
غ ��ول ��دن س �ت��اي��ت ووري� � ��رز  .125-94وح �ق��ق ك�لاي
طومسون اعلى رصيد في مسيرته مع  38نقطة،
فيما سجل سبعة العبني لاليكرز  10نقاط او اكثر.
وفي باقي املباريات ،فاز تورونتو رابتورز على
بوسطن سلتيكس  ،87-93وديترويت بيستونز
ع �ل��ى واش �ن �ط��ن وي � � ��زاردز  ،102-113ون �ي��وي��ورك
نيكس على ميلووكي باكس  ،83-90ومينيسوتا
تيمبروولفز على اورالندو ماجيك  115-120بعد
ال�ت�م��دي��د ،وان��دي��ان��ا ب��اي�س��رز ع�ل��ى ن�ي��و اورل�ي��ان��ز
بيليكانز  ،90-95وداالس مافريكس على اتالنتا
هوكس  ،109-118وفينيكس صنز على بورتالند
ترايل باليزرز  ،91-104وساكرامنتو كينغز على
دن �ف��ر ن��اغ �ت��س  .88-90وه �ن��ا ب��رن��ام��ج م �ب��اري��ات
ال �ي��وم :شيكاغو ب��ول��ز  -ن�ي��وي��ورك ن�ي�ك��س ،ل��وس
انجلس كليبرز  -غولدن ستايت ووريرز.
دوايت هاورد (أ ف ب)

ديوكوفيتش وفيرر وفيدرر
إلى ربع نهائي باريس بيرسي
ت��أه��ل االس �ب��ان��ي داف �ي��د ف �ي��رر امل�ص�ن��ف ثالثًا
وح��ام��ل اللقب ال��ى رب��ع نهائي دورة باريس
بيرسي الفرنسية الدولية لكرة املضرب ،آخر
ال� ��دورات ال�ت�س��ع ال�ك�ب��رى وال�ب��ال�غ��ة ج��وائ��زه��ا
 3.204.745م�ل�اي�ي�ن ي � ��ورو ،اث ��ر ت�غ�ل�ب��ه على
ال�ف��رن�س��ي ج�ي��ل س�ي�م��ون ال�خ��ام��س ع�ش��ر 2-6
و.3-6
وبلغ فيرر املولود في فالنسيا اعلى ترتيب
له ه��ذه السنة عندما اصبح ثالثًا وت��وج في
اوك�لان��د ف��ي ك��ان��ون ال�ث��ان��ي وب��وي�ن��س اي��رس
ف ��ي ش� �ب ��اط ،ق �ب��ل ان ي �ب �ل��غ ن �ه��ائ��ي  6دورات
ب�ي�ن�ه��ا االول� ��ى ل��ه ف��ي ال �ب �ط��والت ال �ك �ب��رى في
روالن غ ��اروس .ك��ذل��ك ،تأهل الصربي نوفاك
ديوكوفيتش املصنف ثانيًا ال��ى ال ��دور ذات��ه
ب �ف��وزه ع �ل��ى االم �ي��رك��ي ج ��ون اي �س �ن��ر ال�ث��ال��ث
عشر  7-6و 1-6و .2-6ويلتقي ديوكوفيتش
في الدور املقبل مع السويسري ستانيسالس
فافرينكا السابع ال��ذي تغلب على االسباني
ن �ي �ك��والس امل ��اغ ��رو ال �ث��ان��ي ع �ش��ر  3-6و.2-6
وق ��د ح �ق��ق ف��اف��ري �ن �ك��ا ال �ف ��وز ال� �س ��ادس ف ��ي 9
م �ب��اري��ات ام � ��ام امل ��اغ ��رو وع � ��زز ح �ظ��وظ��ه في
التأهل ال��ى بطولة املاسترز املقررة في لندن
م�ط�ل��ع االس� �ب ��وع امل �ق �ب��ل وذل� ��ك ل �ل �م��رة االول ��ى
ف��ي مسيرته االح�ت��راف�ي��ة .كما بلغ ال��دور ربع
النهائي االرجنتيني خوان مارتن دل بوترو
املصنف رابعًا بفوزه على البلغاري غريغور
ديميتروف  6-3و 3-6و .4-6ويلعب دل بورترو
مباراته املقبلة مع السويسري روجيه فيدرر
امل �ص �ن��ف خ��ام �س��ًا ال� ��ذي ت�غ�ل��ب ع �ل��ى االمل��ان��ي
فيليب كولشرايبر  3-6و.4-6

