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SPORT
¶ المالعب اشتاقت
لـ «هارتساغووم»!
¶ سائقو الفورموال :1
ورواد
عارضات أزياء ّ
فضاء
¶ جوزف بالتر َم َل َك
كرة لم يحترفها يومًا!

الكيميائية []14
إستخباراتية حول مجزرة الغوطة
اإلليزيه تالعب بتقارير
ّ
ّ

سيمر التمديد
هكذا
ّ

[]2

زياد الرحباني

Тбилиси
2

لقاء

رفض الهبة
ال يخدم لبنان
4
الحدث

كوباني

حصان طروادة
السياسة
الكردية
ّ
13
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جمعت القاهرة أمس  55دولة في مؤتمر إلعادة إعمار قطاع غزة (أ ف ب)

السفير اإليراني

غزة
إعمار
ّ
بـ ...التسوية!

2
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سياسة
قضية اليوم

Тбилиси
زياد الرحباني

سينما وواقعية؟!
ّ
ـ من مشاكل السينما أو التلفزيون إنو الزم
َ
ّ
هني َ
َ
َّ
وعم يتهيجوا
يكون شكل الزملي واملرا
ّ
ّ
ّ
جنسيًا حـلــو .ه ــوي ،الـلــي ِوج ــو عــا صحة
َ
َ
َّ
ّ
الـســامــة حـلــو ،ه ــوي وع ــم يتهيج بيصير
َ
يشبه بومة مبسوطة ،كيف إذا ِو ّجو بشع؟!
لـيــه مـضـطــر ي ـكــون ح ـلــو؟ م ْــا َه ــاي ِّشغلة
مفروضة عليك ،وخود إذا ِرك ِبتك تركز عا
و َّجك كيف الزم يكون إنت َ
وعم َ
تته َّيج ..ما
ِبيعود في قوة َته ّي َ
ك.
ج
َ
ـ طيب ما هاي سينما ،شو بـ ّـدك يفرجوك
ِو ّجو بشع؟؟
ّ
َ
ـ ـ أل مــا إنـ ِـت عــم بتقول أكتر فــن واقعي…
إنت شايف جمال األجسام كيف بيصير
ف ــوق بـعـضـهــنْ «َ ،مــا َي ـكــل أن َـ ْج ـل ــو»َ ،وا ْقـعـيــا
عينك تشوف الفشك ِلة والفك َح ِنة لبال ما
ِيت ّم ُ
الجماع… ّأيا واقعية!
ّ
ـ أنا قلت إنو ّأكتر فن واقعي بني الفنونَ .
خيي ،أنــا مستعد هلق أقرطك
ـ طيب واله
بــوكــس ِّ
يغير معالم و َّ
صوت
ـو
ـ
ل
إ
ـا
ـ
م
و
ـك
ـ
ج
ّ ِ
َ َ
ْ
وما حدا ْب ِيدرى إال ِمن صريخك إذا صرلك
البوكس
مجال تصرخ ،إنـ ِـت سامع صــوت
َ ِّ
َّ
بتعقد
إشيا
بالسينما؟؟ لشو بيعودونا عا َ ّ
َ
بياكلها وبيكفي؟!
الحياة وكم بوكس ِ
ّ
ّ
َ
ـ ـ إن ــو بــوكــس بــا ص ــوت ،م ـتــصــورو؟؟ ما
ِّ
َ
بيبي حقيقي.
ّ
ِّ
ـ ما هو الحقيقي ما إلو /بدك نجرب؟
ـ اله…
َ ّ
ـ ـ هـ َ
ـاهـ ْـه ،ويـنــكّ ،أي ــا واقـعـيــة؟! الــكــف َصوتو
من البوكس بالواقعية.
أقوى َ ّ
ـ إيه ،الكف بالسينما َصوتو واقعي…
ـ إيه َي ْ
كوسة.
عملوا املعارك بالكفوف ،بال َ ْالب ِ
ّ
َ
ـ ـ ـ م ـع ـق ــول؟! م ــا ب ـت ـقــب ـض ـهــن ،ب ـيــضــح ـكــوا
بتح ّس
بيصيروا ،ما ِ
بالرجولةَ .
ِّ
َ
ّ
ـ ـ ّأيـ ــا رج ــول ــة ،م ــا ع ــم ب ـي ــح ــددول ــك الــرجــولــة
ـارف إنو
كمان .هــاي مشكلة كبيرة َ ،إنــت عـ َ
كشة،
ف
كــل َ بــوكــس مــن أصــل بــوكــســن فــي ِ
تحة إيــد… عامل شي مشكل بحياتك
يا ف ِ
إنت؟
ِ
ـ إيه ّ
املدرسة.
إيام
عا
ة
مر
َ
ـ إيه ّتالت ِت ْرباعو َّتدفيش ولبيط /البوكس
َ
َ
َ
عوا
ْ
إلو معل ِمية… بيتعلموه ّ البوكس وبيرج ُ ّ
بيلبسوا كفوف فوق الدكة وكل واحد بيحط
َ
ّ
ن ْعل ِبتم ّو.
طيب ّهلق
ّ
ـ ْ َ
وبيقولولهن ّأي ــا ســاعــة َيبلشوا
ـي)
ـ
ـف
ـ
ـك
ـ ـ (مـ
ّ
َ
ك ـمــان ّ
وأيـ ــا ســاعــة يـ َـوق ـفــوا وبـعـيــديــن اتــنــن
بيكونوا ،ما معقول ي ُ
جيهن َوال بوكس ِمن
ِ
َورا.
ّ
ّ
ِّ
ِّ
ـ ـ طــيــب يــا خــيــي بــس إن ــو مـتـصــور معركة
آالف جندي
بــن الــرومــان والـيــونــان خمسة َ
بالسينما ب ـي ـقــدروا يــفــرجــوك
عــامل ـســرح؟؟ َ ّ
عشرين ألف بتفكرهن كمان شي مية ألف
حسب اإلخراج.
ـ ويكونوا مية ألف واله ّ
ِّ
متصور
خيي ،إنـ ِـت
ـوفـِّـة بــس بال
معركة ،أص ــوات أحصنة وسـيـ ِ
م ــوس ـي ـق ــى؟؟ تء تء تء ُ
(ويـ ـق ــل ــد صــوت
َ
صهيل حصان) ْ
إنت
وس ِ
هومة ،ليك السهم ِ
بيعمل صوت! ما في ،لو ما املوسيقى،
شو
َب ِّعد ّتلة َت ّل َت ْ
بتعرف
ما
املعركة
ساحة
عن
ي
َ
إنو في عشرين ألف عم َ
يتد َّبحوا«َ ،م ْوق َعة»
ّ
َ
بتس َمع فيها ّ
من هالنوع ْ
تأو ّهات وعنّ ،مش
َ
ُ
بيدقوا
وطبو ِلة وكلهن عم ِ
فرقة سيمفونية ّ
.Forte
و
ل
أقوى شي ممكن ،ك
َ
ِّ ّ
ّ
 إن ــو شــو ب ـ ّـدك هــلــق إن ــو يـمــوت الـبــطــل بـ ّـأولالفيلم؟؟ ّ
إنت شف ِتلك واحد بيعمل ربع العمايل يللي
 ِبيعملها البطل وما بيموت ّ
بأول الفيلم؟
َّ
وكيف بيكفوا الفيلم؟ ّ ّ
 َّ يكفوه بال بطل ،ما هني مألفينو للبطل… شو عم تحكي ،ما في فيلم بال بطل. -وبال الفيلم خرا عا هالفيلم.

هكذا سيمرّ التمديد
يتجه تيار المستقبل إلى سحب ترشيحات نوابه ومرشحيه الجدد من وزارة الداخلية
قبل الخميس المقبل ،فيما سيتولى رئيس الحكومة األسبق سعد الحريري تأمين
الغطاء المسيحي للتمديد خالل لقائه البطريرك بشارة الراعي في روما مساء اليوم
لم يعد بحث تيار املستقبل يتركز على
الطريقة املناسبة لتقديم طبق التمديد
الــى ال ــرأي الـعــام بعدما وجــد فــي عدم
ج ــواز «إجـ ــراء انـتـخــابــات نـيــابـيــة قبل
ان ـت ـخــاب رئ ـي ــس ل ـل ـج ـم ـهــوريــة» حجة
ك ــاف ـي ــة .وت ـت ــرك ــز جـ ـه ــوده الـ ـي ــوم على
تأمني غطاء مسيحي عبر السعي الى
نيل موافقة البطريرك بـشــارة الــراعــي
ً
أوال ،ونـ ـ ــواب مـسـيـحـيــن لـلـتـصــويــت
على القانون فــي املجلس ثانيًا .لذلك
س ـي ـس ـعــى رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة األس ـب ــق
سعد الحريري الى أخذ ضوء أخضر،
ولــو غير علني ،من البطريرك الراعي
خــال لقائهما فــي روم ــا مـســاء الـيــوم،
ع ـل ــى أن ي ـغ ـطــي «م ـس ـت ـق ـلــو ق ـ ــوى 14
آذار» ،وتـ ـ ـي ـ ــار املـ ـ ـ ـ ــردة والـ ـط ــاشـ ـن ــاق
ت ــأم ــن «الـ ـنـ ـص ــاب امل ـس ـي ـح ــي» الـ ــازم
إلم ــرار ال ـقــانــون .أم ــا سـيـنــاريــو جلسة
الـ ـتـ ـم ــدي ــد ف ـس ـي ـب ــدأ خ ـ ــال األس ـ ـبـ ــوع
ال ـجــاري .إذ علمت «األخ ـبــار» أن تيار
امل ـس ـت ـق ـبــل س ـي ـس ـحــب ط ـل ـب ــات تــرشــح
ن ــواب ــه ومــرش ـح ـيــه الـ ـج ــدد م ــن وزارة
الــداخ ـل ـيــة قـبــل الـخـمـيــس امل ـق ـبــل .بعد
ذل ــك ،سـيــدعــو رئ ـيــس مـجـلــس ال ـنــواب
نبيه ب ــري إل ــى عـقــد جلسة تشريعية
لبحث اقتراحات قوانني التمديد ،على
ق ــاع ــدة اس ـت ـحــالــة إج ـ ــراء االن ـت ـخــابــات
الـنـيــابـيــة ف ــي غ ـيــاب «امل ـي ـثــاق ـيــة» .وال
يــزال هــذا السيناريو يعاني مــن ثغرة
عـ ـ ــدم ت ــأيـ ـي ــد «األحـ ـ ـ ـ ـ ــزاب امل ـس ـي ـح ـيــة»
الثالثة الكبرى (الـتـيــار الوطني الحر
والكتائب والـقــوات) للتمديد .مصادر
ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي الـ ـح ــر ت ــؤك ــد مــوقــف
الـ ـن ــائ ــب مـ ـيـ ـش ــال ع ـ ــون املـ ـب ــدئ ــي مــن
ال ـت ـمــديــد ،كـمــا ف ــي املـ ــرة ال ـســاب ـقــة ،مع
تشديدها على عــدم مقاطعة الجلسة.
وتـقــول األوس ــاط الكتائبية إن «نــواب
الـحــزب سيقاطعون الجلسة فــي حال
ح ـصــول ـهــا» ،م ـش ـيــرة ال ــى أن «ال ــوق ــت
ت ــأخ ــر ألي تـغـيـيــر ف ــي املـ ــوقـ ــف» ،رغــم
تبرير حــزب الكتائب ملوقف املستقبل
في ما خص التمديد للمجلس وإعالنه
تفهمه لهذا التوجه .على املقلب اآلخر،
تشير مصادر حــزب القوات اللبنانية
ال ـ ــى أن ك ـت ـل ــة ال ـ ـحـ ــزب سـ ـتـ ـش ــارك فــي
الـجـلـســة ،لكنها «ل ــن ت ـصـ ّـوت لـقــانــون
يمدد عمر مجلس النواب مرة أخرى»،
مــؤكــدة «ع ــدم تــراجــع ال ـق ــوات عــن هــذا

القرار» .ويثير التمديد في حال إقراره
إش ـك ــال ـي ــة امل ـق ـع ــد ال ـ ـفـ ــارغ فـ ــي ق ـضــاء
جــزيــن بعد وف ــاة الـنــائــب ميشال حلو
وم ــا يـفــرضــه ال ـقــانــون لـجـهــة ض ــرورة
إج ــراء انتخابات خــاصــة بـهــذا املقعد.
وفي هذا السياق ،قالت مصادر وزارة
ال ــداخ ـل ـي ــة ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» إن «الـ ـ ـ ــوزارة
س ـت ــدرس ال ــوض ــع األم ـن ــي وت ـق ــرر إذا
م ــا ك ــان م ــن امل ـم ـكــن إج ـ ــراء انـتـخــابــات
نيابية في جزين» ،الفتة الى أن «موقع
الـقـضــاء الـجـغــرافــي ومـســاحـتــه وعــدد

استمرار الهجمات على الجيش في عرسال
رامح حمية
بــات روتينًا يوميًا ،بعدما أحكمت وحــدات الجيش الطوق على غالبية الطرقات
التي تربط بلدة عرسال بجرودها ،مـحــاوالت املسلحني التسلل والهجوم على
مواقع للجيش اللبناني .فلم يعد يمر يوم من دون أن يتصدى الجيش في مواقعه
املنتشرة بشكل دائري حول بلدة عرسال .تارة من جهة املصيدة ،وتارة أخرى من
جهة وادي الرعيان ووادي عطا ،وطورًا من جهة وادي حميد .وعلى مدى اليوميني
املاضيني تعرضت نقاط للجيش من جهة وادي الرعيان ووادي عطا ،لهجوم من
مسلحني تمكن الجيش من صدهم بعد اإلشتباك معهم لوقت محدود ،وانكفأ
املسلحون بعدها في وقت واصل الجيش رصد تحركاتهم باإلستعانة بالقنابل
املضيئة واستهداف بعض تجمعاتهم بالقذائف املدفعية .ومنتصف ليل السبت
ـ ـ األحد عاود املسلحون شن هجوم على موقع للجيش من جهة املصيدة ،لتدور
اشتباكات بني الطرفني ،ويتراجع املسلحون أمام كثافة النيران التي استهدفتهم،
بحسب ما أوضحت مصادر أمنية لـ»األخبار».

سكانه تجعل األمر غير مستحيل ألنه
ال صعوبة مبدئية فــي ضبط الوضع
األمني هناك» .في مقابل ذلــك ،تنقسم
ً
آراء القوى السياسية إلى ثالثة :أوال،
الـقــائـلــون بــوجــوب إج ــراء االنتخابات
الفرعية فــي جــزيــن ،فــي حــال التمديد
ل ـل ـم ـج ـل ــس ،بـ ـسـ ـب ــب وض ـ ـ ـ ــوح ال ـن ــص
الـقــانــونــي .ثــانـيــا ،امل ـعــارضــون إلج ــراء
االن ـت ـخ ــاب ــات ألن م ـج ـلــس عـ ــام 1972
الذي جرى التمديد له حتى عام 1992
لــم يـشـهــد أي ان ـت ـخــابــات فــرع ـيــة ،رغــم
وفاة عدد كبير من النواب .ويلفت رأي
ثــالــث إلــى أن إج ــراء انـتـخــابــات فرعية
فــي جــزيــن يـعـنــي حـكـمــا إم ـكــان إج ــراء
االنتخابات في باقي املناطق اللبنانية
وسقوط كل ذرائع التمديد.
مــن جهة أخ ــرى ،نفت مـصــادر نيابية
ف ــي ق ـ ــوى  14آذار ك ـ ــام ن ــائ ــب ح ــزب
الكتائب إيلي ماروني حول اتفاق هذه
القوى على دعم الرئيس أمني الجميل
كـمــرشــح رئ ــاس ــي ،مـشـيــرة ال ــى أن «مــا
اتفقت عليه  14آذار هــو مــا أكــدتــه في
مبادرتها األخيرة :إما مرشح توافقي
أو العودة الى سمير جعجع».
بـ ـ ّـري :ح ـظــوظ اإلن ـت ـخــابــات والـتـمــديــد
متساوية
من جنيف (نقوال ناصيف) بدا الرئيس
بري أكثر قلقًا على الوضع االمني ،ومن
الهجمات التي يتعرض لها الجيش،
مـ ـن ــه عـ ـل ــى اسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
ال ـن ـيــاب ـيــة .ل ــم ي ــوص ــد االب ـ ـ ــواب تـمــامــا
عـلــى خ ـيــار واحـ ــد ،واسـتـمـهــل انـتـظــار
ال ـج ـه ــود ح ـتــى ن ـهــايــة ال ـش ـه ــر .بـعـيــد
ح ـض ــوره ع ـشــاء تـكــريـمـيــا ال ــى مــائــدة
سفيرة لبنان في جنيف نجال رياشي

اجتماع بين علي حسن
خليل ونادر الحريري
مالقاة لموقف بري

ع ـســاكــر ،اخ ـت ــار ب ــري الـتـمـشــي بعض
ال ــوق ــت ع ـلــى رص ـي ــف ب ـح ـيــرة جـنـيــف.
كانت مناسبة كي يعيد تأكيد مواقفه
من االنتخابات النيابية وتمديد والية
املـجـلــس .ورغ ــم االن ـط ـبــاع الـشــائــع في
بيروت بأن التمديد واقــع حتمًا تحت
وطأة ضغوط أمنية وأخرى سياسية،
لـفــت ب ــري ال ــى ان ــه تـعـ ّـمــد ع ــدم تحديد
مــوعــد لـجـلـســة تـشــريـعـيــة ثــان ـيــة بعد
اولــى فــي االول مــن تشرين االول ،كان
يعتزم الــدعــوة اليها االسـبــوع التالي
فــي  8تشرين االول ،فسحًا فــي املجال
امــام اتـضــاح الـخـيــارات املـتــداولــة ،غير
القاطعة الى اآلن على االقل في رأيه.
على طرف نقيض من االفرقاء اآلخرين،
ي ــوح ــي رئـ ـي ــس امل ـج ـل ــس ب ــأن ــه يـضــع
حـظــوظ اج ــراء االنـتـخــابــات والتمديد
على قدم املساواة ،الى ان يحدد البرملان
خياراته النهائية .بيد انه يسارع ،وهو
يتحدث مع الصحافيني على رصيف
البحيرة ،الى تأكيد موقف كان قد ادلى
به االسـبــوع املاضي ردًا على الرئيس
سعد الـحــريــري الــرافــض املـشــاركــة في
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المولوي «يزمط» مجددًا ويتوارى ...إلى حين
تمكن المطلوب شادي
ّ
المولوي من تفادي االعتقال،
بعدما عمل مشايخ باب التبانة
على تسوية تتيح له وألسامة
منصور ومجموعتهما
المسلحة التواري عن األنظار
نظم أكراد لبنانيون
ّ
وسوريون وعراقيون
تظاهرة حاشدة أمس
تضامنًا مع مدينة عين
ونددوا
العرب السوريةّ ،
بالسياسة التركية (أ ف ب)

نجحت مساعي مشايخ وفاعليات من
منطقة باب التبانة في إقناع املطلوبني
ش ـ ـ ـ ـ ــادي م ـ ـ ــول ـ ـ ــوي وأسـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــة مـ ـنـ ـص ــور
ومجموعتهما املسلحة ،بإخالء مسجد
عـبــد الـلــه بــن مـسـعــود فــي ب ــاب الـتـبــانــة،
الذي أقامت في محيطه مربعًا أمنيًا منذ
اندالع أحداث عرسال.
وأقنع الوسطاء الذين تقدمهم الشيخان
خــالــد السيد وكـمــال البستاني مولوي
ومنصور ومجموعتهما باملغادرة الى
جهة مجهولة بعد تسليم املسجد لدار
الـفـتــوى .وكــانــت الوجهة الـتــي يمكن أن
تقصدها املجموعة ومــولــوي ومنصور
قـ ــد أخ ـ ــرت حـ ـص ــول االت ـ ـف ـ ــاق .وك ـش ـفــت
مـصــادر أمنية ل ــ«األخ ـبــار» أن «مــولــوي
ك ــان ي ـنــوي االن ـت ـقــال إل ــى منطقة الـقـبــة،
مسقط رأسه ،العتقاده بأنها تمثل بيئة
حاضنة أفضل من باب التبانة ،وخطط
لإلقامة في محيط مسجد حمزة ،الذي
شهد منذ بداية أحداث سوريا مسيرات

ت ـضــام ـن ـيــة م ــع املـ ـع ــارض ــة الـ ـس ــوري ــة».
وبـحـســب امل ـص ــادر ،ف ــإن «ال ـج ـيــش قطع
الطريق مسبقًا على مولوي ومجموعته،
فنفذ انـتـشــارًا واسـعــا فــي منطقة القبة،
وتـ ـح ــديـ ـدًا ف ــي م ـح ـيــط م ـس ـجــد ح ـم ــزة»
الــذي خــرج خطيبه عضو «هيئة علماء
املسلمني» الشيخ زكريا املصري ،ليرفض
ض ـم ـن ـي ــا انـ ـتـ ـق ــال املـ ـجـ ـم ــوع ــة امل ـس ـل ـحــة
إل ــى امل ـس ـجــد .وح ــذر م ــن «فـتـنــة تـحــاول
بـعــض األط ــراف زرع ـهــا بــن أبـنــائـنــا من
الجيش وأهالي املدينة لتحقيق غايات
مشبوهة».
وأش ــار مـصــدر إســامــي دخ ــل عـلــى خط
ال ـت ـف ــاوض لـ ــ«األخـ ـب ــار» ال ــى أن ــه «تـبــن
خ ــال ال ـت ـفــاوض مــع املـجـمــوعــة ال ـتــي ال
يزيد عدد أعضائها على  30مسلحًا ،أن
كل مسلح فيها له رأيه الخاص» .وجرى
«التفاهم على خــروج جميع املطلوبني
من املنطقة والتواري».
وفيما راجت شائعات تفيد بأن مولوي
غادر طرابلس بحرًا إلى تركيا ،وأن بقية
أعضاء املجموعة تتكتم على املكان الذي
س ـت ـتــوارى ف ـيــه ،أك ــدت م ـصــادر أمـنـيــة لـ
«األخ ـ ـبـ ــار» أن «امل ـس ـل ـحــن سـيـتـفــرقــون
وي ـ ـتـ ــوارون ع ــن األنـ ـظ ــار ،وأن إمـكــانـيــة
م ـغ ــادرة أي شـخــص مــن أعـضــائـهــا إلــى
خ ـ ــارج ل ـب ـن ــان أم ـ ــر غ ـي ــر م ـم ـك ــن ،ألن ـهــم
م ـط ـلــوبــون ل ـل ـق ـضــاء وس ـي ـل ـقــى الـقـبــض
ع ـل ـي ـه ــم إذا ح ـ ــاول ـ ــوا عـ ـب ــور أي مـنـفــذ
حدودي».
وق ـ ـلـ ــل املـ ـ ـص ـ ــدر م ـ ــن اح ـ ـت ـ ـمـ ــال ح ـص ــول

تــداع ـيــات فــي ال ـش ــارع إذا أل ـقــي القبض
على أف ــراد املجموعة ،مــذكـرًا بــأنــه «قبل
توقيف حسام الصباغ ،ذاعــت تهديدات
بـ ـ ــأن ت ــوق ـي ـف ــه قـ ــد ي ـ ـ ــؤدي إلـ ـ ــى ح ـص ــول

مولوي أراداالنتقال
إلى القبة لكن الجيش
قطع الطريق عليه

صــدام مع مجموعته املسلحة التي قيل
إن عــددهــا يــزيــد عـلــى  300مـسـلــح ،لكن
ال ـص ـبــاغ أوقـ ــف ول ــم يـحـصــل أي ش ــيء،
ومـ ــولـ ــوي وم ـن ـص ــور ل ـي ـســا أخـ ـط ــر مــن
الصباغ».
وع ـ ــزت م ـ ـصـ ــادر م ـع ـن ـيــة فـ ــي ط ــراب ـل ــس
أسـ ـب ــاب م ــواف ـق ــة امل ـج ـم ــوع ــة ع ـل ــى ه ــذه
التسوية الى أنها «باتت شبه محاصرة
ف ــي املـنـطـقــة .وب ـقــاؤهــا ب ـهــذا الـشـكــل لم
يـعــد ممكنًا الـسـكــوت ع ـنــه ،وخـصــوصــا
ب ـعــدمــا وص ـف ـهــا ق ــائ ــد ال ـج ـيــش الـعـمــاد
جان قهوجي ،قبل أيام ،بأنها مجموعة
إرهابية ،وقال إن القضاء عليها مسألة
وقت».
(األخبار)

تفاهم على خروج جميع المطلوبين من باب التبانة والتواري

تقرير

تضخيم « الفرار» لضرب معنويات الجيش

انتخابات نيابية ال يسبقها انتخاب
رئيس الجمهورية.
قال رئيس املجلس انه القى الحريري
ف ــي مــوق ـفــه ان ـط ــاق ــا م ــن ت ـمـ ّـس ـكــه هو
أي ـضــا بــان ـت ـخــاب رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة
ً
اوال ،وأخـ ـ ـ ـ ــذه ف ـ ــي االع ـ ـت ـ ـبـ ــار ت ـغـ ّـيــب
ّ
«مـ ـك ــون اس ــاس ــي» ع ــن اي انـتـخــابــات
نـيــابـيــة ت ـج ــرى ،نــاهـيــك بـمــا بـلــغ الـيــه
ان ن ــواب ت ـيــار املـسـتـقـبــل سيسحبون
ترشيحاتهم.
يـ ـق ــول ب ـ ــري ايـ ـض ــا ان م ــوق ـف ــه ه ـ ــذا ال
يرتبط بإحجام تيار املستقبل بالذات
عــن امل ـشــاركــة فــي االن ـت ـخــابــات ،بــل اي
فريق لبناني يفعل االمــر ذاتــه وينظر
اليه على انه ّ
مكون اساسي.
ص ـ ــدى م ــوقـ ـف ــه ه ـ ــذا ب ـت ــأي ـي ــد وج ـه ــة
ن ـظــر ال ـح ــري ــري ع ـك ـســه اج ـت ـم ــاع عقد
اخ ـي ـرًا ب ــن ال ــوزي ــر ع ـلــي ح ـســن خليل
ومستشار الرئيس السابق للحكومة
نــادر الـحــريــري ،كشف رئيس املجلس
انه تناول وجهتي نظرهما.
بعدما تبلغ من وزارة الداخلية تعذر
اجراء االنتخابات النيابية ،وكذلك كان
مــوقــف ال ــوزي ــر ن ـهــاد امل ـش ـنــوق ،الحــظ
رئـيــس املـجـلــس ان ال ـبــرملــان ام ــام احــد
خيارين :احدهما تمديد تقني يصير
من خالله الى ترميم قانون االنتخاب،
ومــن ثــم تــرمـيــم والي ــة املـجـلــس تفاديًا
لـلـفــراغ لبعض الــوقــت ،بعدما تقدمت
كتلة حــزب الـقــوات اللبنانية باقتراح
قانون يقضي بتعديل املهل في قانون
االن ـت ـخــاب كــي يـصـيــر ال ــى اج ــراء هــذه
االن ـت ـخ ــاب ــات .واالخ ـ ــرى تـمــديــد والي ــة
ً
املجلس عمال باالقتراح الذي تقدم به
النائب نقوال فتوش.

ال ش ـ ّـك أن أن ـبــاء ف ــرار ثــاثــة جـنــود من
الجيش ،في غضون أيام ،وانضمامهم
إل ـ ــى اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــن فـ ــي جـ ـ ــرود ع ــرس ــال
امل ـح ـت ـلــة ،تـضـفــي م ــزيـ ـدًا م ــن الـتـعـقـيــد
عـلــى املـشـهــد األم ـن ــي ،وخ ـصــوصــا في
ال ـش ـم ــال .إذ ي ـن ـحــدر ال ـثــاثــة م ــن قــرى
ع ـك ــاري ــة ت ـع ـت ـبــر خ ــزان ــا ل ـل ـج ـيــش .وال
تخرج عن السياق عمليات استهداف
الـعـسـكــريــن ف ــي ع ـكــار وط ــراب ـل ــس في
الفترة األخـيــرة ،حيث عمد املسلحون
إلــى قنص واستهداف نقاط عسكرية،
واسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــداف ج ـ ـنـ ــود الـ ـجـ ـي ــش أثـ ـن ــاء
تـ ّ
ـوج ـه ـه ــم إلـ ــى ع ـم ـل ـهــم ،ف ــي م ـحــاولــة
لـضــرب معنويات الـجـنــود واملؤسسة
العسكرية .آخــر الفارين ،كــان الجندي
عـبــد ال ـق ــادر أك ــوم ــي ،اب ــن ب ـلــدة فنيدق
العكارية ،الذي ظهر في فيديو أول من
أم ــس ،داع ـيــا زم ــاءه إل ــى «االنـشـقــاق»
وااللـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــاق بـ ـصـ ـف ــوف اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــن.
وفــرار األكومي هو الثالث في غضون

أيــام ،بعد فــرار الجنديني محمد عنتر
مــن كتيبة الـحــراســة فــي مـطــار بيروت
الدولي ،والجندي عبد الله شحادة من
عديد فوج التدخل الخامس.
وبحسب بـيــان الـجـيــش ،فــإن األكــومــي
«ه ـ ــو ج ـ ـنـ ــدي ف ـ ــار م ـ ــن الـ ـجـ ـي ــش مـنــذ
ثــاثــة أش ـه ــر ،وت ـحــدي ـدًا ف ــي  21تـمــوز
امل ــاض ــي ،وأح ـيــل فــي األول مــن الشهر
ال ـ ـج ـ ــاري أمـ ـ ـ ــام امل ـح ـك ـم ــة ال ـع ـس ـك ــريــة
لكثرة فــراره من الجيش» .من جهتها،
ق ـل ـل ــت م ـ ـصـ ــادر ع ـس ـك ــري ــة مـ ــن أه ـم ـيــة
فـ ــرار ال ـج ـن ــود ،ع ـلــى اع ـت ـبــار أن «ف ــرار
املجندين في الجيش أمر طبيعي .وفي
ما خـ ّـص األكــومــي ،فــإن األخير كــان قد
أوقـ ــف ف ــي ع ــام  2013بـتـهـمــة تـعــاطــي
املخدرات وسرقة سيارات ،ومحال أمام
املحكمة الـعـسـكــريــة» .وتـقــول املـصــادر
إن «ه ــؤالء ال يعتبرون ج ـنــودًا ،ألنهم
ف ــارون ألسـبــاب مسلكية ،والجماعات
اإلرهابية زودتهم باملال للظهور بهدف

ض ــرب مـعـنــويــات ال ـج ـيــش» .وتضيف
إن «مــوضــوع فــرار مجندين ليس أمرًا
غ ــري ـب ــا ،ل ـكــن االس ـت ـغ ــال والـتـضـخـيــم
ّ
واضح االستهداف وهو هز معنويات
املؤسسة العسكرية» .وأصــدرت بلدية
فنيدق بيانًا ّ
أكدت فيه أن «والد املجند
املـنـشــق هــو اب ــن املــؤسـســة العسكرية،
إضافة إلى شقيقه ،وأن املجند يعاني
من اضطرابات نفسية وهو خارج من
املؤسسة العسكرية منذ حوالى ثالثة
أشـهــر» .وقــال البيان إن «فنيدق تعلن
وقــوفـهــا إل ــى جــانــب الـجـيــش ،ويــوجــد
أكثر من ثالثة آالف عسكري من البلدة،
وخير دليل على ذلك استشهاد الرقيب
علي السيد واملعاون علي الكك والرقيب
أول ابراهيم زهرمان» .وعلى الرغم من
أن ّطرابلس دخـلــت تقريبًا فــي «هدنة
مؤقتة » أمــس ،إثــر انسحاب مسلحي
ش ــادي امل ــول ــوي وأس ــام ــة مـنـصــور من
مسجد عبد الله بن مسعود في التبانة

ّ
ً
ب ــات ـف ــاق ،إل أن ــه س ـ ّـج ــل ل ـي ــا ت ـعـ ّـرض
م ــرك ــز ل ـل ـج ـيــش ف ــي شـ ـ ــارع «امل ـئ ـت ــن»
لقنبلة يدوية ،عمد الجيش على أثرها
ال ــى قـطــع ال ـطــرقــات ع ــن م ــراك ــزه .وفــي
ّ
عكار« ،أثناء قيام الجيش في منطقة
عيدمون بدهم مكان عدد من املطلوبني
لقيامهم بــأعـمــال مخلة بــاألمــن ،أقــدم
املدعو فؤاد صالح الدين العرعور من
الـتــابـعـيــة ال ـســوريــة عـلــى شـهــر قنبلة
ي ــدوي ــة عـلــى عـنــاصــر ال ـج ـيــش ،الــذيــن
أط ـل ـقــوا ال ـن ــار بــات ـجــاهــه ،م ــا أدى إلــى
مـقـتـلــه» بـحـســب ب ـيــان لـلـجـيــش .يذكر
أن ال ـع ــرع ــور ك ــان يـتـسـلــل م ــع آخــريــن
ً
ليال نحو الحدود اللبنانية ـ ـ السورية
ويـقــومــون بــاسـتـهــداف نـقــاط للجيش
ال ـ ـس ـ ــوري ،وه ـ ــو ع ـل ــى ع ــاق ــة وث ـي ـقــة
بإبراهيم عــارف مقصود ،الــذي أوقفه
الجيش قبل فترة ،وضبط أسلحة في
مكان عمله.
(األخبار)

علم
و خبر
سالم منزعج!
اضطر رئيس الحكومة تمام ســام إلــى توجيه مالحظة لوزير العمل
سجعان ق ــزي ،فــي الجلسة املــاضـيــة ،بعدما كــان قــد تمنى م ــرارًا على
ً
ال ـ ــوزراء ع ــدم تـســريــب أخ ـبــار الجلسة ال ــى وســائــل اإلعـ ــام ،ق ــائ ــا« :يــا
سجعان هيدا الخبر طالع من عندك .صرنا كذا مرة عم نحكي ونقول
مــا تـســربــوا وقــائــع الـجـلـســة .هــاملــرة جـبــرتـنــي ق ــول اس ـم ــك» ،وذل ــك في
إشارة الى تسريب قرار الحكومة عدم مناقشة ملف املخطوفني والبدء
بمناقشة جدول أعمال الجلسة مباشرة ،وما يمكن للخبر أن يثيره من
ردات فعل لدى أهالي املخطوفني.

مشايخ يطلبون مساعدة حزب اهلل
ط ـلــب ،ق ـبــل أي ـ ــام ،ع ــدد م ــن امل ـشــايــخ الـ ـ ــدروز ف ــي عــال ـيــه والـ ـش ــوف عبر
ّ
الوزير السابق وئام وهــاب ،مساعدة حزب الله في تدريب أبناء القرى
وتسليحهم،
ب ـهــدف ال ــدف ــاع ع ــن ال ـق ــرى ف ــي ح ــال ت ـط ـ ّـور األم ـ ــور ال ــى م ــواج ـه ــات مع
التكفيريني.

عطل في مولد األونيسكو
طرأ عطل على املولد الكهربائي الذي يغذي قصر األونيسكو وذلك منذ
أكثر من أربعة أشهر .وفي انتظار مبادرة وزارة الثقافة لتصليح العطل،
ينتظر املوظفون ومن يحجزون املسرح أو قاعات الندوات واملعارض،
مواعيد توافر التيار الكهربائي.

الظروف ال تسمح
كــان مــن املـقــرر أن تعقد مجموعة التنسيق حــول حــزب الـلــه اجتماعًا في
بروكسل ملناقشة ما توصلت إليه التحقيقات في قضيتي التفجير الذي
اسـتـهــدف إســرائـيـلـيــن فــي بــورغــاس فــي بـلـغــاريــا ( )2012وتــوقـيــف شــاب
لبناني في قبرص بتهمة التحضير لتفجيرات ضد مصالح إسرائيلية.
إال أن جهاز العمل األوروبــي الخارجي لم يوافق على عقد االجتماع «في
ّ
ظل هذه الظروف» .وذكرت مصادر دبلوماسية بقبول األوروبيني عدم ذكر
مقاتلي الحزب في تقرير لألمم املتحدة بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان في
سوريا ،الفتة إلى وجود إيجابية اوروبية تجاه إيران وحزب الله ،سواء في
ما يتعلق بامللف النووي اإليراني أو بمكافحة اإلرهاب.
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سياسة

رسائل
إلى المحرر

تقرير

ديكتاتورية اإلمبريالية
والتكفير
م ـمــا ال ش ـ ّـك ف ـيــه ،ب ــأن الــرئـيــس
ب ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــار األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ،سـ ـ ـ ـ ـ ــأل ذات
ي ـ ـ ـ ــوم ن ـ ـف ـ ـسـ ــه ،ك ـ ـيـ ــف س ــأمـ ـن ــح
االص ـ ـ ـ ــاح ـ ـ ـ ــات ،لـ ـفـ ـك ــر ي ـط ــال ــب
ب ـحــذف ق ـبــات الـفـنــان املــرحــوم
رشـ ــدي أب ــا ُظ ــة لـلـفـنــا ُنــة صـبــاح
فـ ــي أف ـ ـ ــام أنـ ـتـ ـج ــت وأخـ ــرجـ ــت
ف ــي س ـت ـي ـن ـيــات الـ ـق ــرن ال ـغ ــاب ــر،
ـرد لقدح
ويعتبر ان احـتـســاء ف ـ ٍ
م ــن الــوي ـس ـكــي خـطـيـئــة مميتة
وخيانة عظمى ،ويحطم تمثال
أبـ ــو الـ ـع ــاء امل ـ ـعـ ـ ّـري ،وتـمــاثـيــل
ال ـ ـقـ ــدي ـ ـسـ ــن ،وي ـ ـح ـ ــرق ش ـج ــرة
امل ـي ــاد وي ـطــالــب بـمـنــع الـنـســاء
مـ ــن دخـ ـ ـ ــول مـ ـعـ ـت ــرك ال ـت ـم ـث ـيــل
السينمائي والتلفزيوني ،ومن
قـ ـي ــادة ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات ،وم ـم ــارس ــة
رياضتي الفروسية والسباحة.
م ـ ــن إح ـ ـ ـ ــدى م ـ ـق ـ ــوالت ت ـع ــال ـي ــم
ّ
التلمود الصهيوني ،أن نطفة
غ ـي ــر الـ ـيـ ـه ــودي ك ـن ـط ـفــة بــاقــي
الـ ـحـ ـي ــوان ــات ،وال ـن ـع ـي ــم م ــأوى
أرواح اليهود ،وال يدخل الجنة
إال اليهود ،أما الجحيم فمأوى
ال ـك ـفــار ،مـهـمــا اخـتـلـفــت أسـمــاء
أديــانـهــم .مــن هنا ال نــرى فارقًا
بني الفكر الصهيوني التلمودي،
والـ ـفـ ـك ــر ال ــوه ــاب ــي ال ـت ـك ـف ـيــري
طــاملــا ان كــا الـفـكــريــن يعتبران
ان مـ ـف ــاتـ ـي ــح الـ ـجـ ـن ــة م ـل ـك ـه ـمــا
وحديهما ،وان صراطيهما هما
املستقيمان فقط ،وذلك انطالقًا
مــن اعـتـمــادهـمــا ثـقــافــة التكفير
والتخوين ،فيا لها من كارثة.
أص ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاب الـ ـ ـفـ ًـ ـك ـ ــر ال ـ ــوه ـ ــاب ـ ــي
التكفيري عالوة على اعتناقهم
بدعم من النظام
مذهب التكفير،
ٍ
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ،يـ ـح ـ ّـمـ ـل ــون إي ـ ــران
م ـس ــؤول ـي ــة الـ ـ ـخ ـ ــراب والـ ــدمـ ــار
وال ــدم ــاء .س ــؤال بــرســم الـنـظــام
امل ـل ـكــي ال ـس ـع ــودي :م ــا خطيئة
إي ــران اذا حملت رايــة فلسطني،
وأنـ ـت ــم امل ـن ـش ـغ ـل ــون ف ــي إت ـم ــام
ورشــة مـشــروع الـشــرق األوســط
ال ـجــديــد ،وال شـغــل شــاغــل لكم
س ـ ــوى ع ـق ــد ص ـف ـق ــات ال ـب ـت ــرو ـ
دوالر؟ ل ـق ــد غـ ـ ّـررتـ ــم ي ــا س ــادة
ب ـق ـســم هـ ــام م ــن أبـ ـن ــاء وأح ـف ــاد
ال ـق ــوم ـي ــن ال ـ ـعـ ــرب فـ ــي ل ـب ـنــان،
وأفـهـمـتـمــوهــم ب ــأن والي ــة فقيه
س ـت ــول ــد ف ــي ل ـب ـن ــان وسـتـحـكــم
بأمرهاً ،فيا سادة يا كرام يا من
بتم ّ
مطية في أيــادي الحريرية
الـسـيــاسـيــة عليكم ان تقتنعوا
ان مــوسـكــو وب ـكــن وك ــاراك ــاس
وبيونغ يانغ وهافانا ودمشق
الــداعـمــة لـطـهــران واملـقــاومــة في
ل ـب ـنــان ،دول عـلـمــانـيــة ال تقبل
بتاتًا بقيام أي شكل من أشكال
ً
سواء
الدولة الدينية في لبنان
واليــة الفقيه ،أم واليــة الخالفة،
أم والية مار مارون.
فـلـنـعـمــل م ـنــذ اآلن ع ـلــى إب ـقــاء
دمشق عاصمة علمانية ،وعلى
ال ـبــدء فــي بـنــاء الـنـظــام العربي
ال ـع ـل ـم ــان ــي ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي فــي
ّ
لبنان الذي يجل تعاليم األديان
ّ
وي ــؤم ــن ب ـه ــا ،إن ــم ــا ف ــي الــوقــت
ّ
التعصب
عينه ينبذ كل أشكال
ال ــدي ـن ــي وامل ــذه ـب ــي وال ـطــائ ـفــي
واملـ ـن ــاطـ ـق ــي ،وم ـن ـط ــق ح ـمــايــة
أم ــن املنطقة والـقــريــة وال ـشــارع
والزاروب.
ريمون ميشال هنود

رأى السفير اإليراني في
لبنان ،محمد فتح علي ،أن
من يعترض على منح بالده
مساعدات للجيش اللبناني
«ال يخدم مصلحة لبنان في
وأكد،
مكافحة اإلرهاب»ّ .
في حديث إلى «األخبار»،
استعداد إيران لتقديم
هبة غير مشروطة للجيش
اللبناني كـ«مرحلة أولى» من
التعاون بينهما

السفير اإليراني :من يعترض على الهـ ـ
هيام القصيفي
أعـلــن األم ــن ال ـعــام للمجلس األعـلــى
ل ـ ــأم ـ ــن الـ ـ ـق ـ ــوم ـ ــي اإلي ـ ـ ـ ــران ـ ـ ـ ــي ،ع ـلــي
ش ـم ـخ ــان ــي ،خ ـ ــال زيـ ــارتـ ــه األخـ ـي ــرة
لـ ـبـ ـي ــروت ،اسـ ـتـ ـع ــداد إي ـ ـ ــران لـتـقــديــم
هبة عسكرية إلــى الجيش اللبناني.
ورغــم ترحيب رئيس الحكومة تمام
سـ ـ ــام ب ــالـ ـخـ ـط ــوة ،إال أنـ ـه ــا أثـ ـ ــارت
تباينات حول مغزى الهبة واإلحراج
الـ ــذي ق ــد تـسـ ّـبـبــه لـلـبـنــان وامل ـخــاطــر
ال ـت ــي ق ــد ت ـتــرتــب ع ـلــى ق ـبــول ـهــا .ولــم
تـقـتـصــر االع ـت ــراض ــات ع ـلــى الــداخــل
املـ ـحـ ـل ــي ،ب ـ ــل تـ ـع ـ ّـدت ــه إلـ ـ ــى ال ـ ـخـ ــارج
الدولي ،بعد املعلومات التي نشرتها
«األخـ ـ ـب ـ ــار» (ال ـج ـم ـع ــة املـ ــاضـ ــي) عــن
اعتراض واشنطن وتهديدها بوقف
امل ـس ــاع ــدات األم ـيــرك ـيــة لـلـجـيــش في
حــال قبول الهبة اإليــرانـيــة .مــن هنا،
تـ ــدور أس ـئ ـلــة ح ــول مـصـيــر ال ـعــرض

اإليــرانــي ،فــي ضــوء الــزيــارة املرتقبة
لــوزيــر الــدفــاع سمير مقبل ،لطهران
للبحث في العرض وحاجات الجيش
اللبناني.
عـ ــن األسـ ـ ـب ـ ــاب الـ ـت ــي ج ـع ـل ــت إيـ ـ ــران
تعيد عــرض تقديم الهبة العسكرية
للبنان ،يقول السفير اإليراني محمد
فتحعلي لـ«األخبار» إن إيران «مهتمة
بلبنان وبأمنه ،وال سيما أنه يعاني
اليوم أزمة قوية بسبب اإلرهاب الذي
يتعرض له .لذا ،نعتبر أن من واجبنا
الــوقــوف إلــى جانبه ،كما إلــى جانب
الدول التي تنتمي إلی محور املقاومة
واملـ ـم ــانـ ـع ــة ،وأن نـ ـق ــول لـ ـه ــم :لـسـتــم
وحدكم في محاربة اإلره ــاب .ونحن
نـعـ ّـبــر ع ــن ه ــذه ال ـصــداقــة لـيــس فقط
بالعاطفة ،بل أيضًا عمليًا من خالل
امل ـس ــاع ــدات ال ـع ـس ـكــريــة» .ويـضـيــف:
«كل الدول تقدم مساعداتها للجيش
ف ــي م ـحــارب ـتــه اإلرهـ ـ ـ ــاب ،ون ـح ــن في

ّ
إيــران حققنا ،خالل األعــوام املاضية،
م ـك ـت ـس ـب ــات وإنـ ـ ـ ـج ـ ـ ــازات م ـل ـم ــوس ــة،
نعتقد أنها يمكن أن تساعد الجيش
اللبناني الباسل» .وأكد فتحعلي أن
الهبة اإليــرانـيــة للجيش «مخصصة
ل ــدع ــم ع ـم ـلــه ف ــي م ـكــاف ـحــة اإلرهـ ـ ــاب،
وهـ ـ ـ ــي غ ـ ـيـ ــر مـ ـ ـش ـ ــروط ـ ــة ومـ ـ ـ ــن دون
م ـق ــاب ــل» .وأوض ـ ــح أن ال ـع ــرض ال ــذي
حمله شمخاني ،في زيارته األخيرة
لـلـبـنــان« ،ع ـب ــارة ع ــن هــديــة م ــن دون
قيد أو شــرط ،وبالتالي فهذه ليست
صفقة ،وال يوجد فيها أي وسيط أو
أي طرف ثالث ،بل هي هبة من دولة
إلــى دول ــة ،وإي ــران ال تــريــد مــن لبنان
شيئًا في املقابل» .ولفت إلى أن رئيس
الـحـكــومــة الـلـبـنــانـيــة ّ
«رحـ ــب بالهبة
ألنها ضرورية للبنان وجيشه».
وعن التعاون العسكري مع الجيش،
أجــاب السفير االيــرانــي« :نحن ّ
نقدم
الـ ـهـ ـب ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة ك ـم ــرح ـل ــة اولـ ــى
مــن ال ـت ـعــاون مــع الـجـيــش الـلـبـنــانــي.
ونـعـتـبــرهــا مـقــدمــة طـبـيـعـيــة لــزيــادة
التعاون معه .وسندرس في املستقبل
اح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات الـ ـجـ ـي ــش ال ـع ـس ـك ــري ــة
ٍّ
وال ـل ــوج ـي ـس ـت ـي ــة ،بـ ـ ـت ـ ــأن ،كـ ــي ت ـكــون

مالئمة في عملية مكافحة االرهاب».
وع ـ ــن ن ــوعـ ـي ــة الـ ـهـ ـب ــة وامل ـ ـسـ ــاعـ ــدات
الـعـسـكــريــة ،ق ــال إن ب ــاده «مستعدة
ل ـت ـقــديــم ك ــل م ــا ي ـح ـتــاجــه ل ـب ـنــان من
أس ـل ـح ــة وذخ ـ ــائ ـ ــر ،وهـ ـ ـ ــذان االم ـ ــران
ح ـيــويــان لـلـجـيــش .ون ـح ــن ،اسـتـنــادًا
إلـ ــى خ ـبــرت ـنــا ال ـعــري ـقــة ف ــي مـكــافـحــة
اإلره ــاب ط ــوال أكـثــر مــن ثــاثــة عقود
داخ ـ ــل إيـ ـ ــران وخ ــارجـ ـه ــا ،ن ـع ــرف ما
ه ــي ال ـح ــاج ــات الـ ـض ــروري ــة ،ونــريــد
أن نقدمها إلــى لبنان على طبق من
اإلخالص للجيش اللبناني».
وع ـ ــن احـ ـتـ ـم ــال اع ـ ـتـ ــراض الـ ــواليـ ــات
امل ـت ـحــدة ع ـلــى ال ـه ـبــة اإلي ــران ـي ــة ،قــال
إن «هـ ــذا ال ـت ـصــرف ي ــأت ــي م ــن ضمن
سـ ـي ــاس ــة ازدواجـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة املـ ـع ــايـ ـي ــر فــي
مكافحة اإلرهــاب» ،الفتًا ،على سبيل
املـثــال ،إلــى السياسة التي تعتمدها
واشـ ـنـ ـط ــن فـ ــي ضـ ـ ــرب ال ـت ـن ـظ ـي ـمــات
اإلرهابية ،إذ «إننا نعتقد أن ليست
لـ ــدى االئ ـ ـتـ ــاف الـ ــدولـ ــي ن ـي ــة فـعـلـيــة
ملكافحة اإلرهــاب ،وهو داء سرطاني
يـ ـصـ ـي ــب دول املـ ـنـ ـطـ ـق ــة وي ـ ـجـ ــب أن
ت ـتــوحــد ف ــي ص ــف واحـ ــد ملــواجـهـتــه.
وإي ـ ــران سـبــق أن تـنـبــأت بـخـطــر هــذا
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ّ
غيب املوت الكاتب اللبناني والعربي
منح الصلح ،عن عمر يناهز السبعة
والثمانني عامًا.
ون ـع ــى ال ـص ـلــح ك ــل م ــن دار ال ـن ــدوة
التي أسسها وترأس مجلس إدارتها
م ـنــذ ع ــام  ،1987وال ـل ـق ــاء الـلـبـنــانــي
الــوحــدوي الــذي أسسه وتــرأســه منذ
عام  ،1992واملنتدى القومي العربي
ال ــذي ش ــارك ف ــي تــأسـيـســه مـنــذ عــام
 ،1992ك ـمــا نـعـتــه ن ـقــابــة الـصـحــافــة
اللبنانية ونقابة املـحــرريــن ،إضافة
الى املؤتمر القومي العربي الذي كان
أحــد مؤسسيه عــام  ،1990واملؤتمر
القومي  -اإلســامــي الــذي ساهم في
تأسيسه عام .1994
كـ ـ ـ ــان م ـ ـنـ ــح ال ـ ـص ـ ـلـ ــح مـ ـ ــن أص ـ ـحـ ــاب
املواقف الالفتة في ما خص املسألة

الـلـبـنــانـيــة وال ـن ـقــاش ح ــول الـقــومـيــة
العربية والديموقراطية .وهــو أبــرز
ال ـص ـل ـح ـيــن الـ ـ ــذي ظ ــل ع ـل ــى عــاقــة
جـيــدة بغالبية األطـ ــراف اللبنانية،
ل ـك ـن ــه لـ ــم ي ـك ــن ع ـل ــى ود مـ ــع ال ـق ــوى
الـ ـح ــاكـ ـم ــة الـ ـت ــي م ـن ـع ــت ت ــولـ ـي ــه أي
منصب رفيع خالل حياته.
وقـ ــد ن ـع ــاه أي ـض ــا رئ ـي ــس الـحـكــومــة
تـ ـم ــام س ـ ـ ــام ،ال ـ ـ ــذي قـ ـ ــال إن ل ـب ـنــان
«فـ ـق ــد ق ــام ــة وط ـن ـي ــة ك ـب ـي ــرة عــرفــت
مـبـكـرًا معنى لـبـنــان وأدرك ــت أهمية
الصيغة اللبنانية ،فتحولت ضميرًا
وط ـن ـي ــا و ّصـ ــاحـ ــب رأي فـ ــي ال ـع ـمــل
ال ـع ــام .جــنــد نـفـســه دائ ـمــا لتصويب
املسار وترجيح كفة االعتدال ووحدة
لـبـنــان وديـمــوقــراطـيـتــه ،وخصوصًا
فـ ــي األوق ـ ـ ـ ــات ال ـص ـع ـب ــة حـ ــن ف ـقــدت
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المشهد اإلقليمي الغامض؛ مرحلة جديدة؟
ناهض حتر

فتح علي:
يمكننا
تقديم آليات
تستخدم في
مكافحة
اإلرهاب

ــبة ال يخدم لبنان
اإلرهاب واملجموعات اإلرهابية التي
ك ــان ــت تــرت ـكــب ال ـج ــرائ ــم ف ــي ســوريــا
والعراق ،وتحاول اليوم القيام باألمر
نفسه في لبنان».
ورأى فتحعلي أن «أي دولة تعترض
على املساعدة التي تقدمها إيران إلى
ل ـب ـنــان ال ت ـخ ــدم املـصـلـحــة الــوطـنـيــة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة .ف ـل ـب ـن ــان ي ـع ـي ــش ظ ــرف ــا
ص ـع ـبــا ،وال ـج ـيــش ي ـح ـتــاج إل ــى دعــم
عسكري مــن الجميع كــي يتمكن من
م ــواج ـه ــة اإلره ــابـ ـي ــن واالع ـ ـتـ ــداءات
الـتــي تستهدفه .والـجـيــش اللبناني

الهبة غير مشروطة
ومن دون مقابل
وبال وسطاءوجاهزة
للتسليم فورًا

االتجاهات وارتفع صوت التطرف».
وق ـ ــد صـ ـ ــدرت بـ ـي ــان ــات ن ـع ــي لـ ــه مــن
ال ـ ـ ــرؤس ـ ـ ــاء :س ـل ـي ــم ال ـ ـحـ ــص ،نـجـيــب

ج ـ ـيـ ــش وطـ ـ ـن ـ ــي ويـ ـ ـض ـ ــم كـ ـ ــل فـ ـئ ــات
الشعب اللبناني وطوائفه ،ويحتاج
إل ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ــدع ـ ـ ــم مل ـ ــواج ـ ـه ـ ــة اإلره ـ ـ ـ ـ ـ ــاب.
وهـ ــو س ـي ـعــانــي م ــن رفـ ــض أي دول ــة
للمساعدات التي ستصل إلـيــه .وأي
شروط يمكن أن توضع على الهبات
للجيش ستكون غير منطقية».
وعـ ـ ــن إم ـ ـكـ ــان شـ ـم ــول الـ ـهـ ـب ــة آلـ ـي ــات
عسكرية ،ق ــال« :بـعــض اآلل ـيــات التي
ق ــد تـسـتـخــدم ف ــي مـكــافـحــة اإلرهـ ــاب
يمكن أن تكون ضمن الـلــوائــح .نحن
نعرف حاجات لبنان ،ونعرف أيضًا
مــا نــريــد تـقــديـمــه ،ألن هــدفـنــا واح ــد،
هو مكافحة اإلرهاب».
ّ
وعـ ــن م ــوع ــد تـسـلـيــم ال ـه ـب ــة ،أك ـ ــد أن
«الهبة اإليرانية جاهزة .وإذا توافرت
األطــر القانونية لها فنحن جاهزون
لـتـقــديـمـهــا فـ ــورًا .لـبـنــان يـحـتــاج إلــى
مساعدة طارئة ،واألسلحة والذخائر
ل ــدي ـن ــا ج ــاه ــزة وال ت ـح ـت ــاج إال إل ــى
نقلها إلى الجيش .وحني يقول لبنان
إنــه أصبح مستعدًا ّ
لتقبلها سنقوم
ّ
فورًا بتسليمها .لكن يجب أل تتأخر
املـســاعــدات بسبب كثافة التهديدات
التي يتعرض لها لبنان».

مـ ـيـ ـق ــات ــي ،سـ ـع ــد ال ـ ـحـ ــريـ ــري وفـ ـ ــؤاد
السنيورة ،ومفتي الجمهورية الشيخ
ع ـبــد ال ـل ـط ـيــف دريـ ـ ــان وشـخـصـيــات
سياسية وثقافية وإعالمية.
منح الصلح أحد أبناء العائلة التي
خ ــرج مـنـهــا سـيــاسـيــون ك ـبــار خــال
القرنني املاضيني ،أبرزهم جده منح
ووالـ ـ ـ ــده عـ ـ ــادل الـ ـ ــذي ت ــول ــى رئ ــاس ــة
بلدية بيروت ،وهو قريب من الدرجة
الثانية لكل مــن الرئيسني الراحلني
رياض وتقي الدين الصلح.
ي ـش ـ ّـيــع الـ ــراحـ ــل ال ـك ـب ـيــر ب ـع ــد ص ــاة
عـصــر ال ـيــوم فــي جــامــع الخاشقجي
فــي ب ـي ــروت .وتـقـبــل ال ـت ـعــازي يومي
الثالثاء واألربعاء في نادي خريجي
الـ ـج ــامـ ـع ــة األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ،الـ ـ ــورديـ ـ ــة -
بيروت.