أصداء عالمية
سكوالري يستدعي روبينيو إلى املنتخب
عاد مهاجم ميالن روبينيو الى تشكيلة
منتخب البرازيل بقيادة املدرب فيليبي
سكوالري بعد غياب دام عامني ،كما
استدعى سكوالري مهاجم تشلسي وليان،
الذي يستعد لخوض مباراتني وديتني مع
هندوراس في  16تشرين الثاني ،ومع
تشيلي في  19منه.
والالعبون هم:
في حراسة املرمى :خوليو سيزار (كوينز
بارك رينجرز) ،وفيكتور (اتلتيكو مينيرو).
وفي الدفاع :تياغو سيلفا وماكسويل
وماركينيوس (باريس سان جيرمان)،
دافيد لويز (تشلسي) ،دانتي (بايرن
ميونيخ) ،داني الفيش (برشلونة) ،مارسيلو
(ريال مدريد) ،مايكون (روما).
وفي الوسط :هرنانيس (التسيو) ،لويز
غوستافو (بايرن ميونيخ) ،باولينيو
(توتنهام) ،اوسكار وراميريس (تشلسي)
لوكاس ليفا (ليفربول).
وفي الهجوم :نيمار (برشلونة) ،جو
(اتلتيكو مينيرو) ،هالك (زينيت الروسي)،
برنارد (شاختار دانيتسك االوكراني)،
فريد (فلوميننسي) ،روبينيو (ميالن).

مورينيو يخسر الدعوى ضد الـ «ماركا»
خسر مدرب تشلسي البرتغالي جوزيه
مورينيو دعوى كان قد أقامها ضد رئيس
تحرير صحيفة «ماركا» اإلسبانية روبرتو
بالومار .وذكرت الصحيفة أن أحد قضاة
محكمة الدرجة األولى في مدريد رفض
دعوى مورينيو ،التي طالب فيها برد
شرفه ،نظرًا إلى عدم وجود أساس لقبولها.
وأشارت املحكمة في حيثيات هذا الرفض
إلى أن الصحافي بالومار لم يتعد باأللفاظ
على مورينيو ،وال سيما أنه مارس حقه
املمنوح له بموجب حرية التعبير ،مبينة أنها
أخذت في االعتبار دفاع الصحافي وهو ما
جعلها تنهي القضية.
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صورة
وخبر

نزيه أبو عفش
يوميات ناقصة
رعاة الموت
ُ

يعيد املخرج الالتفي ألفيس هرمانس ( )1965أوبرا موزار ( 1756ــ  )1791الشهيرة «كوزي فان توتي» إلى مسرح «كوميش
أوبرا برلني» ،بدءًا من  3تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري ،مستعينًا بمجموعة من مغنني معروفني؛ أمثال :نيكول شوفالييه
(فيورديليجي) ،أليس بريسني (غولياملو) وطوم إريك لي (دون ألفونسو) .هي أوبرا إيطالية من مقطعنيّ ،ألف ّ
نصها
لورنزو دابونتي ،وعرضت ّ
للمرة األولى في  .1790تعتبر  Così fan tutteواحدًا من ثالثة أعمال أوبرالية وضعها املؤلف
ٍّ
النمسوي ،وتتحدث عن عشيقني يتنكران الختبار شعور حبيبتيهما تجاههما ،في تحد لدون ألفونسو الذي يحاول
ّ
ّ
إقناعهما بأن كل النساء متقلبات( .جون ماكدوغال ــ أ ف ب)