هــل يمكننا الـحــديــث عــن «غ ـيــاب روس ــي» عــن الـحــدث
السوري؟ األسلحة تتدفق من موسكو إلى دمشقّ ،
كمًا
ونــوعــا .املــوقــف السياسي الــروســي أكـثــر صــابــة مما
يسمى «التحالف الدولي» ضد «داعــش»؛ ّ
يشدد الروس
على أن ذلــك التحالف بال جــدوى إذا لم يشمل سوريا
وإيران ،ويؤكدون أن طلعات طائرات التحالف في سماء
سوريا ،من دون موافقتها الصريحة واستئذانها ،هو
ّ
اع ـتــداء عـلــى سـيــادتـهــا؛ وي ـح ــذرون دمـشــق مــن «الثقة
َ
بالوعود األميركية» :الروس ،إذًا ،حاضرون ،وإنما بالقدر
الذي تحدده القيادة السورية .ينطبق األمر نفسه على
ّ
استعدت للتدخل في عني العرب ـ ـ كوباني،
إيــران التي
«إذا طلبت الحكومة السورية منها» ذلك.
الـســؤال ،بالتالي ،ال يتعلق بالروس واإليــرانـيــن؛ ولكنه
يتعلق بالتوجهات السياسية الـســوريــة الـتــي نحسب
أنها في مرحلة استيعاب املتغيرات ،وإعادة الحسابات،
ومرونة التكتيكات التي يتقنها السوريون ،خصوصًا
في املنعطفات الكبرى.
تـتـعــاطــى دم ـشــق م ــع الـنـشــاطــات الـعـسـكــريــة للتحالف
األميركي في سوريا باعتبارها أمرًا واقعًا؛ حصلت على
ّ
تعهدات أميركية مكتوبة ،ليست هي األساس ،بل األساس
يكمن في تعقيدات املشهد اإلقليمي والدولي ،وخطوطها
الحمراء التي تحول ،أقله في املدى املنظور ،دون العدوان
على الجيش السوري أو املساس بالنظام وموقعه وقوته.
في املسار العسكري ـ ـ األمني ،يفيد الجيش السوري،
اآلن ،من املتغيرات ،لتحقيق انجازات في إطــار تحرير
املناطق التي تسيطر عليها التنظيمات املسلحة .وهي،
كلها ،أصبحت ،باملعنى السياسي ،من املاضي؛ فلقد
ُرفــع الغطاء األميركي ـ ـ األطلسي ،وبالتالي الخليجي
ـ ـ ـ الـتــركــي عـنـهــا ،لـصــالــح «ج ـيــش مـنـظــم» مــن  15ألــف
«جـنــدي» من «املعتدلني» يتم اختيارهم على مستوى
فردي ،واخضاعهم لتدريبات عسكرية ،وفق الوسائل
والعقيدة العسكرية األميركية ،في السعودية وتركيا.
هذا «الجيش» ال يعده األميركيون ،كما هو واضح من
عــديــده ونـمــط تأهيله ذي الـطــابــع الـسـيــاســي بــالــدرجــة
األولــى ،ملواجهة الجيش السوري ،وال ملواجهة «داعش»
ولـكــن للحلول محلها؛ سـيـكــون أشـبــه بـشــرطــة تحت
الحماية الدولية.
«امل ـع ــارض ــة امل ـس ـل ـحــة» و«االئ ـ ـتـ ــاف» وس ــواه ـم ــا من
التشكيالت العسكرية والسياسية ،فات زمانها دوليًا
وإقليميًا؛ ما بقي لدينا اآلن« :داعش» في شمال شرقي
سوريا ،وهــي تتلقى الدعم من تركيا ،و«النصرة» في
الجوالن وجوارها ،وهي تتلقى دعمًا إسرائيليًا.
لكن ،سياسيًا ،تظل املنطقتان هاتان ،داخل الحدود التي
ّ
ستعبر
ترسمها موازين القوى الدولية واإلقليمية؛ وهي

عــن نفسها ،فــي وقــت مــا ليس بعيدًا ،فــي مـنــاخ دولــي
يقترح تسويات؛ ليس على طريقة «جنيف  »2املضحكة،
وإنـمــا فــي سياق ثالثة تفاهمات منتظرة موضوعيًا:
تفاهم روسي ـ ـ أميركي ،وآخر إيراني ـ ـ أميركي ،والثالث
سوري ـ ـ سعودي.
أم ــا بالنسبة إل ــى تــركـيــا أردوغ ـ ــان؛ فـهــي م ـل ــزوزة ،في
األخير ،إلى أحد خيارين :إذا لم تنضبط ،عسكريًا وأمنيًا
وسياسيًا ،في سياق «التحالف» األميركي ،فــإن لدى
األميركيني ما يفعلونه نحوها :القضية الكردية ستغدو
ّ
على جدول األعمال الدولي ،مما يشكل غطاء أمميًا لنقل
األزمة إلى الداخل التركي .األرجح أن أردوغان سيناور
للحصول على مكاسب قبل الرضوخ لألميركيني ،لكن
مكاسبه املمكنة ستكون على حساب الـكــرد ،ال على
حساب الرئاسة السورية.
ماذا تريد الواليات املتحدة ،وملاذا تستعيد ،ولو جزئيًا،
حضورها العسكري والسياسي في العراق وسوريا؟
اإلجابة األقرب إلى الواقعية هي أنها قررت إنهاء األدوار
السياسية واألمنية لحلفائها في املنطقة ،أولئك الذين
وصمهم نائب الرئيس األميركي ،جــون بــايــدن ،بأنهم
شجعوا ّ
ومولوا اإلرهابيني ضد الرئيس األسد.
ال ـقــوتــان اإلقـلـيـمـيـتــان الـلـتــان ستلعبان دورًا م ــا ،هما
السعودية التي ربما سيعهد إليها بدور في التفاهم مع
دمشق حول حكومة موسعة تشمل أصدقاءها؛ ومصر
َّ
ستخول امللف الفلسطيني.
التي
واشنطن الـتــي لــم تــوافــق ،بـعــد ،على منطقة عــازلــة في
ال ـش ـمــال ،ل ــن تـتـعــامــل م ــع أي م ـش ــروع إســرائ ـي ـلــي في
الجنوب ،يــؤدي إلى حرب إقليمية؛ الحرب اإلسرائيلية
م ـم ـنــوعــة ع ـلــى ال ـج ـب ـهــة ال ـش ـمــال ـيــة؛ ول ــذل ــك كـ ــان ال ــرد
اإلسرائيلي على ضربة حزب الله في شبعا ،هو ابتالع
الصفعة؛ لــدى إســرائـيــل حساباتها بالطبع؛ كــذلــك ،ال
يزال هناك َمن يخطط ،مع «جبهة النصرة» ،الستخدام
القنيطرة كمركز لـغــزوة نحو دمـشــق ،على أن تكون
محسوبة بدقة بحيث تتالفى مجابهة إسرائيلية مع
الجيش السوري وحزب الله.
من الواضح أن الواليات املتحدة ،تسعى إلى تحييد جميع
األطراف ،ما عدا مصر ،عن ملف التسوية الفلسطينية
ـ ـ اإلسرائيلية املأمول تفعيلها من دون اعتراض محور
ً
املقاومة ،ومن دون مداخالت قطرية ـ ـ تركية ،أوال ،إعادة
اعمار غزة ليست سوى عنوان عريض إلغــاق جبهة
الحرب مع غزة ،ثانيًا ،ذلك يعني إلزام حماس باالنضمام
إلى اإلجماع الفلسطيني املستعد لالنخراط في مباحثات
تسوية جــديــدة ،خصوصا إذا تمكن األميركيون من
اخ ـضــاع حلفائهم اإلقليميني لـخــط سـيــاســي تـحــدده
واشنطن بالتفاصيل .وهــذا ممكن .وفــي الوقت نفسه
استبعاد محور املقاومة عن الشأن الفلسطيني .وهذا
ما تحدده املتغيرات في موازين القوى.
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واقعية أكثر...
دونكيشوتية أقل
في ظل الجنازات اليومية والضربات الجوية وصراع
الوجود في المنطقة ،تبدو ذكرى  13تشرين األول 1990
مجرد ورقة في هذه الروزنامة الكئيبة .يحفر الجنرال
طريق بعبدا بإبرة ،منفتحًا على الجميع ،بعيدا عن المعارك
الدونكيشوتية التي يحب بعض نوابه خوضها
غسان سعود
ال يـ ـشـ ـع ــر رئـ ـ ـي ـ ــس تـ ـكـ ـت ــل ال ـت ـغ ـي ـي ــر
واإلصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح ال ـ ـع ـ ـمـ ــاد م ـ ـي ـ ـشـ ــال عـ ــون
بـ ـ ـضـ ـ ـغ ـ ــوط ت ـ ــذك ـ ــر فـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ــا ي ـت ـع ـل ــق
بــاالسـتـحـقــاق ال ــرئ ــاس ـ ّـي .ب ــدل الــدفــاع
ع ــن نـفـســه فــي وج ــه ات ـهــامــه بتعطيل
ان ـت ـخــاب رئ ـي ــس ج ــدي ــد ،ح ــرص على
أن يـحـ ّـمـلــه الـجـمـيــع ه ــذه املـســؤولـيــة
لـ ـيـ ـنـ ـت ــزع ،بـ ـط ــريـ ـق ــة غـ ـي ــر مـ ـب ــاش ــرة،
االعتراف بأنه الناخب واملرشح األول
واأل ّخ ـي ــر ف ــي ه ــذا االس ـت ـح ـقــاق .وه ــذا
ً
تحقق فـعــا :يمكن بكركي التصريح
بما تريد .لن يتغير شيء ما لم يطرق
ال ـب ـطــريــرك ب ـش ــارة ال ــراع ــي ب ــاب عــون
للتفاهم معه ،بحسب أحد نــواب املنت
العونيني .أما القوات ،فيمكنها ،وفقًا
لـلـنــائــب ن ـف ـســه ،مــواص ـلــة تصعيدها
ّ
القضائي بعدما ولت أيام تصعيدها
ال ـع ـس ـكــري إثـ ــر ب ـيــع ق ــائ ــده ــا «س ــاح
حماية املجتمع املسيحي» .لــن ّ
يغير
هــذا في واقــع جعجع املرشح لرئاسة

يبدي عون جدية كبيرة في
التوصل إلى نظام داخلي يرضي
الجميع في التيار
الجمهورية عــاجــز عــن الـفــوز بكرسي
ن ـي ــاب ــي ف ــي م ـن ـط ـق ـتــه .وفـ ــي ال ـس ـي ــاق،
يتعني عـلــى الــرئـيــس سـعــد الـحــريــري
االسـتـمــرار فــي الـهــروب مــن ع ــون ،كما
فعل غــداة انتخاب مفتي الجمهورية،
ريـثـمــا يـجــد ت ـبــري ـرًا مـقـنـعــا لـتــراجـعــه
عــن وع ــده ال ـبــاري ـسـ ّـي .يــومـهــا ،تـ ّ
ـوجــه
الـجـنــرال إلــى دار االفـتــاء متطلعًا إلى
وضــع عينه فــي عــن الـحــريــري ،إال أن
األخـ ـي ــر غ ـ ــادر ب ـس ــرع ــة ،ب ـع ــدم ــا رم ــت
الرابية كــرة التفاهم على االستحقاق
الــرئــاسـ ّـي فــي ملعبه .أم ــا الـعــاقــة مع
ـودهــا اطـمـئـنــان كامل
ح ــزب الـلــه فـيـسـ ّ
الى أن للحزب مرشحًا رئاسيًا واحدًا
هو :ميشال عون.
ي ــواص ــل ع ــون ح ـصــد ال ـن ـق ــاط .تــرتـفــع
م ـع ـنــويــاتــه أو تـنـخـفــض تـبـعــا ملـســار
الـتـســويــات اإلقـلـيـمـيــة .لـكـنــه يفترض
أن م ــا ت ـح ـقــق ح ـت ــى اآلن ،خـصــوصــا
مـ ــع الـ ـن ــائ ــب ول ـ ـيـ ــد جـ ـنـ ـب ــاط ،أش ـب ــه
ب ـق ـط ــع ث ـل ـث ــي الـ ـط ــري ــق إل ـ ــى ب ـع ـب ــدا.
ول ـ ـعـ ــل م ـ ـشـ ــروعـ ــه ال ــرئـ ـيـ ـس ــي الـ ـي ــوم
ه ــو ت ـع ـم ـيــق ال ـت ـف ــاه ــم ال ـس ـط ـحــي مــع
الــرئ ـيــس نـبـيــه ب ــري ،مــع مــا يقتضيه
ذلــك مــن تسليم الجنرال بمهارة بري
فــي طـبــخ الـتـســويــات ،ووق ــف مساعي
نــوابــه للعب فــي ملعب بــري النيابي.
وليست املوافقة العونية على تحويل
سلسلة الرتب والرواتب من لجنة املال
وامل ــوازن ــة إلــى الـلـجــان املـشـتــركــة ،بعد
ك ــل ب ـط ــوالت ال ـنــائــب ابــراه ـيــم كنعان
اإلعــامـيــة ،ســوى خطوة أول ــى ،تليها
مــواف ـقــة الـعــونـيــن عـلــى االسـتـعــاضــة
عن استعراضات لجنة املال واملوازنة
ح ــول امل ــوازن ــة بـسـطــر صـغـيــر يكتبه
وزيــر املــال علي حسن الخليل .واضح
ّ
أن الجنرال مل املعارك الدونكيشوتية

ّ
مع النائب ميشال املر ،وكتاب الكتب،
وافتعال املشاكل مع رئيس املجلس.
الـتــوق الـعــونـ ّـي إلــى املصالحة يشمل
األق ــرب ــن واألب ـعــديــن .س ــرب الـجـنــرال،
قبل نحو عــام ،خبرًا عن نيته توريث
ال ــوزي ــر ج ـب ــران بــاسـيــل ق ـي ــادة الـتـيــار
ال ــوطـ ـن ــي ال ـ ـحـ ــر .وج ـ ـلـ ــس بـ ـع ــد ط ــرد
املسربني يرصد ردود الفعل :سرعان
مــا تبني أن الـهــدف الرئيسي لغالبية
النواب (باستثناء آالن عون وسيمون
أبي رميا) هو الحفاظ على كراسيهم
س ــواء ك ــان بــاسـيــل رئـيــس تـيــارهــم أو
ال ـن ــائ ــب ال ـس ــاب ــق ش ــام ــل م ــوزاي ــا .أمــا
الـنـشـطــاء امل ـعــروفــون فــي اإلع ــام فلن
يفكروا مرتني إذا خـيــروا بــن كراسي
التنظيم الحزبي ّ والوظائف الرسمية:
يكفيهم أن يـعـيــنـهــم بــاسـيــل قناصل
ف ـخــريــن ف ــي إح ـ ــدى الـ ـج ــزر الـبـعـيــدة
ل ـيــؤيــدوه م ــدى ال ـح ـيــاة .ليبقى هناك
نعيم عــون (إبــن شقيق الـجـنــرال) بما
يمثله من حاضنة لكثير من الشباب،
وهــو استبق إعــان التيار عــن نظامه
ال ــداخـ ـل ــي ق ـب ــل ث ــاث ــة أش ـه ــر بــال ـقــول
بصوت عال أنه لن يوقع على تسليم
ال ـت ـي ــار أيـ ــا كـ ــان ال ـث ـم ــن .ف ـمــا كـ ــان من
«ال ـع ــون ــن» إال أن ش ــرع ــا م ـج ــددًا في
نقاش صريح عما يضمن تحقيق كل
منهما ألهــدافــه مــن التنظيم الحزبي،
في ظل إبــداء عــون األول جدية كبيرة
في التوصل إلى نظام يرضي الجميع.
وهـ ــو م ــا ت ـق ــدم ك ـث ـي ـرًا ف ــي األس ــاب ـي ــع
القليلة املــاضـيــة ،وأدى إلــى تعديالت
بنيوية فــي النظام الــداخـلــي املـتــداول
ت ـض ـمــن هــام ـشــا أك ـب ــر لـلــديـمـقــراطـيــة
ال ـح ــزب ـي ــة ،ف ـي ـمــا ي ـق ــف إق ـ ـ ــرار ال ـن ـظــام
الجديد عند بندين فقط :آلية تعيني
املكتب السياسي ،وآلية اتخاذ القرار
السياسي.
ف ـع ـل ـيــا ،ت ـ ــدرك ال ــرابـ ـي ــة ،ب ـح ـســب أحــد
الـنــواب الكسروانيني ،أن الخشية من
الـ ـف ــراغ األمـ ـن ــي ال ـق ــائ ــم أع ـظ ــم م ــن كل
شــيء آخــر .مقارنة باملخاوف األمنية
هـنــاك ال مـبــاالة شعبية باالستحقاق
الــرئــاســي وال مـبــاالة حزبية بالنظام
الداخلي وهوية الرئيس وصالحيات
امل ـســؤولــن وغ ـي ــره .م ــع ذل ــك ،يعترف
ال ـنــائــب ،ثـمــة مــواك ـبــة عــونـيــة للحالة
األمنية لكن ال مبادرة .أنهكت الحرب
األه ـل ـي ــة ال ـس ــاب ـق ــة عـ ــون وم ـج ـت ـم ـعــه؛
انتقل عون من االفتراض بأن التفاهم
مع حــزب الله أشبه ببناء حائط دعم
للمجتمع املسيحي إلى اإليمان الراسخ
ب ــأن ال ـح ــزب ه ــو حــائــط ال ــدف ــاع األول
واألخير عن التعددية اللبنانية .وهو
يفترض اليوم أن التفاهمات الجانبية
املـ ـ ـح ـ ــدودة م ــع ج ـن ـب ــاط وال ـح ــري ــري
تدعم هذا الحائط بعدما شارف على
الـ ـي ــأس م ــن دور م ـت ـق ــدم لـلـمــؤسـســة
العسكرية على هــذا الصعيد فــي ظل
ّ
الحالي .مع العلم أن قهوجي
قائدها
انتقل أخيرًا من محاولته حصار نفوذ
قائد فوج املغاوير العميد شامل روكز
إل ــى ال ـت ــودد ل ــه وم ـحــاولــة اسـتـيـعــابــه
مـ ـج ــددًا ،م ـع ـي ـدًا ق ـ ــرار ف ـصــل م ـغــاويــر
القتال الجبلي عــن فــوج املغاوير إلى
الجارور مجددًا.

زياد رحباني ...سنفهمك يومًا
سامي كليب
ق ـبــل أي ـ ــام ،اغ ـت ـيــل ف ــي مـخـيــم ع ــن ال ـح ـلــوة ال ـق ـيــادي
الفتحاوي وليد يــاســن .فوجئ مــن شاهد الجثة ان
الرصاصة التي اخترقت جسده هــي مــن نــوع ثقيل
أحدثت فجوة كبيرة بني الضلوع .ثمة من اعتقد بأن
الهدف هو اثارة الهلع في قلوب الفتحاويني وغيرهم.
ُ
لم تعرف حتى اآلن أسباب هذه الجريمة رغم تشابه
الـتــوقـيــع والـشـكــل مــع جــرائــم كـثـيــرة تـحــدث اآلن في
الوطن العربي.
ي ـق ـلــق ال ــدك ـت ــور اس ــام ــة س ـعــد ال ـق ـي ــادي ال ـنــاصــري
الـعــروبــي ،كما كــل أولـئــك الخائفني مــن أصــابــع تريد
تفجير ّ
املخيمات او تسهيل مــرور واقــامــة «داعــش»
ّ
فيها .يتحلق الــزوار في مكتبه الصيداوي .يتبادلون
الحديث .ليسوا كلهم مــن صـيــدا .فيرا يـ ِّـمــن ،عضو
املكتب السياسي في تيار «املــردة» ،جاءت من اهدن.
ّ
ال يؤثر طول الطريق بني الشمال والجنوب على تدفق
كــامـهــا ودق ــة التحليل واالبـتـســامــة الــدائـمــة .قـيــادي
ناصري شاب جاء من القاهرة .ضيوف آخرون نزلوا
من الجبل والبقاع ...هدفهم في القاعة املجاورة.
يتشابك الحديث .يدخل شاب يدعو الجميع الى القاعة
املجاورة .هي قاعة املناضل العمالي الصادق الشهيد
ّ
تضج
معروف سعد .فيها الليلة حــدث كبير .فجأة
القاعة بالتصفيق .ترتفع املوسيقى .يبتسم أسامة
سعد وصحبه .بني املوسيقيني واملغنني فتاة طويلة
ّ
الـقــامــة .عيناها الفرحتان تلمعان تحت نظارتيها.
ّ
تحت النظارات تلمع شفتان بلون حمرة فاقع يناقض
قميصها االصفر .تغني .تتراقص .تتمايل .ينتفض
شعرها الجعدي فوق الرأس ،ويستقر تحت الكتفني،
ث ــم يـنـتـفــض .ال ــى جــانـبـهــا ،س ـيــدة اك ـبــر مـنـهــا سـنــا.
تناقضها فــي الشعر القصير وامللبوس الرهباني.
تـكـ ّـرر اي ـمــاءات الــوجــه والعينني .تــوحــي بأنها احــدى
مـمـثــات االف ــام الـصــامـتــة االيـمــائـيــة الـضــاحـكــة من
عصر تـشــارلــي شابلن واالخــويــن لوميير .تغمض
عينيها الصغيرتني حني تسلطن بالغناء .تنثر مع
رفيقتها والكورس أصواتهم الرائعة على الجمهور.
ثم تفتح عينيها لتشاهد انفعال الجمهور .يبادلها
ال ـج ـم ـهــور ال ـحــب تـصـفـيـقــا وان ـت ـعــاشــا وف ــرح ــا منذ
الـلـحـظــات االولـ ــى .يـتــاشــى الـقـلــق شيئًا فشيئًا من
رأس الدكتور اسامة .يبدأ ،كما فيرا ِّيمني وكل الصف
االمامي ،بالتصفيق تارة او بالنقر على الركبة تارة
أخرى.
ليس غير زياد رحباني يعرف كيف يغلق الباب ،ولو
ً
قليال ،على هذه الصحراء العربية الغارقة في جرائم
التكفير واالرهــاب واملذهبية .ليس غيره يستطيع أن
يفتح بابًا أوسع وأرحب وأجمل وأعمق صوب الحلم
والفن املحترف واملحترم والراقي والنبيل.
ت ـت ـق ـ ّـدم م ـن ــال س ـم ـعــان بـفـسـتــانـهــا االسـ ـ ــود صــوب
ً
ّ
املــايـكــروفــون .تخفضه قليال ألن كوميديي برنامج
«إربت تنحل» سبقاها اليه فرفعاه .يعطي املايستور
املـتـعــدد الــوظــائــف واملــواهــب هــانــي السبليني إشــارة
االنـ ـط ــاق .م ــا ان تـنـثــر ه ــذه امل ـبــدعــة ال ـســوريــة أول ــى
جملها الصوتية على الجمهور حتى تصدح اآلهات

عون انتزع
االعتراف بأنه
الناخب والمرشح
األول
(هيثم
الموسوي)

في كل القاعة .فيروزية الصوت هي .مشرقة االطاللة
على بساطة .يسكنها الفن في كل جوارحها فتبدع.
ً
لعلها الوحيدة التي تستحق فعال لقب فيروز الثانية
(أطال الله بعمر االولى ألنها عصية على التكرار).
ّ
يصفق لها الجمهور من اولى جملها .يرتفع التصفيق
فجأة أكثر .ثمة من دخل امــام الجمهور من دون ان
ّ
منحن بنظارتيه« .جيليه»
ينظر الى الجمهور .رأس
ٍ
َّ
بنية فوق قميص مقلم .يداه ملفوفتان بقماش طبي
أس ــود .أشـيــاء كثيرة اخ ــرى على تلك الـيــديــن اللتني
ُ
سيكتشف العالم يومًا ،ربما ،أنهما لم تعطيا سوى
لـعـظـمــاء مـثــل شــوبــان وب ــاخ وم ـ ــوزار وارمـسـتــرونــغ
وغيرهم .مشاغب منذ دخوله .لو لم يشاغب ملا كان
هو .وألنه هو ،فكل مشاغبة منه تثير ضجة .يفهمها
قليلون جدًاُّ ،
ويعز ُ
فهمها على كثيرين ،فينتقدون او
يمدحون دون ان يعوا كنه ما قيل.
حني ينتقد زياد رحباني حزب الله ،هذا يخدم الحزب.
من ال يقبل االنتقاد هو حزب شمولي .وألن الحزب
ليس شموليًا ،فهو فهم ان نوايا هذا العبقري بيضاء
كتاريخه ،نضالية حيث ّ
يعز النضال ،صادقة كجملة
موسيقية صــافـيــة رغ ــم تعقيدها تـخــرج مــن تحت
أنامل زياد رحباني.
هذا في كل االحــوال أمر عابر .األهــم ،والــذي ربما لن
يفهمه كثيرون ال اآلن وال غدًا وال بعد عقود ،هو ان
موسيقى زياد رحباني تخرج من اطار التصنيفات
املـعـهــود .حــن يغيب ه ــذا االس ـط ــورة فــي عــاملــه وهــو
منحن فوق البيانو ،يرى في املوسيقى ما يشبه رؤى
الصوفي في ايمانه .لم ينظر الى الجمهور أبدًا ،نظر
ّ
الى داخله او الى فرقته .وحني يؤلف ،فهو يؤلف ،ال
ّ
يسرق وال يتأثر وال يتفنن فــي أخــذ جملة مــن هنا
وأخرى من هناك كما يفعل غيره من ّ
مدعي التأليف.
ّ
ال ،هو يؤلف ،ويتعب ،ويسهر ُويتعب من معه ،ومن
يــؤلــف ه ــذا الـنـمــط مــن املــوسـيـقــى فــإنـمــا يستند الــى
ثقافة هائلة ومعرفة واسـعــة غريبة عــن العالم الــذي
يعيش فيه زي ــاد رحـبــانــي .وحــدهــا عبقريته عرفت
كـيــف تـبـ ِّـســط وتـسـ ِّـهــل ه ــذه الـغــرابــة لتصبح نغمات
مألوفة على آذان سامعيه.
واألهم أيضًا ،ان زياد رحباني السياسي ليس مجرد
كاتب او قائل جمل مثيرة للضحك .هو منذ ريعان
شبابه حتى اليوم لم يخطئ مرة في الطريق .قال ما
حصل قبل ان يحصل بسنوات .ال يزال يقول ما قد
يحصل قبل ان يحصل بسنوات .ضحك الجمهور
في صيدا على ما كتب للممثلني الذين قــرأوا كالمه،
لكن ال شك ان ندرة بينهم فهموا حجم الرسائل التي
ّ
بثها في كلمات بسيطة .حني رنــت جملة «يــا عمال
العالم اتـحــدوا» ،وحــن أبــدى اعجابًا بالسيد املسيح
ألن ــه صـفــع ي ـهــودًا وت ـج ــارًا ،وح ــن أش ــار ال ــى الـقــرآن
الـكــريــم مــن زاوي ــة كــرمــه ،وحــن اسـتــرجــع شيئًا من
االمام علي وربطه بما كتبه ماركس ...وحني اختصر
عبقرية الصني بجمل قصيرة مثيرة لقلق واشنطن،
لــم يكن زيــاد رحباني يقول هــذا فقط لكي يضحك
الجمهور ...انه يعيش في عامله ،ولعله في ذاك العالم ال
يزال يحتفظ بما هو أجمل وأنقى وأعمق وأصفى مما
يحيط به ....فكيف ال يفكر بالرحيل.
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متابعة
فراس أبو مصلح
تجاوزت مدة إقفال عمال «الكهرباء»
املـ ـي ــاوم ــن س ــاب ـق ــا مل ـب ـنــى املــؤس ـســة
امل ــرك ــزي وال ـع ــدي ــد م ــن دوائ ــره ــا في
امل ـ ـنـ ــاطـ ــق الـ ـشـ ـه ــري ــن ،ف ـي ـم ــا ت ـل ـت ــزم
األطراف املعنية بحل األزمة التحفظ
عـلــى مـضـمــون الـتـســويــة السياسية
ُ
التي يجري إنضاجها ،وفيما تشير
األجواء إلى قرب التوصل إلى صيغة
ل ـل ـحــل ،ت ـب ــرز م ـع ـط ـيــات ع ــن الـصـيــغ
املطروحة إلــى العلن ،يؤكد معنيون
صحة بعضها ،ويضعها آخرون في
سياق «حرب الشائعات» ،أو في إطار
«جس النبض».
ينفي مصدر نيابي معني بمساعي
الحل أن تكون «املناصفة الطائفية»
فـ ــي ت ـث ـب ـيــت مـ ـي ــاوم ــن س ــاب ـق ــن فــي
م ـ ــاك م ــؤس ـس ــة كـ ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان قــد
ُ
طرحت كشرط لزيادة عدد الوظائف
امل ـخ ـص ـصــة ل ـهــم ف ــي امل ــؤس ـس ــة .هــذا
تنفي الشركات
طلبها فسخ
عقودها مع
«كهرباء لبنان»
(مروان طحطح)

«حرب الشائعات»
تطوّق المياومين
القــوى السياســية ،التــي تتفــاوض علــى
حــل ألزمــة مياومــي «الكهربــاء» الســابقين،
تــرى أن إطــاع الــرأي العــام علــى مضمــون
«الطبخــة» التــي تعدهــا ،بمــا فــي ذلــك أصحاب
يعطــل مســاعيها «الحميــدة» ،اال ان
الشــأنّ ،
هــذه القــوى تتبــادل ،علــى مــا يبــدو ،رســائل
«جــس النبــض» ،عبــر بــث شــائعات مختلفــة،
مقدمــي الخدمــات
منهــا ان شــركتين مــن ّ
تقدّمتــا بطلــب فســخ عقديهمــا

المعنيون الفعليون
خارج عملية التسوية السياسية
النفي جاء على الرغم من ان الخطاب
ّ
«ال ـع ــون ــي» ي ــرك ــز ع ـلــى ه ــذا ال ـشــرط،
ّ
وه ـن ــاك تـعـيـيـنــات عـ ــدة ف ــي وظــائــف
شتى جــرى تعطيلها سابقا بسبب
اعتبار «األح ــزاب املسيحية» أنها ال
تــؤمــن ش ــرط امل ـنــاص ـفــة .ف ــي املـقــابــل،
ي ــؤك ــد مـ ـص ــدر م ـط ـل ــع فـ ــي مــؤس ـســة
ُ
ً
الكهرباء أن «املناصفة» طرحت فعال
فـ ــي «الـ ــوسـ ــاطـ ــة بـ ــن ال ــرئـ ـي ــس ب ــري
والعماد عون»؛ ونقلت «وكالة األنباء
امل ــرك ــزي ــة» ،ان وف ــدا مــن «امل ـيــاومــن»
زار رئ ـي ــس امل ـج ـلــس ال ـن ـيــابــي نبيه
بـ ــري ،و«أك ـ ــد ل ــه االس ـت ـع ــداد للقبول
ب ــ(ت ـث ـب ـي ــت) أي عـ ــدد م ــن امل ـي ــاوم ــن
(فــي مــاك مؤسسة الكهرباء) يرتكز
ع ـ ـلـ ــى امل ـ ـنـ ــاص ـ ـفـ ــة بـ ـ ــن امل ـس ـي ـح ـي ــن
واملـسـلـمــن ،وتسهيل تثبيتهم عبر
ّ
تخولهم الـنـجــاح» ،اال ان
امتحانات
أح ــد أع ـضــاء «لـجـنــة متابعة العمال
املـ ـي ــاوم ــن» ن ـف ــى ان تـ ـك ــون الـلـجـنــة
مستعدة لقبول تثبيت «أي عدد» ،بل
هي تمنت زيــادة العدد الــذي حددته

ً
امل ــؤسـ ـس ــة ( 897عـ ــامـ ــا) لـيـتـطــابــق
م ــع ان ـت ـظ ــارات امل ـي ــاوم ــن ،ك ـمــا نفى
عـلـمــه ب ـطــرح «امل ـنــاص ـفــة» ،موضحًا
أن ال ـل ـج ـن ــة ن ـف ـس ـهــا غ ـي ــر مـنـخــرطــة
مـبــاشــرة بعملية الـتـســويــة الـجــاريــة
بني األطرف السياسية املعنية! وهذا
ما ّ
صرح به ايضا مصدر مسؤول في
ادارة املؤسسة ،اذ قال لـ»االخبار» ان
االدارة لــم تـطـلــع عـلــى اي طــروحــات
للحل.
وك ــان ــت «وكـ ــالـ ــة األن ـ ـبـ ــاء امل ــرك ــزي ــة»
ق ــد ن ـق ـلــت ع ــن مـ ـص ــادر أن شــركـتــي
 KVAو« NEUت ــرغـ ـب ــان فـ ــي فـســخ
ع ـق ــد ال ـع ـم ــل م ــع إدارة ال ـك ـه ــرب ــاء»،
ُ
وأن األخ ـي ــرة «ت ـج ــري ات ـص ــاالت مع
ش ــرك ــة ( Butecالـ ـت ــي ب ـق ـيــت بـمـنــأى
عن تعطيل «املـيــاومــن») للبحث في
إمـكــانـيــة أن ُيـعـهــد إلـيـهــا كــامــل ملف
ّ
مقدمي الـخــدمــات» .بحسب الوكالة،
ف ــ»بــان ـق ـضــاء ي ــوم ال ـســابــع ع ـشــر من
ال ـجــاري ،تنتهي مهلة الستني يومًا
الـتــي ت ـخـ ّـول ال ـشــركــات فـســخ عقدها
مع املؤسسة من دون دفع أي غرامة»،
بحسب الـعـقــد امل ـبــرم بــن الجانبني.
مـ ـ ـص ـ ــادر امل ــؤسـ ـس ــة ت ـن ـف ــي تـلـقـيـهــا
أي طـلــب بـفـســخ الـعـقــد ،وكــذلــك نفى
م ــدي ــر ش ــرك ــة  KVAم ــاه ــر عـيـتــانــي
لـ»األخبار» أن تكون شركته في هذا
ال ـ ـ ـ ــوارد ،واضـ ـع ــا ال ـخ ـب ــر ف ــي س ـيــاق
«حرب الشائعات» ،موضحًا أن العقد
يـعـطــي املــؤس ـســة ال ـح ــق بـفـسـخــه ،ال
ال ـع ـك ــس .غ ـيــر أن م ـص ــدر م ـط ـلــع في
«ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان» ي ــوض ــح أن الـعـقــد
يـعـطــي ال ـش ــرك ــات ح ــق ط ـلــب الـفـســخ
بعد مرور ستني يومًا على منع «قوة
قــاهــرة» الشركات من أداء واجباتها
التعاقدية ،وأن شركة  KVAحاولت
ً
ف ـعــا االس ـت ـف ــادة م ــن ه ــذا ال ـب ـنــد في
ال ـع ـق ــد ،غ ـيــر أن امل ــؤس ـس ــة أوض ـحــت
أن ــه ال يمكن اعـتـبــار ال ـظــرف الحالي
(تـ ـم ــرد امل ـي ــاوم ــن ال ـس ــاب ـق ــن) «ق ــوة
قاهرة» ،ذلك أن الشركتني املذكورتني
ل ــم ت ـتــوق ـفــا ع ــن ال ـع ـم ــل ت ـم ــام ــا ،وان
امل ـي ــاوم ــن ع ـم ــال لــدي ـه ـمــا .واوضـ ــح
امل ـ ـصـ ــدر أن الـ ـش ــرك ــة أعـ ـلـ ـن ــت ح ــال ــة
«القوة القاهرة» لتحمي نفسها تجاه
الشركات األخرى ،التي تتعامل معها،
كتلك املزودة للنفط والبضائع!

مساحات خضراء

الحديقة العامة في صيدا :ع الوعد يا كمّون
وفيق الهواري
ي ـ ـ ـبـ ـ ــدو أن ال ـ ـ ــوع ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ـ ــذي ق ـط ـع ـت ــه
رئيسة مؤسسة الـحــريــري للتنمية
املـسـتــدامــة ،الـنــائــب بهية الـحــريــري،
لـلـمـجـلــس ال ـب ـل ــدي ف ــي ص ـي ــدا بـبــدء
العمل على إنـشــاء حديقة عــامــة في
األول م ــن ت ـش ــري ــن األول الـ ـج ــاري،
أض ـيــف إل ــى ال ــوع ــود الـســابـقــة الـتــي
لم تر طريقًا لتنفيذها خالل األعوام
الفائتة.

كل االتفاقات نصت
على أن مدة تنفيذ المشروع
هي سنة واحدة
فعلى الرغم من مرور أكثر من عشرة
أعوام على صدور القرار البلدي رقم
 139ال ــذي يتضمن مــوافـقــة نهائية
على عقد اتفاق إنشاء حديقة عامة
فــي صـيــدا ،بناء على الـعــرض املقدم
مـ ــن م ــؤسـ ـس ــة ال ـ ـحـ ــريـ ــري لـلـتـنـمـيــة
املـسـتــدامــة ،اال أن الحديقة لــم تنجز
حتى اليوم.
ون ــص االتـ ـف ــاق الـ ــذي وق ـع ـتــه بـلــديــة

صيدا مع مؤسسة الحريري في 31
آذار  ،2004على أن تكون مدة تنفيذ
املشروع سنة كاملة من تاريخ العقد،
ومدة إدارة املشروع هي عشر أعوام.
وأقـ ـ ّـر املـجـلــس ال ـب ـلــدي عـقــد االت ـفــاق
بقرار اتخذه بتاريخ  10أيلول .2003
يـ ــوضـ ــح رئ ـ ـيـ ــس املـ ـجـ ـل ــس الـ ـبـ ـل ــدي
السابق عبد الرحمن البزري تفاصيل
هــذا األمــر بقوله« :أثـنــاء واليـتــي في
املجلس البلدي ،أعاد التنظيم املدني
الـ ـ ــدراسـ ـ ــة ،الـ ـت ــي ك ــان ــت قـ ــد ت ـقــدمــت
ب ـهــا مــؤس ـســة ال ـح ــري ــري ملخالفتها
عــامــل االسـتـثـمــار مــن خ ــال األبـنـيــة
املقترحة .راجعنا مؤسسة الحريري
وناقشنا أهمية التوصل إلــى اتفاق
ج ـ ــدي ـ ــد يـ ـ ـك ـ ــون مـ ـط ــابـ ـق ــا لـ ـلـ ـش ــروط
االسـتـثـمــاريــة ،ك ــان ج ــواب املؤسسة
ّ
إيـجــابـيــا ،وأل ـف ــت لجنة مـشـتــركــة إال
أن ملف الحديقة بقي نائمًا لسنوات
مــع إص ــرار مــؤسـســة ال ـحــريــري على
نيتها بإنجاز الحديقة ،وقد حاولنا
الـتــواصــل مــع جـهــات مــانـحــة أخــرى،
لكنها اعتذرت ألنها ال تريد منافسة
مؤسسة الحريري».
بتاريخ  15تشرين األول  2008اتخذ
املـجـلــس ال ـب ـلــدي قـ ــرارًا يـحـمــل الــرقــم
 ،248قضى بقبول هبة غير مشروطة

من مؤسسة معروف سعد الثقافية
االجتماعية إلنشاء وتأهيل حديقة
عامة في العقار املقترح نفسه (الرقم
 /1087الوسطاني ،وتبلغ مساحته
ن ـح ــو  23ألـ ــف م ـتــر مـ ــربـ ــع) .بـعــدهــا
اعـ ـ ـت ـ ــذرت م ــؤسـ ـس ــة م ـ ـعـ ــروف سـعــد
عــن تنفيذ امل ـشــروع ألس ـبــاب مالية،
ترافق ذلك مع كتاب وجهته مؤسسة
الحريري إلى رئيس مجلس الوزراء
آن ــذاك ف ــؤاد السنيورة طالبة عرض
املـ ـ ــوضـ ـ ــوع عـ ـل ــى مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء
لقبول الهبة إلنشاء الحديقة العامة.

ّ
وبعد أيــام تبلغت املؤسسة موافقة
السنيورة على الهبة املقدمة.
بعد االنتخابات البلدية عــام ،2010
وضـ ـ ـ ــع ال ـ ـح ـ ـجـ ــر األسـ ـ ـ ـ ـ ــاس إلن ـ ـشـ ــاء
الـحــديـقــة ،ال ـتــي لــم تـنـفــذ حـتــى اآلن،
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن جـمـيــع مـشــاريــع
االتـفــاقــات كــانــت تنص على أن مدة
تـنـفـيــذ املـ ـش ــروع ه ــي س ـنــة واح ـ ــدة،
وأن ع ــدم تـنـفـيــذه ه ــو خ ــرق فــاضــح
لالتفاق.
نقترب من نهاية عام  ،2014واملشروع
ما زال معلقًا والوعود تتكرر.
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مجتمع وإقتصاد

عاجل
تضييع الوقت في اللجان المشتركة
فاتن الحاج
الـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــوم ،س ـ ـي ـ ـن ـ ــزل الـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــواب إل ـ ــى
جـلـســة ال ـل ـجــان الـنـيــابـيــة املـشـتــركــة
السـتـكـمــال مـنــاقـشــة سلسلة الــرتــب
وال ــروات ــب .سـيـسـمـعــون الـنـظــريــات
وال ـه ــواج ــس عـيـنـهــا بــالـنـسـبــة إلــى
ال ـج ــداول واألرقـ ــام وكـلـفــة املـشــروع
وإيراداته الضريبية .البند الجديد
ع ـ ـلـ ــى ج ـ ـ ـ ــدول أع ـ ـم ـ ــال املـ ـن ــاقـ ـش ــات
س ـ ـي ـ ـكـ ــون مـ ـطـ ـل ــب إع ـ ـ ـ ـ ــداد س ـل ـس ـلــة
خـ ــاصـ ــة ب ــال ـع ـس ـك ــري ــن وم ـس ـت ـق ـلــة
عــن سلسلة موظفي القطاع العام،
مــا قــد يـفـ ّـجــر ال ـن ـقــاش ،وخـصــوصــا

أن الـطــرح لــم يـحــظ بــأي تــوافــق ،أو
بالحد األدنى لم يجر أي اتصال أو
لـقــاء بــن األط ــراف السياسية بهذا
ال ـش ــأن م ـنــذ إح ــال ــة الـسـلـسـلــة عـلــى
الـلـجــان فــي بــدايــة الـشـهــر ال ـجــاري.
ب ــال ـن ـس ـب ــة إلـ ـ ــى ال ـ ـحـ ــزب ال ـت ـق ــدم ــي
االش ـ ـتـ ــراكـ ــي ،ال ـس ـل ـس ـل ــة امل ـس ـت ـق ـلــة
ل ـي ـســت م ــزح ــة ،وهـ ـن ــاك فـ ــرق كـبـيــر
ب ــن ف ـص ــل ال ـس ــاس ــل وبـ ــن إجـ ــراء
ت ـح ـس ـي ـن ــات ع ـل ــى ال ـ ــروات ـ ــب ضـمــن
السلسلة الواحدة.
ليس في حوزة النائب هنري الحلو
الــذي يمثل جبهة النضال الوطني
فــي النقاشات أي مستندات بشأن

جلسة اليوم «مــا عندي جــواب شو
ال ــوض ــع ب ـك ــرا ،ل ــم ي ـت ـصــل أح ــد بـنــا
منذ تأجيل الجلسة التشريعية».
أما النائب غازي يوسف ،فسيحضر
ليسمع ما هو مطروح بالنسبة إلى
الـعـسـكــريــن ،إذ «ل ـيــس بــن أيــديـنــا
م ـش ــروع م ـحــدد ن ـنــاق ـشــه ،فـنـحــن ال
نـسـتـطـيــع أن ن ـق ــارب االع ـت ــراض ــات
على أســاســات الــرواتــب فحسب من
دون أن ن ـت ـطــرق إل ــى الـتـعــويـضــات
الـ ـت ــي ي ـت ـق ــاض ــاه ــا الـ ـضـ ـب ــاط وف ــق
الجدول رقم  6والتدبير رقم  ،3وما
إذا كانت هــذه االمـتـيــازات ستدخل
ضمن الراتب أو ال».

ال ـن ـق ــاش ي ـجــب أن ي ـت ــرك ــز ،بـحـســب
ي ـ ــوس ـ ــف ،عـ ـل ــى االل ـ ـت ـ ــزام ـ ــات ال ـت ــي
طرأت على الخزينة ومنها تطويع
 10آالف عـ ـس ـك ــري وإق ـ ـ ـ ــرار ب ـعــض
م ـش ــاري ــع الـ ـق ــوان ــن« ،وهـ ـن ــا نــريــد
جوابًا من وزير املال ّ
عما إذا كانت
هذه االلتزامات ستبقي العجز في
املــوازنــة (االفتراضية)  7700مليار
ل ـي ــرة ،أو س ـت ــزي ــده ،وه ــل يـمـكــن أن
نحكي بالسلسلة وإغفال مترتبات
هــذه األعـبــاء الجديدة على الوضع
االقتصادي واملالي؟».
ال يـقـنــع ه ــذا ال ـكــام الـنــاشـطــن من
م ـع ـل ـم ــن ومـ ــوظ ـ ـفـ ــن .بـ ــرأي ـ ـهـ ــم ،لــم

يـ ـك ــن ت ــألـ ـي ــف ل ـج ـن ــة مـ ــن ال ـض ـب ــاط
واالخ ـت ـصــاص ـيــن لــوضــع الـصـيـغــة
ال ـ ـن ـ ـهـ ــائ ـ ـيـ ــة ل ـ ـل ـ ـم ـ ـشـ ــروع املـ ـسـ ـتـ ـق ــل
لـيـتــم م ــن دون امل ـبــاركــة الـسـيــاسـيــة
ل ـل ـخ ـطــوة ،ولـ ــو ل ــم ت ـكــن ه ـن ــاك نـيــة
ً
باملماطلة والتسويف ،وصــوال إلى
تطيير السلسلة.
ي ـســأل ه ــؤالء« :ه ــل سـتـكــون جلسة
ال ـ ـل ـ ـجـ ــان املـ ـشـ ـت ــرك ــة م ـ ـجـ ــرد ح ـف ـلــة
مـ ـ ــزايـ ـ ــدات وتـ ـضـ ـيـ ـي ــع وقـ ـ ـ ــت؟ وه ــل
س ـي ـن ـت ـظ ــر ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب إنـ ـ ـج ـ ــاز ل ـج ـنــة
ال ـع ـس ـك ــري ــن ل ـع ـم ـل ـهــا وه ـ ــي كـ ّـانــت
قــد اسـتـمـهـلــت ش ـهــرًا لــذلــك أم أنـهــم
سيقرون التعديالت املطروحة على
سـلـسـلــة امل ـع ـل ـمــن وامل ــوظ ـف ــن ومــن
ثم يقرون سلسلة العسكريني التي
ً
سـتـحــال أوال عـلــى مـجـلــس ال ــوزراء
ومن ثم على املجلس النيابي؟».
الجلسة اليوم يرأسها نائب رئيس
مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواب ف ـ ــري ـ ــد مـ ـ ـك ـ ــاري،

تقرير
تبني سياسات تؤمن
«الوظائف أو االمتيازات» ،على دول المنطقة أن تختارّ :إما ّ
وإما مواصلة
الوظائف الكافية
والجيدة للشباب الوافدين إلى سوق العمل والمتعطلينّ ،
ّ
السياسات المحابية للشركات ذات النفوذ والعالقات السياسية ،التي ّأدت إلى ضرب قواعد
لقلة من المحظيين ...هذه
المنافسة والنمو لمصلحة تحقيق األرباح «الريعية» السهلة ّ
خالصة تقرير جديد صدر عن البنك الدولي

النخب السياسية تربح من امتيازاتها
محمد وهبة

ً
ً
يعرض التقرير تحليال شامال ملا يصيب
املنافسة من أضــرار بسبب االمتيازات
الـ ـت ــي ت ـح ـصــل ع ـل ـي ـهــا الـ ـش ــرك ــات ذات
العالقات السياسية .ففي مصر ،تراجع
نمو الوظائف نحو  1.4في املئة سنويًا
حني دخلت شركات ذات عالقات نفوذ
قطاعات جديدة .ويوضح أن  71في املئة
مــن الشركات ذات العالقات السياسية
في مصر ،والتي ال تشكل ســوى  4في
املئة من جميع الشركات ،تبيع منتجات
يـحـمـيـهــا م ــا ال يـقــل ع ــن ث ــاث حــواجــز
فنية على ال ـ ــواردات .وفــي تــونــس تعمل
 64في املئة من الشركات ذات العالقات
السياسية فــي قـطــاعــات تخضع لقيود
على االستثمار األجنبي املباشر مقابل
 36ف ــي امل ـئــة ف ـقــط م ــن ال ـش ــرك ــات الـتــي
ليس لها عالقات سياسية .يقول مارك
شيفباور ،الخبير االقتصادي في البنك
الــدولــي واملــؤلــف الــرئـيـســي للتقرير ،إن
«ال ـش ــرك ــات ال ـجــديــدة وامل ـب ـت ـكــرة تــواجــه
مجموعة من العقبات في بيئة األعمال
ً
امل ـن ـت ـشــرة ألن ـهــا تـفـيــد عـ ــددًا ق ـل ـيــا من
الشركات ذات العالقات السياسية».

ليس لبنان حالة فريدة في املنطقة،
حـ ـي ــث ت ـط ـغ ــى امل ـ ـصـ ــالـ ــح ال ـخ ــاص ــة
«الدنيئة» على ما عداها في تحديد
س ـي ــاس ــات ال ــدول ــة وتـطـبـيـقـهــا .هــذا
م ــا ي ـم ـكــن اس ـت ـخــاصــه ســري ـعــا من
الـتـقــريــر الـجــديــد ال ـصــادر عــن البنك
الــدولــي تـحــت ع ـنــوان «الــوظــائــف أو
االمـتـيــازات :إطــاق اإلمكانات لخلق
ف ـ ــرص ال ـع ـم ــل ف ــي الـ ـش ــرق األوس ـ ــط
وشـمــال أفريقيا» .فالتقرير املذكور
يقول إن «بلدان املنطقة العربية تجد
نفسها مضطرة إلــى مــواجـهــة واقــع
ألـيــم ،هــو أنها لــن تستطيع خلق ما
يكفي من الوظائف ملئات اآلالف من
الشباب الذين يدخلون سوق العمل
ك ــل سـنــة ل ــو اس ـت ـمــرت اقـتـصــاداتـهــا
على ما هي عليه اآلن .وسيتواصل
الـ ـسـ ـخ ــط الـ ـشـ ـعـ ـب ــي ال ـ ـ ـ ــذي ت ـش ـه ــده
املنطقة جنبًا إلــى جنب مع الخمول
االق ـت ـصــادي ال ــذي تـعــانــي مـنــه على
نطاق واسع .فما الذي يمكنها عمله
لتغيير هذا الوضع؟».
قـ ـ ــد ال يـ ـ ـك ـ ــون ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي هــو
الجهة املـخـ ّـولــة االجــابــة عــن الـســؤال
املطروح ،وال سيما في ضوء موقعه
ف ــي «الـ ـع ــومل ــة» امل ـح ـق ـقــة ووص ـف ــات ــه
«امل ـجـ ّـربــة» الـتــي أدت إل ــى املــزيــد من
املأسي في العالم .اال ان انتقاد نظام
«االمتيازات» ،او ما يسمى «رأسمالية
االصحاب» او «الغنائمية»ّ ،
يعبر عن
«امل ــأزق» الــذي يعانيه البنك الدولي
فــي دراس ــات ــه الـحــديـثــة فــي املنطقة،
بعد عقود من تمجيد «السياسات»
نفسها التي ّادت الــى تسجيل اعلى
ّ
معدالت البطالة بني الشباب العرب
ورفع منسوب الهجرة وتراجع النمو
وانهيار نموذج التنمية.
يـقــول البنك الــدولــي إن هـنــاك مشكلة
«تـ ـكـ ـم ــن ف ـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــات ال ـق ــدي ـم ــة
العديدة التي ال تــزال تحمي مصالح

مــؤسـســات األع ـمــال املـمـلــوكــة للنخب
املـتـمـتـعــة ب ـن ـفــوذ س ـي ــاس ــي» .ويـظـهــر
الـ ـتـ ـق ــري ــر إل ـ ـ ــى أي ح ـ ــد ت ـ ـ ـ ــؤدي ت ـلــك
السياسات (املوضوعة ملنع املنافسني
أو ردعهم مع السماح للنخب بجني
األم ـ ــوال بـسـهــولــة أو «ال ـت ــرب ــح») إلــى
تشويه نهوض االقـتـصــادات بعملها
الطبيعي بحيث «اصـبـحــت الصالت
الـسـيــاسـيــة أك ـثــر أهـمـيــة لـلـنـجــاح من
روح االبتكار».
ي ـ ّـدع ــي ال ـب ـنــك ال ــدول ــي ان ال ـب ـيــانــات
الرسمية «لــم تتوافر إال بعد الربيع
الـ ـع ــرب ــي فـ ــي ع ـ ــام  ،»2011مـ ــا اتـ ــاح
ل ـب ــاح ـث ــي الـ ـبـ ـن ــك ال ـ ــدول ـ ــي ال ـف ــرص ــة
لـلـمـقــارنــة بــن األداء املـتـعـلــق بخلق
فرص العمل باملنطقة من جهة ،وبني
السياسات التي تشكل هذا األداء من
جـهــة أخـ ــرى .وتـكـشــف هــذ الـبـيــانــات
«كيف ان الشركات املرتبطة بأنظمة
الحكم تحصل على مزايا أو امتيازات
تـ ـج ــاري ــة بـ ــا وج ـ ــه ح ـ ــق» .وت ـك ـشــف
«أن الـقــوانــن والتشريعات السارية
ً
توفر الحماية للمتنفذين بدال من أن
تشجع املـشــاريــع ال ـجــديــدة ،وه ــو ما
يقلل من فرص تحويل األفكار الجيدة
إلــى مشاريع جــديــدة .ففي املتوسط،
ال تشهد املنطقة سنويًا سوى إنشاء
ست شركات ذات مسؤولية محدودة
فـقــط لـكــل  10آالف شـخــص مـمــن هم
في سن العمل ،في مقابل معدل قدره
 20شــركــة فــي املـتــوســط فــي  91بلدًا
ناميًا ،وما يصل إلى  40و  80شركة
في شيلي وبلغاريا ،على الترتيب».
يعني ذلك ،بحسب التقرير ،أنه على
الــرغــم مــن وج ــود أك ـثــر مــن  %65من
سـكــان معظم بـلــدان املنطقة فــي سن
العمل ،فــإن طاقة أع ــداد متزايدة من
األيــدي العاملة تذهب هباء إلــى حد
ً
بعيد .وبدال من أن يشغلوا الوظائف
العالية اإلنتاجية الـتــي تحتاج إلى
ً
م ـه ــارات (كــالـعـمــل م ـثــا فــي صناعة
برامج الكمبيوتر) يضطر الكثيرون

مـ ــن ذوي ال ـت ـع ـل ـي ــم الـ ـجـ ـي ــد نـسـبـيــا
ال ـب ــاح ـث ــن ع ــن ع ـم ــل إلـ ــى االل ـت ـح ــاق
بقطاعات خدمية متدنية اإلنتاجية
ف ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاالت تـ ـ ـ ـج ـ ـ ــارة ال ـ ـت ـ ـجـ ــزئـ ــة،
وال ـف ـن ــادق وامل ـط ــاع ــم ،وه ــي وظــائــف
غالبًا ما تكون قليلة املزايا وال توفر
الكثير من فرص الترقي».
يشير التقرير إلى النمو االقتصادي
الضعيف في املنطقة خالل العقدين
األخيرين ،الفتأ إلى أنه كان مدعومًا
ّ
بالتغيرات الديموغرافية فيما كانت
اإلنتاجية متدنية .أما خلق الوظائف
فـقــد ك ــان ضـعـيـفــا جـ ـدًا وق ــاص ـرًا عن
استيعاب أعــداد الوافدين إلى سوق
ال ـع ـم ــل .ن ـت ــج م ــن هـ ــذا األم ـ ــر بـطــالــة
مــرتـفـعــة ووظ ــائ ــف ف ــي ال ـس ــوق غير
ال ـن ـظ ــام ـي ــة .ح ـ ــال ل ـب ـن ــان قـ ــد ت ـكــون
األسوأ بحسب املؤشرات الواردة في

الشركات األكثر خلقًا
للوظائف هي الشركات
المجهرية الناشئة

التقرير .فالشركات الناشئة البالغة
ال ـص ـغــر أس ـه ـمــت ب ـن ـحــو  %177من
ص ــاف ــي فـ ــرص ال ـع ـمــل ال ـج ــدي ــدة في
لبنان خالل الفترة املمتدة بني عامي
 2005و .2010والــافــت أن الشركات
األكثر خلقًا للوظائف هي الشركات
املـجـهــريــة ال ـنــاش ـئــة ،اذ «إن غالبية
الوظائف الجديدة في لبنان وتونس
ناتجة من املؤسسات الجديدة خالل
ّ
وتبي أن العدد األكبر
فترة بدايتها.
من الوظائف ولدته املؤسسات التي

ال يتجاوز عدد مستخدميها  4أفراد.
ّ
واملؤسسات املجهرية الناشئة ولدت
نحو  66الــف فــرصــة عمل فــي لبنان
ّ
ب ــن ع ــام ــي  2005و .»2010ت ـتــركــز
هــذه الــوظــائــف فــي األعـمــال املتصلة
بالخدمات ،فعلى سبيل املثال تبلغ
حصة الوظائف في قطاع الصناعة
 ،%16فيما تبلغ حـ ّـصــة اإلن ـشــاءات
ن ـحــو  %7وح ـ ّـص ــة ت ـج ــارة الـتـجــزئــة
 ...%13لـ ـك ــن الـ ـح ـ ّـص ــة األك ـ ـبـ ــر هــي
لألعمال التي ال تصنيف واضحًا لها
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الـ ــذي ق ــال ــت مـ ـص ــادره ل ـ ـ «األخ ـب ــار»
ّ
إن «ت ـ ــوج ـ ــه الـ ـسـ ـلـ ـسـ ـل ــة الـ ـخ ــاص ــة
بالعسكريني سيعرض على اللجان
ّ
املشتركة وال مــانــع فيه بــاملـبــدأ ،إل
أن احتساب كلفة سلسلة املوظفني
يقتضي انتظار السلسلة املنفصلة
للعسكريني».
وكـ ـ ـ ــان مـ ـ ـك ـ ــاري ق ـ ــد ال ـ ـت ـ ـقـ ــى ،أم ـ ــس،
وفـ ــدًا م ـص ـغــرًا م ــن ه ـي ـئــة الـتـنـسـيــق
الـ ـ ـنـ ـ ـق ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة ،رف ـ ـ ـ ــع إل ـ ـ ـيـ ـ ــه امل ـ ـطـ ــالـ ــب
األساسية ،وهي الحفاظ على وحدة
الـ ـتـ ـش ــري ــع بـ ــن ال ـت ـع ـل ـي ــم ال ــرس ـم ــي
والـتـعـلـيــم ال ـخ ــاص ،تــوح ـيــد نسبة
الـ ــدرجـ ــات م ــن أسـ ــاسـ ــات ال ــروات ــب
لـ ـجـ ـمـ ـي ــع ال ـ ـق ـ ـطـ ــاعـ ــات ال ــوظـ ـيـ ـفـ ـي ــة،
وتـعـيــن أســاتــذة الـتـعـلـيــم الـثــانــوي
ً
الرسمي في الدرجة  21بدال من 15
مع اشتراط حيازة األستاذ لشهادة
املــاجـسـتـيــر .وط ـلــب الــوفــد الـسـمــاح
للهيئة بانتداب ممثل عنها يشارك

طرح سلسلة خاصة
يفجر النقاش
بالعسكريين ّ
في اللجان النيابية
في أعمال اللجان املشتركة.
أم ــا بــالـنـسـبــة إل ــى مــوظ ـفــي اإلدارة
العامة ،فقد وضــع رئيس رابطتهم
محمود حيدر أمام اللجان املطالب
اآلتـ ـي ــة :رفـ ــض زيـ ـ ــادة دوام ال ـع ـمــل
مـ ــن  32إل ـ ــى  35مـ ــن دون م ـق ــاب ــل،
إل ـغ ــاء املـ ــواد  29و 31و 33الـ ــواردة
فــي امل ـشــروع واملـتـعـلـقــة باملعاشات
التقاعدية وبالتقديمات الصحية
واالسـ ـتـ ـشـ ـف ــائـ ـي ــة واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة،
وامل ـ ـطـ ــال ـ ـبـ ــة بـ ــامل ـ ـعـ ــاش الـ ـتـ ـق ــاع ــدي
وبـ ـتـ ـع ــوي ــض نـ ـه ــاي ــة الـ ـ ـص ـ ــرف مــن
الـ ـخ ــدم ــة عـ ـل ــى أس ـ ـ ــاس  %100مــن
ال ــرات ــب األخ ـي ــر ل ـل ـمــوظــف ،وزيـ ــادة

تقديمات تعاونية موظفي الــدولــة
عـلــى مختلف الـصـعــد ،إلـغــاء املــواد
 20و 21املـتـعـلـقــة بــوقــف الـتــوظـيــف
ال ـتــي تـخـبــئ ف ــي طـيــاتـهــا مـشــاريــع
ال ـت ـعــاقــد الــوظ ـي ـفــي والـخـصـخـصــة،
ت ـض ـم ــن مـ ـش ــروع ال ـس ـل ـس ـل ــة م ــادة
ت ـج ـيــز إع ـط ــاء امل ــوظ ــف الـ ــذي يــرفــع
من فئة إلــى فئة أعلى عــدد درجــات
يـســاوي نصف عــدد الــدرجــات التي
ت ـف ــوق ال ــدرج ــات امل ـط ـلــوبــة قــانــونــا
للترفيع ،ومطالبة الحكومة برفع
قيمة التعويضات العائلية والنقل
واالن ـت ـق ــال ورب ـط ـهــا بــالـحــد األدن ــى
الجديد لألجور 675 :ألف ليرة.
املتقاعدون الثانويون سيحضرون
إلى املجلس النيابي لتسليم مذكرة
إل ــى م ـك ــاري تـتـضـمــن إع ـط ــاء ه ــم 6
درجات أسوة بزمالئهم املوجودين
ف ــي ال ـخــدمــة وت ـعــديــل بـعــض امل ــواد
املتعلقة بورثة املتقاعد.

موظفو «مستشفى بعبدا الحكومي»
يعتصمون اليوم

ينفذ موظفو «مستشفى بعبدا الحكومي
ال ـج ــام ـع ــي» اع ـت ـص ــام ــا ،ال ـ ـيـ ــوم ،ف ــي مـبـنــى
املستشفى ملطالبة مجلس الوزراء باملوافقة
ع ـلــى ص ــرف مـســاهـمــة تـشـغـيـلـيــة الفـتـتــاح
املـسـتـشـفــى ال ـج ــدي ــد .وذلـ ــك «ل ـحــل مشكلة
ت ــأخ ـي ــر الـ ــرواتـ ــب وامل ـس ـت ـح ـق ــات ج ــذري ــا»،
وأعلنوا التوقف عن العمل بــدءًا من الجمعة
 17الجاري بسبب عدم قدرتهم على املتابعة
في ظل الوضع الحالي.
وكان وزير الصحة وائل ابو فاعور قد وقع
م ـشــروع مـســاهـمــة تشغيلية للمستشفى
بقيمة  5مليارات ليرة لبنانية «مــن شأنها
حـ ــل م ـش ـك ـلــة امل ـس ـت ـش ـف ــى ج ـ ــذري ـ ــا ،وه ــي
تتضمن دف ــع كــامــل املـسـتـحـقــات املـتــأخــرة
ل ـل ـمــوظ ـفــن ،واف ـت ـت ــاح املـسـتـشـفــى ال ـجــديــد
بكامل قــدرتــه الطبية واالداريـ ــة ،االم ــر الــذي
سيصل باملستشفى الــى مرحلة االكتفاء
ال ــذات ــي بـ ــدءًا م ــن ع ــام  ،»2015اال ان هــذه
املساهمة لــم يضعها مجلس ال ــوزراء على
جدول أعماله.
مزارعو التفاح :نريد حال لتصريف الموسم

ناشد رئيس تجمع مزارعي التفاح في لبنان
غــابــي سـمـعــان وزي ــر ال ــزراع ــة أك ــرم شهيب
تـقــديــم امل ـســاعــدة إل ــى امل ــزارع ــن م ــن خــال
«تأمني باخرة لنقل التفاح الى مصر والدول
العربية التي تشتري عادة التفاح من لبنان»،
الفتا الى أن لبنان لم يصدر حتى اآلن سوى
 3آالف طن من أصل  135ألف طن ،مضيفا
ان «هـنــاك نكبة حلت بــاملــزارعــن هــذا العام
فمن سيعوضهم؟».
المفعول الرجعي لقيمة أجر الساعة

لـفــت رئ ـيــس «الـلـجـنــة املــركــزيــة للمتعاقدين
الثانويني» حمزة منصور الــى ان املسؤولني
في وزارة املالية أكدوا له ان «موضوع املفعول
الــرج ـعــي لـقـيـمــة رف ــع أج ــر ال ـســاعــة ه ــو أمــر
قانوني منصوص عليه بالقرار الصادر عن
مجلس الوزراء» .ولفت الى ان «موضوع إرجاع
الفروق متعلق بموازنة الدولة العامة التي من
املفترض اقرارها مع بدء العام الجديد ،والتي
ستغطي ،لحظة إقرارها ،كل اإلضافات املالية
الجديدة» ،مضيفا «ان وزارة املال تعمل فقط
لـصــرف املستحقات املـصــروف لها ميزانية
ومن ضمنها رواتب املوظفني» .ودعا منصور
امل ـت ـعــاقــديــن الـ ــى «االسـ ـتـ ـم ــرار ف ــي ال ـن ـضــال
وتكثيفه والنزول الى امليادين واالعتصامات،
ألنها الطريق الوحيد الذي ينفع».
الحراك المدني يحتج على «القوات اللبنانية»

دعــا ال ـحــراك املــدنــي للمحاسبة لـلـنــزول الى
ساحة رياض الصلح ،عند السابعة والنصف
مــن مـســاء االرب ـعــاء ،احتجاجا على دعــوى
«ال ـقــوات اللبنانية» ضــد مواطنني تظاهروا
ضد التمديد ووصفوا النواب بالحرامية.
ثان في «الحقوق»
امتحان دخول ٍ

ُتنشأ سنويًا ست شركات ذات مسؤولية محدودة فقط لكل  10آالف شخص عامل (مروان بو حيدر)

وتأتي ضمن «وظائف أخرى» بنحو
 .%57ه ـكــذا ت ـبــدو حـ ّـصــة الــوظــائــف
من القطاعات ذات القيمة املضافة أو
القيم املرتفعة ضئيلة جدًا.
ي ـب ـح ــث هـ ـ ــذا الـ ـتـ ـق ــري ــر فـ ــي حـقـبـتــي
ن ـظ ــام ــي ح ـس ـنــي م ـ ـبـ ــارك فـ ــي مـصــر
وزي ــن العابدين بــن علي فــي تونس
الكـتـشــاف األس ـب ــاب ،لـكـنــه ،كـعــادتــه،
ال ي ــورد أمثلة عــن النمط اللبناني،
فــالـبـنــك ال ــدول ــي اع ـتــاد ان يجلد من
يسقط فقط ويغازل القوي .ويشرح

ّ
أن «هناك قلة من الشركات املدعومة
سياسيًا التي حصلت على امتيازات
عزلتها عن املنافسة ّ
وأدت إلى خلق
ظ ــروف غـيــر مـتـســاويــة تـقــوض نمو
الـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـخـ ــاص وفـ ـ ـ ــرص ال ـع ـم ــل.
حصلت هذه الشركات على حصرية،
وأح ـي ــان ــا ع ـبــر ولـ ــوج ان ـت ـقــائــي ،إلــى
م ـ ــدخ ـ ــات إنـ ـ ـت ـ ــاج رخـ ـيـ ـص ــة ال ـث ـمــن
(ال ـت ـم ــوي ــل ،ال ـك ـه ــرب ــاء ،ال ـ ـع ـ ـقـ ــار.»)...
ويضيف التقرير :إن «تركز الشركات
ذات ال ـص ــات الـسـيــاسـيــة ف ــي قـطــاع

الـ ـخ ــدم ــات األس ــاسـ ـي ــة خ ـف ــض أداء
ه ــذه الـقـطــاعــات وزاد أس ـعــار السلع
والـخــدمــات ،وأسـهــم فــي نفخ أسعار
ال ـص ــرف» .عـلــى الـضـفــة املـقــابـلــة ،أي
أولـئــك الــذيــن ال نـفــوذ سياسيًا لهم،
أي م ــاي ــن ال ـعــام ـلــن واملـسـتـهـلـكــن
وأصـ ـ ـح ـ ــاب مـ ـش ــاري ــع ال ـع ـم ــل ال ـح ـ ّـر
ّ
«يتحملون الثمن وهــم غافلون عما
لتلك السياسات من آثار على الفرص
التي يتطلعون إليها».
يختم التقرير بنصيحة مفادها« :إذا

لم تتمكن بلدان املنطقة من التخلص
مـ ــن هـ ـ ــذه االمـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــازات ،فـ ـل ــن ي ـك ــون
بمقدورها بلوغ مستوى خلق فرص
العمل التي هي في أمس الحاجة إليه
( )...اذ بمقدور الحكومات أن تحقق
ق ـف ــزات ضـخـمــة ف ــي خ ـلــق الــوظــائــف
مــن طــريــق إص ــاح الـسـيــاســات التي
تـحـمــي ال ـش ــرك ــات ذات االم ـت ـي ــازات،
وهو ما يشجع بدوره على املنافسة
ويـ ـضـ ـم ــن تـ ـك ــاف ــؤ ال ـ ـفـ ــرص لـجـمـيــع
الشركات.

أعـلـنــت كـلـيــة ال ـح ـقــوق وال ـع ـلــوم الـسـيــاسـيــة
واإلدارية في «الجامعة اللبنانية» ،الفرع األول،
أنها بصدد إجراء امتحان دخول ثان ،نظرا
إلــى األع ــداد الضئيلة الـتــي تقدمت بطلبات
االن ـت ـســاب ال ــى الـكـلـيــة ه ــذا ال ـع ــام .املـفــارقــة
أن نسبة النجاح بلغت ال ــ %95في امتحان
الدخول األول وأن العدد اإلجمالي للمتقدمني
بطلبات االنـتـســاب يبلغ حــوالــى  720طالبا
(تقريبا  670طالبا لقسم الـحـقــوق ،و150
طالبا لقسم العلوم السياسية)ُ .يذكر ان عدد
طــاب السنة أولــى فــي الكلية يتخطى عــادة
األلف طالب في هذا الفرع.
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كوباني :النموذج الممكن لثوراتنا
ورد كاسوحة *
امل ــأزق ال ــذي تضعن ــا في ــه كوبان ــي مضاع ــف،
فم ــن ناحي ــة ه ــي النم ــوذج األكث ــر قرب ــا م ــن
فك ــرة الث ــورة الش ــعبية التي «تطرد الس ــلطة»
وال تقض ــي بالض ــرورة على املجتم ــع القريب
منه ــا (أي الس ــلطة) .ولذل ــك تري ــد تركي ــا
تحطيمه ــا ،فه ــي بخ ــاف اإلدارات الت ــي
أنش ــأتها املعارضة الس ــورية التابعة للخليج
ّ
والغ ــرب (ومعظمه ــا إن ل ــم يكن كله ــا وهابية
ّ
أو خاضع ــة البت ــزاز الوهابي ــن تحت مس ــمى
الهيئ ــات الش ــرعية) تتعام ــل م ــع الخاضع ــن
إلدارته ــا الذاتي ــة بالتس ــاوي وال ّ
تمي ــز بينهم
عل ــى أس ــاس ال ــوالء لها م ــن عدمه .م ــن ناحية
ثاني ــة وبس ــبب ه ــذا «االمتي ــاز» تحديـ ـدًا
أصبح ــت مه ـ ّـددة بالغ ــزو الوهاب ــي الجدي ــد،
ول ــم يع ــد باإلم ــكان الحف ــاظ عل ــى صموده ــا
بق ـ ّـوة وعزيم ــة مقاتليه ــا ومقاتالتها األبطال
بالضب ــط تكم ــن املعضل ــة،
فحس ــب .وهن ــا
ّ
فم ــن يع ــارض التدخ ــل االمبريال ــي ال ــذي
تق ــوده ق ـ ّـوات التحال ــف الدول ــي يج ــد نفس ــه
ف ــي حال ــة كوبان ــي مضط ـ ّـرًا للتعام ــل م ــع
ّ
الواق ــع ،والواق ــع هن ــاك يق ــول ب ــأن الط ــرف
الوحي ــد ال ــذي «ي ــردع» «داع ــش» ع ــن اجتياح
كوبان ــي بالكام ــل ه ــو الع ـ ّ
ـدو املفت ــرض لن ــا
ّ
وللقضي ــة الكردي ــة الت ــي تع ــد إدارة كوبان ــي
ّ
ّ
م ــن أب ــرز تجلياته ــا .لنق ــل بصراح ــة إن
املقاوم ــة الكردي ــة البطل ــة ص ــارت مضط ـ ّـرة
بفع ــل ه ــذا الواق ــع القاس ــي إل ــى قب ــول ابت ــزاز
ق ـ ّـوات التحال ــف االمبريال ــي ومعه ــم األت ــراك
األوب ــاش ،ف ــإن ل ــم ّ
يقدم ــوا له ــا «املعون ــة»
ّ
عب ــر الضرب ــات الجوي ــة تقدم ــت «داع ــش»
وس ــيطرت عل ــى مزي ــد م ــن األط ــراف املحيط ــة
باملدين ــة ،وان فعل ــوا أخ ــذت وح ــدات حماي ــة
الش ــعب املدافعة عن «املقاطع ــة» زمام املبادرة
وأجب ــرت ق ـ ّـوات داع ــش عل ــى االنس ــحاب م ــن
ّ
احتلته ــا .ه ــذه الحالة م ــن ّ
الكر
األماك ــن الت ــي
ّ
والف ـ ّـر تعتب ــر نتاج ــا لحال ــة التخل ــي الت ــي
تعان ــي منه ــا املدين ــة من ــذ هج ــوم «داع ــش»
عليه ــا ف ــي أيلول املاض ــي .ال النظام الس ــوري
ً
يق ــدر عل ــى مس ــاعدتها (ه ــذا إن أراد أص ــا)
وال املعارض ــة «املتحالف ــة معه ــا» موضعي ــا
(بقاي ــا وش ــراذم «الجي ــش الح ـ ّـر») أيض ــا،
ّ
ورغ ــم أن ه ــذه األخيرة قد ش ــاركت في معارك
الدف ــاع ع ــن املدين ــة (عب ــر م ــا يس ـ ّـمى «ل ــواء
ّ
ث ــوار الرق ـ ّـة») إال أن مش ــاركتها بقي ــت رمزي ــة
وغي ــر مؤث ــرة« .كوبان ــي» به ــذا املعن ــى تقاتل
وحده ــا ،وتواج ــه نياب ــة عن الجمي ــع جحافل
الغ ــزو الوهاب ــي الجدي ــد ال ــذي ّ
ينس ــق م ــع

الوغ ــد أردوغان ويش ــتبك رمزي ــا مع التحالف
ّ
الدول ــي .املش ــكلة أيض ــا أن هذا األخي ــر يعتبر
حليفة «داع ــش» املوضوعية جزءًا منه
تركي ــا
ّ
ويح ــاول حضه ــا عل ــى مزي ــد م ــن االنضباط،
ولكن ــه ل ــم يفل ــح حت ــى اآلن رغ ــم اإلش ــارة
الواضح ــة الت ــي بع ــث به ــا ج ــو باي ــدن قب ــل
أي ــام .تري ــد تركي ــا أن تك ــون الالع ــب الوحي ــد
ف ــي الص ــراع الدائر عل ــى حدوده ــا الجنوبية،
وال تب ــدو مس ـ ّ
ـتعدة لتقدي ــم تن ــازالت م ــن ّ
أي
ّ
نوع .مش ــكلتها في رأي ــي أنها تفصل الصراع
ف ــي كوبان ــي ع ــن امتدادات ــه داخ ــل األراض ــي
التركي ــة وتري ــد م ــن التحال ــف أن يس ــاعدها
ّ
الخاص
عل ــى تثبيت هذا الوهم عب ــر «اللغو»
باملنطق ــة العازل ــة ومناط ــق حظ ــر الطي ــران.
ح ــن تفع ــل تركي ــا ذل ــك وتتغاض ــى ع ــن ّ
القوة
ّ
الرمزي ــة الهائل ــة الت ــي توفره ــا مقاوم ــة
كوبان ــي املدعوم ــة ش ــعبيًا م ــن أك ــراد وأت ــراك
وس ــوريني وع ــرب وأوربي ــن و...ال ــخ تصب ــح
ّ
عل ــى وش ــك فق ــدان «كل ش ــيء» بم ــا ف ــي ذل ــك
قدرته ــا عل ــى التأثي ــر ف ــي األح ــداث.

ال يقتصر دور
سلطة أردوغان
على محاصرة
بالدبابات
المدينة ّ
وقوات حرس
ّ
الحدود (أ ف ب)

حدود التأثير التركي
ال يقتص ــر دور س ــلطة أردوغ ــان عل ــى
ّ
بالدباب ــات وق ـ ّـوات ح ــرس
محاص ــرة املدين ــة
الح ــدود م ــن الجه ــة الش ــمالية الت ــي تص ــل
ّ
يمتد ليش ــمل
كوبان ــي باأله ــل ف ــي تركي ــا ب ــل
الضغ ــط عل ــى حكوم ــة إقلي ــم كردس ــتان
به ــدف منعه ــا م ــن إرس ــال ق ـ ّـوات م ــؤازرة م ــن
البيش ــمركة لكوبان ــي .االحتجاجات على هذا
الواق ــع وصل ــت إل ــى «كردس ــتان» نفس ــها وان
ل ــم تبل ــغ ح ـ ّـد الصدام م ــع الس ــلطة كما حصل
ف ــي تركي ــا وبع ــض ال ــدول األوروبي ــة .ال يريد
رئي ــس اإلقلي ــم مس ــعود البرزان ــي تصعي ــد
املواجه ــة م ــع س ــلطة «العدال ــة والتنمي ــة»
ويح ــاول ف ــي الوق ــت ذات ــه تف ــادي املواجه ــات
م ــع ش ــعبه ج ـ ّـراء االتهام ــات له بالتخ ــاذل عن
نص ــرة كوبان ــي ّ
ومده ــا بالرج ــال والس ــاح.
ّ
هو يعرف أنه مع تصاعد املواجهة سيخس ــر
الطرف ــن ،وعنده ــا ل ــن تنفع ــه العالق ــات
التجاري ــة واالقتصادي ــة م ــع الحلف ــاء الج ــدد
ف ــي أنق ــرة ،إذ ال ش ــيء س ـ ّ
ـيعوضه ع ــن فق ــدان
القاع ــدة االجتماعي ــة العريض ــة الت ــي يتزاي ــد
ّ
انحيازه ــا إل ــى قضي ــة كوبان ــي .وم ــع أن
تركي ــا ستخس ــر بدورها مع خس ــارة حليفها
البرزان ــي اال أنه ــا ال ت ــزال ف ــي ط ــور املكاب ــرة،
حي ــث تعتق ــد أنه ــا ق ــادرة عل ــى إنه ــاء الوضع
ّ
يتطور الواق ــع .هذا على ّ
أي
كم ــا تري ــد ،ال كما
ح ــال ما ج ـ ّـرب أردوغان التعبير عنه حني قال
ّ
قب ــل أي ــام ان كوبان ــي توش ــك عل ــى الس ــقوط.

أراد ه ــذا ّالوغ ــد إيص ــال رس ــالة إل ــى الغ ــرب
مفاده ــا أنه يس ــيطر على الوض ــع ،وبمقدوره
وح ــده إنق ــاذ املدين ــة أو تركه ــا تغ ــرق .ال
يستس ــيغ صديقن ــا التاف ــه حت ــى اآلن فك ــرة
توجه إلى «داع ــش» ّ
الضرب ــات الت ــي ّ
وقواتها
ّ
عل ــى أط ــراف كوبان ــي ،ويفض ــل ت ــرك املدين ــة
تختن ــق عل ــى «مس ــاعدتها» بض ــرب «داعش»
عب ــر ق ـ ّـوات غي ــر ّ
قوات ــه .يري ــد «إنقاذه ــا»
ع ــن طري ــق من ــع وح ــدات حماي ــة الش ــعب م ــن
االنتص ــار عل ــى «داع ــش» ،فه ــي إن فعل ــت
ّ
ـتتحول إل ــى كاب ــوس حقيق ــي بالنس ــبة
فس ـ
إلي ــه ول ــن يقتص ــر دوره ــا عل ــى إدارة املناطق
«املح ـ ّـررة» فحس ــب ،ب ــل س ـ ّ
ـيمتد تأثيره ــا إلى
م ــا وراء الح ــدود م ــع تركيا ،حي ــث يقبع أكراد
دي ــار بك ــر وماردي ــن و ...الخ منتظرين إش ــارة
ّ
يتحرك ــوا .والح ــال أنه ــم ق ــد
االنتص ــار لك ــي
ّ
تحرك ــوا قب ــل انتص ــار كوبان ــي م ــن عدم ــه،
ّ
وامتدت احتجاجاتهم لتش ــمل جنوب شرقي
تركي ــا ذي الغالبي ــة الكردي ــة بكامل ــه.

سياسة التعامل مع االحتجاجات
خرج ــت التظاه ــرات املعترض ــة عل ــى دور
تركي ــا ف ــي محاص ــرة كوبان ــي من ــذ االثن ــن
ّ
وتحول ــت م ــع الوق ــت إل ــى صدام ــات
املاض ــي
عنيف ــة ودموي ــة م ــع الش ــرطة التركي ــة ف ــي
م ــوش وماردي ــن ودي ــار بك ــر واس ــطنبول
وأنق ــرة ومرس ــن وس ــيرت وباتم ــان وف ــان
و ...ال ــخ .كان الغض ــب كبيـ ـرًا بالفع ــل
ّ
وانعك ــس واقعي ــا بش ــكل ل ــم تتوقع ــه س ــلطة
«العدال ــة والتنمي ــة» ،إذ كم ــاُ يحص ــل غالب ــا
ف ــي «احتجاج ــات مماثل ــة» أحرق ــت متاج ــر
وس ــيارات وبن ــوك وهوجم ــت مق ــار للح ــزب
ّ
الحاك ــم وب ــدا كأن الواق ــع يس ــير باتج ــاه
ّ
انتفاض ــة ش ــعبية كردي ــة .م ــع ه ــذا التط ــور
ب ــدأت اس ــتراتيجية الس ــلطة ف ــي التعام ــل
ّ
تتغي ــر ،فل ــم تع ــد تكتف ــي
م ــع االحتجاج ــات
بممارس ــة القم ــع التقلي ــدي عب ــر أجهزة األمن
ّ
والش ــرطة ،وأخ ــذت تفك ــر ف ــي سياس ــات م ــن

الثقافي والعروبة
السادس
الطابور
ّ
زهير أندراوس *

ُ
ّ
أعطن ــا الق ــوة ،لن ــدرك أن الخائف ــن ال
(الله ــم ِ
ّ
الحري ــة ،والضعف ــاء ال يخلق ــون
يصنع ــون
أيديه ــم
ـوى
ـ
ق
ت
ـن
ـ
ل
ـن
ـ
ي
واملتردد
الكرام ــة،
ُ
ُ ّ
املرتعش ــة على البن ــاء .القائ ــد واملعلم وامللهم
جم ــال عب ــد الناص ــر)
م ــن نواف ــل الق ــول والفص ــل أيض ــا ّإن ّ
األم ــة
ّ
العربي ــة ُ
تم ـ ّـر ف ــي أدك ــن وأصع ــب فت ــرة،
ّ
ّ
العربي
الش ــرذمة باتت سيدة املوقف ،الوطن
ب ــات ممزق ــا ُ
ومفتت ــا ُسياس ــيًا واجتماعي ــا
ّ
وديني ــا ومذهبي ــا ،وال نبال ــغ البت ــة إذا قلن ــا
ّ
ّ
العربي ــة م ــن
وفصلن ــا وجزمن ــا ب ــأن ال ــدول
ُ
املحيط إلى الخليج باتت مس ــتباحة من قبل
االس ــتعمار وموبقاته وزبانيته ،في محاولة
ّ
وجلي ــةٍ الس ــتدخال الهزيم ــة إل ــى
مفضوح ــةٍ
العق ــل العرب ـ ّـي ،واإلمع ــان ف ــي احتق ــار ه ــذه
ّ
األم ــة ،وص ــرف األنظ ــار عن ّالحقيق ــة الدامغة
ّ
ّ
ُ
ب ــأن الع ــرب ه ــم ال أكث ــر وال أق ــل م ــن مصدري
اإلره ــاب إلى جميع أنحاء املعمورة .املؤس ــف
ّ
ّ
العربية
واملخزيُ ،املريب واملش ــن أن األدوات
ّ
ّ
التابع ــة باملطل ــق لإلمبريالي ــة والصهيوني ــة
تقوم بأداء دورها على أحس ــن وجه ،من أجل
تحطي ــم العزائ ــمُ ،
ومص ــادرة حل ــم الناطق ــن
بالض ــاد للحاق برك ــب الحضارة .عالوة على
ّ
ّ
ذل ــك ،فإن االس ــتعمار الخبيث تمكن ،لألس ــف
ـديد ،م ــن إدخ ــال مصطلح ــات جدي ــدة
الش ـ
إل ــى ُاملعج ــم العرب ـ ّـي ،وأضف ــى عل ــى ُ
البع ــد
الطائف ـ ّـي ُبعـ ـدًا مذهبي ــا ،األم ــر ال ــذي ّأدى إلى

تهش ــيم املجتم ــع العرب ـ ّـي ،وتمزي ــق نس ــيجه
االجتماع ـ ّـي ،وبات ــت ب ــاد الع ــرب أوطان ــي
مج ـ ّـرد ش ــعار فضف ــاض ،وأصبح ــت «لس ــان
يجمعن ــا وب ـ ّـاد الع ــرب أوطان ــي»،
الض ــاد
ّ
ش ــعارات رنان ــة تتغن ــى عل ــى األط ــال ،وال
وج ــود له ــا عل ــى أرض الواق ــع ،وعلي ــه ُيطرح
ف ــي ه ــذا الس ــياق الس ــؤال التال ــي ّ :ه ــل نرف ــع
ّ
الراي ــة البيض ــاء ونستس ــلم؟ ْأم أن ــه يتحت ــم
علينا ،ش ــحذ الهم ــم وعصف الذهن وتضافر
الجه ــود ،م ــن أج ــل من ــع االنح ــدار أكث ــر
ـات أخ ــرى ،س ــيطرة الخط ــاب
فأكث ــر .بكلم ـ ٍ
الدين ـ ّـي املتأس ــلم عل ــى األجن ــدةّ ،أدى إل ــى
تقهق ــر الخط ــاب القوم ـ ّـي ُالعرب ـ ّـي ،وبات ــت
ّ
العربي ــة أو املس ــتعربة ،الت ــي
أش ــباه ال ــدول
ّ
ّ
ّ
واملتأص ــل للعروب ــة،
تك ــن الع ــداء ُ املتج ــذر
ّ
الحاضن ــة واملمول ــة لهذه الجماع ــات ،التي ال
تأل ــوا ُجهـ ـدًا ف ــي إع ــادة ُالع ــرب إل ــى العص ــور
ّ
الحجري ــة .وباملناس ــبة الح ــرب ض ـ ّـد
م ــا قب ــل
ْ ُ
ُ
ّ
التنظي ــم اإلرهاب ــي (داع ــش) يمكن أن تحس ــم
ُف ــي أرض املعرك ــة ،ولك ــن ه ــل توج ــد وصف ــة
ملحارب ــة فك ــر هذا التنظي ــم ،الجواب ال كبيرة.
■■■
ّ
ال يوج ــد لدين ــا أدن ــى ش ــك ب ــأن ه ــذه الحال ــة
ّ
العربي ــة الت ــي وصل ــت إل ــى ال ــدرك األس ــفل،
ّ
تدف ــع املواط ــن العادي إلى حال ــة من اإلحباط
ُ
ْ
الش ــديد ،إن ل ــم تحل ــه على الكآب ــة ،وهو الذي
ّ
يتعرض يوميًا وعلى مدار الساعة إلى حملة
غس ــيل دماغ م ــن الفضائيات املأج ــورة ،التي
ْ
ملل على تسميم عقله،
كلل أو ٍ
تعمل من دون ٍ

وإقناع ــه بدونيت ــه ،مقاب ــل الغرب ـ ّـي املتن ـ ّـور،
وباملناس ــبة الغ ــرب متن ـ ّـور ف ــي عملي ــات
القت ــل املنهج ـ ّـيُ ،
ويم ــارس سياس ــة اإلره ــاب
ّ
املنظ ــم م ــن ال ــدول .واملواطن العرب ـ ّـي العاديّ،
ُ
الدفاعي ــة ،ف ــي وق ــت ت ّ
ّ
جير
ال يمل ــك الوس ــائل
ّ
ّ
ّ
والصهيوني ــة ،العق ــول العربية،
اإلمبرياليُ ــة
ْأو دعن ــا ن ّس ــميهم باملثقف ــن الج ــدد ،الذي ــن
يعمل ــون جه ــارًا نه ــارًا ف ــي تمري ــر ً الرواي ــات
الكاذب ــة والتحليالت الزائف ــة خدمة ألجندات
ُ
الغ ــرب ودول ــة االحت ــال الت ــي زرع ــت ف ــي
الش ــرق األوسط على حس ــاب الشعب العربيّ
ّ
ـطيني ،وم ــن هن ــا نقول ونفص ــل أيضًا
الفلس ـ
ّ
إن لين ــن كان صادق ــا ورؤيت ــه ثاقب ــة جـ ـدًا
ّ
عندما أطلق مقولته الش ــهيرة واملأثورة« ّ :ﺇﻥ
ﺍﻤﻟﺜﻘﻔﻴن ه ــم ﺃﻗدر ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻴﺎﻧﺔ ،ﻷنه ــم
ّ
ﺃﻗدر ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ تبريرها» .إزاء هذه الهجمة
ّ
الشرس ــة م ــن قب ــل اإلمبريالي ــة ووكالئه ــا،
يق ــف اإلنس ــان العرب ـ ّـي حائـ ـرًا ومت ــرددًا ،ذل ــك
ّ
ّ
األع ــداء
أن الع ــدو الخارج ــي أنش ــأ حلف ــا م ــع ّ
ّ
الداخلي ــن إلقن ــاع الناط ــق بالض ــاد أنن ــا أمة
مأزوم ــة ومهزوم ــة ومه ــزوزة ،تبح ــث ع ــن
ّ
األهمية،
رغي ــف الخب ــز ،وه ــذا األمر في غاي ــة
ّ
ّ
ذل ــك أن اإلمع ــان ف ــي إفق ــار الش ــعوب العربية
ُ
ه ــو عام ــل مفصل ـ ٌّـي ف ــي زم ــن العومل ــة ،فالفقر
ُيجب ــر اإلنس ــان عل ــى القي ــام بأعم ــال تتنافى
م ــع قوان ــن وآلي ــات املجتم ــع ،ويتح ـ ّـول م ــن
ْ
ـرم ،عوض ــا
حي ــث ي ـ
ـدري أو ال ي ــدري إ ُل ــى مج ـ ٍ
ّ
ع ــن التح ـ ّـول إل ــى فدائ ــي يداف ــع ع ــن مصي ــر
ُ
ّ
أمت ــه وبن ــاء مس ــتقبلها ،وم ــن هن ــا ،تصب ــح

ّ ُ
ـامية املتش ـ ّـد ّدة
الطري ــق إلى الجماعات اإلس ـ
مفتوح ــة عل ــى مصراعيه ــا.
■■■
ُ
الص ــورة قاتم ــة ،وال تمك ــن رؤي ــة الض ــوء في
آخ ــر النف ــق (،)light at the end of the tunnel
الوط ــن العر ًب ـ ّـي م ــن ًمحيط ــه إل ــى خليج ــه،
يعي ــش أزم ــة حقيقي ــة ف ــي جمي ــع مناح ــي
الحي ــاة ،والس ــؤال :ه ــل علين ــا االستس ــام
ّ
ّ
م ــن دون خ ــوض الح ــرب؟ ْأم يتحت ــم على كل
ْ
عرب ـ ّـي ش ــريف أن ُيناض ــل م ــن موقع ــه ألج ــل
ّ
ه ــذه ّ
ّ
األم ــة الت ــي قدم ــت الكثي ــر لإلنس ــانية
ف ــي غاب ــر العص ــور؟ بطبيع ــة الح ــال ،ال ب ــدّ
التقدمية واليس ـ ّ
ّ
ـارية
م ــن اس ــتنهاض الق ــوى
ّ
ّ
ّ
والوطني ــة والش ــيوعية وحت ــى
والقومي ــة
اإلس ـ ّ
ـامية ف ــي العال ــم العرب ـ ّـي ،وعل ــى الرغم
ـاف
م ــن التباي ــن ف ــي االجته ـ
ـادات واالخت ـ ّ
ف ــي املواق ــف ب ــن ه ــذه ّ
التي ــارات ،إال أن ــه
ُيمك ــن إيج ــاد القاس ــم املش ــترك األعظ ــم وهو
مصلح ــة ّ
ّ
العربية ُ
وس ـ ُـبل تحريرها من
األم ــة
ّ
ّ
اإلمبريالية
األنظم ــة املس ــتبدة ،املتحالفة مع
ُ
والصهيوني ــةّ .
ّ
ّ
العربي ــة تمل ــك الق ُدرات
األم ــة
ّ
والطاق ــات والخامات إلعالن الثورة املضادة
ّ
ّ
العربية ،التي تتس ــاوق
الرجعي ــة
عل ــى ق ــوى
ُ
الجدد ،أميركا
ـياطني
ـ
ش
ال
بلد
مع
مصالحها
ُ
وربيبته ــا إس ــرائيلّ ،
وربم ــا ،ونش ــدد عل ــى
ُ
ّ
مف ــردة ّ
ربم ــا ،لك ــي نوضح بأن م ــا كان ُيطلق
ْ
ّ
ّ
علي ــه الربي ــع العرب ــي يجّ ــب أن يتح ــول إل ــى
كي ـ ٍـد مرت ـ ٍـد ،خصوص ــا أن ــه كش ــف املس ــتور
وأس ــقط األقنع ــة ع ــن العدي ــد م ــن الق ــوى
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ّالحف ــاظ عل ــى «دوره ــا اإلقليمي» وم ــا تعتبر
أن ــه تأثيره ــا خ ــارج الحدود .نقله ــا االحتقان
إل ــى داخ ــل البيئة الكردية ال يمكنه خدمة هذا
ال ــدور ،ويس ــتحيل أيض ــا اعتب ــاره انتص ــارًا
له ــا ،إذ ق ــد يخ ــرج األم ــر ع ــن الس ــيطرة كم ــا
ح ــدث ف ــي س ــوريا وأماك ــن أخ ــرى ويتح ـ ّـول
إل ــى ك ــرة له ــب تح ــرق تركي ــا بكامله ــا وليس
املنطق ــة ذات الغالبية الكردية فحس ــب .وعلى
ّ
أي ح ــال ه ــذا لي ــس بجدي ــد عل ــى أردوغ ــان،
فسياس ــته من ــذ البداي ــة قائم ــة عل ــى أس ــاس
التالع ــب الق ـ ّـذر بفك ــرة الغالبي ــة واألقلي ــة.
ه ــو يعتب ــر أن ــه يمتل ــك غالبي ــة «سياس ــية»
(باألح ــرى غالبي ــة سياس ــية تس ــتخدم
الطائفي ــة االجتماعي ــة وتتالع ــب به ــا) تتي ــح
ل ــه فع ــل م ــا يش ــاء باملجتم ــع ،ويرف ــض ف ــي
الوق ــت ذات ــه اعتب ــار م ــا يح ــدث ف ــي املناط ــق
الكردي ــة تعبيـ ـرًا ع ــن إرادة األكثري ــة الش ــعبية
ّ
هن ــاك .ه ــذا التناقض جعله يس ــتخدم األقلية

كوباني تواجه نيابة
عن الجميع جحافل الغزو
الوهابي الجديد

ش ــأنها تقيي ــد االحتجاج ــات أكث ــر ومنعه ــا
م ــن أحداث التأثير املطل ــوب .في حاالت كهذه
ّ
تلج ــأ الس ــلطة إلى العام ــل الطائف ــي وتوظفه
ّ
املحتج ــن (مثلم ــا ح ــدث ف ــي
ف ــي مواجه ــة
س ــوريا م ــن جان ــب الطرف ــن والس ــعودية
والبحري ــن س ــابقًا) ،لك ــن ف ـ ّـي البيئ ــة الكردي ــة
املوج ــودة ف ــي تركي ــا يتع ــذر فع ــل ذل ــك نظـ ـرًا
لتح ـ ّـدر األك ــراد م ــن «مذه ــب» واح ــد ،وعلي ــه
لج ــأت الس ــلطة إل ــى حيل ــة قديم ــة  -جدي ــدة.
اس ــتخدمت نفوذه ــا لدى اإلس ــام السياس ــي
ّ
وعوض ــت بتحريك ــه ض ـ ّـد ح ــزب
الك ــردي،
«الش ــعوب الديمقراطي ــة» (أكب ــر األح ــزاب
الكردي ــة ف ــي تركي ــا وه ــو قري ــب م ــن عب ــد
الل ــه أوج ــان) الداع ــي لالحتجاج ــات ّع ــن
افتقاره ــا للعام ــل الطائف ــي ال ــذي يتغ ــذى
عل ــى االنقس ــامات العمودي ــة داخ ــل املجتم ــع.
كان اكتش ــافًا بالنس ــبة إل ـ ّـي أن اع ــرف بوجود
ح ــزب ف ــي تركي ــا اس ــمه «ح ــزب الل ــه» التركي،
وبإمكان ــي الج ــزم أنن ــي لم أس ــمع ب ــه من قبل،

ّ
وحت ــى ل ــو كان موج ــودًا بالفع ــل فم ــا ال ــذي
دع ــاه للظه ــور فج ــأة ،وف ــي لحظ ــة التضام ــن
القص ــوى الت ــي أبداه ــا أك ــراد تركي ــا م ــع
كوبان ــي وقضيته ــا؟!
ّ
اتض ــح الحق ــا ّأن القتل ــى الذي ــن س ــقطوا ّ
جراء
الصدام ــات م ــع الش ــرطة ل ــم يكون ــوا بكاملهم
م ــن األك ــراد املتضامن ــن م ــع كوبان ــي ،ب ــل
س ــقط منه ــم آخ ــرون ينتم ــون إل ــى األح ــزاب
اإلس ــامية الت ــي ّ
حركته ــا الس ــلطة ض ـ ّـد
ح ــزب «الش ــعوب الديمقراطي ــة» وقاعدت ــه
االجتماعي ــة .ول ــدى متابع ــة األح ــداث عل ــى
ّ
ّ
نح ــو أدق تب ـ ّـن ل ــي أن ه ــذا الحزب اإلس ــامي
يدي ــن بال ــوالء لح ــزب «العدال ــة والتنمي ــة»
الحاك ــم ويناصب األحزاب الكردية العلمانية
الع ــداء ،ال ب ــل يتعاط ــف م ــع «داع ــش» عل ــى
حس ــاب أبن ــاء جلدت ــه م ــن األك ــراد ف ــي
كوبان ــي! الفك ــرة بكامله ــا خطي ــرة ،وتوح ــي
ّ
ـأن الس ــلطة أصبح ــت مس ـ ّ
ـتعدة للتضحي ــة
بـ
«بالس ــلم االجتماعي» داخل تركيا في س ــبيل

ّ
ّ
العربي ــة،
بالقومي ــة
الت ــي كان ــت تتش ـ ّـدق
وبات ــت ف ــي ه ــذه األي ــام أحج ــار ف ــي طاول ــة
ن ــرد دول الخلي ــج العرب ـ ّـي ،الت ــي ال تنف ــك عن
ش ــراء الذم ــم ،بم ــا ف ــي ذل ــك املثقف ــن ،لتثبيت
املخط ــط الحق ــود والخس ــيس ض ـ ّـد الع ــرب
وص ــرف أنظاره ــم ع ــن الع ــدو الحقيق ـ ّـي،
وإي ــران أكبر مثال على ذل ــك .فهذه املجموعة
ُ
ّ
ـلوب ناع ـ ٍـم إقناعن ــا ب ــأن الع ــدو
ت ُح ــاول بأس ـ ٍ
ّ
املرع ــب ه ــو طه ــران ولي ــس الصهيوني ــة
ّ
واإلمبريالي ــة ،وح ــرف املس ــار به ــذه الطريقة
ّ
ْ
الصفيق ــة ي ــؤدي ،ش ــئنا أم أبين ــا ،إل ــى فقدان
ّ
التمس ــك بتحري ــر
البوصل ــة ،فعوض ــا ع ــن
فلس ــطني املغتصب ــة من ــذ أكث ــر م ــن  65عام ــا،
ن ــرى ّأن ه ــذه الق ــوى ،امل ـ ّ
ـزودة واملدج ّج ــة
ـف
بأم ــوال البت ــرو دوالر ،تعم ــل بش ـ
ـكل مكث ـ ٍ
لش ـ ّـد األنظ ــار نح ــو إي ــران «ال ٍش ـ ّ
ـيعية»!
وتهوي ــل الخط ــر الداه ــم م ــن الف ــرس ،وه ــذه
ّ
النظري ــة تج ــذب قطاع ــات ال ُيمك ــن التقلي ـ ّـل
ّ
ّ
ّ
ْ
منه ــا ،كم ــا ونوعًا من األمة العربي ــة ،أي أننا
أصبحن ــا ننظ ــر إل ــى إي ــران بمنظ ــار الع ــدو،
ّ
تمامًا كما تنظر إليها إس ــرائيل ،التي تحتل
أرضن ــا ،وتنته ــك عرضن ــا ،وتح ــرق األخضر
حد
والياب ــس،
وتقل ــع الحج ــر والش ــجر على ٍ
ّ
ـواء .كم ــا أن ح ــزب الل ــه اللبنان ـ ّـي ،ال ــذي
سـ ّ
م ــرغ أن ــف دول ــة االحت ــال ،ب ــات ُمس ــتهدفًا
م ــن الطاب ــور الس ــادس الثقاف ـ ّـي ،ووصل ــت
الوقاح ــة والصل ــف بأح ــد اإلعالمي ــن
ّ
ّ
ُ
حزب الل ُــه أخرج
«الج ـ ُـدد» إل ــى
التبج ــح ب ــأن ّ
ُ
نفس ــه م ــن مح ــور املقاومة ،ألنه ل ــم يقم بفعل

ّ
ّ
ّ
أي ش ــيء من أجل نص ــرة غزة ،التي تعرضت
ّ
لعملي ــة إب ــادة جماعية ه ــذا الصيف من قبل
دول ــة االحت ــال.
■■■
ّ
ّ
ّ
العربي ــة ليس ــت
الوح ــدة
ال ب ــد م ـ ْـن تأك ًي ــد أن ً
ْ
حلم ــا ،أو رغب ــة عارض ــة أو اضط ــرارًا ملواجه ــة
خط ــر م ــا ت ــزول أس ــباب الوح ــدة م ــع زوال ــه،
ّ
ّ
وحتمي ــة وواقع ،حيث
وإنم ــا الوح ــدة ضرورة
ّ
ّ
ّ
ّ
القومي ،وما
أنن ــا أم ــة عربية مكتملة التكوي ــن
ّ
ّ
ـبر وعلى
ّيؤث ــر ف ــي قطر عرب ــي يؤثر في كل ش ـ ٍ
ـبل من األمةّ ،وه ــذا الفهم واليقني يعطى
كل ش ـ ٍ
ُ ّ
للناص ـ ّ
ويفك ــر ويط ــرح
ـري أن ــه يبح ــث
مي ــزة
ً
حل ــوال م ــن منطل ــق قوم ـ ّـي ال إقليم ـ ّـي ،وال ب ـ ّـد
ّ
م ــن تأكي ــد أن املنطل ــق القوم ـ ّـي إل ــى الوح ــدة
ّ
العربي ــة موق ــف مناق ــض تمام ــا للمنطل ــق
ّ
اإلقليم ـ ّـي من حي ــث املضمون الفكري والس ــمة
ّ
العقائدي ــة والس ــلوك الحرك ـ ّـي ،وعلي ــه كان
ّ
عربي
القب ــول بالتدخ ــات األجنبي ــة ف ــي قط ــر
ورفض ــه ف ــي قط ــر آخ ــر ه ــو س ــلوك إقليم ـ ّـي
بح ــت ،والقب ــول بالتفري ــط ف ــي ّ
ّ
عربي
أي ش ــبر
ْأو ذرة ت ــراب م ــن أرض الوط ــن خيانة ،فاألرض
ليس ــت مل ــك جي ــلّ ،
وإنم ــا ه ــي تاري ــخ ومي ــراث
وحاض ــر ومس ــتقبل أجي ــال ،وفلس ــطني ه ــي
ج ــزء م ــن كام ــل الت ــراب العرب ـ ّـي وكل ش ــبر ف ــي
فلس ــطني ش ــهد ملحمة نضالية وارتوى ترابه
ّ
بدم ــاء ش ــهدائها ،وعلي ــه ،ف ــإن التفري ــط به ــذه
الثواب ّــت هو أكثر م ــن الخيانة العظمى بكثير،
ذل ــك أنه على س ــبيل الذك ــر ال الحصر ،ال يوجد
ْ
عل ــى ه ــذه البس ــيطة َم ــن ه ــو ُمخ ـ ّـول للتن ــازل

«السياس ــية» ف ــي دي ــار بك ــر وف ــان وماردي ــن
و ...ال ــخ ض ـ ّـد رغب ــة األكثري ــة الش ــعبية ف ــي
التضام ــن م ــع البقع ــة الجغرافي ــة الس ــورية
ّ
الت ــي يحاصره ــا جيش ــه ويس ــلط عليه ــا
بالوكال ــة عصاب ــات ومرتزق ــة «داع ــش» .ال
ّ
يعب ــر ه ــذا الس ــلوك ع ــن س ــلطة تع ــرف كي ــف
تتعام ــل م ــع مجتمعه ــا وتدي ــر تناقضات ــه،
وال يعك ــس اهتمام ــا م ــن ّ
أي ن ــوع بالحف ــاظ
عل ــى ال ــدور الذي حظيت ب ــه تركيا طيلة فترة
حك ــم أردوغ ــان .ح ــن ينهار جزء م ــن املجتمع
ويب ــدأ باالقتت ــال ال تع ــود الس ــلطة ق ــادرة
عل ــى ممارس ــة دوره ــا الخارج ــي واإلقليم ــي
كم ــا يج ــب ،وتنش ــغل كلي ــا بتف ــادي انهي ــار
األج ــزاء األخ ــرى م ــن مجتمعها .ه ــذا ما يجب
أن يش ــغل ب ــال أردوغ ــان اآلن قب ــل التفكي ــر
ف ــي كيفي ــة خن ــق كوبان ــي بالكام ــل ومن ــع
االحتجاج ــات املتعاطف ــة معه ــا م ــن التم ـ ّـدد
أكث ــر.

كوباني باقية ولو «سقطت»

قب ــل ّأي ــام كان الوض ــع ف ــي املدين ــة «يتقهق ــر»
أم ــام امل ـ ّـد الداعش ــي ،ول ــم يك ــن باإلم ــكان

ع ــن ّ
ّ
ـطيني،
أي ح ـ ٍـق م ــن ح ّق ــوق الش ــعب الفلس ـ
ّ
ّ
وف ــي مقدمته ــا ح ــق العودة ،ال ــذي نصت عليه
ّ
الش ـ ّ
الدولي ــة ،وال ــذي ال يس ــقط بالتق ــادم.
ـرعية
ّ
ّ
فالع ــودة أه ــم م ــن الدول ــة ،ومحم ــود عب ــاس،
ً
رئي ــس س ــلطة أوسلو-س ــتان ،لي ــس مخ ــوال
ً
ولي ــس ُمؤه ــا للتن ــازل ع ــن الع ــودة ،ال هو وال
ُ
ّ
الزم ــرة املحيطة له من «القيادة الفلس ــطينية».
■■■
ْ
لس ــنا بحاج ــةٍ إل ــى العواط ــف ،ب ــل نح ــن
ٍّ
بحاج ــةٍ ّ
ماس ــةٍ إل ــى دراس ــة األم ــور بش ــكل
ٍّ
علم ـ ٍّـي وعمل ــي ،واالنتق ــال من لع ــب الطاولة

لسنا بحاجة إلى العواطف
بل إلى دراسة األمور بشكل
علمي وعملي
ّ ُ ّ
إل ــى لع ــب الش ــطرنج ،كم ــا أنن ــا نح ــذر
م ــن أش ــباه اليس ــاريني الع ــربْ ،أو مثقف ــي
النيولبرالي ــة ،والذي ــن ُيمك ــن تس ــميتهم
بالطاب ــور الس ــادس الثقاف ـ ّـي ،الذي ــن
ّ
وي ّ
جيش ــون ُ
ُي ّ
جي ــرون كل طاقاتهم وأموالهم
ّ
املنهوب ــة م ــن الش ــعوب ،لتكريس حال ــة الذل
واله ــوان الت ــي تنه ــش جس ــد وعق ــل ّ
األم ــة
ّ
العربية ،في محاولةٍ بائس ــةٍ ويائس ــةٍ لخلق

ّ
توق ــع احتم ــاالت أفض ــل م ــن صموده ــا ّأيام ــا
قليل ــة .ف ــي ه ــذه الفت ــرة ح ــدث ش ــيء م ــا أقن ــع
التحال ــف االمبريال ــي بتغيير اس ــتراتيجيته.
ه ــذا الش ــيء ه ــو الق ـ ّـوة األس ــطورية الت ــي
أبداه ــا ش ــباب وش ــابات املدين ــة ف ــي مواجهة
«داع ــش» .كان ــت اس ــتراتيجية الوالي ــات
املتح ــدة وحلفائه ــا تعتمد على ترك «داعش»
يتم ـ ّـدد باتج ــاه املدين ــة واالكتف ــاء بتوجي ــه
ضرب ــات ّ
رمزي ــة ل ــه ،وس ــاعدت تركي ــا في دفع
ّ
ّ
التوج ــه إل ــى اإلمام عب ــر اإليح ــاء املتكرر
ه ــذا
ّ
للغ ــرب ب ــأن كوباني قاب قوس ــن أو أدنى من
الس ــقوط .ف ــي الحقيق ــة ل ــم يك ــن األم ــر به ــذه
الس ــهولة ،فــ»داع ــش» امتلك ــت األرجحي ــة
وتم ـ ّـددت عندم ــا كان ــت ّ
قواته ــا تق ــف خ ــارج
املدين ــة وتقص ــف األحي ــاء داخله ــا باملداف ــع
وراجم ــات الصواري ــخ والهاون ــات ،لكنه ــا
ّ
بمجرد الدخول إلى كوباني
فقدت األفضلي ــة
ّ
وأصبح ــت فرصه ــا ف ــي التق ــدم أو التراج ــع
«متس ــاوية» م ــع ف ــرص ّ
قوات حماية الش ــعب.
ّ
التغي ـ ّـر أضفى بعـ ـدًا جديدًا عل ــى املعركة
ه ــذا
وجع ــل الكف ــة تمي ــل ملصلح ــة أبن ــاء املنطق ــة
وبناته ــا الش ــجعان .هم يعرف ــون جغرافيتها
أكث ــر م ــن «داع ــش» ولديه ــم االس ــتعداد
ّ
للتضحي ــة بأرواحه ــم أكث ــر بكثي ــر م ــن ثل ــة
األوب ــاش الذي ــن ّ
يقدم ــون الخدم ــات املدفوع ــة
لتركي ــا وأردوغ ــان .ال يج ــب االس ــتهانة
به ــذا البع ــد إطالق ــا ،ال ب ــل يمك ــن التعوي ــل
علي ــه ف ــي األي ــام املقبل ــة الت ــي ستش ــهد عل ــى
األرج ــح مزيـ ـدًا م ــن التقهقر في صف ــوف ّ
قوات
ّ
«داع ــش» .ال يعن ــي ذل ــك بأن املقاوم ــة الكردية
ّ ّ
س ــتنتصر ،ولك ــن م ــن املؤك ــد أن املعرك ــة ف ــي
ّ
ظ ــل موازي ــن ق ــوى مختلفة س ــتطول وتصبح
مكلف ــة بالنس ــبة إل ــى «داع ــش» وداعميه ــا
ّ
ـيضطر التحالف
األت ــراك .ف ــي ه ــذه الحال ــة س ـ
االمبريال ــي بقي ــادة أمي ــركا إل ــى التس ــليم
ّ
باألم ــر الواق ــع والتراج ــع ع ــن املظل ــة الت ــي
ّ
يوفره ــا لألت ــراك وعمالئه ــم الوهابي ــن.
ّ
وه ــذه بح ــد ذاته ــا هزيم ــة ألردوغ ــان
ّ
ومخطط ــه الرام ــي إل ــى إس ــقاط كوبان ــي
بالحص ــار والغ ــزوات الوهابي ــة بعدم ــا عج ــز
ع ــن إس ــقاطها بالسياس ــة س ــابقًا .كوبان ــي
به ــذا املعن ــى ه ــي نم ــوذج يمك ــن االحت ــذاء به
دائم ــا .نموذج في الثورة والسياس ــة واإلدارة
الديمقراطي ــة التعددي ــة واملقاوم ــة .معه ــا
ّ
التحرري
وبه ــا يصب ــح للكالم ع ــن املضم ــون
للث ــورات طع ــم آخ ــر ،وال يع ــود مج ـ ّـرد ش ــعار
يتش ـ ّـدق ب ــه الراغب ــون ف ــي تحطي ــم البيئ ــات
االجتماعي ــة باس ــم الث ــورة.
* كاتب سوري

ّ
ّ
يتحول
العربي ،ال ــذي
العرب ـ ّـي الجديد ،ه ــذا
إلى أداة ّ
طيعةٍ بأيدي االس ــتعمار وزبانيته،
ّ ٍ
ّ
ُ
ويس ــلم بدونيت ــه وفوقي ــة الغ ــرب.
وه ـ ّـذا الطاب ــور الس ــادس الوضي ــع ،ال ــذي
يتلق ــى الدع ــم امل ـ ّ
ـادي الس ـ ّ
ـخي م ــن املحميات
ّ
ّ
األميركي ــة غي ــر الطبيعي ــة ف ــي الخلي ــج
العرب ـ ّـي ،يعم ــل ب ــدون كل ـ ٍـل ْأو مل ـ ٍـل عل ــى
ّ
ش ــراء الذم ــم ،ذل ــك أن ه ــذا ه ــو دوره اله ـ ّـدام
ّ
ف ــي تطبي ــق الخط ــة االس ــتعمارية القديم ــة-
ـط جدي ــد ْأو
الجدي ــدة ،بخل ــق ش ــرق أوس ـ ٍ
متج ــدد.
ّ
ع ــاوة عل ــى ذلك ،فإن فضائيات االس ــتعراب
ووس ــائل إع ــام النف ــط والكاز والغ ــاز ،تقوم
بنف ــث س ــمومها على م ــدار الس ــاعة إلحباط
عزيم ــة العرب ـ ّـي ،وه ــذه الوصف ــة :طاب ــور
ثقاف ـ ّـي س ــادس وإع ــام ُمس ــتعرب ف ــي زم ــن
ّ
العربي
العومل ــة ،يجع ــل م ــن مهمته ــم لخل ــق
ّ
الجدي ــد حس ــب ّمواصف ــات االس ــتعمار أق ــل
ّ
صعوب ــة ،ذل ــك أنه كما قال ليننيّ :ﺇﻥ ﺍﻤﻟﺜﻘﻔﻦﻴ
ﻫم ﺃﻗدﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻴﺎﻧﺔ ،ﻷنه ــم ﺃﻗدﺭ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ تبريره ــا.
ّ
ونختت ــم بالق ــول إن العرب ـ ّـي الجدي ــد
املطلوب ،اإلنس ــان العرب ـ ّـي الجديد املطلوب،
ّ
ـتراكي ال ــذي اش ــتغل
ه ــو اإلنس ــان االش ـ
علي ــه جيف ــارا ،ولي ــس اإلنس ــان اليه ـ ّ
ـودي
ال ــذي اش ــتغل علي ــه ب ــن غوري ــون ،وورثت ــه
الش ــرعيني وغي ـ ُـر الش ــرعيني م ــن ع ــرب
ُ
ومس ــتعربني.
وأع ــراب
* كاتب فلسطيني
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داعش وافغانستان؟
حياة الحويك عطية
«م ــا تـخــافــي يــا ري ـمــا خــالــك ه ــوي ال ـلــي اخـتــرع
راج ـ ــح» .رح ــم ال ـلــه الــرحــابـنــة ون ـصــري شمس
الدين ،فراجح الــذي اخترعوه ليختبئوا وراءه :
« اهال يا راجح الكذبة ياللي خلفا راح نتخبى»
لــم يـكــن ه ــذه امل ــرة كــذبــة شـبــه بــريـئــة ،وال غــوال
افتراضيا ،بل حقيقة واقعة حجمها بما يكفي
لتختبئ وراءه م ـب ــررات ع ــودة االم ـيــركــي الــى
املنطقة منقذا مقبوال ،بعدما خرج منها محتال
مــرفــوضــا .امــا الـنــاس ،الـنــاس الـلــي كــان «بدهم
ح ـكــايــة ،خــالــك اخـتــرعـلــن ح ـكــايــة» ،فـهــم فعال
كانوا بحاجة الى حكاية تفجر كبتهم ومظاملهم
وفقرهم وجهلهم ،وكل ما اختزنوه من بارود
على الصعيد الفردي والجمعي القومي.
واالن الى اين مع داعش ،ومع التحالف الدولي؟
ثمة مــآالن ،االول يقود اليه استشراف تجربة
مشابهة مع الواليات املتحدة .والثاني يتناقض
م ــع االول ب ـس ـبــب اخـ ـت ــاف ب ـع ــض امل ـع ـط ـيــات
ويؤشر الى تجربة ثانية.
االول م ــن اف ـغ ــان ـس ـت ــان :ل ـق ــد خ ـل ـقــت ال ــوالي ــات
امل ـت ـحــدة طــال ـبــان مل ـحــاربــة االت ـح ــاد الـســوفـيــاتــي،
كــي ال تسمح لــه بالهيمنة على «سقف العالم»،
بكونه سقف اسيا املقبلة بقوة .وعندما انتهت
الكتلة االشتراكية ،تركت طالبان ترتكب اغرب
املمارسات واكثرها همجية ،بجهل ذاتي مقترن

ربما باختراقات موجهة .ولم يكن على االعالم
الـغــربــي اال ان يـســوق بـكــل مــا يتقنه مــن فنون
للصور الهمجية الـتــي تقترف فــي افغانستان
(وتشبه مــا يحصل االن فــي داع ــش مــن تدمير
االثـ ـ ــار واالضـ ــرحـ ــة واملـ ـم ــارس ــات ض ــد ال ـن ـســاء
واملوسيقى الــى اخ ــره) الــى ان ج ــاءت تفجيرات
 11سبتمبر أيلول ،فاكملت الجو املطلوب للتدخل
العسكري االميركي املباشر بقبول دولي .تدخل
لم يطل فقط افغانستان ،بل العراق ايضا .وفيه

ال يحتاج األمر الى
القضاء على داعش
واجتثاثها ،بل الى مجرد
تحجيمها كما يقول
األميركي
اسـتـقــرت واشـنـطــن عـلــى ع ــرش الـنـظــام الـعــاملــي
الجديد.
املحللون كانوا ينتظرون هــذه املــرة شيئا يشبه
 11سبتمبر ،ولكن يبدو ان االمور كانت ناضجة
ومنهكة ،وك ــان التهديد قريبا ومحققا ،بحيث
لم تحتج الى اكثر من ذبح الصحافي االميركي
فولي وبعض األكسسوارات االعالمية املرعبة.