بانوراما

البدينات لكارل الغرفيلد:
للعنصرية حدود

قطط  Dellالطائشة
لم تعد تبول

صندوق السكانّ :
احذروا اإلنجاب املبكر

ّ
تقدمت جمعية «أنا جميلة،
ممتلئة ،مثيرة وفخورة» بشكوى
ضد مصمم األزياء األملاني املقيم
في فرنسا كارل الغرفيلد ( 80عامًا
ّ
ـ الصورة) ،بعد كالمه بأنه ال مكان
للسمينات على خشبة العرض.
وكشفت مديرة جمعية بيتي
أوبريير ّأنها ّ
تقدمت بالشكوى
احتجاجًا على «التصريحات
التشهيرية والتمييزية» التي أدلى
ّ
املصمم املعروف بآرائه
بها أخيرًا
املثيرة للجدل خالل مقابلة على
قناة  D8الفرنسية في برنامج
ّّ
 .8 Le Grandواعتبر الغرفيلد أن
أحد مسببات القصور في نظام
الضمان االجتماعي الفرنسي
هو «األمراض الناتجة من زيادة
ّ
الوزن» ،فيما أكدت أوبريير أن
«تصريحات مماثلة يجب أن
تتوقف».

اشتكى عدد من مستخدمي
أجهزة الكومبيوتر التابعة لشركة
«ديل» من رائحة بول القطط
التي يقولون إنها تنبعث من
الحاسوب .ونفى مهندسو «ديل»
أن تكون الرائحة بيولوجية،
ّ
موضحني أنها ال تشكل خطرًا
على الصحة ،كما أكدت الشركة
ّ
األميركية أن «املشكلة تكمن في
نظام ًالتصنيع الذي تم تغييره»،
ّ
مضيفة إن «على املستخدمني
الذين ّ
يشمون الرائحة أن يعيدوها
إلى قسم قطع الغيار الستبدالها».
وتعود الشكاوى األولى إلى
قال
إذ
حزيران (يونيو) املاضي،
ً
ّ
أحد املستخدمني إنه اعتقد بداية
ّ
ّ
أن «القطط فعلتها ،وأن الجهاز
تعطل فاستبدلته الشركة .لكن
الرائحة نفسها كانت تنبعث من
الجهاز الجديد».

أظهر تقرير صادر عن «صندوق
األمم املتحدة للسكان» ،بعنوان
ّ
«أمومة في عمر الطفولة» ،أن 7
ماليني مراهقة في الدول النامية
ّ
ينجنب سنويًا قبل سن  18عامًا،
مشيرًا إلى عواقب ذلك على
الصحة والتعليم والتوظيف
ّ
ّ
وحقوق اإلنسان .وأكد التقرير أن
 70ألف مراهقة يمنت سنويًا في
الدول النامية ،ألسباب تتعلق
بالحمل والوالدة .وفي قائمة
ّ
الدول التي تضم كل منها بني
 20و %50من النساء اللواتي
أبلغن الصندوق عن حملهن وهن
دون الـ ّ ،18
سجل اليمن نسبة
 .%25وأوصى التقرير حكومات
الشرق األوسط بالعمل على ّ
الحد
ّ
من هذه املمارسات ،ألنه «يجب
منح الفتيات فرص النمو كبشر
يتمتعون بحقوق».

ْ
من حرب إلى ْ
حرب  ..يمضي الرعاة
ٍ
َ
باألوسمة والغنائم
سعداء ،فخورين ،موعودين
ِ
َ َ
أقواس النصر .
عة
وش ْعش ِ
ِ
من حرب إلى ْ
حرب
ٍ
من عيد إلى عيدْ
ٍ
ْ
فاجعة إلى فاجعة .
ومن
ٍ
.. .. .. ..
 ..وها هم يعودون :
بعد أن فتحوا األرض
ُ
قف ْ
لت في وجوههم األرض .
أ ِ
ها هم يعودون
وقلوب ذابلة ْ.
برايات مريضة
ٍ
ٍ
هاهم يعودون ..
َ
َ
بعد أن لم يبق على األرض من يهزمونه
ُ
ُ
َ ْ
ّ
القوي وحيرة املنتصر.
هزمتهم عزلة
هاهم يعودون
إلى ُ
حيث كانت الحياة
أو ُ
حيث ستكون املقابر .
هاهم يعودون
منتصرين على ال أحد .
.. .. .. ..
ها هم يعودون
ٌ
بدموع أصحابهم،
مملوءة
ِق َر ُبهم
ِ
وعلى أكتافهم
ْ
ُ
ُ
أغنامهم املذبوحة.
جلود
تتأرجح
ِ
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