ملصلحة مــن س ــارت كــل مـجــريــات عمل داعــش
وغـيــرهــا مــن التنظيمات الـتــي ال تختلف عنها
بشيء؟ وملاذا الرقة ودير الزور واملوصل وسد
الـفــرات ،والتوجه نحو كــركــوك وبيجي؟ وملــاذا
ام ـتــدت املـعــركــة لتستهدف لـبـنــان ،وم ــن البقاع
ت ـح ــدي ــدا ،ال م ــن ط ــراب ـل ــس ،ح ـيــث ت ـب ــدو املـهـمــة
اسهل؟
فرض اوباما شروطه على الحكومة العراقية
الـجــديــدة .عقد مؤتمر جــدة وانـضــم اليه حتى
وزير خارجية لبنان .استبعدت روسيا وايران
وال ـص ــن وحـلـفــاؤهـمــا االصـ ـغ ــر .بــاخـتـصــار،
هكذا تحقق داعــش الوباما استدراك ما كادت
واشنطن تخسره على املستوى االستراتيجي
الــدولــي ،مــا لــم يستطعه حتى االن فــي سوريا،
وما اضطر للتراجع عنه في العراق ،الذي خرج
مــن الـفـصــل ال ـســابــع لـيـعــود فـيــدخـلــه محفوفا
بالعرب .وال يقولن قائل ان قطر تدعم النصرة
ضد داعــش (فكان واخواتها تتماثل في الرفع
وال ـن ـصــب) وال ـقــواعــد االمـيــركـيــة هــي هــي على
االرض ،وفي العقول لدى كل الداعمني.
على املقلب االخــر مــن الخريطة ،طلبت االدارة
االميركية من الجزائر منحها قاعدتني جويتني
استراتيجيتني ملحاربة االرهاب اآلتي من ليبيا،
وهناك معلومات عن طلبات موجهة إلى الجيش
املـصــري بالتدخل على ال ـحــدود الليبية ،وهــذا
مــا بحثه السيسي مــع بوتفليقة ل ــدى زيــارتــه

االخيرة للجزائر .فماذا سيطلب من لبنان غدا؟
ومــن الـعــراق؟ ومــن ســوريــا؟ ومــن اليمن ،حيث
سـجــل الـحــوثـيــون ضــربــة نــاجـحــة فــي حساب
اي ــران؟ هــل هناك افضل مــن هــذا السيف الــذي
ُ
تصلته واشنطن واملوساد على رؤوس العرب؟
وفي وجه ايــران؟ وحتى روسيا ،بحيث تكسر
كل ما انجزته االخيرة ومعسكرها على صعيد
العودة الى التعددية القطبية والتوازن الدوليني،
فيما كان واضحا من تركيز كيري على عبارة:
بقيادة الواليات املتحدة وتاكيدا لزعامتها؟
ّ
وهل اســوا من املعادلة املطروحة :إما هــذا ،وال
فاالرهاب والذبح؟
ال ي ـح ـت ــاج االم ـ ـ ــر ال ـ ــى الـ ـقـ ـض ــاء ع ـل ــى داعـ ــش
واجـتـثــاثـهــا ،بــل ال ــى م ـجــرد تحجيمها – كما
يقول االميركي .فما معنى التحجيم؟ ان تبقى
قائمة ربما في مناطق نفوذها الحالي دون ان
تكون دولة ،على نحو يؤمن استمرار الفوضى،
بل وتناميها أيضًا وخلق تعاطف شعبي على
كامل االرض العربية مع داعش املعتدى عليها
ام ـيــرك ـيــا ،عـلــى م ــدى س ـن ــوات كــافـيــة لتحقيق
اهداف ستراتيجية :النفط واملاء .عصب املعركة
وهدفها االقتصادي! حماية اسرائيل ،وكسب
الجولة التفاوضية مع ايــران ملصلحة الواليات
امل ـت ـحــدة واس ــرائ ـي ــل ،واس ـت ـك ـمــال املــواج ـهــة مع
املحور املنتهي في روسيا ،وصوال الى منع قيام
اي محور يهدد زعامة واشنطن.

جوليا :نص ال بد من كتابته
محمد شهاب
ال ـك ـتــابــة ع ــن جــول ـيــا ت ـع ـتــري ـهــا م ـح ــاذي ــر ع ــدة،
أهمها أنــه ينبغي احـتــرام خيارها ،الــذي كررته
ف ــي حـفـلـتـهــا األخـ ـي ــرة ،ب ــأن تـسـتـغـنــي بــالـغـنــاء
عــن ال ـكــام ،وهــي الـتــي تجنبت الــدخــول فــي أي
سجاالت منذ بداية مشوارها الفني ،وحرصت
على عــدم الــدخــول فــي ساحة التكهنات بشأن
مقاصد أغانيها.
قيل إن «أشــرف الناس» نحتت كلماتها للسيد
حـســن نـصــر ال ـلــه ،وإن «ط ــل وشـ ـ ّـرف» كرست
نغماتها للرئيس ميشال عون ،أو أن األغنيتني
مـعــا لــزوجـهــا الــوزيــر إل ـيــاس بــوصـعــب ،لـكــن ال
تأكيدات بهذا الشأن :أغاني جوليا مهداة إلى كل
أحد يشكل مصداقًا ملضامينها .بيد أن جوليا
ال تخفي محبتها للسيد ،وال للعماد .في عالم
جوليا تـنــوع فــي اإلط ــار اإلنـســانــي الطبيعي ،ال
يضر وح ــدة الــوطــن وال محبة اإلن ـســان ألخيه
اإلنسان.
ف ــي عــالــم جــول ـيــا ،يـحـتــرم اإلن ـس ــان ل ــذات ــه ،فهو
قيمة في حد نفسه ،ال بناء على طائفته ،وحقه
فــي حــريــة االعـتـقــاد مـصــون مــع ســائــر الحقوق
الطبيعية األخ ــرى .قدمت جوليا نموذجًا الفتًا
للعلمانية املــؤم ـنــة ،الـتــي تعلي مــن ش ــأن الــديــن
وتحاصر الطائفية ،إحقاقًا إلنذار جبران خليل
جـبــران بالويل لــأمــة الـتــي تكثر فيها الطوائف
ّ
وي ـق ــل فـيـهــا ال ــدي ــن .ط ــرح ــت جــول ـيــا ف ــي أل ـبــوم
«م ـي ــادك» أجـمــل وأص ــدق مـمــا قــدمــه كثير من
ّ
ّ
املرنمني واملرنمات املحترفني.
حفلتها األخيرة جاءت مع سقوط الشهيد الثاني
من العسكريني املخطوفني ،ليضاف إلى الشهداء
املغدورين ،وانقطاع أخبار باقي الجنود ،فكان

السؤال املزمن يطرح نفسه مجددًا :هل ينبغي
أن تـقــام حـفــات فــي ظــل هــذا الــوضــع؟ يحاجج
كـثـيــرون بــأنــه واق ــع عــربــي متلبد بـغـيــوم املــوت
واملــآســي لــم ت ـغــادره منذ عـقــود ،ومــا مــن وضع
استثنائي.
الــواقــع ّأن لــدى جوليا  -وقليلني غيرها فقط -
يطرح جــواب الـســؤال املــزمــن ،فهي تغني داخــل
القضية وهــواجــس ال ـنــاس ،ال خــارجـهــا ،عندما
تغني للحب واملقاومة والحياة ،وترفع الصوت
رفضًا للموت.
هــي التي ردد املـقـهــورون فــي الثمانينيات ،أيــام

كيف إلنسان أن
يجمع في نص واحد حديثًا
عن جوليا وعن طيور
الظالم؟
تلويث غــربــان امل ــوت الصهيوني ألرض لبنان،
أغـنـيـتـهــا «غ ــاب ــت ش ـمــس الـ ـح ــق» ،ف ــأخ ــذوا من
كلماتها ج ــذوة الــرفــض وشـعــاع األم ــل ،وحسم
الخيار بأن شهادة الكرام أفضل من عيش اللئام.
كيف إلنـســان أن يجمع فــي نــص واح ــد حديثًا
عن جوليا وعن طيور الظالم؟ لكنه زمن داعشي
ّ
ّ
يحتم ذلك ،كما حتم باألمس الزمن اإلسرائيلي
جمعًا في الحديث عنها وعن غربان موته .وكال
الــزم ـنــن وق ــت مـسـتـقـطــع م ــن ال ـت ــاري ــخ لـسـيــادة
عنصرية في اإلقليم.
ف ــي زمـ ــن ال ـق ـتــل الـ ـع ــام واإلجـ ـ ـ ــرام امل ـس ـت ـشــري،
وال ـح ـقــد امل ـق ـيــم وال ـب ـشــاعــة ال ــواس ـع ــة والـتـفــرقــة

العنصرية ،تقدم جوليا رسالة إيمان وحب وأمل
أكيد بالنصر.
يــوم  2أي ــار  ،1945يــوم سـقــوط بــرلــن والـنــازيــة،
ح ـم ــل ال ـ ـ ـ ــروس امل ـق ــات ـل ــة مـ ــاريـ ــا ل ـي ـم ـن ـس ـكــايــا،
بحضورها الرقيق إلى قبالة بوابة براندنبورغ،
رم ــز ال ـعــاص ـمــة األمل ــان ـي ــة ،أس ـفــل الــراي ـخ ـس ـتــاغ،
مبنى برملان الرايخ ،لتنظم سير املركبات وسط
برلني ،وتخلد بصورها ذكرى ما يسميه الروس
«النصر العظيم في الحرب الوطنية العظمى».
أراد الروس تسجيل رمزية حضارية ترفع الحرب
م ــن مــرت ـبــة ال ـع ـنــف الـ ـس ــاذج إل ــى م ـقــام امل ـقــاومــة
اإلنسانية ،حيث املدنية قائمة ،والثقافة حاضرة،
وموقع الفن مصون ،وقيمة النظام محفوظة.
للروس تــراث عريق في هــذا املضمار ،كاتيوشا
ليست بــاألصــل اسمًا لـصــاروخ ،بــل اســم ألغنية
بديعة تفيض حبًا لوطن وإلنسان ،أطلق اسمها
على الصاروخ في ما بعد.
«يــومــا م ــا» ،سنحمل الـسـيــدة جــولـيــا فــي هــودج
النصر إلى قلب فلسطني ،لتنظم مواكب العشاق
إلــى املسجد األقصى وكنيسة املهد وقبر داود،
مسلمني ال دواعــش ،ومسيحيني ال متصهينني،
ويهودًا ال صهاينة.
يومها ،ستكون املقاومة قد فرغت من العبور إلى
الجليل ومن تحرير فلسطني ،وستكون الجيوش
العربية قد استراحت من إطــاق نيران لم ترحم
جموع اإلرهابيني التكفيريني ،الذين يشربون مع
الصهاينة من ضرع العنصرية نفسه.
يــوم ـهــا ،سـتـكــون ن ــون امل ــوص ــل ق ــد أن ـهــت رحـلــة
تهجيرها ،وعــادت إلــى نينوى ،وانقلبت إلــى قبة
شاهقة يـطــاول أعــاهــا عـنــان الـسـمــاء ،وينغرس
طرفاها في عمق األرض ،بقوة رسوخ أهلها في
هذا الوطن .أما نقطتها فتغوص عميقًا في ترابه،

بحثًا عن رفــات األحبة الذين تعاقب الـغــزاة على
أرضهم ،ولكنهم لم يرحلوا.
يومها ،سيعود مقام النبي يونس ،ذي النون ،كما
كــان شامخًا فــي أرض نـيـنــوى ،يستقبل ال ــزوار
ّ
املحبني.
يومها ،سيكون خيار آمرلي الصامدة في املقاومة
قد تكرس عقيدة قتالية بوجه اإلرهاب ،واستطاع
تحقيق وعد الشهيد يحيى عدنان شغري بمحو
ّ
كـيــانــه ،وخــلــد ذك ــر الـشـهـيــدة أمـيــة الـجـبــوري أبــد
الدهر.
ي ــوم ـه ــا ،س ـت ـكــون الـ ـع ــودة ق ــد تـحـقـقــت ل ـيــزيــدي
س ـن ـجــار ،والـ ـع ــدل ق ــد أق ـي ــم ملـ ـغ ــدوري سـبــايـكــر،
والحصار قد رفع عن حلب الجريحة ،وتحققت
الـقــوة لــأمــة ،وشــاعــت املحبة بــن الـنــاس ،بفضل
ثورة شعب بالدي الحقيقية.
يومها ،ستكون الثورة األصلية قد قامت ،جامعة
بني تحرر الوطن وحرية (يتنفسها) املواطن .في
الـغــد األح ـلــى ،حــن نمضي ونـنـتـصــر ،لــن تكون
ه ـنــاك ديـكـتــاتــوريــة ت ـتــرك ح ــال حـفـظـهــا لطريق
مـقــاومــة املـحـتــل ،مـســاحــات هامشية ينمو فيها
الفساد مع التطرف ،ويطيح في اليوم التالي قلعة
املمانعة من الداخل.
يومها ،لن تناقض حرية املواطن تحرر الوطن ،بل
ستكون واحدة من أهم لوازمه.
تقدم السيدة جوليا للمقاومة رصيدًا فنيًا ال غنى
ً
عنه ،وللناس أمال في زمن اليأس ال تعويض عنه.
كان ناهض حتر قد تحدث في هذه الجريدة عن
«محبة مسلحة» لها أقنومان :فيروز ونصر الله.
تــرى جوليا أن فـيــروز ملكة ال يوضع بجوارها
ف ـنــان آخ ــر .لـكــن تـحــت هــذيــن األق ـنــومــن ،يجدر
وضــع أقـنــوم ثــالــث اسـمــه جوليا ،هــذا كــام ال بد
من قوله.

العالم 13

االثنين  13تشرين األول  2014العدد 2417

الحدث

«كوباني»
«حصان طروادة» السياسة التركية
صحيح أن ال ـحــراك ال ـكــردي فــي الـشــرق األوســط
يتهدد دولــة مثل تركيا ،ربطًا بما يحدث في
«كوباني» ،لكن أنقرة باتت على أعتاب التأكيد
أنها بوابة الغربيين إلــى دول المشرق العربي،
وأن أي حراك ،مهما كانت صيغه ،يجب أن يحترم
موقعها .هذا ما قد تبينه األيام القليلة المقبلة
أي ــام مـقـبـلــة حــاسـمــة م ــن امل ـف ـتــرض أن
تــؤكــد خاللها تركيا أنـهــا نجحت في
خلط أوراق «الـتـحــالــف الــدولــي» وفق
ص ـي ـغــة ت ـت ـن ــاس ــب ورؤاهـ ـ ـ ـ ــا ،بـطــريـقــة
ق ــد تـعـيــد ط ــرح أس ـئ ـلــة ح ــول ال ــري ــادة
اإلق ـل ـي ـم ـيــة ال ـس ـعــوديــة ل ــ»ال ـت ـحــالــف».
وأك ــد ال ـح ــراك الــدب ـلــومــاســي املـتـفــاعــل
بــن أن ـقــرة وواشـنـطــن خ ــال األسـبــوع
املاضي هذا التوجه ،األمر الذي ترافق
م ــع س ـيــل م ــن ال ـت ـصــري ـحــات الـتــركـيــة
ـ أعــاهــا جــاء مــن الــرئـيــس رجــب طيب
أردوغـ ـ ــان ـ وال ـت ــي هــدفــت أس ــاس ــا إلــى
الـ ـفـ ـص ــل بـ ــن «إرهـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــن»« :داعـ ـ ـ ــش»
و«حزب العمال الكردستاني».
وب ـ ـعـ ــد اخ ـ ـت ـ ـتـ ــام م ـن ـس ــق «الـ ـتـ ـح ــال ــف
ال ــدول ــي» ،ج ــون آل ــن ،بــرفـقــة مـســاعــده،
بـ ــريـ ــت مـ ــاك ـ ـغـ ــورك ،زي ـ ـ ـ ــارة اس ـت ـم ــرت
ي ــوم ــن ألنـ ـق ــرة ،ال ـت ـق ـيــا خــال ـهــا ق ــادة
مـ ـ ــن «امل ـ ـ ـعـ ـ ــارضـ ـ ــة الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري ـ ـ ــة» ،جـ ــاء
ً
الـكــام األمـيــركــي متبدال حـيــال موقف
السلطات التركية مــن «الـتـحــالــف» ،إذ
أكدت املتحدثة باسم وزارة الخارجية،
مــاري هــارف ،ان املحادثات االميركية
مع رئيس الــوزراء التركي ،احمد داود
اوغـ ـ ـل ـ ــو ،ومـ ـ ــع مـ ـس ــؤول ــن ع ـس ـكــريــن
حققت «تقدما».
وتزامنت زيــارة املسؤولني األميركيني
م ــع ج ــول ــة أم ـيــرك ـيــة مل ــدي ــر امل ـخــابــرات
الـتــركــي ،حـقــان ف ـيــدان ،أج ــرى خاللها
م ـحــادثــات مــع نــائــب وزي ــر الـخــارجـيــة
االم ـ ـيـ ــركـ ــي ،ول ـ ـيـ ــام بـ ـي ــرن ــز ،حـسـبـمــا
ص ــرح ــت ب ــه م ـت ـحــدثــة ب ــاس ــم الـ ـ ــوزارة
ل ــوك ــال ــة «ف ــران ــس بـ ـ ــرس» .ك ـمــا الـتـقــى
ف ـ ـيـ ــدان ك ـب ـي ــرة م ـس ـت ـش ــاري ال ــرئ ـي ــس
االم ـ ـيـ ــركـ ــي ،ب ـ ـ ــاراك اوب ـ ــام ـ ــا ،ل ـش ــؤون
«م ـكــاف ـحــة االرهـ ـ ـ ـ ــاب» ،ل ـي ــزا مــونــاكــو،
«مل ـن ــاق ـش ــة وسـ ــائـ ــل ت ـع ــزي ــز ال ـت ـع ــاون
ال ــوث ـي ــق اصـ ــا ف ــي م ـكــاف ـحــة االره ـ ــاب
وتحقيق دمــج اكـبــر لـلـقــدرات الفريدة
ل ـت ــرك ـي ــا فـ ــي ال ـت ـح ــال ــف الـ ــدولـ ــي ضــد
تنظيم الدولة االسالمية» .وقال البيت
االبيض ،في بيان ،ان موناكو «عبرت

عن تقديرها» لدعم تركيا وشددت على
«اهمية تسريع املساعدة التركية» .كما
شددت موناكو على «الحاجة الى بناء
قدرات قوات االمن العراقية واملعارضة
السورية املعتدلة بسرعة أكبر».
بدوره ،كان كالم وزير الدفاع األميركي،
ت ـش ــاك ه ــاغ ــل ،واضـ ـح ــا .ف ـقــد أكـ ــد فــي
نـهــايــة األس ـبــوع املــاضــي أن املـســاعــدة
العسكرية الرئيسية الـتــي ستطلبها
ب ـ ــاده م ــن ت ــرك ـي ــا ف ــي إط ـ ــار هـجـمــات
«ال ـت ـح ــال ــف الـ ــدولـ ــي» ،ه ــي اس ـت ـخــدام
«ق ـ ـ ــاع ـ ـ ــدة إن ـ ـج ـ ـيـ ــرل ـ ـيـ ــك» الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة
املــوجــودة فــي واليــة أضـنــة الجنوبية.
وأشــار كذلك إلــى أنــه «سيتم التوصل

طهران تشير إلى
تركيا بتاريخهما الطويل
منعًا لـ«نفوذ األجانب»

تصاعد اللهجة اإليرانية
أخذت الدبلوماسية اإليرانية منحى تصاعديًا خالل األيام األخيرة حيال املخططات التركية ،ومن خلفها الغربية .الكالم
األبرز كان قد جاء على لسان مساعد وزير الخارجية ،حسني أمير عبداللهيان ،حني أكد إجراء مباحثات مع الحكومة
التركية لحل االزمة في «كوباني» ،الفتًا الى أن طهران حذرت الحكومة التركية من أي وجود عسكري بري في سوريا.
وأضاف في حينه أن «املباحثات مع أصدقائنا االتراك قائمة ونحن نعتقد أن هذا البلد بإمكانه أن يلعب دورًا أكبر لعودة
الالجئني السوريني الى موطنهم».
وأردف الدبلوماسي اإليراني حديثه بالقول إن «أي عمل خبيث وأسلوب خاص بذريعة مكافحة داعش والذي من شأنه
أن يؤدي الى تغيير جذري في سوريا سيرتب على التحالف وأميركا والصهاينة عواقب وخيمة» ،محذرًا من أن حدوث
التغيير السياسي في سوريا تترتب عليه تبعات كثيرة .وقال «لقد قمنا بنقل هذه الرسالة بصورة جيدة الى أميركا ،وإذا
كان من املقرر أن تجري سياسة تغيير النظام السوري عبر أداة مكافحة االرهاب ،فإن الكيان الصهيوني سوف ال ينعم
باألمن».
وحذر كذلك ّ من أن أي تغيير في الغاية من «مكافحة اإلرهاب» سيخلق ظروفًا للمسؤولني األميركيني و«الكيان الصهيوني»
ال يمكن توقعها.
(األخبار)

إل ــى ات ـفــاق مــن أج ــل ت ـعــاون تــركـيــا في
تـ ــدريـ ــب ال ـ ـقـ ــوى الـ ـس ــوري ــة امل ـع ـت ــدل ــة،
وإم ـ ـ ــداده ـ ـ ــا بـ ــامل ـ ـعـ ــدات واألس ـ ـل ـ ـحـ ــة».
وأفـ ـ ـ ــاد ه ــاغ ــل ب ـ ــأن املـ ـب ــاحـ ـث ــات ال ـتــي
جــرت بــن مـســؤولــن أميركيني وقــادة
أت ـ ــراك ت ـطــرقــت إل ــى مـنــاقـشــة ك ــل هــذه
امل ـ ــوض ـ ــوع ـ ــات ،م ــوضـ ـح ــا أن «هـ ـن ــاك
إمكانات عسكرية لدى تركيا قد تكون
مفيدة في الحرب على مسلحي الدولة
اإلسالمية».
في غضون ذلك ،فإن اجتماعًا حساسًا
ومفصليًا سيعقده القادة العسكريون
ف ــي ال ـ ـ ــدول املـ ـش ــارك ــة ف ــي «ال ـت ـحــالــف
الــدولــي» فــي «قــاعــدة ان ــدروز» الجوية
قرب واشنطن خالل األسبوع الحالي،
لكن لن يحضره رئيس أركــان الجيش
التركي ،الجنرال نجدت أوزل .وبرغم
ذلك ،فإن بيانًا صدر ،أول من أمس ،عن
رئــاســة أرك ــان الجيش الـتــركــي أوضــح
أن ع ــدم تمكن نـجــدت أوزل مــن تلبية
االجتماع الذي يعقده
الدعوة لحضور
ٍ
ن ـظ ـيــره األم ـي ــرك ــي ،م ــارت ــن ديـمـبـســي،
قد تم تفسيره «بشكل خاطئ» .ولفت
ال ـب ـيــان إل ــى أن «الـتـعـلـيـقــات ال ـت ــي تم
إبداؤها حول املوضوع غير صحيحة،
وأن رئـ ـي ــس األرك ـ ـ ـ ــان الـ ـت ــرك ــي أج ــرى
ً
ات ـصــاال هاتفيًا مــع نظيره األمـيــركــي،
وضــح خالله أسـبــاب عــدم قــدرتــه على
امل ـش ــارك ــة ف ــي االجـ ـتـ ـم ــاع ،ك ـمــا ت ـبــادل
ال ـجــان ـبــان وج ـهــات الـنـظــر ح ـيــال آخــر
املستجدات ،وتم االتفاق على مشاركة
رئ ـ ـيـ ــس غـ ــرفـ ــة ال ـع ـم ـل ـي ــات فـ ــي هـيـئــة
األرك ــان التركية (أردال اوزتـ ــورك) في
االجتماع املذكور».
عمومًا ،من غير املعروف وجهة الدور
التركي بشكله النهائي ،لكن اإلشارات
األولـ ــى أطـلـقـهــا داوود أوغ ـل ــو ،أم ــس،
حني دعا الى تعزيز القدرات العسكرية
«لـ ـلـ ـمـ ـع ــارض ــة املـ ـعـ ـت ــدل ــة» الـ ـس ــوري ــة
بغية جعلها «قــوة ثالثة» بني النظام
السوري و»داعش» ،في وقت تأتي فيه
مجمل الـتـطــورات على خلفية املعارك
الدائرة في مدينة عني العرب (كوباني)
السورية ،التي من دون أدنى شك باتت
ت ـش ـكــل «حـ ـص ــان ط ـ ـ ـ ــروادة» لـسـيــاســة
تركيا ،وخصوصًا أن سقوطها سيمثل
ضربة قاسية لـ»جهود» واشنطن.

وقــال وزيــر الخارجية التركي ،مولود
جـ ـ ــاويـ ـ ــش أوغـ ـ ـ ـل ـ ـ ــو ،إن ان ـ ـ ـشـ ـ ــاء م ـمــر
لــأسـلـحــة وامل ـقــات ـلــن ال ــى «كــوبــانــي»
أمر غير واقعي ،مضيفًا ،حني سئل إن
كانت تركيا سترسل قوات« ،إذا كانت
توجد أي استراتيجية مشتركة متفق
عليها فستنظر تركيا جديًا في تنفيذ
هذه االستراتيجية مع الحلفاء والدول
الصديقة».
وفـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،بـ ـ ــدأت الــدب ـلــومــاس ـيــة
ال ـتــرك ـيــة ت ـفـ ّـعــل أوراقـ ـه ــا بـشـكــل يـبـ ّـن
سرعة التطورات ،إذ كان الفتًا االتصال
الـهــاتـفــي ال ــذي أج ـ ــراه ،أول م ــن أم ــس،
ال ــرئ ـي ــس ال ـت ــرك ــي ب ـن ـظ ـيــره ال ــروس ــي،
فــادي ـم ـيــر ب ــوت ــن ،وب ـح ــث «األخـ ـط ــار
الناتجة من تنظيم الدولة اإلسالمية».
ونقلت صحيفة «يني شفق» التركية
ع ـ ــن «مـ ـ ـص ـ ــادر م ـط ـل ـع ــة ف ـ ــي رئ ــاس ــة
ال ـج ـم ـهــوريــة ال ـت ــرك ـي ــة» ،أن أردوغـ ـ ــان
«أوضـ ــح أن تــركـيــا تــرفــض كــل أشـكــال
اإلره ــاب ،وأنها دولــة كافحت األنظمة
اإلرهابية املختلفة مثل منظمة بي كا
كا ،وتنظيم داعش اإلرهابيني».
الالفت ضمن كل ذلك ،تمثل في ما قاله
املفكر الفرنسي اإلشكالي ،برنار هنري
ليفي ،عن أنــه اذا تركت تركيا «مدينة
(عني العرب) كوباني السورية تسقط
فــي اي ــدي داع ــش ،فــانــه سيتعني طــرح
مسالة انتمائها الى الحلف االطلسي».
على مقلب آخر ،ما زالت طهران تراقب
عــن كـثــب ال ـح ــراك ال ـتــركــي .فـبـعــد كــام
الخارجية اإليرانية ،األسبوع املاضي،
ب ـ ـ ــرز ،ي ـ ــوم أم ـ ـ ــس ،ح ــدي ــث ع ـل ــي أك ـبــر
واليـتــي ،وهــو رئـيــس مــركــز الــدراســات
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ملـ ـجـ ـم ــع ت ـش ـخ ـيــص
مصلحة النظام .وأشار واليتي ،خالل
استقباله رئـيــس مــؤسـســة الــدراســات
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة اآلس ـي ــوي ــة ف ــي تــركـيــا
(ت ــاس ــام) ،سـلـيـمــان ســن س ــوه ،ال ــى أن
«ال ــوض ــع فــي منطقة ال ـشــرق األوس ــط
وشـ ـم ــال أف ــري ـق ـي ــا ي ـب ـعــث ع ـل ــي الـقـلــق
الشديد» ،الفتًا إلى «ضرورة الحيلولة
دون الـ ـت ــدخ ــات األج ـن ـب ـي ــة ف ــي ه ــذه
املنطقة» .وأكد في الوقت ذاته أن «إيران
وتركيا بإمكانهما الحيلولة دون نفوذ
األجانب نظرًا الى تاريخهما الطويل».
(األخبار)

دالالت كبيرة
تحملها متابعة
األكراد لتطورات
كوباني من
قراهم التركية
المحاذية
(أ ف ب)
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سوريا

سرية
تتكشف مفاجآت كتاب «دروب دمشق» الفرنسي الصادر منذ أيام،
تقرير بدأت
ّ
ّ
ولعل أبرزها وقائع وتفاصيل ّ
عن كيفية إجبار الرئاسة الفرنسية السلك الدبلوماسي واالستخبارات على االنصياع لقرار سياسي بإسقاط األسد:
هكذا ُع ّدلت تقاريرنا حول قوة النظام و«الكيميائي»

«دروب دمشق»« :اإلليزيه» تالعب بتقارير الكيــم
إعداد صباح أيوب
يـكـشــف ال ـك ـت ــاب الـ ـص ــادر ف ــي بــاريــس
م ـن ــذ أي ـ ـ ــام بـ ـعـ ـن ــوان «دروب دم ـش ــق،
امل ـلــف األسـ ــود لـلـعــاقــات الـفــرنـسـيــة –
الـ ـس ــوري ــة» لـلـصـحــافـيــن الـفــرنـسـيــن
ج ــورج مــالـبــرونــو وكريستيان شينو
الـكـثـيــر مــن املـعـلــومــات ح ــول كــوالـيــس
ال ـع ــاق ــات ب ــن ب ــاري ــس ودمـ ـش ــق منذ
نحو أربـعــن عــامــا .الـكـتــاب ـ التحقيق
ي ـت ـض ـ ّـم ــن م ـع ـل ــوم ــات ومـ ـق ــاب ــات مــع
ش ـخ ـص ـيــات م ـع ـنـ ّـيــة بــامل ـلــف ال ـس ــوري
ـواك ـبــة لــه مـنــذ بــدايــة الثمانينيات
ومـ ِ
حتى يومنا هــذا .الـلـقــاءات الرئاسية،
وامل ــواجـ ـه ــات ال ـس ـيــاس ـيــة وال ــدم ــوي ــة،
والتوتر الدبلوماسي كما فترات «شهر
ال ـع ـس ــل» وال ـت ـن ـس ـيــق األمـ ـن ــي ال ـس ـ ّـري
ب ــن ال ـع ــاص ـم ـت ــن ...ي ـت ـن ــاول «دروب
دم ـش ــق» امل ـل ـفــات «الـ ـس ــوداء» وغـيــرهــا
من التي طبعت عالقة وصفت بـ«شبه
االنفصامية» بني الدولتني.
امل ـل ـخ ــص ال ـ ـ ــذي ت ـع ــرض ــه دار ال ـن ـشــر
«روب ـيــر الف ــون» عــن الـكـتــاب ،يـقــول إن
«دروب دمـ ـش ــق» ي ـب ـ ّـن ك ـيــف ت ـصـ ّـرف

رؤسـ ـ ـ ـ ــاء ف ــرنـ ـس ــا املـ ـتـ ـع ــاقـ ـب ــون ت ـج ــاه
ســوريــا «مــدفــوعــن غــالـبــا بمشاعرهم
أو باالستعجال أو االرت ـجــال ،مــا ّأدى
الــى حالة الجمود التي نالحظها (في
العالقات) اليوم» .وعلى تلك املالحظة،
يــروي الكتاب واقعة تعود إلــى الفترة
الـ ـت ــي تـ ـل ــت اغـ ـتـ ـي ــال رئـ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء
ال ـل ـب ـنــانــي ال ـس ــاب ــق رف ـي ــق ال ـح ــري ــري،
حيث يـقــول إنــه «فــي الــوقــت ال ــذي كان
فيه الرئيس السابق جاك شيراك يريد
ّرد صاع اغتيال صديقه الحريري الى
ّ
بشار األسد ،كانت فرنسا تسلم األسد
ب ـسـ ّ
ـريــة مـطـلـقــة مــروحـ ّـي ـتــن م ــن ط ــراز
ّ
«دوفـ ــان» وتــؤمــن لشخصيات النظام
شبكة اتصاالت آمنة».
أم ـ ــا ال ــرئـ ـيـ ـس ــان نـ ـيـ ـك ــوال س ـ ــارك ـ ــوزي
وف ـ ــرانـ ـ ـس ـ ــوا هـ ـ ــوالنـ ـ ــد ،فـ ـق ــد «ارتـ ـكـ ـب ــا
األخ ـط ــاء نفسها بــالـتـعــامــي عــن قــدرة
نـ ـظ ــام (ال ــرئـ ـي ــس بـ ـش ــار) األسـ ـ ــد عـلــى
الصمود» ،يخلص الكاتبان.
ّ
ول ـعــل أب ــرز مــا نـشــر عــن املــوضــوع في
الصحافة الفرنسية حتى اآلن ،مقاطع
مختارة من الكتاب نشرتها مجلة «لو
بوان»  Le Pointفي عددها الصادر في
 9تشرين األول الجاري .املجلة وصفت
الـ ـكـ ـت ــاب بـ ــ«االسـ ـتـ ـثـ ـن ــائ ــي» ونـ ـش ــرت
مـقــاطــع تـضـ ّـمـنــت تـفــاصـيــل ه ـ ّـام ــة عن
ُ
األزم ــة الـســوريــة كما كــانــت تبحث في
أروقـ ـ ــة ال ـخ ــارج ـي ــة و«اإللـ ـي ــزي ــه» وفــي
أجهزة االستخبارات واألمن.

ِشجار عنيف في الخارجية

ال ـك ـت ــاب ي ـت ـن ــاول ال ـع ــاق ــة ال ـه ـ ّـش ــة بــن
الــدب ـلــومــاس ـيــن ال ـفــرن ـس ـيــن وأج ـه ــزة
االس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــارات وال ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ــراع ب ــن
جـ ـه ــازي «االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات ال ــداخ ـل ـي ــة»
و«االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات الـ ـخ ــارجـ ـي ــة» ح ــول
ســوريــا .النفور بــن الجهازين قــام مع
بــدايــة األزمـ ــة ال ـســوريــة واسـتـمــر حتى
عمان .تقارير
بعد انتقال الجهازين إلى ّ
الطرفني بدت متناقضة عام  .2011إذ
ي ـشــرح دبـلــومــاســي ك ــان عـلــى اتـصــال
بالجهازين أن «كليهما كانا مقتنعني
ب ــأن األس ــد لــن يسقط ســريـعــا»« ،لكن
االستخبارات الداخلية الحظت بسرعة
دور السلفيني والجهاديني في ّ
التمرد،
بينما استمر الجهاز الخارجي بإرسال
تقارير تؤبلس نظام األسد».

«شجار في ِكي دورسيه»
مقطع بعنوان ِ
ي ــروي حــادثــة مـشــاجــرة «عنيفة ج ـدًا»
ح ــول س ــوري ــا وق ـعــت ف ــي أح ــد مكاتب
وزارة الخارجية فــي بــاريــس فــي ربيع
عام  .2011وقتها ،كان أالن جوبيه وزير
خارجية فرنسا .املشاجرة «الصاخبة»
ح ـص ـل ــت ف ـ ــي م ـك ـت ــب مـ ــديـ ــر ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة
هيرفيه الدس ــو ،بــن السفير الفرنسي
في دمشق إيريك شوفالييه ومستشار
رئيس الجمهورية (نيكوال ساركوزي
حـ ـيـ ـنـ ـه ــا) ل ـ ـش ـ ــؤون ال ـ ـش ـ ــرق األوس ـ ـ ــط
ّ
نـيـكــوال غــال ـيــي .وك ــان ح ــاض ـرًا ك ــل من
مــديــر منطقة ال ـشــرق األوس ــط وشمال
أفــريـقـيــا ســابـقــا ،السفير الـفــرنـســي في
لـبـنــان حــالـيــا بــاتــريــس بــاولــي ،ومــديــر
وض ــع الـ ــرؤى املستقبلية ف ــي الـ ــوزارة
ّ
جوزيف مايال والدبلوماسيني املكلفني
ب ــال ـش ــأن ا ّلـ ـ ـس ـ ــوري« .نـ ـظ ــام األسـ ـ ــد لــن
وباق في منصبه،
يسقط وبشار صلب»
ٍ
هــذا مــا كــان السفير شوفالييه مقتنع
بــه حينها ،وه ــذا مــا كتبه فــي تقاريره
الدبلوماسية َ
املرسلة من دمشق ،وهذا
ُ
بــالـضـبــط م ــا اس ــت ــدع ــي م ــن أج ـل ــه الــى
ب ــاري ــس .شــوفــالـيـيــه ك ــرر عـلــى مسامع
الـحــاضــريــن فــي االج ـت ـمــاع أن ــه «سفير
قــريــب م ــن املـ ـي ــدان» و«ل ـق ــد ج ـلـ ُـت على
مختلف املناطق السورية ولم استشعر

السرية» (أرشيف)
«تسرب الغاز قد يعود الى قصف الجيش أحد مختبرات
المتمردين ّ
ّ
ّ

أن الـ ّنـظــام الـقــائــم هــو نـظــام متهالك».
«ت ــوق ــف ع ــن س ــرد ال ـح ـم ــاق ــات!» قــاطــع
غ ــال ـي ــي م ـب ـع ــوث س ـ ــارك ـ ــوزي الـسـفـيــر
ّ
نتمسك
شوفالييه ،وأضاف «ال يجب أن
بالحقائق ،بل يجب أن ننظر أبعد من
أنوفنا» .كالم غاليي اتصف بـ«عدائية
غير مسبوقة» حسب أحد الحاضرين.
ح ـت ــى الدسـ ـ ــو ،م ــدي ــر م ـك ـتــب جــوب ـيــه،
«فــوجــئ بعنف غاليي» الــذي ّ
تبي أنه
«لـ ــم يـ ــأت الـ ــى االج ـت ـم ــاع ل ـي ـش ــارك في
التحليالت ،بل جــاء في مهمة محددة:
فـ ــرض املـ ـس ــار ال ـ ــذي ي ـق ــول إن سـقــوط
األسد حتمي» ،وإفهام الجميع بأن أي
تعبير مخالف لذلك في الدبلوماسية
الفرنسية لن ُيسمح به .لكن شوفالييه
داف ـ ــع ع ــن ن ـظــري ـتــه امل ـ ـضـ ــادة مل ــا يــريــد
ّ
وحجته كانت أنه «يقابل
اإلليزيه فرضه
املـعــارضــة الـســوريــة باستمرار وهــو ال
ي ــزال يشعر بــأن النظام لــديــه ّ
مقومات
قــويــة لـلـبـقــاء ودع ـم ــا خــارج ـيــا يعتمد

عـلـيــه»« .ال نـكـتــرث ملـعـلــومــاتــك» أجــابــه
غاليي مـ ّـرة أ ّخــرى ،ما دفــع السفير الى
ّ
الرد «تريد مني أن أكتب شيئًا مغايرًا،
لكن مهمتي كسفير هو أن أستمر بسرد
ما أكتبه اآلن أي بقول ّما يجري فعليًا».
«معلوماتك ال ّ
تهمنا .بشار األسد يجب
أن ي ـس ـقــط وس ـي ـس ـقــط» أردف غــالـيــي
ّ
بنبرة عالية .واحــتــدت املشاجرة حتى
اضطر الدسو الى التدخل مرات عديدة
لتهدئة «املعركة الكالمية».

تقرير غريب حول الكيميائي

مـ ـقـ ـط ــع آخ ـ ـ ـ ــر تـ ـ ـح ـ ـ ّـدث ع ـ ـ ّـم ـ ــا ق ـ ـ ـ ــام بــه
الــرئـيــس فــرانـســوا هــوالنــد فــي آب عام
 2013عـنــدمــا أم ــر بكشف ال ـسـ ّ
ـريــة عن
خ ــاص ــة ت ـق ــاري ــر «األم ـ ـ ــن ال ـخ ــارج ــي»
ّ
و«االسـتـخـبــارات العسكرية» املتعلقة
بالهجوم الكيميائي في غوطة دمشق،
في فترة كان يحشد في خاللها الدعم
الـ ــدولـ ــي ل ـض ــرب ــة ع ـس ـكــريــة «مل ـعــاق ـبــة

م ــن س ـ ّـم ــم األب ـ ــري ـ ــاء» .ال ـك ـت ــاب يكشف
أن خــاصــة التقرير املـشـتــرك خضعت
لـ«شدشدة» من قبل املستشار الخاص
لوزير الدفاع جان إيف لو دريان ،وذلك
بطريقة مؤذية للمخبرين الذين أبقوا
ف ــي ت ـق ــاري ــره ــم ع ـل ــى ب ـع ــض ع ــام ــات
ّ
االسـتـفـهــام ح ــول أحـ ــداث لــم يتمكنوا
م ــن ح ـس ــم ن ـتــائ ـج ـهــا م ـث ــل اس ـت ـخ ــدام
غــاز الـســاريــن .إحــدى الفرضيات التي
قـ ّـدمـهــا املـخـبــرون فــي تـقــاريــرهــم تقول
«إن سـبــب ت ـسـ ّـرب ال ـغــاز قــد يـعــود الــى
ق ـص ــف كــاس ـي ـكــي ل ـل ـج ـيــش ال ـس ــوري
املتمردين ّ
ّ
السرية» .لكن
أحد مختبرات
ّ
ه ــذه ال ـخــاصــة «تـ ــم حــذفـهــا بــالـكــامــل
وببساطة» من النص النهائي للتقرير.

أخطأنا مع الروس
يقول وزير الداخلية الفرنسي السابق
وسكرتير الرئاسة في عهد ساركوزي
كـلــود غـيــان إن «الـطــريـقــة الـتــي تعامل

مشهد ميداني

ويتقدم في جوبر
الجيش في وادي عين ترما...
ّ
مرح ماشي ،أحمد حسان
تمكنت قوات الجيش السوري املرابطة
ع ـلــى الـجـبـهــة الـجـنــوبـيــة ل ـ ــوادي عني
ترما (جهة الدخانية) ،أول مــن أمــس،
م ــن إنـ ـج ــاز تـ ـق ــدم ن ــوع ــي ب ـع ـمــق 500
ٍ
ـوال ،ل ـت ـس ـي ـطــر ع ـل ــى ج ـ ــزء مــن
م ـت ــر طـ ـ ـ ً
بساتني ال ــوادي القريبة مــن «املتحلق
الـ ـجـ ـن ــوب ــي» ،ع ـل ــى مـ ـح ــور ال ــدخ ــان ـي ــة
ـ ـ ـ ـ ع ـ ــن ت ـ ــرم ـ ــا .وحـ ـ ـ ـ ــدات م ـ ــن ال ـج ـي ــش
تــاب ـعــت تـقــدمـهــا ف ــي ب ـل ــدة ع ــن تــرمــا،

الــواق ـعــة ضـمــن الـغــوطــة الـشــرقـيــة ،في
ريـ ــف دمـ ـش ــق .ووصـ ـل ــت االش ـت ـبــاكــات
ب ـ ــن الـ ـجـ ـي ــش ومـ ـسـ ـلـ ـح ــي «ال ـج ـب ـه ــة
اإلسالمية» إلــى أطــراف أســواق الخير
وسط البلدة.
وق ـ ـتـ ــل أم ـ ــس «قـ ــائـ ــد غـ ــرفـ ــة ع ـم ـل ـيــات
ال ــدخ ــان ـي ــة وم ـح ـي ـط ـهــا» ف ــي ال ـغــوطــة
الشرقية ،عبد املجيد السيد علي ،إثر
اشتباكات عني ترما .وعلي من مدينة
ب ـ ّـن ــش ف ــي ري ـ ــف إدل ـ ـ ــب ،وه ـ ــو ضــابــط
منشق عن الجيش السوري.

يـ ــأتـ ــي ذل ـ ـ ــك بـ ـع ــد أي ـ ـ ـ ــام م ـ ــن س ـي ـط ــرة
الجيش على بلدة الدخانية املجاورة،
ومتابعة الـتـقــدم الـبــري ضمن منطقة
وادي تــرمــا الـتــي تمثل بـلــداتـهــا عمق
الـ ـغ ــوط ــة ال ـش ــرق ـي ــة .مـ ـص ــدر م ـيــدانــي
أك ــد ل ــ«األخ ـب ــار» أن «ال ـخ ـطــوة األول ــى
ّ
ل ـل ـس ـي ـطــرة ع ـل ــى وادي ع ــن ت ــرم ــا قــد
اكتملت ،إذ ما زال التقدم مستمرًا ضمن
بلدة عني ترما ،التي تعتبر أولى بلدات
الــوادي املحاط ببلدات ُأخــرى ما زالت
خارج سيطرة الجيش السوري» .ولفت

املـصــدر إلــى أن «الـتـقــدم األكـبــر يحققه
ّ
الجيش السوري في حي جوبر» شمال
شرق العاصمة السورية ،إذ «استطاع
عناصر الجيش السيطرة على املقبرة
ال ـج ــدي ــدة ،ال ـتــي ت ـقــدر مـســاحـتـهــا بما
ي ــزي ــد ع ـل ــى  ٧٠٠م ـ ـتـ ــر» ،إضـ ــافـ ــة إل ــى
«تمشيط مــا حولها مــن بيوت عربية
وكتل بنائية» ،حسب تعبير املصدر.
وأض ـ ــاف امل ـص ــدر أن «ق ـ ــوات الـجـيــش
ّ
كشفت شبكة ضخمة من األنفاق تحت
امل ـق ـبــرة ،تـصـلـهــا بــاملـبــانــي املـحـيـطــة».

وبحسب املصدر ،فإن «أرضية األنفاق
اسمنتية ،وجــدرانـهــا ُم ـنــارة ،إذ تبدو
مدينة تحت مدينة» .يبلغ طول النفق
األس ــاس ــي ،حـســب امل ـص ــدر« ،ب ــن ١٥٠
إلـ ــى  ٢٠٠م ـت ــر ،ف ــي ح ــن ت ـت ـفــرع عـنــه
أنفاق فرعية يبلغ عمقها بني  ٤إلى ٥
أمتار» .وبلغت خسائر املسلحني ،في
جوبر ،أمــس ،عشرات القتلى .وصباح
أمــس ،أغــار ســاح الجو الـســوري على
ـدد مــن تجمعات املـعــارضــة املسلحة
عـ ٍ
في أحياء شمال غرب جوبر ومسرابا
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مشهد ميداني

ميائي

تقدم «داعش»...
«الوحدات» توقف ّ
يتوعد تركيا بانتفاضة
و«الكردستاني» ّ
حافظت «الوحدات»
الكردية على مواقعها
في عين العرب ،ما
تقدم جديد
منع أي ّ
لـ«داعش» ،في وقت
هدد فيه حزب العمال
ّ
الكردستاني تركيا
بـ«انتفاضة كردية
جديدة» في حال
إصرارها على سياستها إزاء
«كوباني»
أيهم مرعي

تهمنا.
معلوماتك ال ّ
ّبشار األسد يجب أن
يسقط وسيسقط

ب ـهــا جــوب ـيــه م ــع روس ـي ــا كــانــت غلطة
كبيرة .إذ لم يكن يجب تهميشها ،بل
االس ـت ـف ــادة م ـن ـهــا» .وأض ـ ــاف إن ــه «لــو
وضـعـنــا األنــانـيــة والبريستيج وحـ ّـب
ال ـق ـي ــادة جــان ـبــا ،وق ـل ـنــا ل ـل ــروس إنـكــم
ّ
األكثر قدرة على املساهمة في حل في
ســوريــا لكانوا ّ
رحـبــوا بذلك وشــاركــوا
ب ـش ـكــل إيـ ـج ــاب ــي .ه ــم وح ــده ــم ك ــان ــوا
القادرين على فعل ذلك».

وكفر بطنا وداريــا ،ما أدى إلى تدمير
ث ــاث ــة م ـق ــار ت ــاب ـع ــة لـ ــ«الـ ـنـ ـص ــرة» فــي
ك ـف ــر ب ـط ـن ــا ،وس ـ ـقـ ــوط الـ ـعـ ـش ــرات مــن
املـسـلـحــن ب ــن قـتـلــى وج ــرح ــى ،فيما
أكدت مصادر محلية لـ«األخبار» قيام
عدد من مقاتلي «داعــش» باالنسحاب
ال ـتــدري ـجــي م ــن ب ـلــدة ال ـح ـجــر األس ــود
بــاتـجــاه حــدودهــا الجنوبية مــع بلدة
السبينة ،بما يشي بأن مقاتليه بصدد
فـ ـت ــح مـ ـع ــرك ــة مـ ــع الـ ـجـ ـي ــش الـ ـس ــوري
املــرابــط فــي الـبـلــدة ،بـهــدف فتح طريق

شهدت مدينة عــن الـعــرب هــدوءًا
حــذرًا وتــوازنــا ميدانيًا في بعض
الـ ـجـ ـبـ ـه ــات .ي ــأت ــي ذلـ ـ ــك مـ ــع ص ـ ّـد
«وحــدات حماية الشعب» الكردية
ث ـ ـ ــاث هـ ـجـ ـم ــات ع ـن ـي ـف ــة ن ـف ــذه ــا
م ـق ــات ـل ــو «داع ـ ـ ـ ــش» ع ـل ــى امل ــدخ ــل
الغربي للمدينة بهدف اقتحامها،
ب ــالـ ـت ــوازي م ــع ه ـج ـمــات وقـصــف
ع ـن ـيــف ع ـل ــى ال ـج ـه ــة ال ـج ـنــوب ـيــة،
فــي مـحــاولــة منهم لـلــوصــول إلــى
وس ـ ـ ــط املـ ــدي ـ ـنـ ــة .رئ ـ ـيـ ــس «ه ـي ـئ ــة
الـ ــدفـ ــاع فـ ــي امل ـج ـل ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي
مل ـ ـقـ ــاط ـ ـعـ ــة ك ـ ـ ــوب ـ ـ ــان ـ ـ ــي» ،ع ـص ـمــت
ّ
شـيــخ حـســن ،ق ــال ل ــ«األخ ـب ــار» إن
«الجهة الشرقية تشهد جمودًا من
الطرفني منذ يومني ،بالتزامن مع
اح ـت ــدام املــواج ـهــات مــن الجهتني
الجنوبية والغربية التي صددنا
أكـثــر مــن هجمة عـلـيـهــا» .وكشف
ّ
ش ـيــخ ح ـســن أن «تــرك ـيــا سمحت
ل ـب ـعــض ال ـج ــرح ــى م ــن ال ــوح ــدات
بالدخول إلى تركيا لتلقي العالج،
ل ـك ـن ـهــا م ـس ـت ـمــرة ب ــإغ ــاق املـعـبــر
ّ
ّ
ال ـ ـح ـ ــدودي» .وأك ـ ـ ــد أن «م ـقــات ـلــي
الوحدات مصرون على املقاومة»،
ّ
معتبرًا أن «كثافة الغارات الجوية
للتحالف حققت بـعــض النتائج
وساعدت في التخفيف من وطأة
هجمات داعش ،لكنها غير كافية
حتى اآلن».
ولفت إلــى استعداد املدافعني عن
املدينة «للتعاون العسكري على
األرض مع قوات التحالف».
وك ــان طـيــران «التحالف الــدولــي»
قد استهدف أمس بأكثر من عشر
غ ـ ــارات م ــواق ــع لـ ــ«داع ــش» داخ ــل
األحـ ـ ـي ـ ــاء ال ـش ــرق ـي ــة وبــال ـج ـه ـتــن
الجنوبية والغربية للمدينة.
م ـصــدر م ـيــدانــي أك ــد ل ــ«األخ ـبــار»
ّ
أن «داع ـ ــش قـصــف بـشـكــل عنيف
م ـع ـبــر ب ـي ـن ــار امل ـغ ـل ــق مـ ــع تــرك ـيــا
بهدف التمهيد الناري ،بالتزامن

ات ـص ــال مـبــاشــر م ــع ال ـح ــدود الـغــربـيــة
لبلدة داريا.
وفـ ـ ـ ــي ح ـ ـ ـمـ ـ ــاه ،ك ـ ـ ّـث ـ ــف س ـ ــاح ـ ــا الـ ـج ــو
وامل ــدف ـع ـي ــة ضــربــات ـه ـمــا ش ــرق ــي بـلــدة
مورك ،أقصى شمال املدينة ،حيث زاد
التمهيد ال ـنــاري لـبــدء وح ــدات املـشــاة
دخــول الـبـلــدة .املـحــور الشرقي للبلدة
اشـ ـتـ ـع ــل ،ف ـي ـم ــا ي ــوح ــي بـ ـب ــدء عـمـلـيــة
ع ـس ـكــريــة ف ــي ال ــري ــف ال ـش ـمــالــي تمتد
حـتــى شــرقــي ح ـم ــاه ،لـضـمــان خـطــوط
إمداد الجيش السوري إلى حلب ،ودفع

م ــع مـ ـح ــاوالت ت ـق ــدم ب ــري ــة نـحــوه
لـلـسـيـطــرة عـلـيــه وخ ـن ــق مـقــاتـلــي
ّ
ال ــوح ــدات» .وأض ــاف إن «مقاتلي
الـ ــوحـ ــدات وزع ـ ــوا ع ـلــى املــدن ـيــن
البالغ عــددهــم حــوالــى ألــف ضمن
املدينة ،وعشرة آالف على الحدود،
مساعدات غذائية وتموينية بما
يدعم صمودهم».
امل ـ ـ ــرك ـ ـ ــز اإلعـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــي ل ـ ـ ـ ــ«وحـ ـ ـ ــدات
ال ـح ـمــايــة» أصـ ــدر ب ـيــانــا أك ــد فيه
«أن داعـ ــش الـ ــذي تـلـقــى ضــربــات
مـ ــوج ـ ـعـ ــة ع ـ ـلـ ــى أي ـ ـ ـ ـ ــدي وح ـ ـ ـ ــدات
الحماية ،يحضر مرتزقته من تل
أبيض وجرابلس وبقية املناطق
وكذلك األسلحة الثقيلة والذخيرة
ويستمر بهجومه على كوباني».
وأضاف« :يتصدى مقاتلونا لهذه
الـهـجـمــات بـكــل إرادة ومعنويات
ع ــالـ ـي ــة وب ــإمـ ـك ــان ــاتـ ـه ــم ال ـق ـل ـي ـلــة
امل ـتــوفــرة بــن أيــدي ـهــم» .إل ــى ذلــك،
نـقـلــت مــوا ّقــع إعــامـيــة مـقــربــة من
«داع ــش» أنــه «تــم دعــم جبهة عني
اإلســام بأكثر من ثالثمئة مقاتل
ش ـ ــدي ـ ــدي الـ ـ ـب ـ ــأس ب ـ ـهـ ــدف إنـ ـه ــاء
م ـعــركــة ف ـتــح امل ــدي ـن ــة وال ـس ـي ـطــرة
عليها».
من جهته ،أفــاد «املرصد السوري
ّ
لـحـقــوق اإلن ـس ــان» امل ـع ــارض بــأن
«الجبهة الشمالية الشرقية ملبنى
األس ــاي ــش ف ــي امل ــرب ــع الـحـكــومــي
األمـ ـ ـن ـ ــي ،ش ـه ــد ت ـق ــدم ــا ل ــوح ــدات
حـ ـ ـم ـ ــاي ـ ــة الـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـع ـ ـ ــب» ،فـ ـ ـ ــي وق ـ ــت
تناقلت فـيــه صـفـحــات مـقــربــة من
«داع ــش» خبر مقتل «أب ــو محمد
األم ـي ــرك ــي» (أم ـي ــرك ــي الـجـنـسـيــة)
خالل االشتباكات الدائرة في عني
العرب.
في موازاة ذلك ،نقل مصدر إعالمي
في رئاسة إقليم كردستان العراق
«أن ال ــرئـ ـي ــس مـ ـسـ ـع ــود ب ــرزان ــي
اقترح على الواليات املتحدة إمداد
املـقــاتـلــن فــي كــوبــانــي باألسلحة
ج ـوًا» ،مضيفًا «إنــه تم فتح معبر
سـيـمــالـكــا الـ ـح ــدودي م ــع ســوريــا
أم ــام أهــالــي كــوبــانــي لـلـجــوء إلــى
اإلقـلـيــم وتـقــديــم كــل اشـكــال الدعم
لـهــم»ّ .
ورح ــب رئيس «هيئة دفــاع
كوباني» بهذه «الدعوة» ،معتبرًا
«أن ـه ــا ف ــي ح ــال طـبـقــت ستساعد
بــالـتـصــدي بشكل أكـبــر لهجمات
داعش على املدينة».
وعـلــى وقــع هــذه ال ـت ـطــورات ،هـ ّـدد
أحـ ـ ــد م ــؤسـ ـس ــي «حـ ـ ـ ــزب ال ـع ـم ــال
الكردستاني» ،جميل بيك ،تركيا
«ب ــان ـت ـف ــاض ــة ك ــردي ــة ج ــدي ــدة فــي
حـ ــال إصـ ــرارهـ ــا ع ـلــى سـيــاسـتـهــا
إزاء املعركة الدائرة في كوباني».
وأض ــاف« :أعــدنــا جميع مقاتلينا
ال ـ ــذي ـ ــن كـ ـن ــا ق ـ ــد س ـح ـب ـن ــاه ــم مــن
ّ
تــركـيــا إل ــى ه ـنــاك» .ورأى بـيــك أن
«الهدف من التفويض الذي منحه

امل ـس ـل ـحــن غ ــرب ــا ن ـحــو ج ـبــل ال ــزاوي ــة.
القوات السورية تواصل عمليتها في
الــريــف الـغــربــي ،بـهــدف السيطرة على
بلدة اللطامنة ،إذ يتقدم الجيش نحو
البلدة عبر املـحــور الجنوبي الشرقي
م ـن ـه ــا ،وذل ـ ــك ب ــال ـت ــزام ــن مـ ــع ت ـعــرض
ق ــري ــة ق ـم ـحــانــة ال ــواق ـع ــة غ ــرب ــي حـمــاه
لقصف كثيف بالهاون من قرى تمركز
املسلحني ،ما أدى إلى سقوط ضحايا
وإص ـ ــاب ـ ــة آخ ـ ــري ـ ــن .ك ــذل ــك اس ـت ـهــدفــت
املدفعية السورية تجمعات للمسلحني

البرملان للجيش التركي ،للتدخل
العسكري في العراق وسوريا ،هو
قتال حزب العمال الكردستاني»،
م ـع ـت ـب ـرًا «ان ـ ـ ــه ي ــرق ــى إلـ ـ ــى ك ــون ــه
إعـ ــان ح ــرب ع ـلــى ال ـكــردس ـتــانــي،
وب ـم ــواف ـق ــة ال ـب ــرمل ــان ع ـل ـيــه تـكــون
تــركـيــا قــد أن ـهــت عملية ال ـســام».
الــرئ ـيــس ال ـتــركــي رج ــب أردوغـ ــان
َّ
رد على هــذه الـتـهــديــدات بالقول،
خ ـ ـ ــال كـ ـلـ ـم ــة ل ـ ــه أث ـ ـن ـ ــاء افـ ـتـ ـت ــاح
م ـشــاريــع خــدمــاتـيــة ف ــي محافظة
ّ
ريــزة التركية« ،إن الدولة التركية
ال تـ ــرضـ ــخ ل ـل ـم ـخ ــرب ــن ول ـل ــذي ــن
يقومون بالنهب والسلب» ،متهمًا
حزب العمال «والحزب السياسي
ّ
الــذي يعمل فــي ظلها (فــي إشــارة
إلــى حــزب الشعب الديموقراطي)
ب ــال ــوق ــوف خ ـلــف أح ـ ــداث الـ ًشـغــب
األخـ ـي ــرة ف ــي تــرك ـيــا ،إض ــاف ــة إلــى
ّ
خة يداه
نظام األســد الظالم
امللط ّ
ّ
بالدماء في سوريا» .وأكد أنه «لن
نسمح أبدًا بأي شيء غير قانوني
وغـيــر شــرعــي على هــذه األرض»،
مـتــوعـدًا «ال ــذي يـلـجــأون إلــى عدم
ً
الـشــرعـيــة بــدفــع الـثـمــن عــاجــا أو
ً
آجال» .وكانت وسائل إعالم كردية
ق ــد أك ـ ــدت «عـ ـ ــودة عـ ــدد ك ـب ـيــر من
املقاتلني األكراد إلى تركيا».
وفــي الحسكة ،نفذت «الــوحــدات»
هجومًا على مــواقــع «داع ــش» في
قريتي الدهماء والراوية في ريف
راس الـعــن ال ـغــربــي ،مــا أدى إلــى
مقتل وإصــابــة ع ــدد مــن مسلحي
«داع ــش» ،من بينهم القيادي أبو
ج ـمــال الـجـهـمــانــي .فـيـمــا أفــرجــت
«قـ ـ ــوات األسـ ــايـ ــش» ع ــن أك ـث ــر من
ألف شاب بعد اعتقالهم لساعات
ب ـ ـهـ ــدف س ــوقـ ـه ــم إل ـ ـ ــى ال ـت ـج ـن ـيــد
اإلج ـ ـبـ ــاري ب ـعــدمــا اخ ـ ــذت تـعـهـدًا
م ـن ـه ــم وم ـ ــن ذوي ـ ـهـ ــم ب ــاالل ـت ـح ــاق
بمعسكرات خاصة للتدريب على
حمل السالح ملدة ستة أشهر وقت
ال ـح ــاج ــة .وقـ ــال «رئ ـي ــس املـجـلــس
التنفيذي ملقاطعة الجزيرة» ،أكرم
ّ
حسو ،إن «مــا حصل هــو تطبيق
لقانون واج ــب الــدفــاع الــذاتــي من
أجـ ـ ــل ح ـم ــاي ــة أراضـ ـ ـ ــي امل ـقــاط ـعــة
ودع ــم وم ـســانــدة وحـ ــدات حماية
الشعب ،وهــو ليس ضــد أي جهة
س ـيــاس ـيــة أو م ـج ـت ـم ـع ـيــة» .ورأى
ح ـس ــو أن «الـ ـلـ ـغ ــط ال ـ ـ ــذي حـصــل
بــآل ـيــة الـتـطـبـيــق س ـب ـبــه الـضـعــف
اإلداري لــدى البعض من عناصر
األسـ ــايـ ــش» .ب ـ ـ ــدوره ،ق ــال مـصــدر
ّ
ح ـ ـكـ ــومـ ــي سـ ـ ـ ـ ــوري «إن ال ـ ــدول ـ ــة
ال ـســوريــة م ــوج ــودة ف ــي الحسكة
وق ــوي ــة ولـ ــن ت ـس ـمــح ألحـ ــد بــأخــذ
دورهـ ـ ـ ــا ،وأن ال ـخ ــدم ــة اإلل ــزام ـي ــة
واجبة على أهالي الحسكة ضمن
صفوف الجيش السوري مثل كل
املواطنني السوريني».

ف ــي كـفــرزيـتــا والـلـطــامـنــة وت ــل الـفــاس
وسـكـيــك وق ـصــر اب ــن وردان فــي ريفي
حـمــاه الـشــرقــي وال ـغــربــي ،مــا أدى إلــى
سقوط ضحايا وإصابة آخرين.
وف ــي ح ـلــب ،سـيـطــر الـجـيــش ال ـســوري
عـلــى املــوقــف فــي ح ـ ّـي الــراشــديــن ،بعد
صده هجمات املسلحني التي بدأت أول
ّ
مــن أم ــس .أم ــا فــي حـمــص ،فـقــد أحبط
تسلل للمسلحني إلى
الجيش محاولة ّ
قرى املسعودية وجب الجراح في ريف
حمص الشرقي.

«نالين
عفرين»
إيلي حنا
ظهيرة  19نيسان  ،2008تجمهر
اآلالف ع ـل ــى م ــدخ ــل «ك ــوب ــان ــي»
الجنوبي ،بانتظار وصول جثمان
ش ـي ــري ــن ح ـس ــن الـ ـت ــي ق ـت ـلــت فــي
مــواجـهــات مــع الجيش التركي في
منطقة ديــرسـيــم (تــونـجـيـلــي بعد
ت ـتــريــك االس ـ ـ ــم) .ل ــم ي ـكــن املـشـهــد
غريبًا عــن املــدن الكردية السورية
الـتــي فـقــدت ،بالطريقة ذات ـهــا ،ابنة
م ــديـ ـن ــة عـ ـف ــري ــن ،خ ـ ــال ـ ــدة ح ـســن
(روكن) في معارك شرناخ التركية
عام .1989
م ــده ـش ــة ه ــي الـ ـي ــوم هـ ــذه ال ـف ــورة
االع ـ ـ ــامـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ح ـ ـ ـ ـ ــول امل ـ ـق ـ ــات ـ ــات
ال ـك ــردي ــات ف ــي ص ـفــوف «وحـ ــدات
حماية الشعب» .حامالت السالح
والـ ـج ــدائ ــل ع ــام ــل جـ ــذب لـلـمـيــديــا
واملـشــاهــديــن فــي عـصــر الظالمية
ّ
و«التفوق» الوهابي .لم يعتد
الدينية
ً
العرب ،مثال ،تماس املرأة مع فكرة
السالح واالختالط إلى هذا ّ
الحد.
لكن قد يكون من املهني للمقاتالت
ال ـن ـظ ــر إل ـي ـه ــن كـ ــ«مـ ـنـ ـت ــج» جــديــد
وم ـث ـي ــر ،أو ف ــي أحـ ـس ــن األحـ ـ ــوال
كـفـعــل اض ـط ــراري ملـجـتـمــع خسر
معظم رجاله لتحمل املــرأة السالح
دفاعًا عن بلدتها.
ظ ـ ــاه ـ ــرة امل ـ ـقـ ــاتـ ــات ه ـ ــذه لـي ـســت
اسـتـثـنــائـيــة أو ول ـي ــدة الـلـحـظــة ،بل
تتعلق بثقافة ممتدة منذ عشرات
السنني.
ّ
ل ـ ـعـ ــل الـ ـبـ ـح ــث ال ـ ـ ـهـ ـ ــادئ وامل ـ ـ ـ ــدرك
ّ
لقضيتهن يأخذنا إلى ما هو أبعد
ّ
م ــن ص ــورة امـ ــرأة بـلـبــاس مــرقــط.
ً
قد يجيد الغوص قليال في تاريخ
حــزب العمال الكردستاني لنفهم
ّ
خ ــط س ـيــر امل ـقــات ـلــة ال ـك ــردي ــة منذ
ثمانينيات القرن املاضي« .النصف
اآلخ ـ ـ ــر» م ــن امل ـج ـت ـمــع يـ ـع ـ ّـد رك ـنــا
أساسيًا في حزب عبدالله أوجالن،
وهو القائل عند ّ
توجهه إلى النساء
ف ــي امل ـع ـس ـك ــرات« :ح ــارب ــن ال ـعــدو
الـ ــذي ف ــي ذه ـن ـكــن وف ــي داخ ـل ـكــن،
ّ
حينها ستتمك ّن من محاربة العدو
الخارجيّ ...إن الذي يحارب يصبح
ً
ً
جميال ،ومــن يصبح جميال ُي َحب
ُوي ْح َترم».
ال ـي ــوم ف ــي «ك ــوب ــان ــي» ت ـقــود ام ــرأة
حملة الــدفــاع عــن املــديـنــة .لــم ّ
تعي
ف ــي مــركــزهــا كـسـبــا لـتـعــاطــف ما
أو ع ـل ــى ن ـح ــو ص ـ ــوري .مــوقـعـهــا
ه ــو بـبـســاطــة ت ــراك ــم تــاري ـخــي بــدأ
نظريًا وتنظيميًا في السبعينيات
ّ
ومر بتأسيس أكاديمية «معصوم
ق ــورق ـم ــاز» الـعـسـكــريــة ف ــي لـبـنــان
أوائـ ــل الـثـمــانـيـنـيــات .عـلــى جبهات
«كوباني» يحاول االعالم الوصول
إلـ ـ ـيـ ـ ـه ـ ــا .امل ـ ـه ـ ـمـ ــة تـ ـ ـب ـ ــدو ص ـع ـب ــة.
امل ـح ـي ـطــون ب ـهــا يـحـيـلــون الـســائــل
ع ـلــى ال ـق ــائ ــدة ال ـفــان ـيــة أو ال ـقــائــد
الفالنيّ ،أما هي فتقوم بما أتقنته
رفيقاتها في أعالي جبال قنديل.
تـنـتـقــل م ــن غ ــرف ــة ال ـع ـم ـل ـيــات إلــى
الخطوط األمامية وت ـ ّ
ـوزع املهمات.
تعمل «لكي تصبح جميلة» بنظر
رفــاقـهــا وأهـلـهــا ،ولـكــي يصبح غد
هؤالء أجمل .اسمها نالني ِعفرين.

16

االثنين  13تشرين األول  2014العدد 2417

العالم

على الغالف

«فتح» و«حماس»« :أعدقاء» تحت خيمة إعـــا
قــد ال تـكــون «ح ـمــاس» ت ـت ـنــازل ،بــل هــي ت ـمــارس بــذكــاء لعبة وضــع
المسؤوليات خارج حجرها حتى ال تتهم شعبيًا بأنها تعرقل إنهاء معاناة
الغزيين .لكن هذا ال ينفي الخوف من انهيار ما توصلت إليه مع «فتح»،
وتأثيره على مجريات بنود اتفاقيتي وقف النار والمصالحة
عبد الرحمن نصار
من باب ْأولى أن من يريد حل مشكالت
أهل غزة سيعمل ّأو ًال على إنهاء األقل
ص ـعــوبــة م ـن ـهــا؛ فـقـبــل ال ـب ــدء ف ــي حل
الـنـقــاط الصعبة املــرتـبـطــة بــاالحـتــال
تعنته مدة الحرب» ،يمكن
«الذي أطال ّ
إنـ ـه ــاء أزم ـ ــة م ـع ـبــر رفـ ــح ال ـ ــذي يـعـمــل
بآلية يشوبها التعقيد على الجانبني،
الفلسطيني واملصري ،ما داما الطرفني
املسؤولني عنه حصرًا! لكن يوم أمس،
ظهر الـصــدع فــي الـجــدار الفلسطيني
واض ـ ـحـ ــا مـ ــع م ـج ـم ــوع ــة جـ ــديـ ــدة مــن
تصريحات حركة «حـمــاس» اململوءة
باملالحظات واملــآخــذ على «فـتــح» من
نــاحـيــة ،ومــؤتـمــر إع ــادة اإلع ـمــار الــذي
ع ـقــد ف ــي ال ـق ــاه ــرة م ــن نــاح ـيــة أخ ــرى،
عـلـمــا ب ــأن زيـ ــارة حـكــومــة ال ـتــوافــق لم
ُتمح صــورهــا مــن الــذاكــرة بعد ،بــل إن
الطرفني نشرا إشارات إيجابية كثيرة
وص ـلــت ح ـ ّـد «ب ـحــث ال ــدخ ــول بقائمة

ترى «حماس» طريقة عرض
تسلم المعابر أنها
«فتح» ّ
إقصائية وإحاللية
مشتركة فــي االنـتـخــابــات التشريعية
املقبلة».
ويمكن هنا وضــع فرضيتني ،األولــى
أن ه ـن ــاك اخ ـت ــاف ــا غ ـيــر ظ ــاه ــر داخ ــل
«حـمــاس» بشأن مخرجات املصالحة
وضــرورة العمل بالتدريج مع «فتح»
ح ـ ـتـ ــى ال ت ـ ـت ـ ـكـ ــرر ت ـ ـ ـجـ ـ ــارب س ــابـ ـق ــة،
والثانية أن الطرفني متفقان ،مبدئيًا،
كي يحصال على «شهادة ثقة» تشفع
لـهـمــا أمـ ــام «ال ـع ــال ــم» بــأنـهـمــا قـ ــادران
على إدارة ملف اإلعمار وفق الشروط
الدولية واإلقليمية ،ثم يجري الحديث
في تفاصيل التفاصيل.
أمــا ما يهدد تطبيق مـقــررات املؤتمر،
فهي قضية املعابر التي أكدت مصادر
رام الله أنه في غضون أسبوع ستكون
إدارت ـ ـهـ ــا ب ـيــد ع ـنــاصــر ال ـس ـل ـطــة ،لكن
قيادات في «حماس» نفت علمها بأي
جديد في هذا الجانب .وقال املتحدث
بــاســم ال ـحــركــة ،ف ــوزي ب ــره ــوم ،أمــس،
إنــه يستغرب مــن التعامل مــع قضية
تسليم وتـسـ ّـلــم املـعــابــر فــي غ ــزة «كــأن
تسلم من
األمــر يجري بني دولتني أو ّ
عـ ــدو ،وخ ــاص ــة أن ــه ي ـص ــدر م ــن أعـلــى
مستوى في الحكومة املؤقتة» .وتابع
ب ــره ــوم ع ـبــر «ال ـف ــاي ـس ـب ــوك»« :ه ـنــاك
فـ ــرق ك ـب ـيــر ب ــن االسـ ـت ــام بــاإلق ـصــاء
واإلحـ ـ ـ ـ ـ ــال ،وبـ ـ ــن اإلدارة ب ــال ـخ ـب ــرة
وال ـش ــراك ــة ،وع ـلــى م ــن يـتـحــدثــون عن
اإلق ـص ــاء أن يـنــامــوا ويـسـتـغــرقــوا في
النوم ،ألن أحالمهم ستطول ونومهم
كالكوابيس» .لكنه ترك الباب مفتوحًا
ملن «يتحلى باملسؤولية» ألنه «سيجد
من ناضلوا في إدارة املعابر جاهزين
للعمل مع الجميع دون حرج أو كلل».
وب ـي ـن ـم ــا ك ــان ــت املـ ـش ــارك ــة الــرس ـم ـيــة
للسلطة واضـحــة فــي املــؤتـمــر الــدولــي
إلع ـم ــار غـ ــزة ،عـ ْـبــر رئـيـسـهــا ،محمود
ع ـ ـبـ ــاس ،ورئ ـ ـيـ ــس ح ـك ــوم ــة ال ـت ــواف ــق
رامي الحمدالله ونائبه ،جاء التعليق
الـ ـحـ ـمـ ـس ــاوي ع ـل ــى اتـ ـج ــاه ــن :األول
رحــب فيه ،رئيس ال ــوزراء السابق في
حـكــومــة «ح ـم ــاس» ،إسـمــاعـيــل هنية،
باستضافة القاهرة للمؤتمر ،مؤكدًا

مـ ـح ــوري ــة الـ ـ ـ ــدور امل ـ ـصـ ــري .مـ ــع ذلـ ــك،
رأى هـنـيــة أن «ال ـش ـعــب الفلسطيني
ال يـ ـسـ ـتـ ـج ــدي امل ـ ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ــدات ،ف ـه ـن ــاك
ح ــرب كـبـيــرة م ــدم ــرة وع ـ ــدوان واس ــع،
ل ــذل ــك ع ـلــى االحـ ـت ــال دفـ ــع ث ـمــن هــذه
الجريمة وعلى املجتمع الدولي تحمل
مـســؤولـيــاتــه ت ـجــاه شـعـبـنــا» ،وأيـضــا
دعا الوفد الفلسطيني املشارك إلى «أن
ال تكون لغته استجدائية ،بل تتناسب
مــع حـجــم الـبـطــولــة والـتـضـحـيــة التي
قدمها شعبنا».
االتجاه الثاني ّ
عبر عنه نائب رئيس
امل ـك ـتــب ال ـس ـيــاســي ل ـل ـحــركــة ،مــوســى
أب ـ ــو م ـ ـ ـ ــرزوق ،الـ ـ ــذي رأى أن ح ـضــور
حـكــومــة الـتــوافــق «ضــربــة كـبـيــرة ضد
أهداف رئيس حكومة العدو ،بنيامني
نتنياهو» ،كــذلــك إن «رفــض املشاركة
اإلســرائـيـلـيــة فــي املــؤتـمــر هــو تحميل
غـيــر مـبــاشــر عــن مـســؤولـيــة االح ـتــال
عـ ــن ت ــدم ـي ــر  %20مـ ــن غ ـ ـ ــزة ،رغ ـ ــم أن
كلمات املتحدثني لم تحمله املسؤولية
مباشرة».
فــي املـقــابــل ،قالت صحيفة «هــآرتــس»
العبرية ،أمس إن الغياب اإلسرائيلي
ع ــن مــؤت ـمــر إع ـ ــادة إع ـم ــار غ ــزة «ج ــاء
بطلب مصري من أجل إنجاح املؤتمر
وعـ ـ ـ ــدم الـ ـت ــأثـ ـي ــر عـ ـل ــى ح ـ ـضـ ــور دول
عــرب ـيــة» ،عـلـمــا ب ــأن تــل أب ـيــب شــاركــت
ف ــي ال ـج ـل ـســات ال ـتــي سـبـقــت املــؤت ـمــر،
وت ـح ــدي ـدًا حـيـنـمــا ق ــدم ــت «ال ـت ــواف ــق»
خططها لإلعمار في نيويورك .كذلك،
واكــب وزيــر خارجية الـعــدو ،أفيغدور

سارعت حماس
إلى وضع
مالحظات
على المؤتمر
قبل انتهائه،
منها
استغرابها
الستثنائها
(أ ف ب)

 5.4مليارات دوالر نصفها لغزة ونصفها للتنمية ...بش ـ ـ
رغم نجاح المساعي
المصرية في جمع
 55دولة ،بينها تركيا
والبحرين وقطر،
ضمن المؤتمر
الدولي إلعادة إعمار
قطاع غزة ،فإن
األحاديث الجانبية
التي رصدت عن
«صورية االجتماع»
لم تنقطع على
ألسنة الموجودين.
مبالغ كبيرة أعلن
التبرع بها ،لكن
حاضرين أكدوا أن
هناك دو ًال ،كالعادة،
لن تفي بالتزاماتها،
بل لن تخرج «مليمًا
واحدًا» لغزة

القاهرة ـ إيمان إبراهيم
كاد مؤتمر إعمار قطاع غزة يتحول
أمس إلى «بازار» للحديث عن السالم
والـتـســويــة وال ـحــل الـنـهــائــي للصراع
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ـ اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي .فـبـعــد
سلسلة مــن الـكـلـمــات الـتــي افتتحها
راعـ ـ ـ ــي املـ ــؤت ـ ـمـ ــر ،ال ــرئـ ـي ــس املـ ـص ــري
عـبــد الـفـتــاح الـسـيـســي ،ومـعــه رئيس
السلطة الفلسطينية محمود عباس،
ودولــة الـنــروج ،وكلها كانت تتحدث
عــن ض ــرورة تفعيل الـخـيــار السلمي
وحل الدولتني ،أكدت مصادر سيادية
مـ ـص ــري ــة ل ـ ــ«األخ ـ ـب ـ ــار» أن ال ـس ـل ـطــة
تواصل مشاوراتها مع أعضاء مجلس
األمن الدولي من أجل صيغة مشروع
القرار الفلسطيني املقرر طرحه على
املجلس ،والساعي إلى تحديد جدول
زم ـن ــي إلق ــام ــة ال ــدول ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة
بــرغــم املـعــارضــة الــواضـحــة للواليات
املتحدة .وكشفت مصادر فلسطينية
أخرى أن املشروع قد يقدم رسميًا إلى
مجلس األمن في الحادي والعشرين
من الشهر الجاري.
وكــان األميركيون مــن ضمن الداعني
إل ــى «اس ـت ـئ ـنــاف عـمـلـيــة ال ـس ــام بني
إس ــرائ ـي ــل وف ـل ـس ـطــن» امل ـتــوق ـفــة منذ
نيسان املاضي ،وهو ما صرح به وزير
الـخــارجـيــة ،جــون كـيــري ،ال ــذي أجــرى
عـلــى هــامــش اجـتـمــاع ال ــدول املانحة
مـحــادثــات مــع ع ـبــاس ،ك ــان غرضها،
وف ــق م ـص ــادر خ ــاص ــة ،م ـحــاولــة ثني
«أبو مازن» عن التحرك الديبلوماسي
املنفرد عبر مجلس األمن .كذلك أبلغه
ك ـيــري أن عـلــى الـسـلـطــة اإلس ـ ــراع في

تقديم تنازالت من أجل منع إسرائيل
مــن ب ـنــاء املـسـتــوطـنــات مـقــابــل إتـمــام
إعمار غزة.
وقد ال يهم رصد الخطابات النصية
للمشاركني من رؤساء أو وزراء ،وبثت
جميعها عـبــر اإلعـ ــام ،بـقــدر البحث
في ما كان يتداول بني أروقة املؤتمر،
وهــي مـحــادثــات جانبية على مائدة
التمويل التي نظمتها مصر والنروج.
وال ـص ــادم أن معظم ال ـكــام الجانبي
ل ــم ي ـكــن ع ــن غـ ــزة ،ف ـقــد ن ـجــح تنظيم
«داعش» في سحب األضواء من حرب
ً
غزة وحتى حركة «حماس» ،وصوال
إل ــى الـخـطــوات اإلســرائـيـلـيــة األخـيــرة
فـ ــي املـ ـن ــاط ــق ال ـش ــرق ـي ــة مـ ــن ال ـق ــدس
املحتلة .عن هذه القضيةّ ،
قدر بعض
املشاركني من دول عربية أن إسرائيل
ستنتهز الفرصة للمتغيرات الجديدة
ف ــي امل ـن ـط ـقــة وت ـك ـث ــف أعـ ـم ــال ال ـب ـنــاء
شرقي القدس ،ثم سيجري سيناريو
مـســاومــة السلطة الفلسطينية على
وقف البناء مقابل تنازالت أخرى.
عـلــى ال ـجــانــب امل ــال ــي ،تـعـهــدت ال ــدول
املــانـحــة بـتـقــديــم  5,4م ـل ـيــارات دوالر
ع ـل ــى أن ي ـخ ـصــص ن ـص ـف ـهــا إلع ـم ــار
غزة ،لكنها عبرت عن مخاوفها من أن
تذهب مساعداتهم ســدى مــرة أخــرى
«إذا ل ــم ي ـت ــم ال ـت ــوص ــل إل ـ ــى تـســويــة
دائمة للنزاع» .وكانت قطر قد قدمت
أكبر مساهمة وهي مليار دوالر ،فيما
ك ــان الفـتــا أن الـسـعــوديــة لــم تـقــدم أي
تـبــرع ،قائلة إنها أعلنت مــن قبل عن
مساعدات قيمتها  500مليون دوالر.
أمــا االتحاد األوروب ــي فقال إن الــدول
األعـ ـض ــاء ف ـيــه س ـي ـقــدمــون بــإجـمــالــي

 450مليون دوالر خــال  ،2015فيما
قـ ــال ك ـي ــري إن ب ـ ــاده سـتـعـطــي 212
مـلـيــون دوالر ك ـم ـســاعــدات إضــافـيــة.
كــذلــك تـعـهــدت ال ـكــويــت بـتـقــديــم 200
م ـل ـي ــون دوالر ع ـل ــى ث ـ ــاث سـ ـن ــوات،
وأي ـ ـضـ ــا االم ـ ـ ـ ـ ــارات ق ــدم ــت م ـس ــاع ــدة
ب ـ ـ ــ 200م ـل ـيــون دوالر .وأعـ ـل ــن األم ــن
العام لألمم املتحدة ،بان كي مون ،أنه
سـيــزور غــزة الـتــي وصفها بأنها «ال

تخوف فلسطيني من
ّ
«خطوات داخلية» تعيق
تنفيذ مقررات المؤتمر

تزال برميل بارود» يوم الثالثاء.
وب ـي ـن ـم ــا ع ـ ّـب ــر الـ ــوفـ ــد ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي
(م ــن حـكــومــة ال ـت ــواف ــق) ع ــن ترحيبه
ب ــ«ال ـن ـت ـي ـج ــة ال ـع ـظ ـي ـم ــة» ل ـل ـمــؤت ـمــر،
أعـ ـ ــربـ ـ ــت م ـ ـ ـصـ ـ ــادر ف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة عــن
مخاوفها من تطبيق املقررات ،خاصة
أن اإلعمار مرتبط بنجاح املصالحة
م ــع «حـ ـم ــاس» .وق ــال ــت تـلــك امل ـصــادر
ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» إن امل ـش ـك ـلــة الـحـقـيـقـيــة
أن ح ــرك ــة «حـ ـم ــاس» لـيـســت مــوافـقــة
بـصــورة كلية على امل ـبــادرة املصرية
ح ـت ــى اآلن« ،وهـ ـ ـ ــذا ي ـخ ـي ـف ـنــا لـجـهــة
حـ ـ ــدوث أمـ ـ ــور ف ــي امل ـس ـت ـق ـبــل ت ـخــرب
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إسرائيل «الغائب األكثر حضورا»
في «مؤتمر القاهرة»

ادة اإلعمار
ليبرمان ،املؤتمر بالقول ،إن «إسرائيل
غ ـيــر مـعـنـيــة بـمـنــع عـمـلـيــة اإلعـ ـم ــار»،
لكنه أكد أنه «ال يمكن إعادة إعمار غزة
من دون تعاون إسرائيل ومشاركتها».
أبـ ــو م ـ ـ ــرزوق عـ ــاد وأوض ـ ـ ــح أن «ع ــدم
رعــايــة الــواليــات املتحدة رســالــة قوية
ل ـ ـكـ ــون ال ـ ـسـ ــاح األم ـ ـيـ ــركـ ــي هـ ــو أداة
التدمير ،لكن تصريح أميركا بني يدي
املؤتمر تصريح غير مسؤول وتعبير
عــن غضبها وبـعــدهــا عــن الترتيبات
ألن ـه ــا ك ــان ــت م ـع ـتــرضــة س ــاب ـق ــا عـلــى
موعد املؤتمر» .وبعدما وضع املؤتمر
ف ــي سـ ـي ــاق أشـ ـب ــه ب ــاالن ـت ـص ــار «ألن ــه
حمل املجتمع الــدولــي املسؤولية عن
الــدمــار ،وهــي فكرة نرويجية»ّ ،
توجه
إلــى تسجيل املالحظات على غيابهم
عن املشاركة ،بالقول« :ال أفهم أن يخلو
الوفد من كل ألوان الطيف الفلسطيني،
خاصة املعنيني في اإلعمار مباشرة،
وإن كـ ــانـ ــت دع ـ ـ ـ ــوة مـ ـص ــر خ ـص ــوم ــا
سياسيني لها تصرف مسؤول».
وال ي ـخ ـف ــى أن ال ـ ـحـ ــديـ ــث ع ـ ــن رغ ـب ــة
ح ـم ـســاويــة ف ــي امل ـش ــارك ــة ف ــي مــؤتـمــر
دولي مشابه فيه إشارة إلى نية نحو
مشاركة سياسية أكثر اتساعًا خالل
املــرحـلــة املـقـبـلــة ،مــع أن الـحــركــة تؤكد
أنها ليست جــزءًا من «التوافق» ،ومن
ه ـنــا ي ـم ـكــن امل ـق ــارن ــة ب ــن رغ ـب ــة تـيــار
ك ـب ـيــر داخ ـ ــل «حـ ـم ــاس» ف ــي االن ـك ـفــاء
نـ ـح ــو الـ ـ ــداخـ ـ ــل واعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاد املـ ـق ــاوم ــة
املسلحة خ ـيــارًا وح ـي ـدًا ،وبــن الرغبة
في مشاركة سياسية أوسع تصل إلى
سقف املنافسة على رئــاســة السلطة.
وهـ ــو ال ـت ـبــايــن ن ـف ـســه ال ـ ــذي ظ ـهــر في
إص ــرار املستوى السياسي على نفي
تـشـكـيــل أي «ج ـيــش شـعـبــي» بجانب
كتائب القسام ،فيما أكدت في املقابل،
عبر أكثر من إعالن ،الشروع في «ضم
غير املنتسبني إلــى الحركة» إلــى هذا
الجيش ،وهي ،بال شك ،خطوة جديدة
وفارقة في تاريخ الحركة وتركيبتها.

التنسيق واضح
بين الواليات المتحدة
وإسرائيل حول شروط
إعادة اإلعمار في غزة.
والتماس عبد الفتاح
السيسي أن تتفهم إسرائيل
عدم دعوتها لحضور
المؤتمر ال يلغي ّأن دولة
المؤسسة
العدو هي
ّ
األصيلة لهذا المؤتمر
علي حيدر
الغائب األكثر حضورا في مؤتمر إعادة
اإلعمار في القاهرة ،كان إسرائيل .فهي
امل ـ ِّ
ـؤس ـس ــة األص ـي ـلــة لـلـمــؤتـمــر ،وال ـتــي
وضـ ـع ــت م ـب ــادئ ــه وض ــوابـ ـط ــه ،لـجـهــة
ضمان أن يكون وفق آلية تضمن عدم
اسـتـفــادة املـقــاومــة مــن امل ــواد املفترض
دخولها إلى القطاع ،ولوال القلق من أن
يؤدي استمرار الواقع القائم الى إعادة
التوتر األمني على الجبهة الجنوبية
ل ـلــدولــة الـعـبــريــة مل ــا ك ــان لـلـمــؤتـمــر أن
يـنـعـقــد .وبــال ـتــالــي ف ــإن أص ــل وم ـســار
إع ــادة اإلع ـمــار سـيـكــونــان بـمــا يضمن
ت ـعــزيــز ال ـت ـهــدئــة ،خ ـ ّ
ـاص ــة أن املـطــالــب
األساسية للشعب الفلسطيني ليست
ضـمــن ج ــدول أع ـمــال ه ــذا املــؤتـمــر ،وال
مشروطة به.
إن االت ـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــي س ـ ـب ـ ـقـ ــت
امل ـ ــؤت ـ ـم ـ ــر ضـ ـمـ ـن ــت ع ـ ـ ـ ـ ــودة ال ـس ـل ـط ــة
الـفـلـسـطـيـنـيــة،عـلــى أم ــل أن يـمـثــل ذلــك
انطالقة جديدة ،تراهن اسرائيل وعدد

مــن الــدول العربية ،على أن تــؤدي الى
تطويق املقاومة في قطاع غزة.
قـ ــوة حـ ـض ــور اس ــرائـ ـي ــل ف ــي امل ــؤت ـم ــر،
أوجبت التمهيد له بضمانات للسقف
الذي تشترطه ملا يمكن أن يصدر عنه،
وت ـقــديــم ت ـب ــري ــرات لـغـيــابـهــا الـشـكـلــي.
وقــد كشف وزيــر خارجيتها ليبرمان
ملوقع "يديعوت احــرونــوت" عن وجود
"ت ـف ــاه ـم ــات ب ــن اس ــرائ ـي ــل وال ــوالي ــات
املـتـحــدة ح ــول ش ــروط إع ــادة اإلع ـمــار،
ً
وأنه سيكون مستحيال دون مشاركة
إسرائيل" .الفتا إلى أن إسرائيل تريد
التحدث عن «نظام مراقبة ،حول كيفية
عبور املــواد واألم ــوال .ومــا من مطالب
أمـيــركـيــة ،بــل هـنــاك تـفــاهـمــات بيننا»
ونـ ـف ــى ل ـي ـب ــرم ــان أال تـ ـك ــون اس ــرائ ـي ــل
مـشــاركــة فــي املــؤت ـمــر ،مـشـيــرا إل ــى أنــه
«ال يمكن إعمار غــزة من دون مشاركة
وت ـ ـعـ ــاون إس ــرائ ـي ـل ـي ــن ،ل ـك ـن ـنــا نـفـهــم
القيود لدى الدول العربية .وسنحاول
أن ن ـكــون ايـجــابـيــن» وتــابــع «:الـعـتــاد
سـيـمــرعــن طــريــق ح ــواج ــزن ــا ،وتــرمـيــم
البنى التحتية املدنية أمر إيجابي» ّأما
بشأن النتائج السياسية للحرب على
القطاع فقد أوضح أن األفضل بالنسبة
إلسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ه ـ ــو أن "تـ ـحـ ـك ــم ال ـس ـل ـطــة
الفلسطينية قطاع غزة".
ول ـج ـه ــة أن يـ ـك ــون امل ــؤتـ ـم ــر ،وع ـ ــودة

تفاهمات بين إسرائيل
والواليات المتحدة حول
شروط إعادة اإلعمار

ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــة الـ ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع ،م ــدخـ ـل ــن
الس ـ ـت ـ ـئ ـ ـنـ ــاف املـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاوض ـ ـ ــات ،رأى أن
«ال ـعــالــم مـشـغــول اآلن بــأمــريــن،مــرض
اإلي ـ ـبـ ــوال ومـ ـح ــارب ــة "داع ـ ـ ــش" م ـش ـي ـرًا
إلــى أن "أي خطوة فلسطينية أحادية
ال ـج ــان ــب ل ــن ت ـن ـج ــح" .وبـ ـش ــأن تـبــريــر
ال ـغ ـي ــاب ن ـق ـلــت صـحـيـفــة ه ــآرت ــس عن
موظف رفيع املستوى قوله :منذ عدة
أسابيع بــدأ مكتب الرئيس السيسي،
بإرسال رسائل إلــى حكومة إسرائيل،
ّ
م ـفــادهــا أن مـصــر ال تـعـتــزم دعــوتـهــا،
ط ــال ـب ــا«أن ت ـب ــدي اس ــرائ ـي ــل تـفـهـمـهــا»
وال ـس ـب ــب ،ب ـح ـســب "هـ ــآرتـ ــس" أنـ ــه إذا
ً
شاركت إسرائيل فإن دوال كالسعودية
واإلم ـ ـ ـ ـ ـ ــارات الـ ـع ــربـ ـي ــة ،س ـت ـم ـت ـنــع عــن
املشاركة ،وأوضح املصريون إلسرائيل
أن التمويل األساسي لإلعمار سيكون
بــأمــوال خليجية ،ومـشــاركــة إسرائيل
قد تؤدي إلى فشل املؤتمر.
ّ
وذكـ ـ ـ ـ ــر امل ـ ــوظ ـ ــف "إن مـ ــوقـ ــف وزارة
ال ـخ ــارج ـي ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ك ـ ــان يــؤكــد
على أن تصر إسرائيل على املشاركة،
مـ ـشـ ـي ــرة إل ـ ـ ــى أن الـ ـتـ ـغـ ـي ــب س ـي ــوح ــي
ل ـل ـم ـج ـت ـم ــع ال ـ ــدول ـ ــي ب ـ ـ ــأن إس ــرائـ ـي ــل
تـ ــوافـ ــق ع ـل ــى م ـقــاط ـع ـت ـهــا وال ـت ـم ـي ـيــز
ض ــده ــا" ،لـكـنــه ل ـفــت إل ــى أن نتنياهو
ومستشاريه كــان موقفهم االستجابة
ل ـط ـل ــب م ـ ـصـ ــر ،وأن "فـ ـ ـح ـ ــوى رس ــال ــة
ّ
مـكـتــب نـتـنـيــاهــو لـلـمـصــريــن ك ــان أن
إسرائيل تفهم وضعهم ،ولــن تمارس
ض ـغــوطــا لــدعــوت ـهــا" وذك ـ ــرت هــآرتــس
أن ح ـ ــزب الـ ـعـ ـم ــل يـ ـ ـح ـ ــاول م ـ ــع ح ــزب
العمال البريطاني إقناع نواب األخير
االمتناع عن أو عدم التصويت ،اليوم،
على مشروع قرار لالعتراف بفلسطني
كــدولــة .ورغ ــم أن ق ــرارًا كـهــذا ،إذا وافــق
عليه البرملان ،لن يكون ملزمًا للحكومة
الـبــريـطــانـيــة ،إال أن إســرائـيــل ت ــرى أنــه
ينطوي على أهمية رمزية.

«جلبة» داخل السجون :صفقة قريبًا؟

ــرط التسوية
م ــا أنـ ـج ــزن ــاه» .لـكـنـهــا اس ـت ـب ـعــدت أن
ت ـف ـع ــل «ح ـ ـ ـمـ ـ ــاس» أي ش ـ ـ ــيء ي ـع ـيــق
عملية اإلعمار «ألنه سيكون انتحارًا
سياسيًا».
ع ـل ــى ج ــان ــب آخ ـ ـ ــر ،ح ـ ـ ــاول ال ــرئ ـي ــس
امل ـص ــري ب ـعــث رس ــائ ــل مـتـنــوعــة بني
الطمأنة والتحذير ،فهو أكد للجانب
الفلسطيني أن ال ـقــاهــرة لــن تتخلى
عن القضية الفلسطينية مهما كانت
الظروف ،ومن ناحية أخرى حذر من
نتائج «غـضــب املــواطــن الفلسطيني
الـ ـ ـ ــذى ي ـع ـي ــش م ـ ــأس ـ ــاة الـ ـعـ ـي ــش بــا
وطـ ـ ـ ــن ،وه ـ ــي خـ ـ ـط ـ ــورة ال ي ـم ـك ــن أن
تتحمل عواقبها األجـيــال املقبلة من
اإلسرائيليني» .وقــال السيسي خالل
اجتماعه مع عباس« :يجب الوصول
إل ــى تـســويــة نـهــائـيــة عــادلــة وشــامـلــة
تـضـمــن إق ــام ــة ال ــدول ــة الفلسطينية
عـلــى ح ــدود الــرابــع مــن يــونـيــو 1967
وعــاصـمـتـهــا ال ـقــدس ال ـشــرق ـيــة» ،كما
شــدد على أهمية اإلس ــراع فــي تنفيذ
عملية اإلعمار.
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،أك ــد ع ـبــاس أن الـفــرصــة
لإلعمار ستكون للشركات الخاصة
ف ــي ق ـط ــاع غـ ــزة ،وب ـش ــأن ال ــدول ــة أكــد
أن غ ــزة وال ـض ـف ــة ،ب ـمــا فـيـهــا ال ـقــدس
الشرقية ،تشكالن نطاقنا الجغرافي
الذى نريد أن يرحل االحتالل عنه».
ولــم يخل الـبـيــان الختامي للمؤتمر
مــن تأكيد مساندة امل ـبــادرة املصرية
لوقف إطالق النار في غزة ،مشددين
ع ـل ــى اس ـت ـع ــداده ــم دعـ ــم س ـب ــل وق ــف
ال ـ ـنـ ــار عـ ـب ــر «حـ ـش ــد الـ ــدعـ ــم ال ــدول ــي
إلع ـ ــادة إع ـم ــار غ ــزة ف ــي إطـ ــار طــويــل
امل ـ ـ ـ ــدى وي ـ ـنـ ــاسـ ــب ت ـن ـم ـي ــة ف ـل ـس ـطــن
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ككل» .وشــرح البيان أن هناك حاجة
عاجلة إلى  ٤١٤مليون دوالر لإلغاثة
اإلن ـ ـسـ ــان ـ ـيـ ــة ،ث ـ ــم  ١،٢مـ ـلـ ـي ــار دوالر
ل ـت ـعــافــي االق ـت ـص ــاد ك ـمــرح ـلــة أولـ ــى،
إضافة إلى مبلغ  ٢،٤مليار دوالر هو
التكلفة املبدئية إلعادة اإلعمار .كذلك
أعلنت الــدول املانحة موافقتها على
خطة حكومة التوافق بشأن اإلعمار،
وضــرورة أن يواكب ذلك دعم موازنة
الحكومة نفسها للتنمية فى الضفة.
ف ـ ـ ــي م ـ ـ ــا ي ـ ـخـ ــص إس ـ ـ ــرائـ ـ ـ ـي ـ ـ ــل ،شـ ــدد
امل ـش ــارك ــون عـلــى أن ــه ال يـمـكــن إع ــادة
إعمار غزة إال بفتح إسرائيل املعابر
وتـ ـسـ ـهـ ـي ــل الـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة
واإلســراع فى االنتعاش االقتصادي،
وخـ ــاصـ ــة إزالـ ـ ـ ــة الـ ـقـ ـي ــود ب ـم ــا يـتـيــح
ل ـل ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن ال ـ ـت ـ ـجـ ــارة بـ ــن غ ــزة
وال ـ ـض ـ ـفـ ــة والـ ـ ـ ــدخـ ـ ـ ــول إلـ ـ ـ ــى أسـ ـ ـ ــواق
العمل .كذلك أعلن االتحاد األوروبــي
استعداده لتقديم دعم ميداني يضمن
الوجود في نقاط الدخول والخروج،
إضافة إلى املساعدة فى بناء القدرات
الـبـشــريــة وتـعــزيــز الــربــط بــن الضفة
وغزة برًا وبحرًا ،وذلك على أن يمتنع
«الطرفان ،اإلسرائيلي والفلسطيني،
ع ــن أي أع ـم ــال أح ــادي ــة ال ـج ــان ــب من
شأنها أن ّ
تقوض مفاوضات السالم
املقبلة».

تقارير أخرى
على موقعنا

غزة ـ هاني إبراهيم
ت ـ ــوح ـ ــي تـ ـ ـح ـ ــرك ـ ــات جـ ـ ـه ـ ــاز ال ـع ـم ــل
ال ـ ـ ـج ـ ـ ـمـ ـ ــاه ـ ـ ـيـ ـ ــري الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاب ـ ـ ــع ل ـ ـحـ ــركـ ــة
ً
«حـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاس» فـ ـ ــي غـ ـ ـ ـ ــزة ،فـ ـ ـض ـ ــا ع ــن
ت ـص ــري ـح ــات إع ــامـ ـي ــة ،بـ ـق ــرب ب ــدء
مـ ـف ــاوض ــات غ ـي ــر م ـب ــاش ــرة ج ــدي ــدة
تخص ملف األســرى ،على أن هناك
تـشــديـدًا عـلــى أن أي مـفــاوضــات في
هـ ــذا الـ ـش ــأن س ـت ـكــون مـنـفـصـلــة عــن
الـتــي سيجريها الــوفــد الفلسطيني
فــي ال ـقــاهــرة ،خ ــال الـنـصــف الثاني
من الشهر الجاري ،وتخص تثبيت
وقف النار مع االحتالل.
وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا ك ـ ــان ـ ــت امل ـ ـل ـ ـص ـ ـقـ ــات ت ـمــأ
شـ ـ ـ ـ ــوارع غ ـ ـ ـ ــزة ،الف ـ ـتـ ــة إل ـ ـ ــى ص ـف ـقــة
«ال ــوف ــاء ل ــأح ــرار  ،»2أك ــد الـقـيــادي
فــي «ح ـم ــاس» ،مـحـمــد نـ ــزال ،وجــود
تــرتـيـبــات لـبــدء مـبــاحـثــات فــي مصر
ع ـ ـبـ ــر «وف ـ ـ ـ ـ ــد يـ ـخـ ـتـ ـل ــف ع ـ ـ ــن الـ ــوفـ ــد
املـ ـف ــاوض ح ــال ـي ــا» .وذك ـ ــر ن ـ ــزال فــي
ص ـف ـح ـت ــه عـ ـل ــى «الـ ـف ــايـ ـسـ ـب ــوك» أن
حركته أبلغت القاهرة «رسميًا» أن
قضية األسرى ستكون منفصلة عن
امل ـف ــاوض ــات غ ـيــر امل ـب ــاش ــرة ،مــؤكــدا
أنـ ـه ــم لـ ــن يـ ـق ــدم ــوا أي «م ـع ـل ــوم ــات
مجانية بشأن عدد الجنود األسرى
لــدى الحركة أو طبيعة أحوالهم إن
ً
أحياء أو أمواتا».
كانوا
رس ـمـ ّـيــا ،ت ـصــرح «ح ـم ــاس» بــوجــود
جندي واحد لديها هو شاؤول آرون
ال ــذي أعـلـنــت أس ــره فــي حــي الـتـفــاح
شـ ــرق غـ ــزة خـ ــال الـ ـح ــرب األخـ ـي ــرة،
لكنها لم تذكر حالته الصحية ،فيما
أع ـلــن الـجـيــش اإلســرائ ـي ـلــي اخـتـفــاء

جـنــدي آخــر اسـمــه جــولــدن هــدار في
مدينة رفح (جنوب).
ّ
وت ـقــاطــع ح ــدي ــث ن ـ ــزال م ــع تـصــريــح
آخـ ـ ـ ــر لـ ـعـ ـض ــو امل ـ ـك ـ ـتـ ــب الـ ـسـ ـي ــاس ــي
للحركة ،صالح العاروري ،املوجود
ف ــي ت ــرك ـي ــا ،أك ـ ـ ّـد ف ـي ــه أن «ح ـم ــاس»
ل ــن تـكـشــف عـ ّـمــا لــديـهــا م ــن األس ــرى
ّ
اإلســرائـيـلـيــن إل عـبــر امل ـفــاوضــات.
ّ
وقـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاروري إن املـ ـعـ ـل ــوم ــات
املـ ـ ـت ـ ــداول ـ ــة ،حـ ـ ــول ق ـض ـي ــة األسـ ـ ــرى
وعـ ــددهـ ــم وح ــال ـت ـه ــم ال ـص ـح ـي ــة فــي
اإلعالم« ،ليس لها أي صفة رسمية».
فــي امل ـقــابــل ،يـنـفــي أق ـطــاب عــديــدون
فــي الــوفــد الـفـلـسـطـيـنــي ال ــذي يمثل
الفصائل والسلطة أن تكون لديهم
معلومات بشأن األســرى أو الجثث،
وقــد أشـيــع أخـيـرًا عــن وج ــود أســرى
أح ـيــاء ل ــدى «ح ـمــاس» وأش ــاء لــدى
«ال ـج ـهــاد اإلس ــام ــي» .لـكــن مـصــادر
أم ـن ـي ــة رأت أن ال ـ ـخـ ــوض فـ ــي ه ــذه
التفاصيل يخدم العدو.
داخــل سجون االحـتــال ،أفــادت عدة
مصادر لـ «األخبار» بأن هناك نوعًا
من «الحركة» وتناقل األخبار بشأن
انـفــراج محتمل فــي قضية األس ــرى.
وذك ـ ــرت ه ــذه املـ ـص ــادر أن األسـ ــرى،
وخــاصــة ذوي امل ــؤب ــدات فــي أقـســام
«حـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاس» ،وصـ ـلـ ـتـ ـه ــم م ـع ـل ــوم ــات
تفيد باقتراب تحقيق «اختراق» في
مــوضــوع ـهــم ،مــن دون اإلش ـ ــارة إلــى
ماهية هذا االختراق.
كــذلــك نقلت وجــود مـشــاورات داخــل
ال ـه ـي ـئ ــة الـ ـقـ ـي ــادي ــة ال ـع ـل ـي ــا ألسـ ــرى
«ح ـ ـ ـمـ ـ ــاس» ف ـ ــي س ـ ـجـ ــون االح ـ ـتـ ــال
ب ـ ـ ـشـ ـ ــأن ال ـ ـق ـ ـض ـ ـيـ ــة وال ـ ـ ـحـ ـ ــديـ ـ ــث ع ــن

أس ـمــاء .وتــرافــق مــع هــذه الـتـطــورات
ت ـع ـي ــن رئـ ـي ــس ح ـك ــوم ــة االح ـ ـتـ ــال،
نتنياهو ،الجنرال ،ليؤور
بنيامني
ً
لــوتــان ،منسقًا جــديـدًا مللف األســرى
وامل ـف ـق ــودي ــن ،لـيـخـلــف ب ــذل ــك داف ـيــد
م ـيــدان ،ال ــذي أنـهــى مـهـمــاتــه أخـيـرًا.
ونقل عن نتنياهو قوله عقب تعيني
ل ــوت ــان ،إن «إس ــرائ ـي ــل تـلـتــزم إع ــادة
امل ـف ـقــوديــن إل ــى ب ـيــوت ـهــم» ،م ــن دون
أن يفصح عــن عــددهــم أو معلومات
أخرى.
في السياق ،نفت مصادر من داخل
الـسـفــارة الفلسطينية لــدى القاهرة
وج ـ ــود أي ت ـح ــرك ف ــي هـ ــذا ال ـش ــأن،
مــؤكــدة أن كــل مــا لــديـهــا هــو البحث
فـ ــي اس ـت ـئ ـن ــاف م ـب ــاح ـث ــات تـثـبـيــت
التهدئة فقط.
أم ــا حــركــة «ف ـت ــح» ،ف ــأك ــدت رفـضـهــا
إجــراء مباحثات منفردة مــن جانب
«حـ ـ ـم ـ ــاس» فـ ــي ق ـض ـي ــة م ـف ــاوض ــات
األس ــرى ،معتبرة ذل ــك تــراجـعــا عما
وصـفـتــه «األداء الـفـلـسـطـيـنــي خــال
الحرب» .وقــال القيادي في الحركة،
يحيى رب ــاح ،ل ـ «األخـبــار» ،إن «على
حـ ـم ــاس أن ت ـح ــاف ــظ ع ـل ــى امل ـك ـســب
ب ــوج ــود وف ـ ــد م ــوح ــد ،وخ ــاص ــة أن
قـضــايــا الـتـفــاوض كلها وطـنـيــة وال
ً
تعني فصيال بعينه» .كما دعا رباح
إلـ ــى أن ت ـك ــون م ـف ــاوض ــات األسـ ــرى
ضمن الوفد املوحد أو عبر منظمة
الـ ـتـ ـح ــري ــر ال ـ ـتـ ــي سـ ـيـ ـك ــون دوره ـ ـ ــا
الـ ـعـ ـم ــل الـ ـسـ ـي ــاس ــي ضـ ـم ــن م ــواف ـق ــة
ك ــل األطـ ـ ــراف ،فـيـمــا ل ــم ي ـبــد الــراعــي
املصري أي موقف رسمي من قضية
«وفد األسرى».
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اذهب جنوبا أيها الشاب
«غرب آخر» في
هناك ٌ
اميركا الجنوبية ،ينتج
اليوم ثقافة جديدة
وأنماط سياسة ونظرة
الى العالم تختلف عن
«الغرب» الذي نألفه
في اوروبا واميركا
الشمالية .تنشر «األخبار»،
على حلقات ،مشاهدات
وانطباعات عن جنوب
وتحوالتها
اميركا
ّ
جمال غصن
اس ـتــولــت ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة على
كاليفورنيا بعدما حسمت حربها
م ــع امل ـك ـس ـيــك ع ــام  ،1847وراج ــت
اثـ ــر ذلـ ــك ال ـه ـج ــرة الـ ــى الـ ـغ ــرب من
ق ـب ــل م ـس ـت ـع ـم ــري شـ ـم ــال ال ـ ـقـ ــارة.
ُسميت تلك الحقبة حـ ّـمــى الذهب
الـكــالـيـفــورنـيــة ،اذ ج ــرى اكـتـشــاف
مخزون ذهبي في صحراء الغرب
ٍ
وبـ ــات ال ـع ـمــل ف ــي امل ـنــاجــم مـصــدر
مغر للوافد االوروبــي .ولذلك
ثــراء ٍ
أصبحت عبارة «اذهــب غربا أيها
الشاب» جزءا من الثقافة الشعبية
الـشـمــال-أمـيــركـيــة .ك ــان ه ــذا الـقــول
يـعـ ّـبــر ع ــن «ال ـح ـلــم االم ـي ــرك ــي» في
حينها ،الــذي كــان يجسده الذهب
األص ـ ـفـ ــر .ط ـب ـعــا كـ ــذب م ــن قـ ــال ان
ّ
يسود ،فمع الوقت صار
الذهب ال
«الذهب» أسود واتجه الجشع الى

صحراء العرب بحثا عنه.
يذكر هنا ان ســروال الجينز الذي
ب ــات مــن اك ـثــر ال ـســراويــل انـتـشــارا
فـ ــي الـ ـع ــال ــم كـ ـ ــان قـ ــد اخ ـ ـتـ ــرع فــي
هـ ـ ــذه ال ـح ـق ـب ــة فـ ــي ك ــال ـي ـف ــورن ـي ــا،
ليناسب ظروف العمل في املناجم
واملصانع .انتشار مالبس العمال
قــابـلــه انـتـشــار مـفـهــوم الـبـحــث عن
الذهب كركيزة اقتصادية .وحاملا
ُ
ٌ
مصدر ذهب الناس بحثا
استهلك
عــن م ـصــادر اخـ ــرى .ن ـظــام «اذه ــب
غ ــرب ــا أي ـه ــا ال ـ ـشـ ــاب» بـ ــات الـنـمــط
االق ـت ـصــادي الـســائــد عــاملـيــا حيث
تـخـطــط ال ـح ـكــومــات وم ــن ورائ ـهــا
املـ ـنـ ـظ ــوم ــات املـ ـ ــوازيـ ـ ــة ل ـل ـح ـكــومــة
لكيفية استغالل املوارد الطبيعية،
ال ـ ـ ـ ـ ــى ان أص ـ ـب ـ ـح ـ ــت ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــة
والـ ـح ــرب تـ ـ ــداران ل ـح ـيــازة املـ ــوارد
واس ـت ـهــاك ـهــا ،وم ــا لـلـبـشــريــة من
دور فــي هــذا االقـتـصــاد اال لخدمة
م ــا دف ـن ـتــه االرض واخ ـتــزن ـتــه في
ال ـع ـصــور الـجـيــولــوجـيــة الـســابـقــة.
ف ـ ـب ـ ـعـ ــد الـ ـ ـ ــذهـ ـ ـ ــب اصـ ـ ـ ـب ـ ـ ــح ه ـ ــوس
االق ـت ـص ــاد ال ـطــاقــة ال ـتــي ينتجها
ال ـ ـف ـ ـحـ ــم وامل ـ ـش ـ ـت ـ ـقـ ــات ال ـن ـف ـط ـي ــة،
وأصـبــح بشر الـيــوم خــدامــا لبقايا
دي ـن ــاص ــورات وكــائ ـنــات متحجرة
ع ـ ــاش ـ ــت ع ـ ـلـ ــى االرض مـ ـ ــن آالف
السنني ورقدت في جوفها نفطا.
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد ع ـي ـن ــه يـ ـح ــرك االرض
شـ ــرقـ ــا وغـ ــربـ ــا ال ـ ـي ـ ــوم .قـ ــد ي ـك ــون
ال ـشــرق الـصـيـنــي قــد اسـتـغــل نمط
االس ـت ـهــاك ال ـغــربــي الـ ــذي يحركه
اقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاد ال ـ ـن ـ ـفـ ــط ح ـ ـتـ ــى ي ــوظ ــف
ال ـنــاس ،لكن تبقى وظيفتهم هذه
متمحورة حــول خدمة هــذا النمط
ّ
ال ـ ـ ــذي ال ي ـش ـب ــع .ال بـ ــل إن حـ ّـمــى
االي ـف ــون ــوف ـي ـل ـي ــا (هـ ـ ــوس ال ـهــاتــف
املـسـمــى اي ـف ــون) ،ال ـتــي تنتشر في

مطلع كل خريف ،أوضح مثال على
ه ــذه الـحــالــة االسـتـهــاكـيــة الـتــي ال
يصح وصفها اال باملرضية.
تـ ـ ـ ــؤدي م ــؤسـ ـس ــة الـ ـبـ ـن ــك الـ ــدولـ ــي
وم ـس ـت ـن ـس ـخ ــات ـه ــا دور ال ـخ ـف ـيــر
ع ـلــى ه ــذا ال ـن ـظ ــام .ل ــم ي ـخ ــرج احــد
طوعا مــن هــذا النظام الــذي فرض
على الجميع بعد الحرب الـبــاردة،
والخوارج القليلني جرت معاقبتهم
على طريقة الطالب املشاغب الذي
يوقفه املعلم في الزاوية.
سيناريو فيلم الرعب الذي نعيشه
مـسـ َـر َحـتــه هــول ـيــوود ،الـتــي نشأت
على أنقاض غرب الذهب .األمــوات
الــذيــن ارتـقــوا مــن جــوف االرض لم
يكونوا زومبيز بــل فحمًا ومــوارد
احفورية .االختراع الذي تفوق على
العقل الذي ابتدعه لم يكن روبوتا
ثـ ــائـ ــرا ،ك ـم ــا ت ـخ ـ ّـي ــل ّ
رواد ال ـخ ـيــال
الـعـلـمــي كــاس ـحــاق ع ـظ ـي ـمــوف ،بل
ال ـي ــد ال ـخ ـف ـيــة آلدم س ـم ـيــث .وم ــرة
اخـ ـ ـ ـ ــرى تـ ـ ـص ـ ــدق روايـ ـ ـ ـ ـ ــة األديـ ـ ـ ـ ــان
السماوية وها نحن اضحينا بني
آدم .سبحان الله.
لـكــن ال داع ــي إل ــى ال ـي ــأس .كـمــا في
أفـ ــام ه ــول ـي ــوود امل ـن ـقــذ االم ـيــركــي
آت؛ املـنـقــذ ال ــذي سيعيد االعـتـبــار
ل ـ ــان ـ ـس ـ ــان ف ـ ـ ــي وج ـ ـ ـ ــه الـ ــزوم ـ ـبـ ــي
وال ــروب ــوت .ان ــه يتسلح باقتصاد
«االنسان اوال» .البطل الجبار هذا
يـسـتـبــدل ش ـع ــار «اري ـ ــد امل ــزي ــد من
الذهب» بــ»اريد املزيد من الحياة».
بكلمة
هذا االميركي ال يــزال يؤمن
ّ
«ي ـك ـفــي» .أم ـيــركــي ال ي ــزال يستلذ
ب ـ ــإحـ ـ ـس ـ ــاس ال ـ ـش ـ ـبـ ــع وال ي ـس ـعــى
إل ــى ال ـت ـخ ـمــة ،ل ـكــن ل ــن ت ـجــد األم ــل
االميركي في شمال القارة .اذا أردت
البحث عــن االنـســانـيــة الـضــائـعــة...
فاذهب جنوبا أيها الشاب.

أوكرانيا

موسكو تسحب جنودها عن الحدود
ع ـ ـش ـ ـيـ ــة أس ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــوع مـ ـ ـ ــن ال ـ ـن ـ ـشـ ــاط
الــدبـلــومــاســي املـكـثــف بخصوص
األزم ـ ـ ـ ــة األوك ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــة الـ ـت ــي تـمـثــل
مصدر توتر بني الغرب وموسكو،
أم ــر الــرئ ـيــس ال ــروس ــي فــاديـمـيــر
بوتني وزير الدفاع بسحب القوات
الــروسـيــة املتمركزة على الـحــدود
مع أوكرانيا منذ هذا الصيف.
وأعلن الكرملني ليل أول من أمس،
ّ
أن «رئ ـ ـيـ ــس ال ـ ــدول ـ ــة ك ــل ــف وزيـ ــر
الــدفــاع ال ـبــدء بــإعــادة ال ـقــوات إلــى
قــواعــدهــا الــدائ ـمــة» ،ويعني بذلك
 17ألفًا و 600جندي يشاركون في
مـنــاورات منذ الصيف في منطقة
روس ـ ـتـ ــوف جـ ـن ــوب روسـ ـي ــا عـلــى
حدود دونيتسك في أوكرانيا.
وأضــاف الكرملني أن وزيــر الدفاع
سـ ـي ــرغ ــي ش ــويـ ـغ ــو تـ ـلـ ـق ــى األم ـ ــر
الرئاسي بعدما ذكر أن «املناورات
ال ـص ـي ـف ـي ــة ف ـ ــي ح ـ ـقـ ــول ال ــرم ــاي ــة
بـمـنـطـقــة ال ـج ـنــوب الـعـسـكــريــة قد
انتهت».
من جهته ،أعلن الرئيس األوكراني
بيترو بوروشنكو أول مــن أمــس،
ع ـ ــن ل ـ ـقـ ــاء م ـ ــع نـ ـظـ ـي ــره الـ ــروسـ ــي
فالديمير بوتني ،أثناء قمة تعقد
ي ــوم الـجـمـعــة املـقـبــل ف ــي مـيــانــو،
في الوقت الذي تتعثر فيه عملية
السالم في اوكرانيا.
وأثـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاء زيـ ـ ـ ـ ـ ــارة إلـ ـ ـ ــى خ ــاركـ ـي ــف
ف ـ ــي ش ـ ـ ــرق الـ ـ ـب ـ ــاد وإل ـ ـ ـ ــى ش ـم ــال
املنطقة االنفصالية ،أكــد الرئيس
األوكراني مشاركته في قمة أسيم
(حوار آسيا-أوروبا) ،التي ستضم
قادة االتحاد األوروبي وعدة دول
آسيوية في  16و 17تشرين األول.
وسيلتقي خالل هذه القمة بوتني

بـ ـحـ ـض ــور قـ ـ ـ ــادة أوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن ،مــن
بينهم املستشارة األملانية أنغيال
م ـيــركــل ورئ ـي ـس ــا وزراء ايـطــالـيــا
مــاتـيــو رنـ ــزي وبــريـطــانـيــا ديفيد
كاميرون.

سيشارك بوتين
في قمة مجموعة
الـ 20المقررة
الشهر المقبل

وق ـ ـ ـ ــال بـ ــوروش ـ ـن ـ ـكـ ــو «ال أتـ ــوقـ ــع
مـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاوض ـ ـ ــات س ـ ـ ـه ـ ـ ـلـ ـ ــة» ،ل ـك ـن ـن ــي
«متفائل» ،مضيفًا أنه يتعني على
مــوس ـكــو «اإلع ـ ـ ــان ع ــن إجـ ـ ــراءات
ملموسة».
ك ــذل ــك ،أع ـلــن امل ـت ـحــدث الـعـسـكــري
األوكـ ــرانـ ــي ان ــدري ــي لـيـسـنـكــو في
ك ـي ـيــف «فـ ــي اإلج ـ ـمـ ــال ،سيحصل
ت ـق ــدم ف ــي امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات» ،مضيفًا
«نـ ـ ــأمـ ـ ــل تـ ـحـ ـقـ ـي ــق ن ـ ـتـ ــائـ ــج م ـه ـمــة
األس ـب ــوع امل ـق ـبــل ،ال ـتــي ستتوقف
على احترام روسيا اللتزاماتها».
وأع ـ ـ ـ ــرب الـ ـح ــاك ــم الـ ـج ــدي ــد الـ ــذي
عينه بوروشنكو الخميس إلدارة
م ـن ـط ـقــة دونـ ـيـ ـتـ ـس ــك ،أول ـك ـس ـن ــدر
كيختنكو عــن اس ـت ـعــداده إلج ــراء
مـ ـ ـح ـ ــادث ـ ــات مـ ـ ــع اال ّنـ ـفـ ـص ــالـ ـي ــن،
ش ــرط أن ت ـكــون «بـ ــنـ ــاءة» ،مــؤك ـدًا
«سنطالب الطرف اآلخــر باحترام
اتفاقات مينسك وسنطبقها نحن
بــأنـفـسـنــا» .وأضـ ــاف «وف ـق ــا لـهــذه
االت ـفــاقــات ،ستقام منطقة عــازلــة،
ُ
وستسحب األسلحة الثقيلة إلى
مسافة محددة».
إل ـ ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،أك ـ ـ ـ ــد وزي ـ ـ ـ ـ ــر املـ ــال ـ ـيـ ــة
األس ـت ــرال ــي ج ــو ه ــوك ــي أمـ ــس ،أن
بوتني سيشارك في قمة مجموعة
الـعـشــريــن فــي تـشــريــن الـثــانــي في
بريسبان (أستراليا) ،بالرغم من
التوتر بني روسيا والغرب بشأن
اوكرانيا.
وق ــال هــوكــي ل ــإذاع ــة األسـتــرالـيــة
أمـ ــس« ،ت ـحــدثــت أم ــس إل ــى وزي ــر
املالية الــروســي ،وأكــد أن الرئيس
بـ ــوتـ ــن سـ ـي ــأت ــي إل ـ ـ ــى قـ ـم ــة ق ـ ــادة
مجموعة العشرين في بريزبني».
(أ ف ب)

بمزيد من الرضى والتسليم ننعى
إليكم املرحوم بإذن الله تعالى
فقيدنا الغالي
االستاذ منح عادل الصلح
والدته :نازلي رشدي درويش باشا
شقيقته :مهى الصلح أرملة املرحوم
رجائي حقي وأوالدها الدكتور أمني
واملهندس وليد
شـقـيـقــه :هـشــام زوج ـتــه سـيــزا تميم
وأوالده زينه وعادل وعائلته
أعمامه :كاظم والرئيس تقي الدين
أرملته فدوى البرازي وعماد
أبناء أعمامه :خلدون ورغيد وهادي
وغالب وهناء ونوال
يصلى على جثمانه الطاهر عصر
يــوم اليوم الواقع في  19ذو الحجة
 1435ه ـ املــوافــق ل ــ 13تشرين األول
2014
في جامع الخاشقجي حيث يوارى
الثرى في جبانة الشهداء
تـقـبــل ال ـت ـع ــازي ق ـبــل ال ــدف ــن وب ـعــده
فــي مـنــزل الفقيد الـكــائــن فــي شــارع
امل ـص ـي ـط ـبــة اتـ ـج ــاه ك ــال ـي ــري الـبـطــل
بناية األرز الطابق السابع
وال ـث ــان ــي وال ـث ــال ــث ي ــوم ــي ال ـثــاثــاء
واالربـعــاء في  14ـ  15تشرين األول
 2014ل ـلــرجــال وال ـن ـس ــاء ف ــي قــاعــة
نــادي خريجي الجامعية األميركية
ـ ـ الــورديــة وذلــك مــن الساعة الثانية
بعد الظهر لغاية الساعة السابعة
ً
مساء.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب
إنا لله وإنا إليه راجعون
ال ـ ـ ــراض ـ ـ ــون بـ ـقـ ـض ــاء ال ـ ـلـ ــه وق ـ ـ ـ ــدره:
آل الـ ـصـ ـل ــح ودرويـ ـ ـ ـ ـ ــش ورم ـ ـضـ ــان
والـ ـحـ ـس ــام ــي وال ـ ـجـ ــوهـ ــري وت ـم ـيــم
وح ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــي والـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـي ـ ـ ــب وي ـ ـ ــون ـ ـ ــس
وأنسباؤهم

إلعالناتكم
في
صفحة
المبوب
ّ
والوفيات
03/662991
من أي منطقة
في لبنان ،يوميًا من
 7:30صباحًا لغاية
ليال
ً 10:30
نختصر المسافات
ومندوبونا في
خدمتكم للمتابعة
وتحصيل الفاتورة

انتقل الى رحمته تعالى املرحوم
الحاج محمد صالح الدين مصطفى
املغربل
(أبو داني)
املتوفى نهار السبت الــواقــع في 11
تشرين االول
والدته :الحاجة نجاح عبد الرحمن
كنيعو
ولداه :داني وهادي
تقبل التعازي اليوم االثنني الواقع
فـ ــي  13ت ـش ــري ــن االول فـ ــي ج ـبــانــة
الباشورة مقابل مركز الدفاع املدني
م ــا ب ــن ص ــات ــي ال ـع ـص ــر واملـ ـغ ــرب
ّ
وبـعــده فــي منزله الــواقــع فــي محلة
البسطة الفوقا ،شــارع محي الدين
الـعــربــي فــي بـنــايــة املـغــربــل الـطــابــق
الثالث.
اآلس ـفــون :آل املـغــربــل ،آل كنيعو ،آل
غرة وآل طبارة.
حركة معًا نعيد البناء تنعى
بمزيد من الحزن املرحوم االستاذ
سامي جبران عطية
عضو مؤسس
تقبل التعازي اليوم االثنني في 13
تشرين االول  2014في صالة كنيسة
م ــار تـقــا ـ ـ ـ جــل الــديــب مــن الـســاعــة
ال ـح ــادي ــة ع ـش ــرة ق ـبــل ال ـظ ـهــر حتى
ً
مساء.
السابعة
حركة انتظارات الشباب تنعى
بمزيد من الحزن املرحوم االستاذ
سامي جبران عطية
عضو مؤسس

انتقلت الى رحمته تعالى املرحومة
الحاجة حسنة علي زعيتر
أرملة املرحوم الشيخ حسني دعاس
زعيتر
أوالده ـ ـ ـ ــا :امل ـح ــام ــي غـ ـ ـ ــزوان ،مـ ــازن،
مـحـمــد ون ــادي ــا زوجـ ــة ع ـلــي محمد
دعاس زعيتر
ابن شقيقتها :الوزير غازي زعيتر
ت ـق ـبــل ال ـت ـع ــازي الـ ـي ــوم االثـ ـن ــن فــي
 13تشرين االول  2014فــي جمعية
الـتـخـصــص والـتــوجـيــه الـعـلـمــي من
ال ـســاعــة ال ـثــال ـثــة وح ـت ــى ال ـســادســة
ً
مساء.
اآلسفون :آل زعيتر وعموم عائالت
وعشائر بعلبك والهرمل

بمزيد من الرضى والتسليم ننعى
إل ـي ـك ــم املـ ــرحـ ــوم بـ ـ ــإذن الـ ـل ــه تـعــالــى
فقيدنا الغالي
األستاذ غسان الحص
وال ــده :املــرحــوم الـحــاج سامي كمال
الحص
والـ ــدتـ ــه :امل ــرح ــوم ــة ال ـح ــاج ــة زيـنــب
الحص
شقيقه :حسام الحص
ع ـ ّـم ــاه :امل ــرح ــوم ــان ب ــره ــان ووج ـيــه
الحص
خاله :دولــة الرئيس الدكتور سليم
الحص
يصلى على جثمانه الطاهر عصر
اليوم االثنني الواقع فيه  13تشرين
األول  2014م في جامع الخاشقجي
حـ ـي ــث يـ ـ ـ ـ ــوارى الـ ـ ـث ـ ــرى ف ـ ــي ج ـبــانــة
الشهداء.
تقبل الـتـعــازي بعد الــدفــن والثاني
ف ــي ق ــاع ــة م ــرك ــز ت ــوف ـي ــق طـ ـب ــارة ـ ـ ـ ـ ـ
الصنائع ،وذلــك من الساعة الثالثة
عـ ـصـ ـرًا ول ـغ ــاي ــة ال ـس ــاع ــة ال ـســاب ـعــة
مـ ـس ـ ً
ـاء ،وال ـث ــال ــث ي ــوم األربـ ـع ــاء في
 15تشرين األول  2014مــن الساعة
الـ ـث ــالـ ـث ــة ع ـ ـص ـ ـرًا ولـ ـغ ــاي ــة ال ـس ــاع ــة
ً
مساء.
السادسة والنصف
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◄ مبوب األخبار ►

مكتب الرشيف للرتجمة والخدمات

 إنجاز كافة املعامالت واملصادقاتالقانونية لدى الدوائر الرسمية
والسفارات
 ترجمة قانونية لجميع اللغات ترجمة أفالم ترجمة وطباعة أبحاث تدقيق وضبط لغوي أرشفة امللفات الكرتونياً لكافةالرشكات واملكاتب
 بيع منشورات وكتب قانونية بيع طوابع مالية وتصويرمستندات
 قرطاسية وأحبار وكالء إعالنات معتمدون لدىجميع الصحف واملجالت

ALCherif Service

العنوان:
 - 1بريوت ،سامي الصلح ،مقابل
وزارة العدل ،بناية الرباط ،الطابق
االريض
هاتف01 - 398701 :
خليوي03 -816494 :
 - 2بريوت ،سامي الصلح ،بناية عازار
وفاخوري ،الطابق األول
هاتف01 - 398776 :
خليوي03 - 598019 :
الربيد اإللكرتوين:
fayezsharif@gmail.com
املوقع اإللكرتوين:
www.alcheriftranslation.com

◄ مبوب ►

مفقود
ُ
فـقــد ج ــواز إقــامــة بــاســم الـسـعــودي علي
ّ
م ــوس ــى م ـح ـمــد ال ـ ـحـ ــواج ،ال ــرج ــاء ممن
يجدها االتصال على الرقم 71/277963
ُ
فقدت إقامة بنغالدشية باسم PARUL
 ،MO.BASED BHOYAال ــرج ــاء ممن
يجدها االتصال على الرقم 70/877464

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

Zahle- Houch Al Omara
For reservation: 78/959695

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01
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ثقافة وناس

سينما

والحب
بالهوية
مشغولة
العالم
سينما
آرتي
أسبوع
ّ
ثمانية أفالم أنجزها مخرجون
من األرجنتين وفرنسا وكوبا واليابان
وغيرها نشاهدها في بيروت
ضمن «أسبوع آرتي» الذي تنظمه
«جمعية متروبوليس» للسنة
السادسة على التوالي
بانة بيضون
«سـ ـ ـ ــان ل ـ ـ ـ ـ ــوران» ( )2014ل ـل ـفــرن ـســي
ب ــرت ــران بــونـيـلـلــو ع ــن مـصـمــم األزي ــاء
الـشـهـيــر إي ــف س ــان لـ ــوران هــو الفيلم
ال ــذي افـتـتــح بــه أمــس «أس ـبــوع آرتــي»
ال ــذي تنظمه «جمعية متروبوليس»
بدعم من «املعهد الفرنسي في لبنان»
للسنة السادسة على التوالي .يخرج
بونيللو فــي هــذا الـشــريــط عــن قواعد
الـ ـس ــرد ال ـت ـق ـل ـيــديــة ل ـل ـس ـيــرة ال ــذات ـي ــة.
يقفز من الحاضر إلى املاضي وعكسه
ضمن لغة سينمائية تبحث فــي هذا
ال ـت ـم ــاي ــز أو ال ـت ـن ــاق ــض ب ــن ال ــداخ ــل
والـ ـ ـخ ـ ــارج ،وبـ ــن الـ ــذكـ ــورة واألن ــوث ــة
الــذي يقع في صلب رؤيــة ســان لــوران
الفنية ،لكن أيضًا في تكوين شخصه.
كروائي محترف ،يعيد املخرج تخيل
سان لوران (غاسبار أوليال) ويغوص
فـ ــي ال ـت ـف ــاص ـي ــل ال ـح ـم ـي ـم ــة ل ـح ـيــاتــه
الـجـنـسـيــة كمثلي وعــاقـتــه مــع امل ــرأة
التي يراها كأناه اآلخــر املتخيل .هذا
مــا نــراه فــي أحــد مشاهد البداية حني
يلتقي بملهمته بيتي كاترو (املمثلة
والـعــارضــة آيملني ف ــاالد) التي عملت
معه كعارضة أزياء .يفتنت بها ويتخيل
نـفـســه ه ــي .عـبــر ذل ــك ،ي ـصـ ّـور املـخــرج
جانبًا من الرؤية الفريدة التي ميزت
ســان ل ــوران فــي تـصــوره غير النمطي

ملفهوم األنــوثــة عبر اعتماده للبذالت
أو السراويل التي هي عادة ذكورية في
األزيــاء التي صممها للمرأة ،مؤسسًا
لجمالية خاصة ،تلعب على التناقض
ب ــن الـ ــذكـ ــورة واألنـ ــوثـ ــة ،وع ـل ــى هــذه
الـجــاذبـيــة الـخــاصــة الـتــي تلد مــن هذا
التناقض (كجندر ثالث) .أيضًا ،يلعب
على التناقض بــن الـظــاهــر والباطن
عبر أسلوب يبرز جمالية الصورة لكن
جمادها وفراغها من الحياة في الوقت
عـيـنــه ،كمشاهد ســان ل ــوران ورفــاقــه،
الثابتني في أماكنهم كتماثيل جميلة
م ــن أث ــر امل ـخ ــدر ،أو حـتــى ه ــدوء ســان
لـ ــوران املـقـلــق ال ــذي يـجـ ّـســده غــاسـبــار
أوليال ببراعة .من خالل تفككه الزمني
ب ــن ال ـح ــاض ــر واملـ ــاضـ ــي ومـ ــن خ ــال
ال ـك ــام ـي ــرا ال ـت ــي ه ــي أي ـض ــا ف ــي حــالــة
بحث مستمر كسان لوران الذي يراقب
إلـ ــى أن ي ـجــد ال ـج ـمــال ـيــة ال ـت ــي تفتنه
ســواء كانت في رجــل أو ام ــرأة ،الفيلم
هــو فــي حــالــة بـنــاء مستمر ،فــي حالة
نفي وتأكيد معًا لكل ما يتعلق بسان
ل ــوران س ــواء تكريس صــورتــه كمبدع
حقيقي أو الجانب األكثر تجارية من
عمله كما يقول هو نفسه في النهاية
ب ــأن ه ـنــاك ع ــرض أزيـ ــاء واح ـ ـدًا قــدمــه
ك ـفـنــان فـعـلــي أقـ ــرب إل ــى ال ــرس ــام كما
ك ــان يــرغــب دوم ــا ب ــأن ي ـكــون أو حتى
تعاطفه املزعوم مع املرأة من عدمه كما
نرى حني يطرد موظفة بعد أن تخبره

بحملها .هــذا بخالف حــس السخرية
امل ـب ـت ـك ــر ال ـ ــذي يـ ـق ــود بـ ــه امل ـ ـخـ ــرج كــل
الفيلمّ ،
معبرًا عن هذه التناقضات كما
ّ
يصور لنا عالقته مع كلبه الذي كلما
مــات ،أحضر واح ـدًا طبق األصــل عنه
وأطلق عليه االسم نفسه .ما ّ
يعبر عن
هوس سان لوران بالشكل الذي وحده
هــو الحقيقي امللموس بالنسبة إليه
كما يشرح لعشيقه جاك (املمثل لوي
غاريل) في رسالة« :أتــرى جــاك؟ أحب
األجساد التي بال روح ،ألن الروح هي
فــي مـكــان آخ ــر» .كــذلــك ،يـعــرض ضمن
األسبوع عدد من األفالم التي أسهمت
قـنــاة  ARTEفــي إنتاجها ك ـ «مـيــازا»
( 2012ـ ـ  )10/14لـكــارلــوس ليشوغا.
يتناول األخير قصة عائلة في مدينة
صغيرة في كوبا يعتاش سكانها من
الـعـمــل ف ــي مـصــانــع ال ـس ـكــر .لـكــن بعد
قرار إقفالها ،يناضل الزوجان مونيكا
وأل ـ ـ ــدو ل ـي ـج ــدا ط ــري ـق ــة ل ـت ــأم ــن لـقـمــة
العيش من غير أن يضطرا للتنازل عن
حبهما .يـصـ ّـور املـخــرج حــالــة الــركــود
االقـتـصــادي والنفسي الـتــي تعيشها
امل ــدي ـن ــة وص ـ ـ ــراع الـ ــزوجـ ــن ل ـل ـخــروج
م ــن هـ ــذا ال ـث ـب ــات ال ـق ــات ــل ف ــي مـشــاهــد
لـهــا لغتها املـشـغــولــة بـعـنــايــة تجسد
التناقض بــن الـجــامــد واملـتـحــرك كما
مــونـيـكــا ال ـت ــي ـ ـ بـضـجـيــج خـطــواتـهــا
مع حذائها ذي الكعب العالي ـ تروج
وتـجــيء كأنما تـحــاول تحطيم إيقاع

الصمت املهيمن واملـســاحــات الفارغة
ّ
يصورها لنا املخرج.
من الحياة التي
ينتقد الفيلم بطريقة ســاخــرة وذكية
النظام االشتراكي الكوبي كما عندما
ي ـص ــدح م ـك ـ ّـب ــر الـ ـص ــوت م ـش ـي ـدًا بـكــل
إن ـجــازات الـنـظــام العظيمة فــي تأمني
الفرص وتحسني التعليم واالقتصاد.

«جوجا» عن توسع
االستعمار األوروبي في
القرن  19في األرجنتين

أما «اختطاف ميشال ويلبيك» (2013
ـ ــ )10/13لغيوم نيكلو ،فيصور حياة
الكاتب الفرنسي ميشال ويلبيك الذي
يمثل نفسه فــي الـفـيـلــم .أث ــارت رواي ــة
ويلبيك «مـنـصــة» ( )2001الكثير من
ال ـجــدل بسبب سخريته مــن اإلس ــام،
مــا قــاده للمثول أمــام املحكمة بتهمة
الـ ـح ــض ع ـل ــى ال ـك ــراه ـي ــة ال ـع ـن ـصــريــة
والــديـنـيــة .ويلبيك ال ــذي يمثل نفسه
ف ــي ال ـف ـي ـلــم ي ـع ـيــش ف ــي ع ــامل ــه املـنـظــم

بعناية .تأتي عملية اختطافه لتحطم
إيـ ـق ــاع ع ــامل ــه وت ــدخ ــل إل ـي ــه ال ـفــوضــى
ض ـمــن إطـ ــار عـبـثــي وس ــاخ ــر تـجـســده
نـظــرة املـخــرج .مــن جهة أخ ــرى ،يــروي
«ع ـص ــاب ــة ال ـب ـن ــات» ( 2014ـ )10/15
للفرنسية سـلــن سـيــامــا ال ــذي عــرض
في «مهرجان كان» قصة املراهقة مريم
ال ـتــي تـعـيــش تـحــت ع ــبء امل ـح ـظــورات
الـتــي تفرضها بيئتها .أمــا «كــزانـيــا»
( 2014ـ  )10/16لليوناني بانوس أش
كوتراس ،فيروي قصة «دانــي» املثلي
ال ــذي يسافر بعد مــوت أمــه األلبانية
ليلتقي بأخيه فــي أثينا ضمن إطــار
س ــوري ــال ــي س ــاخ ــر وقـ ـ ــاس مـ ـع ــا .مــن
األرج ـن ـت ــن أي ـض ــا ،ن ـشــاهــد «ج ــوج ــا»
( 2014ـ ـ  )10/17لليساندرو ألونسو
ال ــذي ي ــروي تــوســع حــركــة االستعمار
األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــي ف ـ ــي الـ ـ ـق ـ ــرن  19ل ـل ـق ـضــاء
ع ـلــى ال ـس ـك ــان األص ـل ـي ــن ف ــي منطقة
باتاغونيا .لغة بصرية ساحرة تبحث
فـ ــي م ـف ـه ــوم االن ـ ـت ـ ـمـ ــاء .ك ـم ــا ي ـعــرض
«الحب هو الجريمة املثالية» ( 2013ـ
 )10/18ألرنــو وجــان مــاري الريــو عن
بــروف ـي ـســور ف ــي الـجــامـعــة يـعـثــر على
عـشـيـقـتــه ال ـتــي ه ــي إحـ ــدى تـلـمـيــذاتــه
ميتة في الصباح التالي.
«أسـ ـب ــوع آرت ـ ــي ال ـ ـسـ ــادس» :ح ـتــى  19ت1
(أكـتــوبــر) ـ ـ «متروبوليس أمبير صوفيل»
(األشرفية) ـ لالستعالم01/204080 :

االفتتاح كان مع «سان لوران» للفرنسي برتران بونيللو

ختامها ياباني
يختتم «أسبوع آرتي» بـ ساكنة هي
المياه « ( 2014ـ  )10/19لنعومي
كاواسي الذي كان من بين األفالم
المتنافسة على السعفة الذهبية في
«مهرجان كان» .عبر سردها الروائي
ولغتها البصرية ،تبحث المخرجة اليابانية
في التماهي بين الداخل والطبيعة
عبر قصة حب بين مراهقين يصارع كل
منهما ألمه على طريقته.

كتاب بين ثقافتين
ّ

عبد اهلل الطايع
«عار جماعي»
اسمه رهاب
المثلية
ريتا باسيل
الكتابة والــوجــود والحب .ليست هذه
ســوى الـحـقــوق األســاسـيــة والبسيطة
ال ـت ــي ي ـط ــال ــب ب ـه ــا ع ـب ــد ال ـل ــه ال ـطــايــع
(األخ ـ ـب ـ ــار  )2012/6/12ال ـ ـ ــذي ي ـعـ ّـد
ال ـكــاتــب امل ـغــربــي األول الـ ــذي يـجــاهــر
بمثليته ويـنــاضــل ضــد ره ــاب املثلية
وال ـع ـن ــف املـ ـ ـم ـ ــارس ،ل ـي ــس ف ـق ــط عـلــى
املثليني ،بل ضد كل أشكال العنف الذي

يتعرض له املجتمع املغربي وينتجه
أي ـض ــا .ف ــي س ـيــرتــه ال ــذات ـي ــة املـتـخـيـلــة
«جيش الخالص» ( )2013الذي عرض
أخيرًا في «املعهد الفرنسي في لبنان»
ّ
ضمن فعاليات «كــتــاب بــن ثقافتني»
(األخـ ـ ـب ـ ــار ،)2014/10/2ي ــروي الطايع
قصة عبد الله املــراهــق الــذي يقيم مع
عائلته الكبيرة واملـتــواضـعــة فــي حي
شعبي في الدار البيضاء.
تتكون شخصيته الحساسة والهشة
فــي ظــل صــورتــن أبــوي ـتــن :إحــداهـمــا
عنيفة وذكــوريــة تـعــود ل ــأب ،وأخــرى
هــادئــة ومغرية تـعــود إلــى األخ األكبر
الذي يكن له شغفًا ً حقيقيًا يدفعه الى
دخول غرفته خلسة ،ليتنشق اثره على
ّ
أغطية الـســريــر .ورغ ــم أن الفيلم أثــار
ً
ج ــدال كبيرًا فــي املـغــرب بسبب تطرقه
العلني إلى موضوع املثلية الجنسية،
ّ
ّ
تضمنه
إال أنه لم يتم التركيز على ما
مــن مـشــاهــد عنيفة ،مــن بينها مشهد

يـظـهــر ال ــوال ــد وه ــو يغتصب ال ــوال ــدة.
كــل ذلــك يحدث خلف بــاب كــان يطرقه
األوالد العاجزون عن نجدة والدتهم.
ما يرفضه عبد الله الطايع ليس فقط
االختناق الــذي يشعر به املثليون ّفي
مـجـتـمــع يـمـنـعـهــم م ــن ال ـح ــب ،ب ــل إن ــه
ي ـت ـم ــرد أي ـض ــا ع ـل ــى ص ـ ــورة ال ــرجــول ــة
املـشــوهــة الـتــي تـبــرز مــن خ ــال العنف
وت ـ ـض ـ ــاف ال ـ ـ ــى ذاك ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـم ــارس ــه
املجتمع والعائلة على الفرد.
العنف في كل الشخصيات
يسكن هذا ّ
امل ـت ـنــاق ـضــة .إن ـه ــا ضـحـيــة وجـ ــاد في
آن .تستنسخ الوالدة العنف املمارس
ضــدهــا مــن األب على ابنها عبد الله،
وتذله بكالم جــارح ،وتقصيه جسديًا
ع ــن امل ـح ـيــط الـعــائ ـلــي الـ ــذي تـتـشــاركــه
حصريًا مع بناتها .بدوره ،يعنف عبد
الله عشيقه السويسري مسببًا له األلم
من دون سبب.
ت ـف ـض ــح عـ ــاقـ ــة عـ ـب ــد ال ـ ـلـ ــه بـعـشـيـقــه

الـ ـس ــويـ ـس ــري الـ ـت ــوت ــر الـ ـح ــاص ــل بــن
الغرب والعرب ،بني األغنياء والفقراء،
وبــن املـغــاربــة أنفسهم ،بــن مــن نجح
ً
فــي تـخـطــي ال ـب ــؤس ،وم ــن بقي مكبال
بواقعه االجتماعي   .
يـمـلــك ع ـبــد ال ـل ــه ال ـط ــاي ــع ج ـ ــرأة كشف
الـتـنــاقـضــات أو ب ــاألح ــرى «الـتـعـتـيــم»
الذي يسود املجتمع املغربي من خالل
ً
ال ـص ـم ــت ال ـ ــذي ي ـش ـكــل ع ــام ــا رئـيـســا
فــي الفيلم .بصمت ،يـعــرض عـبــد الله
نفسه للرجال ،وجـســده للرغبة حتى
آخر مشهد حني يضعف أمام مشاركة
لحظات رقيقة وصــادقــة للمرة األولــى
مع رجل.
م ــن خ ــال ه ــذا الـفـيـلــم املـسـتــوحــى من
رواي ـت ــه «ج ـيــش ال ـخ ــاص» ،عـ ّـبــر عبد
ال ـلــه ال ـطــايــع ع ــن ذاتـ ــه ،ط ــارق ــا واح ــدة
من محرمات املجتمع املغربي الثالث
(امل ـث ـل ـي ــة ال ـج ـن ـس ـي ــة ،وشـ ـخ ــص امل ـلــك
والصحراء الغربية) .يندرج املغرب بال

ح ــرج عـلــى الئـحــة ال ــدول الـتــي تعاني
م ــن ره ـ ــاب امل ـث ـل ـيــة ك ـل ـب ـنــان ،أو إيـ ــران
حـيــث يحكم ب ــاإلع ــدام عـلــى املـثـلـيــن...
والالئحة تطول.
يحرص الطايع التذكير خالل مقابالته
ّ
في الغرب على تأكيد أن رهاب املثلية
ُ
«ع ــار جـمــاعــي» أبـعــد مــن أن يختصر
بدين معني (وهذا ما نشهده من رهاب
املثلية في املناطق اللبنانية املسيحية
ً
املحافظة مثال).
ّ
ف ــي ال ـن ـه ــاي ــة ،م ــن امل ـه ــم ال ـتــذك ـيــر ّب ــأن
تـصــويــر املـثـلـيــة الـجـنـسـيــة عـلــى أنـهــا
«شـ ــر» ي ـ ّـص ــدره ال ـغ ــرب «االم ـبــريــالــي»
هـ ــي فـ ـك ــرة خ ــاطـ ـئ ــة كـ ـم ــا ي ــؤك ــد ع ــدد
م ــن املـ ــؤرخـ ــن .ره ـ ــاب امل ـث ـل ـيــة ه ــو مــا
يـ ـع ــد «ام ـ ـبـ ــريـ ــال ـ ـيـ ــا» واسـ ـتـ ـعـ ـم ــاري ــا،
فالقوانني التي تجرم املثلية في العالم
العربي تــم استيرادها فقط مــن خالل
املستعمرات البريطانية ونحن ما زلنا
بقايا هذا اإلرث.
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ثقافة وناس
وثائقي

بين النظام والجماعات اإلسالمية المس ّلحة ،يقبع الشعب السوري .هذا هو «البلد الرهيب»
الذي شاهدنا عرضه األول في بيروت األسبوع الماضي .يتتبع شريط زياد حمصي ومحمد
علي األتاسي رحلة الكاتب المعارض ياسين الحاج صالح من دوما إلى الرقة ...وصو ًال إلى
المنفى المؤقت في تركيا

ب ـ ـع ـ ــد مـ ـ ـش ـ ــاه ـ ــدة ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــرض األول
ل ــوث ــائ ـق ــي «بـ ـل ــدن ــا ال ــرهـ ـي ــب» الـ ــذي
أقــامـتــه مؤسستا «ب ــداي ــات» للفنون
الـبـصــريــة و«هـنــريــش ب ــول» األملــانـيــة
ف ــي «م ـتــروبــول ـيــس أمـبـيــر صــوفـيــل»
ّ
ـال من
أخ ـي ـرًا ،سنفهم أن الـشــريــط خ ـ ٍ
أي بروباغندا للثورة السورية ،ومن
ال ـش ـتــائــم املـسـتـهـلـكــة ل ـعــائ ـلــة األس ــد
على السواء .ال حاجة لكل ذلك .الفيلم
(حائز الجائزة الكبرى في «مهرجان
م ــرس ـي ـل ـي ــا ال ـ ــدول ـ ــي»  )٢٠١٤ال ـ ــذي
صــي ومـحـمــد علي
أخــرجــه زي ــاد حـمـ ٌ
األت ــاس ــي ه ــو ت ــأري ــخ لــرحـلــة الـكــاتــب
امل ـع ــارض يــاســن ال ـحــاج صــالــح ،من
ً
دمشق وصوال إلى منفاه االختياري
والـ ـقـ ـس ــري ف ــي إس ـط ـن ـب ــول (أك ـت ــوب ــر
 .)2013لم يخب ظن الحاضرين الذين
أت ــوا ملـشــاهــدة دم ــار البلد «الجميل»
الـ ــذي ع ـ ـ ّـراه ال ـشــريــط إل ــى ح ـ ٍّـد كـبـيــر.
ّ
ن ـشــاهــد ال ــدم ــار الـ ــذي خــل ـفــه الـنـظــام
ال ـس ــوري عـلــى األب ـن ـيــة وامل ـ ــدن ،فيما
ُ
تظهر املشاهد األولــى ياسني الحاج
صالح مع زوجته سميرة والناشطة
رزان زي ـتــونــة (كـلـتــاهـمــا معتقلتان
اليوم لدى جهة إسالمية مجهولة وال
يـعــرف عنهما ش ــيء) ي ـســاعــدون في
ـارع ضمن حملةٍ شعبية
تنظيف ش ـ ٍ
ينظمها املتطوعون التابعون للجيش
الحر .الالفت هو سيطرة اإلسالميني
ش ـب ــه ال ـت ــام ــة ع ـل ــى املـ ـش ــاه ــد ،وع ـلــى
ٌ
الشارع .يظهر رجل من «املجاهدين»
من سكان منطقة دومــا (حيث الجزء
ّ
فيتحدث
األول مــن الفيلم /الــرحـلــة)،
ع ــن أن ال ـح ـجــاب أم ــر طـبـيـعــي .يـبــدو
الجيش ًالحر «بعلمانيته» املفترضة
مـخـتـلـفــة عـنـهــا ف ــي ال ــواق ــع املـعـيــش.
ليس هناك إال إسالميون (هناك بيان
يـتـلــى وتـسـتـعـمــل ف ـيــه ك ــل الـتـعــابـيــر
اإلســامـيــة بـخــاف بـيــانــات األح ــزاب
ً
العلمانية مثال) .يقرر الحاج صالح
ّ
املصورين زيــاد حمصي وسعيد
مع
ً
قليال،
إال
نشاهدهم
ال
وآخرين
البطل
ّ
أن يسافروا في رحلةٍ إلى مدينة الرقة،
م ـس ـقــط رأس ص ــال ــح ال ـت ــي يـسـيـطــر
عليها «داعش» حاليًا.

ياسين الحاج صالح في الشريط
ال ـ ـطـ ــريـ ــق شـ ــاقـ ــة ومـ ـتـ ـعـ ـب ــة .األرض
السورية الصحراوية القاحلة كانت
ت ــؤث ــر ف ــي ال ــرح ـل ــة .ل ـكــن ك ــل ذلـ ــك لــم
نشاهد منه الكثير ،فكانت الكاميرا
ً
خفيفة بعض الشيء في تلك املرحلة،
رب ـ ـمـ ــا بـ ـسـ ـب ــب خـ ـ ـط ـ ــورة ال ـت ـص ــوي ــر
فـ ــي كـ ــل م ـ ـكـ ــان ،أو ل ـص ـع ــوب ــة ت ـقـ ّـبــل
ّ
املصوبة
األشـخــاص لفكرة الكاميرا
عليهم .يـصــل الـ ــزوار إل ــى الــرقــة بعد
َّ
ع ـنــاء شــديــد ،ون ـكــون قــد عــرفـنــا بــأن
شقيقي ياسني قد اعتقلتهما «الدولة
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة» الـ ـت ــي ال ي ـ ـ ــزال ا ّل ـح ــاج
صــالــح بـفـكــره الـشـيــوعــي« ،يـكــفــرهــا»
ويـعــادي ـهــا .ه ـكــذا ،ينتقدها ويطلق
ّعـ ـب ــارات ت ـس ـخــر م ـن ـهــا ،م ـش ـي ـرًا إلــى
أنـ ــه يـتـمـنــى زوالـ ـه ــا .وإذ إن زيــارتــه
ملدينته ،بــاتــت «ســريــة» ،فــأن هــؤالء
الـقـتـلــة ال ـغــربــاء يـحـكـمــونـهــا .يــاســن

ي ـســر الح ـ َّق ــا ل ـص ـحــاف ـيــة ت ـقــاب ـلــه فــي
تــرك ـيــا ب ــأن ــه ل ــن ي ـع ــود إلـ ــى ســوريــا
حاليًا ،رغم إلحاحها على أن تأثيره
ف ــي ال ــداخ ــل س ـي ـكــون أك ـب ــر م ـنــه فــي
الـ ـ ـخ ـ ــارج ،وب ــال ـت ـح ــدي ــد ف ــي م ـنــاطــق
ّ
سيطرة املعارضة املسلحة .يجيبها
ـدوء م ـيــزه خ ــال الـفـيـلــم بــأكـمـلــه:
ب ـه ـ ٍ
ً
«إنـ ـه ــم ي ـق ـت ـلــون أم ـث ــال ــي ،ف ـض ــا عن
أن ـنــا ال نـمـتـلــك «ال ـع ـض ــات» لـلــدفــاع
ع ــن أف ـك ــارن ــا وم ـع ـت ـقــدات ـنــا حــال ـيــا»؛
فــي إش ــارة واض ـحــة إل ــى ع ــدم وجــود
ّ
أي فصيل «عـلـمــانــي» مـســلــح يحمل
صالح
شارة «الثورة» .يمكث الحاج ّ
أشـ ـ ـهـ ـ ـرًا ف ـ ــي ال ـ ــرق ـ ــة ،حـ ـت ــى ي ـت ـســنــى
ل ــه ال ــول ــوج إلـ ــى ت ــرك ـي ــا وم ـن ـه ــا إل ــى
إس ـط ـن ـبــول .ك ــان مــاح ـظــا أن ــه خــال
تـلــك الــرحـلــة ،لــم نـشــاهــد أي محاولة
لتصوير الـحــواجــز أو التحصينات

تيسير السعدي
عمر مثقل باآلالم
خليل صويلح
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الـ ـت ــي ت ـق ـي ـم ـهــا جـ ـه ــات م ـس ـل ـحــة مــن
امل ـع ــارض ــة الـ ـس ــوري ــةّ .ح ـتــى إن ـن ــا لم
نشهد تصويرًا فــي الــرقــة باستثناء
مــرة واح ــدة مــن داخ ــل سـيــار ٍة مغلقة
مــن دون اإلش ــارة إلــى «داع ــش» التي
أشير إليها كثيرًا في املقابل من خالل
األحاديث كسارقة للثورة ،خصوصًا
حني تحدث زيــاد حمصي في الجزء
األخير من الفيلم.
تـقـنـيــا ،ي ـبــدو الـفـيـلــم وثــائـقـيــا خاليًا
م ــن امل ـ ـهـ ــارات ال ـت ــي ي ـم ـتــاز ب ـهــا هــذا
النوع .تركت الكاميرا على سجيتها
واألشـ ـخ ــاص أي ـض ــا .قـ ـ ّـدم امل ـخــرجــان
تـلــك امل ـشــاهــد كـمــا ه ــي تـحــت منطق
«هـ ـ ــذه ه ــي سـ ــوريـ ــا ،هـ ــذا ه ــو بـلــدنــا
الرهيب» .في الشريط ،تبدو األبنية
امل ـ ّ
ـدم ــرة ش ــاه ـدًا ع ـلــى م ــا ح ــدث لكن
ً
في الوقت عينه ،ملن يعرف قليال ًعن
تبدو بعض املشاهد «درامية»
األفالم ً
أو مفتعلة بـعــض ال ـش ــيء .هـكــذا بــدا
امل ـش ـهــد ف ــي ب ــداي ــة ال ـف ـي ـلــم فــوضــويــا
وغير مفهوم :إطــاق نار في الشارع،
قناص ،وبعدها
قضاء على
في عملية
ٍ
ٍ
ٌ
للجيش الحر .بدا األمر
رسمي
بيان
ّ
ٌ
فعليًا كما لــو أن ــه إع ــان شبيه لذلك
الــذي كانت تقدمه قناة «أل بي سي»
اللبنانية لفرقة «الصدم» في القوات
الـلـبـنــانـيــة إبـ ــان ح ــرب اإللـ ـغ ــاء .على
املـقـلــب اآلخ ـ ــر ،وحـ ــده يــاســن الـحــاج
ص ــال ــح ك ــان املـ ـي ــزان .ل ــم ي ـكــن الــرجــل
ال ـ ـ ــذي ق ـض ــى  16ع ــام ــا فـ ــي ال ـس ـجــن
ً
قابال للكسر في جميع مشاهده .كان
مبتسمًا واثقًا بنفسه ،وصلبًا إلى ٍّ
حد
كبير ،حتى في كلماته كان يستعمل
استخدامه
أعلى مستوى للغة ،يمكن ّ
فــي وصــف مــا يحدث بكل دق ــة .حتى
في لحظات «ضعفه» و«سكونه» ،كان
يـصــر عـلــى الـبـقــاء كـمــا ه ــو« ،صلبًا»
مشاهد للفيلم،
متماسكًا .ال يمكن أي
ٍ
أال يــاحــظ أن الــرجــل لـيــس مــن دعــاة
ال ــدم ــار وال ـق ـتــل وال ـت ـخــري ــب .ه ــو مع
أي م ـح ــاول ــة ل ــإص ــاح وال ـت ـح ـســن،
وتكفي كلماته في تركيا حني يقول:
أنــا لربما لن أكتب في الصحف ولن
أكتب السياسة ،بل إنني سأستعمل
ح ــرف ـت ــي ألكـ ـت ــب ف ــي الـ ـف ــن وال ـث ـقــافــة
واألدب ،هذا أفضل بالتأكيد.

لم ينل تيسير السعدي ( )2014 -1917ما يستحقه من
تكريم ،فقد كان بعيدًا من الهتاف والشللية واألضواء.
م ــات وح ـي ـدًا ،لـيـطــوي بــرحـيـلــه ،ذاك ــرة م ــوازي ــة لتاريخ
الفن السوري منذ بداياته إلى اليوم .هكذا ذهب بكامل
طــاقـتــه وح ــواس ــه وشـغـفــه إل ــى مـهـنــة «املـشـخـصــاتــي»،
غير عابئ الحتجاجات محيطه ،هو الذي ينتسب إلى
عــائـلــة تنتمي إل ــى إح ــدى ال ـطــرق الـصــوفـيــة .لـعــل األب
الــذي كــان يعمل فـ ّـرانــا ،أراد مصيرًا آخــر البنه ،فأرسله
ّ
إلــى مــدرســة «الــايـيــك» ليتعلم .حـضــوره عرضًا لفرقة
الـ «كوميدي فرانسيز» التي زارت دمشق في ثالثينات
القرن املنصرم ،أدار حياته رأسًا على عقب .هنا اكتشف
مـعـنــى امل ـســرح الـحـقـيـقــي ،ففي
كـ ــوال ـ ـيـ ــس ه ـ ـ ــذه ال ـ ـفـ ــرقـ ــة ال ـت ــي
عـمــل كــومـبــارســا فــي عروضها
ّ
الدمشقية ،تعلم تقاليد أخــرى
لـ ـلـ ـخـ ـشـ ـب ــة ،ال تـ ـشـ ـب ــه م ـ ــا ك ــان
يـ ـش ــاه ــده ف ـ ــي عـ ـ ـ ــروض خ ـي ــال
الـ ـظ ــل ،أو «ك ــرك ــوز وعـ ـي ــواظ»،
أو ع ــروض ال ـح ـكــواتــي ،وحتى
األفــام التي كــان يشاهدها في
سينما «ال ـك ــوزم ــوغ ــراف» .قـ ّـرر
ب ــإص ــرار ال ــذه ــاب إل ــى الـقــاهــرة
لـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ــة ال ـ ـت ـ ـم ـ ـث ـ ـيـ ــل ،لـ ـيـ ـك ــون
أول ط ــال ــب س ـ ــوري ف ــي مـعـهــد
الـ ـسـ ـيـ ـنـ ـم ــا ،إل ـ ــى جـ ــانـ ــب ف ــري ــد
شوقي وفاتن حمامة ،وشكري
طوى
ّ
ســرحــان ،وسميحة أي ــوب .لكن
برحيله ذاكرة
إفــاســه بـعــد فـتــرة قـصـيــرة من
موازية
إقامته ،اضطره ملغادرة املعهد
لـ ـ ـل ـ ــدراس ـ ــة ف ـ ــي مـ ـعـ ـه ــد خ ــاص
لتاريخ الفن
يسمح له بالعمل أثناء الدراسة.
السوري
كــان أن عمل في كازينو بديعة
م ـصــاب ـنــي ،ك ـمــا مـنـحـتــه آسـيــا
داغـ ــر ال ـتــي كــان ــت ت ــديــر شــركــة
لــإنـتــاج تــدعــى «لــوتــس فيلم»،
دورًا صغيرًا فــي أحــد أفالمها،
مقابل نصف جنيه عــن ال ــدور ،قبل أن يـخـتــاره هنري
ب ــرك ــات ع ــام  1946لـبـطــولــة فـيـلــم «ال ـه ــان ــم» أمـ ــام فــاتــن
حمامة .لم يطل به املقام في القاهرة ،فعاد إلى دمشق
ليؤسس «فــرقــة التمثيل واملــوسـيـقــى» بمفهوم جديد
للمسرح .على أن املنعطف األســاســي فــي حـيــاتــه ،أتى
على يد حكمت محسن ،أبرع القصاصني الشعبيني في
تاريخ الدراما السورية .عمال معًا على خشبة املسرح،
قبل أن يؤسسا طرازًا مختلفًا للتمثيلية اإلذاعية التي
تنهض على نكهة شامية ح ـ ّـارة ،ستبقى كـنـزًا ثمينًا
ف ــي أرش ـي ــف إذاعـ ـ ــة دم ـش ــق .اش ـت ـهــر تـيـسـيــر الـسـعــدي
بتمثيلية «صــابــر وصـبــريــة» مــع شريكة حياته صبا
املحمودي ،وهو بهذا ينتمي إلى زمن الراديو أكثر من
ّ
انتمائه إلى زمن الصورة .ذلك أن إطالالته التلفزيونية
والسينمائية ،كانت ن ــادرة .لعل السعدي كــان ضحية
مناخ عشوائي ،ال دور حيويًا ،لفنان مثقف مثله ،في
ّ
العامة،
مهنة تسمح بتفوق الدخالء وأذكياء العالقات ّ
ببصر شحيح وذاكرة متوقدة،
فانكفأ إلى عزلة طويلة،
ٍ
وشجن على عمر مثقل باآلالم ،هو الذي ولد في الحرب
حرب أخرى ما زالت مشتعلة.
العاملية األولى ،ورحل في
ٍ

zoom

«مدن الخوف» أو الوجه اآلخر للثورة الليبية
عماد استيتو
ليس املشهد الليبي الـحــالــي املليء
بالتشظيات والتطاحنات الداخلية
ّ
إال ام ـتــدادًا ملخلفات «ث ــورة فبراير»
ضــد نـظــام ال ـقــذافــي ،وفـشــل الـفــرقــاء
السياسيون فــي تحقيق املصالحة
ال ــوط ـن ـي ــة وط ـ ــي خ ــاف ــات امل ــاض ــي.
ص ـ ــارت امل ـ ــدن ال ـل ـي ـب ـيــة ال ـت ــي كــانــت
ت ـ ــدع ـ ــم نـ ـ ـظ ـ ــام ال ـ ـ ـقـ ـ ــذافـ ـ ــي ،م ـن ـك ــوب ــة
وم ـح ـتــرقــة عــوم ـلــت م ــن ق ـبــل ال ـث ــوار
ك ـ «غـنــائــم» تؤخذ بمنطق االنتقام.
لــذلــك اخ ـتــار امل ـخــرج الـلـيـبــي الـشــاب
ع ــاط ــف األط ـ ـ ـ ــرش ت ـس ـل ـي ــط الـ ـض ــوء
على الواقع السياسي واالجتماعي
واالقتصادي واإلنساني لهذه املدن
ال ـتــي أي ــدت ال ـقــذافــي ودف ـعــت الثمن
بطريقة مهينة.
اخ ـتــار األط ــرش لـشــريـطــه الــوثــائـقــي
( 52د) ع ـ ـ ـنـ ـ ــوان «م ـ ـ ـ ــدن الـ ـ ـخ ـ ــوف»

املـ ـقـ ـتـ ـب ــس عـ ـ ــن دي ـ ـ ـ ـ ــوان ل ـل ـم ـح ــام ــي
وال ـ ـش ـ ــاع ـ ــر الـ ـلـ ـيـ ـب ــي ع ـ ـبـ ــد ال ـ ـسـ ــام
املـسـمــاري املـغـتــال بـعــد ال ـثــورة وقــد
ك ــان صــديـقــا عــزي ـزًا لـعــاطــف .يعالج
الـ ـفـ ـيـ ـل ــم الـ ـ ـ ـ ــذي عـ ـ ـ ــرض أخ ـ ـ ـي ـ ـ ـرًا فــي
«م ـهــرجــان أي ــام ب ـن ـغــازي الـثـقــافـيــة»
مــوضــوعــا ي ـكــاد ي ـكــون «ت ــاب ــوه» في
ل ـي ـب ـيــا م ــا ب ـع ــد الـ ـق ــذاف ــي خ ــوف ــا مــن
الــوقــوع فــي دائ ــرة االت ـهــام بـمـعــاداة
الثورة .على عكس األفالم الوثائقية
الـ ـ ـت ـ ــي غـ ـ ـ ــزت لـ ـيـ ـبـ ـي ــا ب ـ ـعـ ــد إس ـ ـقـ ــاط
الـ ـق ــذاف ــي ،ل ــم ي ـت ـغــن ش ــري ــط عــاطــف
األط ـ ـ ــرش وأص ــدق ــائ ــه ب ـ ـ «ث ـ ـ ــورة 17
فبراير» بل ركز على الجانب املظلم
لهاته الثورة من خالل األضرار التي
لحقت بالبنية ّ التحتية والتهجير
والترحيل وتجذر الخوف في املدن
والقرى التي دفعت الظروف أبناءها
ل ـلــوقــوف إل ــى جــانــب ال ـقــذافــي مـثــل:
بني وليد ،سرت ،تاورغاء.

ي ـق ــول األط ـ ــرش أح ــد امل ـش ــارك ــن في
الثورة الــذي اعتقل في أولــى أيامها
وق ـضــى جـمـيــع أيــام ـهــا ف ــي الـسـجــن
إلى أن سقطت طرابلس ،إن القائمني
عـلــى الـعـمــل اشـتـغـلــوا بإمكانياتهم
الــذات ـيــة وبــاسـتـقــالـيــة تــامــة عــن أي
ج ـهــة .وي ـتــابــع «اخ ـتــرنــا أن نناقش
وضعية املدن التي وقفت مع القذافي
خالل الثورة.
نـ ـظ ــام الـ ـق ــذاف ــي كـ ـ ــان دي ـك ـت ــات ــوري ــا
لــأســف ،إال أن ــه ظ ـهــرت طـغـمــة أشــد
ديكتاتورية منه ،ما ّأدى إلى تأزيم
الوضع ووصــول األمــور إلى النقطة
الـ ـت ــي وصـ ـل ــت إلـ ـيـ ـه ــا الـ ـ ـي ـ ــوم .كـلـنــا
م ــواط ـن ــون ل ـي ـب ـيــون م ـت ـس ــاوون فــي
ال ـح ـقــوق وال ــواج ـب ــات رغ ــم اخـتــاف
انتماءاتنا ،وهــذا مــا خرجنا ألجله
فـ ــي ال ـ ـ ـثـ ـ ــورة ،لـ ـك ــن مـ ــا ي ـح ـص ــل هــو
العكس تمامًا».
من خــال فيلمه الــذي استعمل فيه

وثائقي يرصد
حال المدن الداعمة
للقذافي

ش ـهــادات حية ولـقـطــات مــن أرشيف
ال ـ ـ ـثـ ـ ــورة ،حـ ـ ـ ــاول األط ـ ـ ـ ــرش إيـ ـص ــال
ّ
رســالــة إلــى الليبيني مضمونها أن
ل ـي ـب ـيــا مـ ـه ــددة ب ــال ـض ـي ــاع ف ــي ح ــال
اس ـت ـم ــر هـ ــذا الـ ـص ــراع الـ ـش ــرس بــن
املدن وتفضيل مناطق على أخرى.
يقول األطرش في حديثه لـ «األخبار»:
«هذا الفيلم تناول الجانب اإلنساني
لـلـحــرب .حــاولـنــا اس ـت ــدرار العاطفة
اإلن ـس ــان ـي ــة ن ـح ــو خـ ـص ــوم الـ ـث ــورة،
ً
فهم أوال وأخيرًا ليبيون مثلنا ،وال
نــرضــى أن نـتـجــاوز فــي املـظــالــم .من

أج ــرم يحاكم وال ـبــريء ال يتم ظلمه
بهذا الشكل».
واج ــه األط ــرش ،املـخــرج واملـنـتــج في
آن وفريق عمله الكثير من العراقيل
واملصاعب خالل التصوير واإلعداد
لهذا الوثائقي بسبب تخوف الناس
مــن الـحــديــث عــن تجاربهم القاسية
خـشـيــة ال ـت ـعــرض لــانـتـقــام م ــن قبل
املـيـلـيـشـيــات املـسـلـحــة املـنـتـشــرة في
امل ــدن الـلـيـبـيــة .كـمــا لــم يـسـلــم العمل
م ـ ــن االن ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــادات م ـ ــن امل ـح ـس ــوب ــن
على الـثــورة الــذيــن اتهموا القائمني
عليه بأنهم مــن مـنــاصــري الـقــذافــي.
لـ ـك ــن عـ ــاطـ ــف األط ـ ـ ـ ــرش عـ ـ ـ ــازم ع ـلــى
دق ن ــاق ــوس ال ـخ ـطــر ح ـتــى ال يـعــاد
اس ـ ـت ـ ـن ـ ـسـ ــاخ ال ـ ـت ـ ـجـ ــربـ ــة ال ـ ـقـ ــذاف ـ ـيـ ــة
وتضاف مدن أخرى لدائرة الخوف.
ي ـق ــول« :ال يـمـكــن أن أكـ ــون مـنــاصـرًا
ل ـل ـث ــورة وأم ـ ـ ــارس م ــا كـ ــان ي ـمــارســه
القذافي وبشكل أقبح وأبشع».
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ثقافة وناس

تلفزيون

قضية

انتفاضة التلفزيونات اللبنانية هل ُتطوى صفحة إيبسوس؟
زينب حاوي
الـ ـقـ ـص ــة كـ ـم ــا ي ـ ـقـ ــول امل ـ ـثـ ــل ال ـش ـع ـبــي
«م ــش َّ
رم ــان ــة ،ق ـلــوب مـلـيــانــة» .هـكــذا،
ّ
انتفضت أخـيـرًا ســت قـنــوات لبنانية
(«املستقبل»« ،املنار»« ،nbn،الجديد»،
« ،mtvت ـل ـفــزيــون ل ـب ـن ــان») ،م ــن أصــل
ثمان ،على «ايبسوس ستات» ،وأعلنت
انسحابها من الشركة العاملية السبت
املاضي .خرجت  nbnبمقدمة أخبارها
معلنة بــاســم رئـيــس مجلس إدارتـهــا
ً ّ
ط ــارق ســويــد االن ـس ـحــاب ،م ــؤك ــدة أن
«ال ـخ ــروج الـجـمــاعــي ( )..تــأكـيــد على
فشل الشركة في التزام القواعد املهنية
ّ
ف ــي إح ـص ــاءات ـه ــا» .وامل ـع ـل ــوم أن بني
القناة املــذكــورة و”ايسبوس” دعــاوى
قضائية عـلــى خلفية ات ـهــام األخـيــرة
لـلـشــركــة بــالـتــزويــر و”عـ ــدم الشفافية

واالحتكار” .وفي اليوم عينه ،أي أول
م ــن أم ــس ،ع ـنــون “ال ـج ــدي ــد” تـقــريــره
«ل ـي ـل ــة االنـ ـ ـق ـ ــاب ع ـل ــى ايـ ـبـ ـس ــوس5:
ت ـل ـفــزيــونــات ت ـخ ــرج م ــن اإلحـ ـص ــاء”.
تقرير لجاد غصن ألقى الضوء على
أسـ ـب ــاب االنـ ـسـ ـح ــاب وعـ ـل ــى ال ـس ــوق
اإلع ــان ــي و”ال ـع ــاق ــة املـلـتـبـســة” بني
 ipsosو lbciوانتفاخ نسب املشاهدة
لدى األخيرة ،وبالتالي ارتفاع قيمة
اإلعالنات.
ً
إن ـه ــا ف ـع ــا لـســابـقــة خ ـط ـيــرة تـتـهــدد
الـ ـش ــرك ــة ال ـف ــرن ـس ـي ــة ،فــامل ـن ـس ـح ـبــون
امل ـع ـتــرضــون ل ـي ـســوا ب ـع ــداد ق ـنــاة أو
اثنتني ،بل وصلوا الى  6من أصل ،8
لـكــن أسـئـلــة ع ــدة ت ـطــرح عـلــى خلفية
ما حــدث :ملــاذا الـيــوم ،وهــذا التوقيت
بالتحديد؟ علمًا أن أسباب االنسحاب
املعلنة عمرها أكثر من  10سنوات؟

هــل لـهــذا شــأن بــدخــول شــركــة جديدة
( )GFKلإلحصاء السوق اإلحصائية
مـنــذ بــدايــة ال ـعــام ال ـجــديــد؟ وه ــل هــذا
الــدخــول “ش ـجــع” ه ــذه ال ـق ـنــوات على
املجاهرة باألمر؟

ست قنوات من الشركة
انسحاب ّ
بتحرك قضائي
التي ّ
تلوح ّ
ّ
عند البحث في املــوضــوع ،يتضح أن
قناة  lbciأعلنت انسحابها من GFK
ي ــوم الـخـمـيــس املــاضــي مــن دون ذكــر
ّ
املسوغات .واملعلوم أن القنوات املحلية
ّ
وق ـع ــت م ــع ال ـشــركــة امل ــذك ــورة أســاســا
ّ
ت ـجــري ـب ـيــا ،ل ـكــن ي ـب ــدو أن “املــؤس ـســة
اللبنانية لإلرسال” من املتضررين من

النتائج ال ـصــادرة عــن  GFKألنـهــا لم
تتصدر ـ كما اعتادت أن تفعل ـ أعلى
نسب املشاهدة ،إذ سقطت مع نتائج
الشركة األملانية مقولة «القناة األعلى
مشاهدة بــن املـحـطــات» .وبالتأكيد،
فانسحاب  lbciيرسي فكرة “الحلف”
ب ـي ـن ـه ــا وبـ ـ ــن  ipsosورغـ ـبـ ـتـ ـه ــا فــي
االسـ ـتـ ـح ــواذ ع ـلــى الـ ـس ــوق اإلع ــان ــي
كما سيق في االتهامات املوجهة الى
ّ
كلتا املؤسستني .علمًا أن «األخـبــار»
ح ـ ــاول ـ ــت م ـ ـ ـ ـ ــرارًا االت ـ ـ ـصـ ـ ــال ب ــرئ ـي ــس
مجلس إدارة  lbciبـيــار الـضــاهــر من
دون جدوى.
مــن جهتهاّ ،
ردت «إيـبـســوس» ببيان
ً
عالي اللهجة ،مشيرة إلى أن ما يحصل
يندرج ضمن “حملة افـتــراء وتشويه
مركزة ألغراض باتت معروفة ،أهمها
ت ـبــريــر ف ـشــل ال ـق ـن ــوات امل ـع ـن ـيــة أم ــام

(عبد الحليم
حمود)

مشاهديها واملـعـلـنــن” .ووضـعــت ما
يحصل ضمن إطار “التشهير ملحاولة
إي ـقــاف عـمــل ال ـشــركــة” .وذه ـبــت أبعد
من ذلــك ،حني رأت أن الحملة “سابقة
تــدمـيــريــة وم ـحــاولــة تــرهـيــب معنوي
ال ي ـم ـك ــن الـ ـسـ ـك ــوت عـ ـنـ ـه ــا” .ورم ـ ــت
الشركة الكرة في ملعب القنوات .هذا
مــا يــؤكــده مــديــرهــا ال ـعــام فــي الـشــرق
األوس ـ ـ ـ ــط وش ـ ـمـ ــال أف ــريـ ـقـ ـي ــا (Ipsos
 )Menaورئ ـي ـس ـهــا ال ـت ـن ـف ـيــذي إدوار
ّ
م ــون ــان لـ ـ ــ”األخـ ـ ـب ـ ــار” ،إذ ق ـ ــال إن مــا
يحصل حاليًا هو دفع ثمن “املنافسة
ب ــن ال ـق ـنــوات الـتـلـفــزيــونـيــة” ،واصـفــا
املرحلة بـ “الخطيرة” و”غير املقبولة”
ألمـ ـ ــور “ال أسـ ـ ــاس ل ـه ــا م ــن ال ـص ـحــة،
ومبينة عـلــى ذرائ ــع بــاطـلــة” .الشركة
في رأيــه تمثل وجهة نظر املشاهدين
“عـ ـب ــر ال ـن ـت ــائ ــج الـ ـت ــي ت ـم ـخ ـضــت عــن
استمزاجهم» .ولـ ّـوح بتحرك قضائي
ل ــم يـكـشــف ع ــن طـبـيـعـتــه ف ــي إطـ ــار ما
ع ـ ـ ـ ّـده ح ـم ـل ــة ت ـت ـع ــرض ل ـه ــا ش ــرك ـت ــه،
وق ـ ـ ــال« :لـ ــن ن ـس ـكــت ع ـل ــى أي ت ـط ــاول
بعد اليوم» .ولدى السؤال عن توقيت
ان ـس ـحــاب ال ـق ـنــوات وعــاق ـتــه بــوجــود
ش ــرك ــة إح ـص ــائ ـي ــة م ـن ــاف ـس ــة ،أجـ ــاب
بــدي ـب ـلــومــاس ـيــة ،م ـك ــررًا تــأك ـيــده على
حــق املنافسة فــي الـســوق اإلحصائية
وع ـلــى ريـ ــادة “اي ـب ـســوس س ـتــات” في
إدخـ ــال ( people meterج ـه ــاز قـيــاس
نسبة املشاهدة) الــى لبنان كــأول بلد
عربي يأتي بهذه التقنية .وفي انتظار
قرار لجنة اإلعالم واإلعالن التي تضم
ممثلني عــن القطاع املــرئــي واملسموع
واإلعــان وشركات اإلحصاء وتشرف
على سير هــذه الحلقات مــع بعضها
ب ـع ـضــا ،ي ـف ـضــل م ــون ــان ال ـت ــري ــث قبل
التحرك على ضوء قرارها.
«األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار» اتـ ـصـ ـل ــت ب ــرئـ ـي ــس ه ــذه
اللجنة ورئيس نقابة اإلعالن داخلها
جـ ــورج ج ـب ــور ،ف ـكــان ال ـحــديــث مــركـزًا
ع ـلــى غ ـي ــاب م ــدق ــق ع ــامل ــي ك ـمــا جــرت
ّ
ال ـع ــادة م ـنــذ س ـن ــوات ،ي ـتــولــى تـقــويــم
نتائج الدراسات اإلحصائية الصادرة
عن  . ipsosهذا املدقق غائب منذ عام
 2011وبالتالي ال تدقيق فــي األرق ــام
واإلحـ ـص ــاءات .وه ــذا مــا دف ــع الـعــديــد
من القنوات إلى طلب عدم ذكرها في
ال ــدراس ــة كـ ـ “ال ـج ــدي ــد” و”املـسـتـقـبــل”
الـتــي انسحبت “ب ـهــدوء” مــن الشركة
الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــة ف ـ ــي م ـن ـت ـص ــف رمـ ـض ــان
امل ــاض ــي اع ـت ــراض ــا ع ـلــى عـ ــدم وج ــود
ّ
مدقق .واملعلوم أن آخر اجتماع للجنة
األس ـبــوع املــاضــي شـهــد انـقـســامــا بني
ال ـق ـن ــوات الـلـبـنــانـيــة ح ــول اسـتـجــاب
هــذا املــدقــق .ورأى فــي الــوضــع القائم
“انـ ـهـ ـي ــارًا” وتـ ـض ـ ّـررًا ل ـع ــدد كـبـيــر من
شركات اإلع ــان ،وخصوصًا العاملية
منها.

الزمن الداعشي

قناة «التوحيد» بايعت أبو بكر البغدادي
صهيب عنجريني
ح ـظــي تـنـظـيــم «الـ ــدولـ ــة اإلس ــام ـي ــة»
ب ــدع ــم ك ـب ـيــر ،ع ـلــى مـخـتـلــف الـصـعــد،
يتجاوز دائــرة األف ــراد ،إلــى الكيانات،
وأجـهــزة االستخبارات ،والحكومات.
دع ــم «م ــن تـحــت ال ـطــاولــة» ،س ـ ّـري في
ظاهره ،لكنه ال يكاد يخفى على أحد.
على هذا النحو ،أسهمت وسائل إعالم
كثيرة في الترويج للتنظيم بوسائل
عدة ،قبل أن يتفق الجميع فجأة على
ّ
أن «داع ـ ــش» ت ـحـ ّـول إل ــى بـعـبــع تجب
ُ
ّ
م ـح ــارب ــت ــه .والـ ـح ــال أن هـ ــذا الـبـعـبــع
بــات حقيقة واقـعــة ،تحظى باالكتفاء
ـاح كـثـيــرة ،مــن بينها
ال ــذات ــي ،فــي م ـ ًنـ ٍ
اإلع ـ ــام .ف ـضــا ع ــن ام ـت ــاك التنظيم
أذرعـ ـ ـ ــا إع ــامـ ـي ــة م ـت ـش ـع ـبــة ،تـ ـم ـ ّـددت
ع ـبــر م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي،

وع ـبــر مــوقــع رس ـمــي عـلــى اإلنـتــرنــت
تــرفــده مــواقــع «صــديـقــة» مـنـ ّـوعــة ،ها
هــم أن ـصــاره يحتفون ال ـيــوم بـ«فتح
إعــامــي ج ــدي ــد» .كـيــف ال ،وق ــد صــار
لـ«دولة الخالفة» فضائياتها املؤيدة
أيضًا؟!
أنصار التنظيم انشغلوا عبر مواقع
ال ـت ــواص ــل خ ــال ال ـيــومــن املــاضـيــن
بــاالحـتـفــاء بـقـنــاة «ال ـتــوح ـيــد» ،وهــي
فـضــائـيــة «م ــؤي ــدة ل ــدول ــة ال ـخــافــة».
ذهب بعضهم إلى القول إنها افتتحت
حــدي ـثــا .ف ــي ال ــواق ــع ،اف ـت ـتــاح الـقـ ّنــاة
يعود إلى أواخر العام املاضي ،لكنها
بــدأت ّأول األمــر بوصفها واحــدة من
ال ـق ـنــوات الــديـنـيــة الـتـقـلـيــديــةّ ،
وروج
ّ
الـقــائـمــون عليها أن ـهــا «تـبــث بــرامــج
دي ـن ـيــة ت ــوع ــوي ــة ،وآيـ ـ ــات م ــن ال ـق ــرآن
الكريم على مدار اليوم».

بـعــد افـتـتــاحـهــا ب ـف ـتــرة ،بـ ـ ّـدأت الـقـنــاة
ُ
ت ـ ـ ـعـ ـ ـ ّـرف ع ـ ــن ن ـف ـس ـه ــا ّ بـ ــأن ـ ـهـ ــا «ﻗﻨﺎﺓ
ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺞ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ»،
وأضــافــت إلــى برامجها «ﺩﺭﻭﺱ ﻋﻠﻢ،
ﻭخـطـبــا ﻷﻓﻀﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺸﻴﻮﺥ»،
كـسـلـيـمــان ﺍﻟﻌﻠﻮﺍﻥ ﻭخ ــال ــد ﺍﻟﺮﺍﺷﺪ،

أفصحت عن دعمها للتنظيم اإلرهابي،
تبث بعض «األناشيد الجهادية»
وبدأت ّ
ﻭك ـمــال ﺯﺭﻭﻕ ،ﻭالـخـطـيــب ﺍﻹﺩﺭي ـســي،
ً
وتــركــي الـبـنـعـلــي ...فـضــا عــن بــرامــج
أخ ـ ــرى ،م ـثــل «ق ـط ــوف سـلـفـيــة» ال ــذي
يقوم على أقوال وفتاوى لبعض «كبار
شيوخ السلفية» ،مثل محمد بن عبد
الــوهــاب ،وعـبــد الـلــه بــن عبد اللطيف

ُ
آل الـشـيــخ ،قبل أن تفصح أخـيـرًا عن
دعمها العلني لـ«الدولة» ،وتبدأ ببث
بعض «األناشيد الجهادية».
ُ
ت َع ّد القناة توأمًا إلذاعــة «التوحيد»،
وتبثان معًا من مدينة سرت الليبية.
ُ
وتعنى إدارتهما بالقيام بـ«نشاطات
دع ـ ـ ــوي ـ ـ ــة» فـ ـ ــي امل ـ ــديـ ـ ـن ـ ــة ،م ـ ـثـ ــل ن ـشــر
ال ــافـ ـت ــات ،ورع ــاي ــة ب ـعــض األح ـ ــداث
كـ ــ«إدخ ــال عــامــل ن ـصــرانــي نيجيري
ّ
في اإلسالم» ،وبث الحدث على الهواء
مباشرة.
ً
ق ـل ـي ــل م ـ ــن الـ ـبـ ـح ــث سـ ـيـ ـك ــون ك ـف ـي ــا
بــاك ـت ـشــاف تـبـعـيــة ال ـق ـن ــاة ،واإلذاعـ ـ ــة
ل ــ«ت ـن ـظ ـي ــم أنـ ـ ـص ـ ــار الـ ـش ــريـ ـع ــة» فــي
ل ـي ـب ـيــا .ال ــدول ــة ال ـت ــي ت ـحــولــت ـ ـ ـ منذ
“باركها” الربيع العربي ـ إلى واحدة
مـ ــن ال ـ ـحـ ــدائـ ــق ال ـخ ـل ـف ـي ــة ل ـ ــ«الـ ــدولـ ــة
ُّ
اإلسالمية» .تبث قناة «التوحيد» عبر

وتؤكد
القمر الصناعي «نــايـلـســات»ّ ،
أوس ـ ـ ــاط «ال ـ ــدول ـ ــة اإلس ــامـ ـي ــة» أن ـه ــا
توسيع بثها قريبًا عبر أقمار
بصدد ُ
صناعية أخ ــرى .ال يبدو أن القائمني
على تلك األقمار يــرون بأسًا في ذلك،
إذ تحفل أقـمــارهــم بـعـشــرات القنوات
املشابهة ،وال ّ
يميز «التوحيد» عنها
ّ
ّ
سوى أنها كانت السباقة في املجاهرة
ّ
بتوجهاتها ،وأهدافها الحقيقية .لكن
ك ــل ت ـلــك ال ـف ـضــائ ـيــات ل ــم ت ـكــن كفيلة
بإثارة اهتمام املسؤولني العرب الذين
سبق لهم أن طلبوا من إدارتي القمرين
«ع ــرب ـس ــات» و«ن ــاي ـل ـس ــات» وق ــف بث
بعض القنوات السورية .كذلك لم يكن
ً
األمر كفيال على ما يبدو بلفت انتباه
املعنيني بـ«محاربة اإلرهــاب» .حسنًا،
هــل مــا زال البعض يتساءل «مــن أين
جاءت داعش؟»!
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وجهًا لوجه

علي جابر

◄ كشف املمثل السوري قصي خولي
أنــه ال يؤمن بمقولة “الــربـيــع العربي”.
ورأى نـجــم مـسـلـســل “س ــراي ــا عــابــديــن”
( )mbcفـ ــي م ـق ــاب ـل ــة مـ ــع م ـج ـل ــة “ل ـه ــا”
األسبوعية أن ما حدث في الوطن العربي
“ال ي ـم ـكــن أن ُي ـط ـل ــق ع ـل ـيــه هـ ــذا االسـ ــم،
بــل يـمـكــن أن نـسـ ّـمـيــه ّأي مـسـمــى آخ ــر”.
وأضاف“ :إذا افترضنا أن هذا ربيع ،فهل
ّ
حلت مشاكل األمة العربية وأصبح هناك
سالم وديموقراطية وتعدد أحزاب وتوازن
طبقي؟”.

 mbcتطبخ «أكس
فاكتور» على نار هادئة
بينما تنشغل الشبكة السعودية بتصوير برنامج «للعرب
عد أيضًا لمجموعة من المشاريع التي تطلقها
مواهب»ُ ،ت ّ
العام المقبل ،وعلى رأسها النسخة العربية من البرنامج
األميركي  ،Project Runwayإضافة إلى The voice
يتوجه إلى األطفال والمراهقين
 kidsالذي ّ
زكية الديراني
يتواجد علي جابر (ال ـصــورة) حاليًا
ّ
يصور
في بيروت لفترة وجيزة حيث
الـحـلـقــات غـيــر امل ـبــاشــرة مــن بــرنــامــج
“ Arabs Got Talentلـلـعــرب مــواهــب”
ال ــذي ُي ـعــرض أواخ ــر ه ــذا ال ـعــام على
قناة  .mbcيجري التصوير في كازينو
لـبـنــان (جــون ـيــة) ،وق ــد ح ـ ّـددت سابقًا
مواعيد حضور املــواهــب للكشف عن
مفاجآتها .في هذا اإلطــار ،يلفت علي
جابر ،املدير العام ملجموعة  mbcإلى
أن ه ــذا املــوســم مــن “لـلـعــرب مــواهــب”
ال ي ــزال محافظًا على لجنة تحكيمه
ال ـت ــي ت ـتــألــف إض ــاف ــة إلـ ــى ج ــاب ــر من
كــل مــن الـفـنــانــة نـجــوى ك ــرم ،واملـمـثــل
املـ ـص ــري أحـ ـم ــد ح ـل ـمــي وال ـس ـع ــودي
ناصر القصبي .ويضيف“ :كانت أيام
الـتـصــويــر مكللة بــاملــواهــب الــافـتــة”.
وعن موعد عرض العمل التلفزيوني،
ً
يـ ـكـ ـش ــف قـ ـ ــائـ ـ ــا“ :يـ ـنـ ـطـ ـل ــق “لـ ـلـ ـع ــرب
مواهب” في األسبوع األخير من شهر
ك ــان ــون األول (دي ـس ـم ـبــر) امل ـق ـبــل ،أي
فــور انتهاء “أراب آيــدول ( ”3الجمعة
وال ـس ـب ــت  )21:05وت ـت ــوي ــج ال ـف ــائ ــز”.
ّ
يــؤكــد أن هــذا املــوســم مــن املـشــروع لن
يـحـمــل ّ
أي ج ــدي ــد ،بــاسـتـثـنــاء بعض
التعديالت فــي تفاصيل اإلن ـتــاج ،مع
البقاء على ّ
مقدمي البرنامج ريا أبي

راشد واملغني السعودي قصي خضر.
هذا الهدوء في البرنامج ،قابلته ّ
ضجة
ك ـب ـيــرة ف ــور تــأك ـيــد خ ـبــر إع ـ ــداد mbc
لبرنامج “أكس فاكتور” ،بعدما ّ
قدمت
 cbcموسمه األول قبل عامني تقريبًا.
فــي ّ هــذا الـسـيــاق ،يلفت جــابــر إلــى أن
صفارة العمل التلفزيوني الغنائي قد
انطلقت ،لكن ال شــيء ملموس لغاية
اآلن .وع ــن األخ ـب ــار ال ـتــي تـنـتـشــر عن
انـضـمــام مـجـمــوعــة مــن الـفـنــانــن إلــى
لجنة تحكيم “أكس فاكتور” ،يضحك
م ـج ـي ـبــا“ :هـ ــي مـ ـج ـ ّـرد ت ـم ـن ـيــات ل ــدى
بـعــض ال ـف ـنــانــن ،ف ــا أس ـم ــاء م ـحـ ّـددة
عن اللجنة .فاألخيرة تختارها جهات
ع ـ ـ ـ ّـدة فـ ــي  ،mbcوتـ ـعـ ـل ــن أس ـم ــاء ه ــا
ف ــور تــوقـيــع الـعـقــود مــع ال ـن ـجــوم” .لم
تتخذ الشبكة السعودية قرارها بعد
ب ـش ــأن ال ـشــركــة ال ـت ــي سـتـنـتــج “أك ــس
ّ
ّ
فاكتور” ،وتفكر حاليًا في أن تتولى
ّ
مهمة إنتاجها بنفسها .وينفي جابر
األخبار التي يجري تسويقها حاليًا
ع ــن تـجـمـيــد أو تــأج ـيــل ب ــرن ــام ــج “ذا
فــويــس” إلــى عــام  ،2016الفـتــا إلــى أن
ّ
مستمر في اكتشاف األصوات،
العمل
وسيبصر النور قريبًا .ويضيف”“ :ذا
ـاق ،فــالـشـبـكــة ال ـس ـعــوديــة
ف ـ ّـوي ــس” بـ ـ ـ ٍ
وقـ ـع ــت ع ـقــد ش ـ ــراء ال ـب ــرن ــام ــج لـثــاث
سنواتّ ،
وقدمت نسختني منه حاليًا”.
يذكر أن شركة “تالبا الشرق األوسط”

◄ ان ـض ـمــت املـمـثـلــة ك ــارم ــن ل ـ ّـب ــس إلــى
أسرة مسلسل “تشيللو” (تأليف نجيب
َ
نصير وإخ ــراج ســامــر الـبــرقــاوي وإنـتــاج
ّ
شركتي “صباح” لإلعالم و”إيغل فيلم”)
الذي ُ
سي َّ
صور في لبنان وعدد من الدول
ّ
األخ ــرى ،ومنها تركيا .يذكر أن تصوير
العمل يـبــدأ فــي كــانــون األول (ديسمبر)
املقبل ،ويعرض في رمضان املقبل ،وهو
م ــن ب ـطــولــة ت ـيــم ح ـســن وي ــوس ــف ال ـخــال
ونادين نسيب نجيم.
◄ ُرزقـ ــت داريـ ــن شــاهــن م ـقـ ّـدمــة نـشــرة
ال ـط ـقــس ف ــي ق ـن ــاة “الـ ـج ــدي ــد” ،وزوج ـه ــا
َ
غسان مروة ،مولودتهما األولى ،ياسمينا.
ونـ ـش ــرت ش ــاه ــن ع ـل ــى صـفـحـتـهــا عـلــى
الفايسبوك صورة ابنتها.
ّ
تستعد املغنية باسكال مشعالني
◄
(الصورة) إلطالق ألبومها الخليجي الذي
تنتجه شــركــة “روت ــان ــا” .ويـضــم العمل

ّ
ّ
وزعــت بيانًا صحافيًا قبل أيــام أكدت
ّ
ف ـي ــه ت ـســل ـم ـهــا م ـه ـمــة إنـ ـت ــاج امل ــوس ــم
املـنـتـظــر م ــن “ذا ف ــوي ــس” .ف ــي جعبة
 mbcمشاريع عـ ّـدة ال تنتهي .يكشف
ّ
ّ
تضم سبعة
جابر أن جدولة الشبكة
ب ــرام ــج ضـخـمــة ف ــي ع ــام  .2015على
رأس تلك األعمال النسخة العربية من
البرنامج األميركي ،Project Runway
وه ـ ــو ي ـل ـقــي ال ـ ـضـ ــوء ع ـل ــى ص ـي ـحــات
املــوضــة وكواليسها .وعــن ت ـ ّ
ـردد اسم
الفنانة اللبنانية نوال الزغبي لتقديم
ً
البرنامج ،ينفي جابر ذلك قائال“ :من
املـبـكــر ال ـحــديــث ع ــن األسـ ـم ــاء” .كــذلــك
ً
تـطـبــخ  mbcع ـم ــا ي ـخــاطــب األط ـف ــال
وامل ــراهـ ـق ــن ،وهـ ــو .The voice kids

ّ
واألخـيــر برنامج يسلط الـضــوء على
مــواهــب األط ـفــال الغنائية فــي عاملنا
العربي ،في جو من البراءة والحركة.
إذًا mbc ،تتبع سياسة إعداد وتصوير
ّ
الـبــرامــج مـعــا ،فـفــي الــوقــت ال ــذي تبث
ً
فـيــه ع ـمــا عـلــى ال ـشــاشــة ،تـعـمــل على
آخر في الكواليس.
لكن يبدو أن الشبكة السعودية علمت
أن الـبــرامــج الغنائية دخـلــت الــرتــابــة،
لذلك بــدأت تبحث عــن أفـكــار تخاطب
األط ـف ــال .ويـبـقــى ال ـس ــؤال :هــل علمت
 mbcأن روال س ـعــد صــاح ـبــة شــركــة
“فانيال” ُت ّ
ّ
بسرية لعمل للمراهقني
عد
سيعرض على  ،lbciفسبقتها إلى تلك
الخطوة؟

امل ـن ـت ـظــر ث ـمــانــي أغ ـن ـي ــات ،ت ـع ــاون ــت فيها
مشعالني مع عدد من الشعراء وامللحنني
الخليجيني.
◄ ب ـعــد ان ـق ـضــاء عـطـلــة ع ـيــد األض ـح ــى،
انطلق تصوير ثالثة خماسيات مسلسل
“ص ــرخ ــة روح” ب ـجــزئــه ال ـثــالــث ملــوســم
 ،2015من إنتاج شركة “غولدن الين”.
الخماسية الجديدة تحمل عنوان “جوازة
أهـ ــل” م ــن تــأل ـيــف ع ـن ــود خ ــال ــد ،وإخـ ــراج
تــامــر إس ـح ــاق ،وب ـطــولــة ع ـبــاس ال ـن ــوري،
فــاء موصللي ،دان ــا جـبــر ،تــولــن البكري،
أن ـط ــوان ـي ــت ن ـج ـيــب ،م ـي ــار الـ ـن ــوري وك ــرم
الشعراني.
◄ أعلنت شركة “غولدن الين” انطالق
ال ـت ـح ـض ـيــرات ل ـثــانــي إن ـتــاجــات ـهــا ملــوســم
 ،2015وهـ ــو م ـس ـل ـســل ش ــام ــي ب ـع ـنــوان
“خـ ـ ــاتـ ـ ــون” يـ ـت ــأل ــف مـ ــن سـ ـت ــن ح ـل ـقــة،
وسـيـكــون بـ ــإدارة امل ـخــرج تــامــر إسـحــاق.
ـان
لـكــن ال ـشــركــة املـنـتـجــة ل ــم تـشــر ف ــي بـيـ ٍ
صحافي صدر عنها أخيرًا إلى اسم طالل
مارديني كاتب العمل .علمًا ّ
بأن مارديني
كان قد ّ
تحدث مرارًا منذ ثالث سنوات عن
قرب إنتاج هذا املشروع.

◄ ت ــدع ــو ج ـم ـع ـي ــة “الـ ـسـ ـبـ ـي ــل” ال ـل ـي ـلــة
( )19:00إلــى حـضــور أمسية موسيقية
تحمل اسم “ليلى مراد شاطئ الغرام”،
أعدها ّ
ّ
ويقدمها الياس سحاب ،في “املكتبة
العامة لبلدية بـيــروت” (الباشورة ـ مبنى
الدفاع املدني ،لالستعالم .)01/667701
◄ أع ـلــن “ن ـ ــادي لـكــل ال ـن ــاس” إط ــاق
ألبوم “عم بشبه حالي” للفنان نيكوال
شـلـهــوب ي ــوم الخميس املـقـبــل ()18:30
في الـ”فرجني ميغاستور” ساحة الشهداء
(وسط بيروت) لالستعالم.03/888763 :
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نزيه أبو عفش
يوميات ناقصة
الو َرثة
َ
ُ
صمدي ُ
ُأ ُ
بعد أيتها الوردة الباسلة!
ُ ُ
ُأ ُ
العصفور امل َلهم!
صم ْد أيها
ُ
ُ
أصمدي يا فراشة!
ُ
ُأ ْ
صمد أيها الجمال األعزل!
ُا ْ
صمد ياشاعر!
َ
جميع الكائنات الضعيف ِة الخائفة.
أصمدي يا
واصمدوا يا «نحن»!...

ليس أمام الجبابر ِة إال ْأن ييأسوا ...أو يموتوا.
َ
وأنت ،وأنتم ونحن)...
أما أنتم (أنتِ ،
ُ
 :أنتم َو َرثة الحياة.
2014/4/26

أهل األنوار!
ُ
ْ
َّ
َ
ُ
أشباه آله ٍةُ ،وموفدو آله ٍة ،وقتالو آلهة:
ألنهم
ّ
ُ
يعجز عن كتابتها
تحت ألسن ِة السفاحني أناجيل
ُ
املسيح نفسه.

صورة
وخبر

للمـرة األولـى فـي الواليـات المتحـدة ،شـهد «المتحـف الوطنـي األميركـي ـــ اليابانـي» في لوس
ّ
أنجليـس افتتـاح .Hello! Exploring the Supercute World of Hello Kitty
األول مـن نوعـه فـي البلاد ،وهو يسـلط الضوء علـى «هيللو كيتي» عبـر أعمال
المعـرض ُيعتبـر ّ
عدة من دول مختلفـة ،ويتزامن مع الذكرى الـ 40لوالدة هذه الشـخصية
ألسـماء
منوعة
ّ
فنيـة ّ
وصوال
الكرتونيـة الشـهيرة .يرصـد الحـدث مراحـل مختلفة مـن حياتهـا ،من بدايتهـا في اليابـان
ً
إلـى انتشـارها عالمياً ،ويسـتمر حتـى  26نيسـان (أبريل) المقبـل( .فريديريـك جاي .براون ـــ أ ف ب)

وعلى وجوههم ِمن األنوار
َ
ما يجعل ُعتاة البرابر ِة والقديسني
ً
ّ
يحمرون خجال من جرائمهم وآثامهم.
2014/4/27

بانوراما
الرابر المغربي  Mr. Crazyرهينة لدى الحكومة
الرباط ــ محمد الخضيري

إحمل إمرأتك واتبعني
… إلى فنلندا
ضمن «بطولة أميركا الشمالية
ً
لحمل الزوجات» ،حمل  50رجاال
زوجاتهم على ظهورهم ّأول من
أمس متجاوزين عقبات ّ
عدة،
أبرزها حفرة موحلة أسفل جبل في
منتجع «صنداي ريفر» في والية
ماين األميركية .املسابقة التي بدأت
قبل  15سنة ،شهدت منافسة قوية
في أجواء من الطرافة والغرابة،
وفاز في نهايتها جيسي وول
(الصورة) وصديقته كريستينا
أرسينولت ،بعدما اجتازا حوالى
 250مترًا في دقيقة و 41ثانية.
وحصل االثنان على مبلغ مالي
وكمية من الجعة تعادل وزن
الصبية .ويعتبر هذا الحدث واحدًا
من مسابقات رسمية ّ
عدة تؤهل
للمسابقة الدولية التي تقام سنويًا
في فنلندا .ورغم ما يوحي به اسم
ّ
املسابقة ،غير أن املشاركة ليست
حكرًا على املتزوجني.

ب ـعــدمــا ّ
أج ـل ــت مـحـكـمــة ال ـج ـنــح لعني
السبع في الدار البيضاء أخيرًا الحكم
ع ـل ــى م ـغ ـنــي ال ـ ـ ــراب امل ـغ ــرب ــي عـثـمــان
عـتـيــق ( 17سـنــة ـ ـ ال ـص ــورة) املعتقل
مـنــذ ثــاثــة أش ـهــرُ ،يـفـتــرض أن يمثل
الفنان الشاب يوم الجمعة املقبل أمام
قاض للقاصرين ،وفي انتظاره الئحة
ٍ
تهم ثقيلة تراوح بني «إهانة النشيد
الــوط ـنــي ومــؤس ـســة األمـ ــن الــوط ـنــي،
والـ ـح ــث ع ـلــى اس ـت ـه ــاك امل ـ ـخـ ــدرات».
تهم تبدو غريبة بالنسبة إلى شاب
في هذا العمر وقد تبقيه في السجن
لسنوات .لكن ما سبب هــذه املالحقة
ّ
الـقــانــونـيــة؟ يـ ّ
ـرجــح أن املـســألــة عائدة
إلــى كلمات أغـنـيــات الـفـنــان املـعــروف
بـ ـ ـ ــ Mr. Crazyالـ ـت ــي ت ـش ـبــه «ط ـل ـقــات
ال ــرص ــاص» .وع ــي ال ـطــالــب ال ـثــانــوي
يظهر في فيديو كليبات ينشرها على
اإلنترنت ،ألغنيات القت نجاحًا كبيرًا
بني مستخدمي الشبكة العنكبوتية،
إذ ت ـجــاوزت أع ــداد مشاهداتها على
ي ــوت ـي ــوب عـتـبــة امل ـل ـي ــون .ت ـب ــدو هــذه
ّ
التحوالت العنيفة
األعمال تعبيرًا عن
التي يعرفها الفضاء الحضري للدار
ال ـب ـي ـضــاء .مــديـنــة ل ــم تـسـتـطــع ضبط
ال ــدف ــق الـ ـس ــري ــع ل ـل ـع ـم ــران وال ـب ـش ــر،
وت ـ ـحـ ـ ّـولـ ــت إل ـ ـ ــى غـ ـيـ ـت ــوه ــات .ي ـع ـ ّـب ــر

عثمان عن كل هــذه الفوضى ،ويعيد
تــركـيــب مـشــاهــد ال ــواق ــع ال ـيــومــي في
فيديو كليباته ،بينها عنف الشباب،
والـ ـسـ ـط ــو املـ ـسـ ـل ــح عـ ـل ــى امل ــواطـ ـن ــن
امل ـعــروف بــ«الـتـشــرمـيــل» ،واسـتـهــاك
امل ـخ ــدرات ،والــرغ ـبــة فــي ال ـه ـجــرة .في
كلماته ،يسخر أيـضــا مــن الـشـعــارات
الوطنية الـتــي ال تجد لها مكانًا في
أرض واقعه .يقول في أغنيته «حياتي
ناقصة» التي ُيالحق بسببها« :منبت
األح ـ ـ ـ ـ ــرار ف ـ ــي ال ـن ـش ـي ــد لـ ـي ــس س ــوى
ك ـل ـمــة ...مـشــرق األنـ ــوار م ـجـ ّـرد حـلــم»،
فـيـمــا ي ــراف ــق الـ ـك ــام مـشـهــد ل ــه وهــو
يـكـتــب عـلــى دف ـتــر ال ـع ـبــارة الـشـهـيــرة:
 A.C.A.BأيAll Cops Are Bastards
التي يستعملها كثيرون ،خصوصًا
األلـ ـت ــراس ح ــول ال ـعــالــم لـشـتــم رج ــال
ال ـشــرطــة .ه ــذه ال ـع ـبــارة وغ ـيــرهــا من

التي يرددها املاليني من أبناء جيله لم
تعجب السلطات على ما يبدو .هكذا،
ّ
اعتبرت محاضر الشرطة أن في أعمال
« Mr. Crazyحثًا للشباب على العنف
واالنـ ـح ــراف ،واسـتـعـمــال امل ـخ ــدرات».
من جانبها ،استغربت عائلة السبب
ّ
ّ
املوجهة إليه ،وأكدت والدته أن
التهم
حالته النفسية «سيئة» ،مستنكرة ما
ّ
يتعرض له في ظل إصرار املغرب على
ّ
أن حــريــة التعبير مـكـفــولــة للجميع.
م ـع ــاذ ب ـل ـغــوات الـشـهـيــر ب ــ«ال ـحــاقــد»
ال ـ ـ ـ ــذي قـ ـض ــى سـ ـج ــن م ـ ـ ـ ـ ــرارًا ب ـس ـبــب
أغـنـتـيــاتــه امل ـعــارضــة لـلـنـظــام ،انتقد
هو اآلخــر اعتقال عثمان عتيق« :هل
تمكن محاكمة الفنان بالقانون نفسه
ال ــذي يـطـ ّـبــق عـلــى مـ ّ
ـروجــي امل ـخــدرات
واللصوص؟» .من جهتها رأت عضو
«الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان»
ّ
سميرة كيناني ،أنــه من غير املقبول
«أن ي ـع ـت ـقــل ع ـت ـي ــق كـ ــل ه ـ ــذا ال ــوق ــت
مـ ــن دون م ـح ــاك ـم ــة .ل ـق ــد ع ـ ّـب ــر عـلــى
طريقته ،ولــم يعتد على أح ــد» .على
األث ـ ــر ،أط ـلــق ّ
رواد ال ـســوشــال ميديا
حملة  ،#Free Mr Crazyووصــل عدد
متابعي الصفحة الفايسبوكية إلى
ال ـثــاثــن أل ـف ــا .بــان ـت ـظــار م ــا س ـتــؤول
إل ـيــه املـحــاكـمــة املـقـبـلــة ،يـبـقــى األكـيــد
ّ
أن الحكمة «تخرج من أفــواه األطفال
واملجانني».

فم اإلثيوبية
سيبتلع العالم
ُسجلت شابة إثيوبية تدعى أتاييه
إليغيداغنيه ( 20سنة ـ الصورة)
كصاحبة أكبر فم في العالم ،وذلك
بعدما قامت بتوسيعه بمساعدة
قرص تضعه بني شفتيها يبلغ
قطره  19.5سم .وتؤكد حاملة
ّ
الرقم الجديد أن املسألة ال تتسبب
ّ
لها بأي ألم .علمًا بأن هذه
املحاوالت إلتمام هذه الخطوة
استغرقت ثالث سنوات ،بحسب
ما نقلت أخيرًا صحيفة «ديلي
ميل» البريطانية .وتمكنت أتاييه
إليغيداغنيه من بلوغ هدفها
بمساعدة أطباء أشرفوا عليها،
كي يتسنى لها وضع الزينة
اإلثيوبية التقليدية في فمها ،حتى
ّأنها ّ
ضحت ببعض من أسنانها
األمامية في سبيل ذلك ،وفق ما
ّ
بي صحافيون أوستراليون في
ّ
فيلم وثائقي صوروه حول الشابة
والقبيلة التي تعيش في كنفها.
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عودة
األرمن

الكرة اللبنانية
تنتظر عودة
األرمن الى
دوري األضواء
(عدنان الحاج
علي)

لم يكن هومنتمن وهومنمن يومًا ناديين عاديين في
شكال حالة استثنائية كان باالمكان
كرة القدم اللبنانية ،فهما ّ
وصفها بالصحية .قطبا الكرة االرمنية ومواجهاتهما
كسبت اهمية توازي تلك التي ارتبطت بأشهر ناديين لبنانيين
اي االنصار والنجمة ،لكن فضل األرمن على كرة لبنان كان
قدمها
كبيرًا ،اذ بين المواهب ذات الصناعة المحلية التي ّ

الناديان االرمنيان ،وبين النجوم الذين جرى استقدامهم من
جيال رائعًا ،قبل ان يخبو نجم
ارمينيا ،عرف المنتخب اللبناني ً
هومنتمن وهومنمن ويهبطا الى الدرجات الدنيا.
اليوم يمكن تسجيل عودة لألرمن .هي عودة الفتة
أمال باستعادة الكرة اللبنانية جزءًا اساسيًا من جسمها.
تعطي ً
ملعب برج حمود يروي كل الحكاية حاليًا.
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SPORT
عودة الفرق األرمنية إلى
دوري األضواء سترفع
معدل الحضور الجماهيري

خط
أبيض

إعالمٌ مزيّف
كريم
شربل ّ

صحيفة «مــاركــا» لها اســم اشهر من ان ّ
يعرف.
هذه الصحيفة الرياضية التي تصدر في اسبانيا
تجول في بالد يتخطى عدد سكانها الـ  46مليون
نسمة .وفي احصاءاتها فان قراءها ينتمون الى
اقــالـيــم وم ــدن ومـنــاطــق تـمـلــك انــديــة فــي مختلف
الدرجات وانواع الرياضة.
والكالم عن انتشار هذه االندية يأتي الظهار مدى
حجم االهـتـمــام ال ــذي يحيط بـهــذه الصحيفة في
الــوســط الرياضي االسـبــانــي ،مــا انعكس ثقة بني
الناشر والقارئ ،فأصبح االخير يعتمد «ماركا»
م ـصــدره الـحـقـيـقــي لتلقي االخ ـب ــار مــن دون اي
تشكيك في صحتها .وهذه الثقة جعلت «ماركا»
قــويــة فــي ســوق مبيعات الـصـحــف فــي اسبانيا،
حيث يتخطى عدد نسخها املباعة املليون نسخة
ّ
يوميًا فــي العاصمة ،حيث مـقـ ّـر الـنــادي املفضل
للصحيفة اي ري ــال م ــدري ــد ،مــع الـعـلــم ان سعر
النسخة الــورقـيــة هــو ي ــورو واح ــد ،اي ان عــائــدات
الـبـيــع تتخطى املـلـيــون ي ــورو يــومـيــا ،فـضــا عن
بـيــع الصحيفة ايـضــا عـبــر الـتـطـبـيـقــات الـخــاصــة
بالهواتف الذكية واخواتها...
إي ـ ـمـ ــان «م ـ ــارك ـ ــا» ب ـت ـع ــزي ــز ص ــورتـ ـه ــا ال ــورق ـي ــة
وتطويرها دائـمــا ،جــاء مــن ايـمــان قرائها بـهــا ،ال
بــل ان هــذه الصحيفة اضـحــت مـصــدرًا لوسائل
اعــام ـيــة مـخـتـلـفــة ح ــول ال ـع ــال ــم ،وم ـن ـهــا وســائــل
االعالم اللبنانية التي تنقل عن موقعها االلكتروني
املتاح باللغة االنكليزية ايضًا ،وذلك في ظل اعتبار
متابعيها أن اخبارها ُ«مـنــزلــة» على اعتبار انها
مصدر موثوق به.
والحديث عن «ماركا» ومــدى الثقة بها على غرار
العديد من الصحف العاملية املعروفة ،يأخذنا الى
مكان آخر ،الى لبنان تحديدًا ،حيث خرج البعض عن
ٍ
ُالعرف واتـخــذوا من وسائل التواصل االجتماعي
«مـصــدرًا مقدسًا» ،ال بل اصبحت لديهم مرجعًا
اهــم من اي وسيلة اعالمية حيث العمل املحترف
والتدقيق في كل كلمة تنشر على الصفحات.
في جلسات عدة يأتيك احدهم بمعلومة ،يذكرها
بثقة ًويــدافــع عنها إذا ســأل احـ ٌـد عــن مصدرها،
جاعال هرطقات «فايسبوك» و«تويتر» واقاربهما
من تلك املواقع املفترض ان تكون للتسلية والترفيه
والتواصل ال اكثر ،مصادر رسمية ،رغم انه يمكن
ٍّ
ألي كان كتابة ما يشاء من دون حسيب او رقيب.
هذه املسألة تعكس ثقافة متواضعة على صعيد
الـعــاقــة بــن االعـ ــام الحقيقي املـتـمـثــل بــوســائــل
االعالم املكتوبة واملرئية واملسموعة ،واملتلقني ألي
ُ
معلومة .وهنا ال نسقط اهمية وسائل التواصل
االجتماعي في تقريب املسافات او طــرح العديد
من املعلومات ،لكن شرعنتها على نحو يذهب الى
مساواتها باملؤسسات االعالمية التي قد يقضي
محرروها ساعات طويلة وهم يبحثون عن صحة
معلومة قبل نشرها ،امر مثير للسخرية.
ال ـفــارق كبير بــن ه ــذا الـبـعــض وب ــن االس ـبــان او
غيرهم من االوروبيني حيث لالعالم تقدير واقعي
عـنــد ال ــرأي ال ـعــام ،فـ ًـي وق ـ ٍـت يــذهــب فـيــه قـسـ ٌـم من
انفسهم
«الفايسبوكيني» مثال الــى التعريف عن
ً
بــأن ـهــم اع ــام ـي ــون مل ـجــرد ان ـهــم انـ ـش ــأوا صـفـحــة
يوزعون عليها املعلومات بغض النظر عن دقتها
من عدمها.
هــو االع ــام املـ ّ
ـزيــف بكل مــا للكلمة مــن معنى ،اذ
لــو تمكنت كــل هــذه الصفحات التي يبلغ عددها
املــايــن مــن ازاح ــة الــوســائــل االعــامـيــة الحقيقية
من الساحة ،لكانت «مــاركــا» وغيرها قد أفلست
ّ
واغلقت مكاتبها ،وذهــب كتابها لالنضمام الى
ّ
مـجـمــوعــة االعــام ـيــن املـ ّ
ـزي ـفــن الــذيــن ت ـحــول ًكل
واح ـ ـ ٍـد مـنـهــم ال ــى كــاتــب (بـلـغــة ركـيـكــة اج ـم ـ ًـاال)،
ومـحـلــل ،ونــاقــد ،وم ــدرب ،وح ـكــم ...ووص ــوال الى
ّ
شتام بحيث انــه ليس هناك ما يردعه عن كتابة
كل ما يخطر بباله ،ليأخذه اصحاب الفكر ّ
الضيق
كالمًا نهائيًا ويبدأوا في تسويقه.
ملعب ما في لبنان،
اسوأ ما قد تصادفه حاليًا ّ في ٍ
هــو «فــايـسـبــوكــي» مــن شــلــة «االعــامـيــن الـجــدد»
ّ
مزينًا عنقه ببطاقة صحافية تساويه بصحافيني
بجهد في مكاتب
قضوا سنوات طويلة يعملون
ٍ
وســائــل اعالمية محترمة للحصول على شرف
حمل بطاقة صحافية.
يـتـقـ ّـدم نـحــوك ،يـنــاديــك زمـيــل ،وتـســأل فــي قــرارة
نفسك عــن مــدى حجم ثقافة مــن اص ــدر لــه تلك
البطاقة ّ
«املقدسة»!

هومنتمن
وهومنمن
المالعب اشتاقت
لـ«هارتساغووم»
شكل فريقا هومنتمن وهومنمن رقمًا صعبًا في المعادلة الكروية ،حتى جاء
في كرة القدم اللبنانية لطالما ّ
سجل في نهايته سقوط ممث َلي األرمن إلى الدرجة الثانية ُلتطوى صفحة مشرقة
موسم  2004 - 2003األسود ،الذي ّ
كان للحضور األرمني فيها دور كبير ،إن كان على صعيد الفرق أو المنتخبات .فهل ُيعاد فتح صفحة جديدة؟
عبد القادر سعد
إذا ك ــان ــت كـلـمــة «إي ـن ــش بـيـسـيــس؟»
األرمنية ،التي تعني «كيف الحال؟»،
هي األشهر لدى اللبنانيني من جذور
غير أرمنية ،فإن كلمة «هارتساغووم»
م ـ ـعـ ــروفـ ــة جـ ـ ـ ـدًا ل ـ ـ ــدى جـ ـمـ ـه ــور ك ــرة
الـ ـ ـق ـ ــدم .فـ ـه ــذه ال ـك ـل ـم ــة ك ــان ــت تـهـتــز
مـعـهــا م ــدرج ــات امل ــاع ــب الـلـبـنــانـيــة،
وتـ ـح ــديـ ـدًا م ـل ـعــب ب ـ ــرج حـ ـم ــود حــن
كان فريقا هومنتمن (وتعني باللغة
األرمـ ـنـ ـي ــة االتـ ـ ـح ـ ــاد األرمـ ـ ـن ـ ــي ال ـع ــام
للتربية البدنية) وهومنمن (االتحاد
ال ــري ــاض ــي األرم ـ ـنـ ــي) ح ــاض ــري ــن في
أي م ـب ــاراة م ــع ف ــرق لـبـنــانـيــة أخ ــرى.
«ه ــارتـ ـس ــاغ ــووم» ت ـع ـنــي «هـ ـج ــوم»،
ولطاملا لجأ إليها الجمهور األرمني
حـ ــن يـ ـك ــون ف ــريـ ـق ــه مـ ـت ــأخـ ـرًا أو لــم
ّ
يسجل بعد ،فيشعر الفريق الخصم
كأنه نفير إعالن حرب .هذا الجمهور

قمم أربع حتى اآلن
وصل إليها الفريق
اللبناني (األخبار)

الذي كانت له نكهة خاصة ،وتحديدًا
ج ـم ـهــور هــومـنـتـمــن الـ ــذي ك ــان يمأل
مدرجات ملعب برج حمود عن بكرة
أبيها حــن يـكــون «البرتقالي» طرفًا
في أي مباراة ،فيما كانت قمة اإلثارة
ح ــن ي ـت ــواج ــه ال ـفــري ـقــان ف ــي م ـب ــاراة
واحدة ،إما على ملعب برج حمود أو
الصفاء أو بيروت البلدي.
األحمر األزرق البرتقالي هي األلــوان
الـ ـت ــي ت ـم ـ ّـي ــز ب ـه ــا ه ــوم ـن ـت ـم ــن ،وه ــي
م ــأخ ــوذة مــن ألـ ــوان الـعـلــم األرمـيـنــي،
فيما كــان الـلــونــان األحـمــر واألبـيــض
هما املفضلني لفريق هومنمن .هذه
األل ــوان غــابــت منذ صيف عــام 2004
ح ــن احـ ـت ــل ف ــري ــق هــوم ـن ـمــن امل ــرك ــز
ال ـحــادي عـشــر فــي الـتــرتـيــب النهائي
ملوسم  2004 - 2003برصيد  21نقطة
ّ
وح ـ ــل خ ـل ـفــه ج ـ ــاره «الـ ـ ـل ـ ــدود» فــريــق
هــومـنـتـمــن ف ــي امل ــرك ــز ال ـث ــان ــي عشر
واألخ ـيــر بــرصـيــد  16نـقـطــة .خالصة

ُ
مــوســم أس ــود أعـلــن فيه غـيــاب الفرق
األرمنية عن دوري األض ــواء ،فغابت
الـجـمــاهـيــر وف ـق ــدت ال ـك ــرة اللبنانية
ضلعًا رئيسيًا فيها.
املواسم التي تلت لم تحمل األحــداث
ال ـس ـع ـي ــدة ل ـل ـفــري ـقــن ،ح ـي ــث اسـتـمــر
ال ـ ـتـ ــدهـ ــور وال ـ ـس ـ ـقـ ــوط ،ف ـه ـب ـطــا إل ــى
الــدرجــة الـثــالـثــة قـبــل أن يظهر بريق
أمـ ــل ف ــي امل ــوس ــم امل ــاض ــي ح ــن ع ــاد
هومنتمن إلــى الصعود إلــى الدرجة
الثانية ،ما شكل إشــارة إلــى احتمال
ع ـ ـ ـ ـ ــودة الـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــور األرمـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــي .هـ ــذا
الحضور الذي كان قويًا ،إن كان على
صعيد مـنـصــات الـتـتــويــج مــع إحــراز
هــومـنـتـمــن لـقــب بـطــولــة لـبـنــان ثــاث
مرات ،وهومنمن أربع مرات .أما على
صعيد املنتخبات ،فاألسماء كثيرة،
م ـن ـهــا َمـ ــن ه ــو ل ـب ـن ــان ــي ،وم ـن ـه ــا َم ــن
حصل على الجنسية في التسعينيات
كبابكني ،كــوركــن ،كـيـفــورك ،وارط ــان

وغ ـي ــره ــم .األخ ـي ــر ع ــاد إل ــى الـســاحــة
الكروية اللبنانية ،لكن الالفت ليس
م ــن ب ــواب ــة هــومـنـتـمــن ال ـف ــري ــق ال ــذي
ق ــدم ــه إلـ ــى ال ـج ـم ـهــور ال ـل ـب ـنــانــي ،بل
مـ ــن بـ ــوابـ ــة ف ــري ــق طـ ــراب ـ ـلـ ــس ،حـيــث
أصبح امل ــدرب املساعد للفريق الــذي
يشرف عليه فنيًا املدرب الفلسطيني
إسـمــاعـيــل ق ــرط ــام ،ووص ــل مـعــه إلــى
نهائي كأس لبنان.
ي ــوم الـسـبــت ف ــي  4الـ ـج ــاري ،ل ــم تكن
األجــواء هادئة في ملعب برج حمود
والـ ـش ــوارع املـحـيـطــة ب ــه .حـيــث كانت
ال ـحــركــة غ ـيــر ع ــادي ــة وشـبـيـهــة بتلك
ال ـتــي شـهــدتـهــا املـنـطـقــة قـبــل أسـبــوع
أيضًا .فالجمهور كان حاضرًا بأعداد
كبيرة يوم األحد  28أيلول مع انطالق
ب ـط ــول ــة الـ ــدرجـ ــة ال ـث ــان ـي ــة ،وك ـي ــف ال
وفــريــق هومنتمن يستضيف املـبــرة
ف ــي األسـ ـب ــوع األول .هــومـنـتـمــن فــاز
 1 - 2وع ــاد يــوم السبت ليستضيف

بين الشغف
والقضية اإلنسانية
هدف «تيم
ليبانون» أعلى
من القمم
ويضم
هو فريق يحمل اسم لبنان ()Team Lebanon
ّ
شبان وشابتين ،يجمعهم شغف تس ّلق قمم الجبال
خمسة ّ
اإلنسانية
األعلى في العالم ،في موازاة رفع الوعي للقضايا
ّ
ودعم الصليب األحمر اللّبناني ماديًا ومعنويًا
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االجتماعي ويخسر أمامه  .2 - 0ليس
املـهــم نتيجتي امل ـبــاراتــن ،لـكــن املهم
هو عــودة الــروح إلى مدرجات ملعب
بــرج حمود بحضور جماهيري مأل
املدرجات املحيطة باملنصة الرئيسية.
ف ـهــل هـ ــذا ي ـع ـنــي أن هــوم ـن ـت ـمــن قــرر
الـعــودة إلــى الــدرجــة األول ــى ،ومــا هي
األسـبــاب التي أوصلته مع هومنمن
إلى الحال التي وصال إليها؟
عضو االتحاد اللبناني ،هامبرسوم
ميساكيان ،يرى أن هومنتمن تراجع
ن ـت ـي ـج ــة سـ ـف ــر ال ــاعـ ـب ــن والـ ـهـ ـج ــرة
واإلن ـت ــرن ــت الـ ــذي دف ــع ال ـش ـبــاب إلــى
االبـتـعــاد عــن كــرة ال ـقــدم .سبب يبدو
م ـن ـط ـق ـي ــا ،ي ـض ـي ــف إل ـ ـيـ ــه اس ـت ـي ـب ــان
دي ــرب ــدروس ـي ــان سـبـبــا آخ ــر ه ــو عــدم
االهـتـمــام بالناشئني فــي هومنتمن.
دي ــرب ــدروسـ ـي ــان ه ــو ع ـض ــو الـلـجـنــة
املركزية لجمعية نادي هومنتمن في
ال ـعــالــم ،وه ــو ال ــذي أخ ــذ عـلــى عاتقه

توفير موازنة النادي التي تصل إلى
 150ألف دوالر سنويًا ،والهدف منها
إعادة هومنتمن إلى الساحة الكروية،
لكن مــن بــوابــة االهـتـمــام بالناشئني.
فعلى صعيد هومنتمن فــي الـعــالــم،
هناك قرار بعدم دخول االحتراف إلى
الرياضة .والهدف الرئيسي للجمعية
هــو االهـتـمــام بالشباب فــي مجالني:
ال ـك ـشــاف ب ــال ــدرج ــة األولـ ـ ــى ،وم ــن ثم
الــريــاضــة ،لكن بعيدًا عــن االح ـتــراف.
لكن لكرة القدم في لبنان خصوصية
م ـع ـي ـنــة دف ـع ــت دي ــرب ــدروسـ ـي ــان إل ــى
أن يـ ــأخـ ــذ املـ ـ ــوضـ ـ ــوع عـ ـل ــى ع ــات ـق ــه،
ُ
ح ـيــث اس ــت ـق ــدم مـ ــدرب م ــن أرم ـي ـن ـيــا،
ه ـ ــو ال ـ ــاع ـ ــب ال ـ ـسـ ــابـ ــق ص ــام ــوئ ـي ــل
بوغوصيان الذي يشرف على الفريق
األول والـفـئــات الـعـمــريــة فــي ال ـنــادي،
وح ـت ــى الع ـب ــي األك ــاديـ ـم ــة .فــال ـهــدف
الذي يضعه املسؤولون هو االعتماد
ع ـل ــى ال ـن ــاش ـئ ــن وتـ ـط ــوي ــره ــم حـتــى

غابت ألوان الفرق
األرمنية عن دوري
الدرجة األولى بعد
موسم 2004 - 2003
حين سقط هومنتمن
وهومنمن إلى الثانية

ّ
ّ
القمة األعلى في كل قارة من العالم
هـ ـ ــي هـ ــدف ـ ـهـ ــم ،وقـ ـ ـم ـ ــم أربـ ـ ـ ـ ــع ح ـتــى
اآلن وص ــل إلـيـهــا ش ـبــان لبنانيون
ب ـ ــدأوا بـتـحـقـيــق حـلـمـهــم ع ــام 2011
وباإلعداد له منذ عام  .2010الفكرة
ولــدت مع شبان ثالثة هم ليندوس
ضـ ـ ّ ّـو ،أف ـيــديــس قــالـبــاقـلـيــان وبـيـتــر
مــرقــدي ،الــذيــن كــانــوا يلتقون دائمًا
ّ
رياضية مختلفة ،فكان
على مشاريع
قرار إطالق الفريق بدعم من جامعة
الــروح القدس الكسليك وبرعايتها.
وهــذا الفريق يضم الـيــوم إلــى ضـ ّـو،
ًّ
ّ
ومرقدي ،كل من جويس
قالباقليان
ع ــزام ،ج ــورج مـخــايــل ،سيباستيان
واكيم ورنا سماحة.
لـيـنــدوس ض ــو ،األس ـتــاذ الجامعي،
ت ـحــدث إل ــى «األخ ـ ـبـ ــار» ،كــاشـفــا أنــه
ّ
«يحب الشيطنة» منذ الصغر،
كــان
ّ
ويـهــوى تسلق الـصـخــور والـجـبــال،

فــوجــد مــن يشاركه شغفه ،ليصيب
اإلنـ ـج ــاز ب ــال ــوص ــول إل ــى ق ـمــم أرب ــع
خ ــال ث ــاث س ـنــوات .إن ـجــاز ينتظر
أن ي ـك ـت ـم ــل ،وهـ ــدفـ ــه ب ـح ـس ــب ض ـ ّـو
«دع ـ ـ ــم م ــؤس ـس ــة ال ـص ـل ـي ــب األح ـم ــر
اللبناني التي تحتاج إلــى عطاءات
م ـس ـت ـمـ ّـرة ع ـبــر امل ــوق ــع اإلل ـك ـتــرونــي
للفريق (،)www.teamlebanon.com
ً
إضافة إلى تعزيز الوعي لدور هذه
املــؤس ـســة ،إل ــى جــانــب إع ـطــاء حافز
للشباب اللبناني لتحقيق أحالمهم
وتحدي ذاتهم».
ب ــدوره ،أشــار عضو الفريق جــورج
مخايل (دك ـتــور فــي الـصـيــدلــة) إلى
ّ
أن ح ـ ّـب ــه الـكـبـيــر لـلـطـبـيـعــة ب ــدأ في
ّ
ب ـل ــدت ــه ال ـج ـب ـي ـلــيــة ت ــرت ــج .وب ـعــدمــا
كـ ـ ــان يـ ـه ــوى املـ ـش ــي فـ ــي ال ـط ـب ـي ـعــة
م ـن ــذ صـ ـغ ــره ،أص ـب ــح ي ـح ـتــرفــه فــي
ّ
ش ـبــابــه وي ـح ـت ــرف ت ـســلــق ال ـج ـبــال.
تـ ـح ـ ّـدي ــات ك ـث ـي ــرة ت ــراف ــق املـ ـش ــوار.
أع ـضــاء ال ـفــريــق ي ـت ـحـ ّـدون أنفسهم

ب ـ ــال ـ ــدرج ـ ــة األولـ ـ ـ ـ ـ ــى ،ث ـ ــم ال ـ ـظـ ــروف
امل ـنــاخـ ّـيــة م ــن ش ـمــس وهـ ــواء وثـلــج
وجـ ـلـ ـي ــد وص ـ ـق ـ ـيـ ــع .ه ـ ــم يـ ـتـ ـح ـ ّـدون
الـتـعــب ال ـج ـســدي وال ـت ـعــب الــذهـنــي
أي ـضــا .وب ـعــد ،هــم ي ـجــدون أنفسهم
في أماكن شبه معزولة ،في غابات
أو أدغال أو أماكن وعرة وغير آمنة.
لـكــن ،كــل ه ــذا ال يـهــم ،فـهــم يكملون
الـطــريــق نـحــو ال ـهــدف امل ـن ـشــود14 .
يــومــا قـضــاهــا أع ـضــاء الـفــريــق قبل
ال ـ ــوص ـ ــول إل ـ ــى الـ ـق ـ ّـم ــة األولـ ـ ـ ــى فــي
م ـس ـيــرت ـهــم ،وه ــي ق ـ ّـم ــة أكــون ـكــاغــوا
فــي األرجـنـتــن (تـعـلــو  6962مـتـرًا).
تـحـضـيــرات كـثـيــرة قــامــوا بـهــا قبل
تـحـقـيــق ه ــذا الـحـلــم ،فـبــاتــوا ليالي
عديدة في القرنة السوداء في لبنان
للتأقلم مــع األج ــواء املرتفعة .وفي
طريقهم إلــى هــذه القمة فــي كانون
ال ـثــانــي  ،2012واج ـه ــوا صـعــوبــات
ك ـث ـي ــرة ،م ـن ـهــا االخـ ـت ــاف بــامل ـنــاخ،
واملسافات الطويلة التي اجتازوها

جوانا عازار

يـصـبــح ه ـنــاك م ــا ي ـق ــارب  60إل ــى 70
العبًا بعد أربع سنوات ،معظمهم من
األرمن .وال يبدو الصعود إلى الدرجة
األولـ ــى هــو ه ــدف امل ـســؤولــن حــالـيــا،
«لكن إن حصل ،فهذا أمر ممتاز» كما
يـقــول مـيـســاكـيــان« .امل ـبــدأ واح ــد كما
كــان في الدرجة الثالثة بــأن ال نهبط
إلى الرابعة ،وإن صعدنا إلى الثانية،
فهذا أمر جيد وهــذا ما حصل .وهذا
املوسم نسعى إلى عدم الهبوط ،وإذا
تــأهـلـنــا إل ــى األول ـ ــى ،فـحـيـنـهــا يـكــون
إن ـ ـج ـ ــازًا» .ويـ ــوافـ ــق دي ــرب ــدروسـ ـي ــان
على كــام ميساكيان ،مشيرًا إلــى أن
هدف الصعود سيصبح رئيسيًا بعد
عامني.
مـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،يـ ـشـ ـي ــر رئـ ـ ـي ـ ــس نـ ـ ــادي
هومنمن ،رافي ماليان ،إلى أن الهدف
الــرئ ـي ـســي ه ــو الـ ـع ــودة إلـ ــى ال ــدرج ــة
األولى .صحيح أن الفريق في الثالثة
حاليًا ،وهو دخل في منافسة قوية مع

هومنتمن للصعود إلــى الثانية في
املوسم املاضي ،لكن الطموح مشروع.
أما عن أسباب تراجع هومنمن بهذه
الـطــريـقــة ،فيعيدها مــالـيــان إلــى عدة
عــوامــل ،منها األوض ــاع االقتصادية
ُ
واألمنية ،إضافة إلى أخطاء ارتكبت
على صعيد الـنــادي تحديدًا ،إن كان
فــي اإلدارة أو طــريـقــة الـعـمــل .وتبلغ
موازنة النادي ما بني  80و  100ألف
دوالر ك ـمــا الـ ـع ــام امل ــاض ــي ،وهـ ــي ال
شــك غير كافية على صعيد الــدرجــة
األولى ،لكن يمكن الصعود معها إلى
الدرجة الثانية.
ال شــك أن كــرة الـقــدم اللبنانية فقدت
الكثير مــن بريقها نتيجة للظروف
االقتصادية واألمنية التي انعكست
سـلـبــا ع ـلــى ال ـح ـضــور ال ـج ـمــاه ـيــري،
وبــال ـتــالــي إن ع ــودة ال ـف ــرق األرمـنـيــة
ُ
إلــى دوري األض ــواء تعيد الــروح إلى
مالعب اشتاقت إلى روادها.

ّ
قبل وصولهم ،حيث كان يشرب كل
منهم  5ليترات من املياه يوميًا ،لكن
ّ
«التعب كله يزول بمجرد الوصول
إلى القمة» ،يقول ضو.
األول ّ
النجاح ّ
مهد للنجاح الثاني،
ّ
إذ كــانــت قــمــة ال ـب ــروس ف ــي روسـيــا
( 5642م) الــوجـهــة الـثــانـيــة للفريق
ف ــي ت ـ ّـم ــوز  .2012أم ــا ال ـثــال ـثــة ،فقد
أت ــت فــي تـشــريــن ّ
األول  ،2013وهــي
قمة جبل كارستنز في إندونيسيا،
األعلى في قارة أوقيانيا (في جزيرة
بــابــوا ،نـيــو غينيا) ( 4884م)« .فــي
روسـ ـي ــا جـلـسـنــا جـمـيـعــا ف ــي غــرفــة
واحـ ــدة مل ـ ّـدة يــومــن بسبب عاصفة
هــوجــاء ضربت األج ــواء ،فانقطعنا
كـلـ ّـيــا عــن الـعــالــم ال ـخــارجـ ّـي» ،يــروي
ض ــو ،مـشـيـرًا إل ــى أن ال ـفــريــق م ـ ّ
ـزود
بـشـ ّكـ ٍـل دائ ــم بـمــؤن األك ــل مــن فاكهة
مجففة وما شابه ،إضافة إلى جهاز
كمبيوتر وهــواتــف خـلـ ّ
ـويــة وبعض
ّ
الضرورية.
التجهيزات

ّ
قمة كليمانجارو في أفريقيا كانت
ال ــراب ـع ــة ف ــي املـ ـش ــوار (آذار .)2014
الـ ـثـ ـل ــج ،الـ ـ ـه ـ ــواء ال ـ ـقـ ــاسـ ــي ،طـبـيـعــة
األرض ال ــوع ــرة ،ه ــي ص ـعــوبــات لم
تمنع الفريق من الوصول إلى ّ
القمة
ب ـع ــد أسـ ـب ــوع ع ـل ــى انـ ـط ــاق ــه .وف ــي
أيـ ــار امل ـق ـبــل س ـت ـكــون ق ـ ّـم ــة دي ـنــالــي،
ّ
الشمالية،
وهــي األعـلــى فــي أمـيــركــا
الوجهة الخامسة للفريق .هم بدأوا
ال ـت ـح ـض ـي ــرات الس ـت ـك ـم ــال تـحـقـيــق
حـلـمـهــم .ي ـتــدربــون حــالـيــا عـلــى جـ ّـر
األغ ــراض وراء هـ ــم ،فهم على موعد
مع املشي في الثلج أليام عدةّ .
القمة
ال ـ ـسـ ــادسـ ــة سـ ـتـ ـك ــون قـ ـ ّـمـ ــة إف ــرس ــت
والـســابـعــة واألخ ـي ــرة قـ ّـمــة فينسون
ماسيف ،األعلى في انتركتيكا ،على
أن ينتهي املشوار عام .2016
مـ ــاذا ب ـعــد ال ـق ـ ّـم ــة؟ ّ مـ ــاذا ب ـعــد الـقـمــم
ال ـس ـبــع؟ «م ــا م ـنــوقــف نـحـلــم» يـقــول
ّ
ض ـ ّـو ،مـضـيـفــا« :رح ضـلـنــي اتـســلــق
قمم ،قمم جديدة ،قمم صعبة».

3

شكل جمهور
ّ
هومنتمن
الجزء األكبر
من الحضور
األرمني في
المالعب
اللبنانية
(عدنان الحاج
علي)
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سائقو الفورموال  :1عارضات أزياء ورواد فـــض
قد يعتقد البعض أن سائق الفورموال 1
بشكل
ال يفعل شيئًا سوى قيادة سيارته
ٍ
دائري على الحلبة .لكن الواقع أن هذا
السائق يعيش حياة عارضات األزياء ورجال
تخوله
الفضاء للوصول إلى لياقة بدنية ّ
القيادة من دون مشاكل

حياة اجتماعية
ميتة

كريم
شربل ّ
نراهم داخل سيارتهم وهم يقودون
بسرعة رهيبة ،بينما يسيرون
خارجها برشاقة الفتة .هم سائقو
سباقات سيارات الفورموال ،1
الرياضة التي ّ
تعد األصعب في العالم
على هذا الصعيد ،إذا لم تكن األصعب
على صعيد املتطلبات التي تفرضها
على السائق قبل السباقات وبعدها،
ال بل قبل انطالق املوسم حتى.
سائق سباقات الفئة األولى هو
رهينة عدد من االلتزامات التي ال
يستطيع اإلنسان العادي عيش واحد
منها فقط .ففي الحمية القاسية
التي يتبعها ،هو كعارضة األزياء
َ
املطالبة دائمًا بالحفاظ على قوامها

ال يعرف سائقو
الفورموال  1كل
جوانب الحياة
االجتماعية ،إذ
مثال
ال يمكنهم ً
المشاركة في
السهرات الطويلة أو
قبول دعوات الغداء
والعشاء ،ألن ما
يأكلونه يبدو محددًا،
إلى درجة تحدث فيها
بطل العالم لويس
سماه
عما ّ
هاميلتون ّ
بـ «العقاب» في حال
فطور
تناوله طعام
ٍ
تقليدي .وهنا يقصد
هاميلتون أن الفطور
اإلنكليزي الشهير
يمكن أن ُيكسبه بعض
محرم،
الوزن ،وهو أمر ّ
كما هي المآدب
حر ُمها
العائلية التي ُي َ
السائقون حتى في
أيام األعياد.

يخسر السائقون  3كليوغرامات
جراء المجهود الذي يقومون
به خالل السباقات
الرشيق لكي تكسب لقمة عيشها.
وهذا السائق أيضًا ،وفي حالةٍ أخرى،
ترتبط تحديدًا بالجانب البدني ،هو
كرائد الفضاء ،على اعتبار خضوعه
لتدريبات خاصة لكي يكون جسمه
قادرًا على تحمل أصعب الظروف
املناخية والتحديات التي تفرضها
قيادة سيارة غير عادية أبدًا.
وقد يبدو هذا الكالم غريبًا بالنسبة
إلى كثيرين ممن لم يختبروا الجلوس
في مقعد سيار ٍة للفورموال  ،1أو
بالنسبة إلى من لم يصادف يومًا
سائقًا لها ،حيث تبدو مذهلة تركيبة
ً
جسمه ،لكنها تعكس صورة واضحة
بأن هذا الرجل ال يعيش حياة طبيعية
إطالقًا.
النقطة األهم بالتأكيد هي القدرة
على التحمل ،وخصوصًا عند خوض
سباق طويل وسط أجواء طبيعية
ٍ
غير سهلة ،إذ إن الحرارة الرهيبة
داخل مقصورة القيادة تضاعف من

يخصص مدربون مختصون برنامجًا للياقة البدنية إلعداد السائق
ّ

صعوبة تحمل الجسد ،حيث يخسر
السائقون في بعض األحيان نحو
ثالثة كيلوغرامات من وزنهم خالل
أحد السباقات!

نظام التدريب البدني
ّ
يخصص مدربون مختصون برنامجًا
للياقة البدنية إلعداد السائق من

خالل الركض والسباحة ،بينما
ّ
يفضل سائقون آخرون استبدال
أحدهما بركوب الدراجة الهوائية أو
التجذيف ملسافة ّ
معينة .والهدف من
كل هذا هو تحضير عضالت الرقبة
والصدر ،حيث يجري العمل على
تطويرها أحيانًا بواسطة معدات
خاصة ال يمكن أن تجدها في صاالت

اللياقة البدنية العادية .صالبة الرقبة
وقوتها هما من األمور األساسية ،إذ
إن هذا الجزء من الجسد يفترض أن
يتحمل وزن رأس السائق وخوذته
تحت ضغط ثقلهما .أما بالنسبة إلى
الساعدين ،فقوة العضالت فيهما أهم
من أي شيء آخر بالنظر إلى متطلبات
السيارة التي تفرض على السائق

وضع كل قوته لتوجيهها ،إضافة إلى
أنه يفترض أن يتمتع بعضالت مثالية
لكي يستطيع الصمود طوال مدة
السباق .كذلك ،هناك أهمية للخصر
والليونة اللذين يكمالن البدن القوي
املفترض أن يتحمل أقوى الصدمات.
والتمارين التي يجريها السائقون مع
مدربيهم تتنوع بني تمارين السواعد

نجم المستقبل

ماتيو كوفاتشيتش صانع الهدافين يقتبس سحر الكبار
هادي أحمد
هاربًا  -ال إراديًا  -وأهله من حرب
االستقالل الكرواتية التي نشبت
بني عامي  1991و ،1995ولد ماتيو
كوفاتشيتش في مدينة لينتز
بالنمسا .تدرج هناك ،كرويًا ،منذ
صغره في نادي مدينته ثم عاد إلى
بالده «األم» عام  ،2000فوصلت به
الحال لالنضمام إلى دينامو زغرب،
الذي لعب معه في الفريق األول منذ

 2010وحتى  .2013وقتها ،قام بنقلته
الكبرى باالنضمام إلى إنتر ميالنو
اإليطالي حيث سطع نجمه.
منذ صغره وهو يعمل للتدرب من
أجل أن يكون مثاليًا في كل شؤون
حياته ،العملية والعلمية والكروية
أيضًا .ويبدو أنه صار يتقن ذلك،
حتى تمتع بثقة نفس ال يشوبها
أي خوف أو قلق أو توتر إذا ما القى
خصمًا  -شخصًا أو فريقًا  -يفوقه
قوة .وحتى في سؤاله عن ثقل حمل

الرقم  10في امللعب ،الرقم األهم في
الفريق ،يجيب« :أنا الذي ألعب ،ال
الرقم».
«لم َأر موهبة مثله في هذا السن»،
يقول روبرت بروسينيكي ،الذي
يعد أحد أفضل العبي كرواتيا عبر
التاريخ ،إن لم يكن أفضلهم.
وصل كوفاتشيتش إلى ميالن وحيدًا،
كطفل يتعني عليه أن يصبح كبيرًا.
هناك كسب سريعًا ّ
ود الجمهور
ّ
اإليطالي ،وذهب إلى تعلم لغته.

على امللعب ،هو يفضل دور صانع
األلعاب ،ليكون بالتالي صانع الفرح
األساسي ،وإن كان هذا املركز يحرمه
أن يكون حامل اسم الهداف .إال أنه
منظار منطقي« :لوال
يرى األمور من
ٍ
وجود صانع األلعاب ملا كان هناك
أي شيء اسمه هداف» .كوفاتشيتش،
يدرس ،عبر أسطوانات مدمجة،
ّ
يسمي
أداء أبرز صانعي األلعاب.
ً
أوال السلوفاكي ماريك هامسيك،
يليه مواطنه لوكا مودريتش،

ثم اإلسباني أندريس إينييستا،
ومواطن األخير دافيد سيلفا أيضًا.
يتعلم منهم كيف يعملون من أجل
اآلخرين .ال يتابع ،للتعلمِ ،م َمن
باعتزالهم .لذا
انتهت أزمنة لعبهم ّ
ّ
يفضل أبناء جيله املصنفني نجومًا
في العصر الحديث للعبة .شاب
العشرين ،هاجسه األول
في سن
ُ
واألخير ،بذل قصاراه إلعادة فريق
بحجم إنتر الى منصة البطوالت مرة
أخرى .يحمل إرث النادي على كتفيه.
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ضاء
واألكتاف ،ورفع األوزان املتوسطة،
والتوازن ،في موازاة التركيز على
الركض الذي يفترض أن يهيئ الجسد
لنحو  120دقيقة من القيادة املرهقة،
بحيث تكون املسافة التي يركضها
تركيز
السائق  16كيلومترًا ،وسط
ٍ
ّ
مكثف في الحصة التدريبية يشبه إلى
ٍّ
حد بعيد ما ّ
يمر به رياضيو ألعاب
القوى ،وتحديدًا عدائي املاراثون خالل
تحضيراتهم.

النظام الغذائي
كل هذا املجهود يتطلب نظامًا غذائيًا
يترافق مع حجم املجهود املبذول
لتعويض ما يخسره السائق قبل
كل سباق وخالله .لذا ،إن سائقي
الفورموال  1يعيشون كل حياتهم
في حمية قاسية ،حيث يتحكمون
بحجم الكربوهيدرات والبروتينات
التي تدخل أجسامهم .ومن ذهب
إلى متابعة السائقني عن كثب خالل
نهاية أسبوع خاصة بالسباقات،
يمكنه أن يلحظ تناولهم للمعكرونة
بشكل كبير ،إضافة إلى أي أطعمة
ٍ
غنية بالكربوهيدرات ،وذلك لتأمني
أكبر قدر من الطاقة التي من شأنها
خلق قدرة على التحمل خالل السباق.
كذلك ،إن من األساسيات تناول
السائق كميات كبيرة من املياه ،حتى
لو لم يكن عطشًا ،إذ إن أي إهمال لهذا
األمر قد يصيبه بالجفاف خالل ّ
تعرقه
داخل سيارته.
نعم ،سائقو الفورموال  1ال يعيشون
حياة األشخاص الطبيعيني ،إذ حتى
الفطور الذي يتناولونه ال يشبه أي
فطور عادي.
على سبيل املثال ،يبدأ البريطاني
لويس هاميلتون سائق «مرسيدس
جي بي» ومتصدر ترتيب بطولة
العالم حاليًا يومه من خالل شرب
الفيتامينات والبروتينات ،ثم يتبعها
ببعض الفواكه املجففة وتحديدًا
ّ
العنب ،بينما يحتم عليه تناول أكبر
قدر من البروتينات عند وجبة الغداء،
ّ
حيث يركز على الدجاج واألسماك.
أما مواطنه جنسون باتون سائق
ماكالرين مرسيدس ،فهو يجد
في البيض السبيل األفضل لكسب
البروتينات ،إضافة إلى الرز األسمر
والبطاطا الحلوة.
ببساطة ،كل هذه املأكوالت هي شريكة
حياة السائقني ،فهم يعيشون ضغطًا
دائمًا من قبل فرقهم ،إذ عليهم خلق
توازن دائم مع السيارة ،بحيث يكون
وزن االثنني معًا أقله  640كيلوغرامًا.

5

بورتريه

جوزف بالتر

مَلَك كرة لم يحترفها يومًا

من هو جوزف بالتر؟ من هو
هذا الرجل القوي والمحاط
بهالة كبرى رغم أنه شارف على
الثمانين؟ من هو بالتر الذي يحكم
عالم الكرة بقبضة من حديد؟
حسن زين الدين
جوزف بالتر أو «سيب» بالتر ،اسم يقع على
مسامعنا يوميًا .اسم بات ملتصقًا بكرة
القدم إلى ٍّ
حد لم تألفه ربما مع شخص آخر
ّ
مر على تاريخها ،حتى من النجوم الغابرين
الذين أثروا املالعب بكنوزهم .بالتر لم يكن
نجمًا أو حتى العبًا محترفًا ،زاول اللعبة في
كهاو ،كان مجرد عاشق لها،
سنيه األولى
ٍ
لكنه رغم ذلك صنع إمبراطورية واسمًا لن
تنساه اللعبة طوال تاريخها .يكفي أن ُيذكر
اسم بالتر حتى تتبادر الى الذهن سريعًا
صورة الرجل القوي ،املخيف ،املحاط بهالة
كبرى يصعب اختراقها أو املساس بها .هو
ال يهاب شيئًا ويهابه الجميع.
املسألة ال تتعلق هنا برئاسة السويسري
أهم مؤسسة رياضية في العالم وهي
االتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» ملدة 16
عامًا ،وهو يتحضر لوالية خامسة السنة
املقبلة ،املسألة هنا تتمحور حول شخصية
هذا الرجل وكيف تمكن من أن يحكم عالم
الكرة بقبضة من حديد ،كيف أنه يخطئ
وال ُيالم ،كيف يطال الفساد مؤسسته
وتطاح منها رؤوس ويبقى هو جالس على
كرسيه يعطي األوامر ويصفق له الجميع،
كيف يقضي على من يتجرأ على منافسته
كما ُحصل مع القطري محمد بن همام
الذي أوقف مدى الحياة ،أو يرعب آخرين
ويسقطهم كما حصل مع الفرنسي ميشال
بالتيني ،رئيس االتحاد األوروبي لكرة
القدم ،الذي تراجع عن الترشح النتخابات
رئاسة «الفيفا» القادمة بعدما ّ
صرح سابقًا
بأنه «الوحيد القادر على اطاحة بالتر»،
الرؤساء والزعماء وامللوك
كيف يجالس
ً
واألمراء .كيف أن رجال في الـ  78من عمره
الكم من الضغوط واألزمات
يواجه كل هذا ً
واملشاكل وسيال من الخصوم ،ويبقى

صامدًا .هنا املسألة تتعلق بما في داخل
رأس هذا الشخص ،وكيف تعمل خالياه.
هنا املسألة تتعلق بنموذج نادر ،لكي ال
ّ ّ
بغض النظر عن
نقول فريد ،يتمثل ببالتر،
الرأي السلبي أو اإليجابي به .رجل عرف
منذ البداية من «أين تؤكل الكتف» :درس
والتجارة وعمل في العالقات
االقتصاد ً
العامة وقليال في مجال الصحافة .ومن
ثم ترأس نادي نوشاتيل بعد تجربة أولى
رياضية كأمني عام لالتحاد السويسري
للهوكي على الجليد .هذا التدرج الذكي
واملزج بني هذه االختصاصات ،أتاح لبالتر
املقدرة على أن يدير األمور برأس رجل
األعمال وبحنكة السياسيني وأن يصل الى
القمة في «الفيفا» عام  1998بعد دخوله
اليها في  1975كمدير لبرامج التطوير ومن
ثم أمينًا عامًا في  1981فمديرًا تنفيذيًا

وعلى هذا األساس ،يجب أن يكون
ً
ّ
بالهم ،لكن صانع األلعاب
مثقال
ً
هذا ،عادة ،وألسباب غير مفهومة،
يكون ضاحكًا .يضيع فرصة،
ّ
بالحد األدنى يبتسم،
يضحك أو
يسجل هدفًا يزيد عرض ضحكته.
يحبه الجمهور لذا يدافع عنه أمام
أي انتقاد ،إذ يخشى التفريط بهذه
املوهبة وتكرار السيناريو ذاته
عندما خسر البرازيلي فيليبي
كوتينيو الذي رحل إلى ليفربول
اإلنكليزي ،إذ إن كوفاتشيتش مع

في  .1990هو بالتر الذي أبصر النور في
منطقة فييج في جبال األلب قبل شهرين
على موعد والدته واقترحت جدته تركه
يموت بسبب ارتفاع تكاليف رعايته قبل أن
تمانع والدته ذلك .هو بالتر الذي يحضر الى
مكتبه في الساعة السادسة صباحًا رغم
سنيه التي تشارف على الثمانني .هو بالتر
الذي «يمكن أن تسأله عن نتيجة فريق في
الدرجة الخامسة في الدوري اإلكوادوري
فيعطيك اإلجابة» ،كما يقول صديقه الالعب
السويسري السابق جان بول بريغر .هو
بالتر الذي يوم أراد احتراف الكرة مع فريق
كهاو في قريته بقدرته
لوزان بعد اشتهاره ٍ
ركالت
واصطياد
على تسجيل األهداف
ً
الجزاء ّ،مانع والده ذلك وصرخ بوجهه قائال:
«ال توقع ،كرة القدم ال تأتي باألموال» ،وإذ
بهذه الكرة تأتي كلها إليه في ِك َبره.

مرور املباريات بات نجم الفريق
من دون أي منازع ،بمهاراته الفنية
العالية وبدقة تمريراته املذهلة.
أخيرًا صار اسم كوفاتشيتش على
ٍّ
مفكرة كل من ريال مدريد وبرشلونة
اإلسبانيني ومانشستر يونايتد
اإلنكليزي ،لكن رئيس نادي إنتر
السابق ماسيمو موراتي والحالي
اإلندونيسي إيريك ثوهير يؤكدان
أنه يمكن االستغناء عن الجميع
ما عداه« .إنه الحجر األساس لبناء
فريق قوي» .
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ألمانيا تواصل خيباتها بعد تتويجها بطلة للعالم في البرازيل ،وتتلقى خسارتها الرسمية االولى
مرة جديدة يبدو األثر السلبي الكبير الذي خ ّلفه اعتزال ميروسالف
والتاريخية على أرض بولونياّ .
كلوزه وفيليب الم واضحًا على شكل «المانشافت»

منتخب ألمانيا
مرارة الحياة بعد كلوزه والم
حسن زين الدين
بالتأكيد فإن خسارة املنتخب
األملاني ،بطل العالم في البرازيل هذا
الصيف ،أمام نظيره البولوني 2-0
في تصفيات كأس أوروبا  2016التي
تستضيف نهائياتها فرنسا ،كانت
العنوان األبرز في الجولة الثانية.
فهذه الخسارة هي االولى رسميًا
ً
لـ «املانشافت» بعد تتويجه بطال
للعالم ،واالولى في تاريخ مواجهاته
ً
مع الجار البولوني ،إذ فاز قبال في
 12مباراة وتعادال في ست ،واألولى
في أي تصفيات عمومًا منذ الخسارة
أمام تشيكيا  3-0في تصفيات كأس
أوروبا .2008
القول بأن الخسارة األملانية جاءت
بسبب استهتار الالعبني ونومهم
«على حرير» اللقب العاملي ،وبأن
التشكيلة افتقدت جهود النجوم
باستيان شفاينشتايغر ومسعود
اوزيل وماركو رويس وسامي
خضيرة بسبب اإلصابة ،ال يبرر
مطلقًا هذه الهزيمة.
بالنسبة إلى النقطة االولى ،فإن من
يعرف األملان يدرك جيدًا انهم يأخذون
كل املباريات وكل املناسبات على
محمل الجد بنحو ال يضاهيهم فيه
أحد ،وهذا ّ
سر نجاحهم في عالم
الرياضة وخارجها .اما بالنسبة إلى
النقطة الثانية ،فصحيح أن لهؤالء
النجوم ثقلهم لكن مناسبات عديدة

ليس باألمر السهل أن تخسر
ألمانيا جهود هدافها التاريخي
الفذ
والمونديال وظهيرها َ
بما فيها تحديدًا املونديال األخير
شهدت عدم اجتماعهم معًا ،ومن ثم
فإن مانويل نوير وماتس هاميلس
وجيروم بواتنغ وطوني كروس
وتوماس مولر وأندريه شورلي
وماريو غوتزه كانوا حاضرين أمام
بولونيا .إذًا ،أين الخلل الحقيقي؟
بالنظر الى أن أملانيا لم تقدم مباراة
سيئة تمامًا السبت ،وكانت األفضل
من حيث األرقام ،بما فيها تحديدًا
الفرص في أرض مضيفتها ،وبالنظر
إلى الخسارة األولى الودية عقب
املونديال مباشرة أمام األرجنتني
برباعية على األراضي األملانية ،ومن
بعدها املعاناة الكبيرة للفوز على
اسكوتلندا في أملانيا أيضًا  1-2في
انطالق التصفيات ،فإن ما بات جليًا
وال غبار عليه هو أن الحياة في أملانيا
بوجود ميروسالف كلوزه وفيليب الم
تختلف كثيرًا عنها بغيابهما ،الذي
حصل بعد اعتزالهما اللعب دوليًا
عقب التتويج العاملي .هذا ،بالضبط،
ما هو حاصل مع األملان حاليًا.
فما بات واضحًا بعد املونديال وحتى
مباراة السبت ،هو األثر السلبي
ّ
الكبير الذي خلفه هذان النجمان
الكبيران ،الذي أرخى بظالله الوخيمة
على شكل «املانشافت» .الحديث هنا
عن الدور القيادي والفاعلية الكبيرة
لهذين الالعبني مع بطل العالم 4
مرات .فأن تخسر أملانيا جهود أفضل
هداف في تاريخها وتاريخ كأس

العالم ،وأحد أفضل األظهرة في تاريخ
كرة القدم ،ليس باألمر ّالسهل والعابر
على االطالق ،بعدما مثل كلوزه والم
َ
عمادين أساسيني من أعمدة املنتخب
ً
طيلة السنوات العشر األخيرة وصوال
الى القمة والتتويج املونديالي.
املباريات الثالث األخيرة ألملانيا
كشفت ضرورة وجود مهاجم صريح
وكالسيكي في عداد «املانشافت» .هذا
ما اعتاده األخير تاريخيًا ،منذ غيرد
مولر ورودي فولر فكارل – هاينز
ً
ريدله ويورغن كلينسمان وصوال الى
أوليفر بيرهوف وغيرهم.
ال تشكيك هنا ،على اإلطالق ،في
ّ
قدرات مولر في مركز الهجوم ،لكن
«يدًا واحدة ال تصفق» كما يقال ،اذ
يحصل أن يكون هذا األخير بعيدًا
عن فورمته وفاعليته كما حصل
أمام بولونيا ،وهنا الحاجة تبدو
ماسة لبديل يجيد انهاء الهجمات
بنجاح واقتناص األهداف .كلوزه كان
«معلمًا» في ذلك .العودة الى خيار
ماريو غوميز أمام األرجنتني ،أثبت
ضعفه مجددًا ،أما ماكس كروزه فبدا
بعيدًا عن املقارنة بـ «ميرو» .وهنا
ُيسأل يواكيم لوف عن إصراره على
«دفن» ورقة شتيفان كيسلينغ األقرب
ألداء دور كلوزه والقادر على أن يكون
ً
بديال ممتازًا عند تراجع الفاعلية
الهجومية.
اال أن تعويض الم يبقى الهاجس
األكبر عند األملان ،نظرًا لصعوبة
إيجاد العب بمواصفاته في
مركز الظهير« .القيصر» فرانتس
بكنباور كان سباقًا عند اعالن
قائد «املانشافت» اعتزاله إلى
ّ
توقع هذا األمر ،وهذا ما تأكد
في املباريات الثالث األولى وما
يوضحه استمرار بحث لوف عن
البديل األنسب ،الذي بطبيعة الحال
لن يصل الى مستوى الم ،الذي كان
اعتزاله ،ال شك ،مربكًا .هكذا ،كان
كيفن غروسكرويتس حاضرًا أمام
األرجنتني وديًا ،وسيباستيان
روديه أمام اسكوتلندا ،وأخيرًا
أنطونيو روديغير أمام بولونيا.
صحيح ان األخير قدم اداء قويًا
على الجهة اليمنى ،لكن من الناحية
الدفاعية فقط ،بخالف ما كان يجيده
الم في الشقني الدفاعي والهجومي
على اعلى مستوى ،علمًا أن روديغير
يلعب في مركز قلب الدفاع ويتمتع
ببنية جسدية قوية (يبلغ طوله
 1,90متر) وهو مطلوب في العديد
من الفرق األوروبية لهذا الدور ،أي
بتعبير آخر ،فإن روديغير مشروع
ً
قلب دفاع ذي شأن مستقبال.
رحيل الم ،كان ضربة لخطي الظهير
في أملانيا ،اذ إن تألق األخير على
امليمنة كان يخفي عيوب امليسرة
التي كانت دفاعية بحت ،أما اآلن ،فإن
الجبهتني غير فاعلتني هجوميًا.
على أي األحوال ،فإن التحدي التالي
ألملانيا سيكون أمام جمهورية إيرلندا
الثالثاء املقبل .األملان سيبحثون،
بالتأكيد ،بكل ما أوتوا من قوة ،عن
استعادة هيبتهم كأبطال للعالم
وتعويض هزيمتهم امام بولونيا،
لكن تعويض كلوزه والم هو األهم
ً
مستقبال ،وهذا ما سيبقى يشغل
رأس لوف طيلة الفترة املقبلة.

نتائج تصفيات كأس أوروبا  2016والمباريات الدولية الودية
املجموعة الثالثة:
لوكسمبورغ  -إسبانيا 4-0
دافيد سيلفا ( )27وباكو
ألكاسير ( )42ودييغو كوستا
( )69وخوان بيرنات (.)88
أوكرانيا  -مقدونيا 0-1
سيرجي سيدورشوك (.)45
روسيا البيضاء  -سلوفاكيا
3-1
 ترتيب املجموعة: -1سلوفاكيا  9نقاط من 3
مباريات.
 -2إسبانيا  6من 3
 -3أوكرانيا  6من 3
 -4مقدونيا  3من 3
 -5روسيا البيضاء  1من 3
 -6لوكسمبورغ  1من 3
 املجموعة الرابعة:بولونيا – املانيا 0-2
أكراديوز ميلك ()51
وسيباستيان ميال (.)88
اسكوتلندا  -جورجيا 0-1
أكاكي خوبوتيا ( ،28هدف في
مرماه).
جمهورية ايرلندا  -جبل
طارق 0-7

 ترتيب املجموعة: -1بولونيا  6نقاط من مبارتني
 -2جمهورية إيرلندا  6من 2
 -3اسكوتلندا  3من 2
 -4أملانيا  3من 2
 -5جورجيا  0من 2
 -6جبل طارق  0من 2
 املجموعة الخامسة:إستونيا  -إنكلترا 1-0
واين روني (.)73
ليتوانيا  -سلوفينيا 2-0
ميلفوي نوفاكوفيتش ( 33و.)37
 ترتيب املجموعة: -1إنكلترا  9نقاط من  3مباريات
 -2سلوفينيا  6من 3
 -3ليتوانيا  6من 3
 -4إستونيا  3من 3
 -5سويسرا  0من 2
 -6سان مارينو  0من 2
 املجموعة السادسة:رومانيا  -املجر 1-1
راوول ريشيسكو ( )45لرومانيا،
وباالز دزودزاك ( )82للمجر.
فنلندا  -اليونان 1-1
جاركو هورمي ( )55لفنلندا،
ونيكوالس كاريليس ()24
لليونان.

ايرلندا الشمالية  -جزر فاور
0-2
 ترتيب املجموعة: -1ايرلندا الشمالية  6نقاط من
مبارتني
 -2فنلندا  4من 2
 -3رومانيا  4من 2
 -4املجر  1من 2
 -5اليونان  1من 2
 -6جزر الفارو  0من 2
 املجموعة السابعة:النمسا  -الجبل األسود 0-1
روبن أوكوتي (.)24
السويد  -ليشتنشتاين 0-2
إركان زينغن ( )34وجيمي
دورماز (.)46
روسيا  -مولدوفا 1-1
 ترتيب املجموعة: -1النمسا  7نقاط من  3مباريات
 -2روسيا  5من 3
 -3السويد  5من 3
 -4الجبل األسود  4من 3
 -5مولدوفا  1من 3
 -6ليشتنشتاين  1من 3
 املجموعة التاسعة:أرمينيا – صربيا 1-1
روبيرت أرزومانيا ( )73ألرمينيا،
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السلة اللبنانية
فاز النجم الساحلي التونسي على نفط
الجنوب  68ـ  .64وكان أفضل مسجل للفائز
االميركي ديماليس بولدز مع  26نقطة ،وللخاسر
بول دايفيس  18نقطة

سقطت
ألمانيا على
أرض بولونيا
( 2-0يانك
سكارزينسكي ــ
أ ف ب)

كرة الصاالت

وصافة مستحقة للميادين
فاز سال على سبورتنغ  69 - 74وكان عبد
الحكيم زويتا افضل مسجل برصيد  25نقطة
للفائز ،وسجل كل من احمد منير وحمدي براء 16
نقطة لكل منهما

فوز جديد للرياضي وأول لسيدات هومنتمن
س ـ ـجـ ــل ال ـ ــري ـ ــاض ـ ــي فـ ـ ـ ـ ــوزه الـ ـث ــان ــي
ضمن دورة حسام الدين الحريري،
بتخطيه النجم الساحلي التونسي
 63 - 68في مباراة كان فيها الدفاع
وال ـ ـ ـقـ ـ ــوة تـ ـح ــت الـ ـسـ ـل ــة ه ـ ــي ال ـك ـف ــة
الراجحة للفريق االصفر الذي سيطر
على املتابعات على نحو كبير (46
مـقــابــل  )22مــا سـمــح بــإي ـجــاد فــارق
مريح مــن النقاط فــي نهاية الشوط
االول ،س ـمــح بــال ـح ـفــاظ ع ـلــى ال ـفــوز
بنهاية املباراة على الرغم من الفورة
التونسية في الشوط الثاني.
نـقــاط الــريــاضــي تــوزعــت بــن معظم
الـ ـ ــاع ـ ـ ـبـ ـ ــن ،فـ ـسـ ـج ــل ل ـ ـ ـ ـ ــورن وودز
 18ن ـق ـطــة و 9م ـت ــاب ـع ــات ،وك ـ ــل مــن
عـلــي ح ـيــدر  13نـقـطــة و 11متابعة
واسماعيل احمد  12مع  13متابعة
وج ـ ــان ع ـبــد ال ـن ــور  10ن ـق ــاط ،فيما
سـجــل ب ــول ديـفـيــس  23نـقـطــة مــع 9

متابعات للفريق التونسي.
حقق فريق سال املغربي فوزه الثاني
ع ـلــى ح ـســاب ال ـن ـفــط ال ـع ــراق ــي ال ــذي
لـقــي هــزيـمـتــه الـثــالـثــة وذلـ ــك بـفــارق
 20نقطة  .64 - 84وكان عبد الحكيم
زويتا افضل مسجل للفريق املغربي
مــع  19نقطة ،ومــن الـفــريــق العراقي
سجل ويليام بيرد  18نقطة مع 10
متابعات ،واضــاف ديماليس بولدز
 12نـقـطــة و 6مـتــابـعــات وذو الـفـقــار
فــاهــم  11نـقـطــة .ويـلـعــب ال ـيــوم سال
م ــع ال ـن ـجــم ال ـســاح ـلــي ع ـنــد الـســاعــة
 ،15.30والرياضي مع سبورتنغ عند
الساعة .17.30
فــي البطولة العربية للسيدات ،فاز
ف ــري ــق هــوم ـن ـت ـمــن أن ـط ـل ـي ــاس عـلــى
جمعية االم ــل املـغــربــي  69 - 70في
مدينة اإلسـكـنــدريــة املـصــريــة .وجــاء
ف ــوز ال ـفــريــق الـلـبـنــانــي فــي الـثــوانــي

االخيرة بعد اربع نقاط متتالية من
نتالي سيفادجيان وساندرا نجم.
وب ـ ـ ــرزت س ـي ـف ــادج ـي ــان بـتـسـجـيـلـهــا
 24نقطة ،واضــافــت عــايــدة باخوس
 18نقطة و 13مـتــابـعــة ،واألمـيــركـيــة
آشلي جونز  13نقطة و 15متابعة،
وســانــدرا نجم  10نقاط ،والصربية
يلينا نقطتان و 5تمريرات حاسمة.
مـحـلـيــا ،أص ــدر ن ــادي هــوبــس بيانًا
نفى فيه خبر انطالق تمارين الفريق
االول للرجال وجاء في البيان:
صدر في بعض وسائل االعالم خبرًا
يشير الــى انـطــاق تـمــاريــن هوبس،
وج ـ ـ ــرت ت ـس ـم ـي ــة بـ ـع ــض ال ــاعـ ـب ــن،
لــذا يهم ادارة هــوبــس ان تــؤكــد عدم
انطالق تمارين الفريق للرجال الى
اآلن ،وتتمنى من وسائل االعالم اخذ
االخبار من مصادرها وتوخي الدقة
في املعلومات.،

الفورموال 1
وزوران توسيتش ()90
لصربيا.
البانيا  -الدنمارك 1-1
إرمير النجاني ( )38أللبانيا،
والسي فيب ( )81للدنمارك.
 ترتيب املجموعة: -1الدنمارك  4من مبارتني
 -2ألبانيا  4من 2
 -3صربيا  1من 1
 -4أرمينيا  1من 2
 -5البرتغال  0من 1
مباريات دولية ودية:
البرازيل  -األرجنتني 0-2
دييغو تارديللي ( 28و.)64
فرنسا – البرتغال 1-2
كريم بنزيما ( )3وبول بوغبا
( )69لفرنسا ،وريكاردو
كواريزما ( 77من ركلة جزاء)
للبرتغال.
الواليات املتحدة –
اإلكوادور 1-1
كولومبيا  -السلفادور 0-3
غواتيماال – فنزويال (تأجلت).

ّ
روزب ــرغ الــى  17نقطة بعدما حل
االخ ـ ـيـ ــر ث ــانـ ـي ــا ،ل ـي ــرف ـع ــا رص ـي ــد
م ــرسـ ـي ــدس الـ ـ ــى  565ن ـق ـط ــة فــي
بـطــولــة ال ـصــان ـعــن ،حـيــث يـتـقـ ّـدم
عـلــى ري ــد ُب ــل ري ـنــو بـطــل االع ــوام
االربـ ـ ـع ـ ــة االخـ ـ ـي ـ ــرة ( 342ن ـق ـطــة)
وويليامس ( )216على التوالي.
ّ
متقدمًا
وأنهى هاميلتون السباق

حسم امليادين الصراع على املركز الثاني مع
مضيفه الجيش اللبناني بتغلبه عليه  ،1-3في
ختام مرحلة الذهاب للدوري اللبناني لكرة القدم
للصاالت ،على ملعب مجمع الرئيس اميل لحود
الرياضي.
فاصل مهاري
بعد
االرض
الصحاب
كانت
البداية
ٍ
للدولي محمد ابو زيد ولعبة ثنائية مع زميله في
املنتخب الوطني محمد قبيسي ،انهاها االول
بسهولة في شباك طبوش .لكن ّ
رد امليادين
كان قويًا ،ومن ركل ٍة حرة اطلقها حسن زيتون
صاروخًا في قلب شباك الحارس بطرس زخيا،
ً
قبل ان ّ
ينصب زميله محمود دقيق نفسه بطال
للقاء بتسجيله الهدفني اآلخرين من متابعتني
ذكيتني.
حامل اللقب
بيروت
بنك
انهاء
مفاجئًا
يكن
ولم
ّ
ملرحلة الذهاب في الصدارة ،لكونه حل ضيفًا
على بلدية الغبيري صاحب املركز قبل االخير
ففاز عليه  .3-5سجل للفائز علي طنيش
«سيسي» ( )2وطوني ضومط والبرازيلي
رودولفو دا كوستا ّومحمد اسكندراني،
وللخاسر محمد القلة ( )2ومحمد حمودي.
بدوره ،لقي طرابلس الفيحاء خسارة مفاجئة
امام ضيفه القلمون  ،5-3في «دربي» الشمال
الذي اقيم بينهما على ملعب الرئيس لحود ايضًا.
سجل لالول ادمون شحادة ( )2وكريستيان
عيد ،وللثاني ايمن خداج ( )3ومحمد ضاهر (.)2
ولم يجد الشويفات صعوبة في الفوز على ضيفه
الربيع  ،3-7على ملعب الرئيس لحود ،سجلها
للفائز نسيب ابو انطون ( )3وجالل درويش ()2
وحسن ترمس وابراهيم حمود ،وللخاسر حسن
حيدر ومهدي برجاوي ومحمد قطب.
وشهدت مباراة غانرز ليبانون وضيفه جامعة
القديس يوسف مهرجان اهداف على ملعب
السد ،وانتهت بفوز الضيوف .5-6
سجل للفائز علي ضاهر ( )2وميشال متى
وجاد خيرالله وعلي عز الدين ومصطفى دوالني
خطأ في مرماه ،وللخاسر حسن رميتي ()2
ودوالني وعلي حمود وعلي الحاج.

أصداء عالمية

هاميلتون يدمّر الجميع في سباق روسيا
يبدو أن إحــراز البريطاني لويس
هاميلتون للقبه الـعــاملــي الثاني
في بطولة العالم للفورموال  1بات
م ـســألــة وقـ ــت ،إذ أصـ ــاب الـســائــق
االسمر فــوزه الرابع على التوالي
وال ـتــاســع ه ــذا املــوســم بسيطرته
على جائزة روسيا الكبرى ،وهي
امل ــرح ـل ــة الـ ـس ــادس ــة عـ ـش ــرة ال ـتــي
أقيمت على حلبة سوتشي.
وك ــان ي ــوم أم ــس مـمـيـزًا لفريق
«م ــرس ـي ــدس آي أم ج ــي»،
إذ وفـ ــي مـ ـ ـ ــوازاة ف ــوز
هاميلتون باملركز
االول ،تـ ـ ـ ـ ـ ّـوج
فريقه االملاني
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ــب
ب ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــولـ ـ ـ ــة
الصانعني
ق ـبــل ثــاث
مـ ـ ـ ـ ــراحـ ـ ـ ـ ــل
عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
نـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــاي ـ ـ ـ ــة
املوسم.
وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
هاميلتون
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
انـ ـطـ ـل ــق مــن
امل ــرك ــز االول
وحـ ــافـ ــظ عـلـيــه
حـتــى الـنـهــايــة ،ما
سـ ـم ــح ل ـ ــه ب ـت ــوس ـي ــع
ال ـفــارق ال ــذي يفصله عن
زميله ومالحقه االملاني نيكو
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بفارق  13.657ثانية على روزبرغ
بـعــدمــا سـيـطــر عـلـيــه مــن دون أي
منافسة ،باستثناء ما حصل في
اللفة االولى عندما حاول ًروزبرغ
تجاوزه لكنه ارتكب خطأ بعدما
ت ــأخ ــر فـ ــي ال ـك ـب ــح واض ـ ـطـ ــر ال ــى
اس ـت ـب ــدال إط ــارات ــه ب ــاك ـرًا بسبب
الـ ـض ــرر ال ـ ــذي ل ـح ــق ب ـه ــا ،بـيـنـمــا
واصل الفنلندي فالتيري بوتاس
(ويـ ـلـ ـي ــام ــس) ت ــأل ـق ــه ب ـص ـع ــوده
ال ـ ـ ـ ـ ــى مـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــة ال ـ ـت ـ ـتـ ــويـ ــج
لـ ـلـ ـم ــرة الـ ـخ ــامـ ـس ــة فــي
م ـ ــوس ـ ـم ـ ــه ال ـ ـثـ ــانـ ــي
ف ــي الـ ـف ــورم ــوال 1
بحلوله ثالثًا.
وتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم
بوتاس على
ال ـب ــري ـط ــان ــي
ج ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــون
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون
(مـ ــاكـ ــاريـ ــن
م ــرسـ ـي ــدس)
وزمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
االخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
ال ــدنـ ـم ــارك ــي
ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
مــاغ ـنــوســون،
بـ ـ ـيـ ـ ـنـ ـ ـم ـ ــا ج ـ ــاء
ب ـط ــل ال ـع ــال ــم فــي
األعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوام االرب ـ ـ ـعـ ـ ــة
االخ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــرة االمل ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــي
س ـي ـب ــاس ـت ـي ــان ف ـي ـت ـيــل فــي
املركز الثامن.

يفضل أوسكار على كاكا
ميسي ّ
بعد الجدل الكبير الذي حصل بشأن ّ
رد فعل
األرجنتيني ليونيل ميسي تجاه البرازيلي
ريكاردو كاكا ،عقب مواجهة املنتخبني
الودية ،قال كاكا إنه يريد تبادل القميص مع
نجم برشلونة ،لكن األخير ّ
رد عليه بأنه وعد
العب تشلسي البرازيلي أوسكار بإعطائه
إياه ،وهذا ما أظهرته الصور الحقًا.
رونالدو يسخر من جماهير األرجنتين
سخر "الظاهرة" البرازيلي رونالدو من هزيمة
املنتخب األرجنتيني على يد البرازيل ،2-0
َّ
وغرد على موقع التواصل االجتماعي "تويتر":
"أخبريني بما تشعرين" .وهذه العبارة هي
إشارة إلى األغنية الشهيرة التي كانت تؤديها
الجماهير األرجنتينية لتسخر من نظيرتها
البرازيلية خالل املونديال األخير.
إنتر يريد سيميوني مدربًا له
سيسعى انتر ميالنو اإليطالي للتعاقد مع
العبه السابق األرجنتيني دييغو سيميوني
مدرب أتلتيكو مدريد ،بحسب ما ذكرت
وسائل إعالم إيطالية .وأضافت أن اإلدارة
تفكر جديًا بفسخ عقد مدرب الفريق الحالي
ّ
تعرض لهزيمتني
والتر ماتزاري بعدما
ثقيلتني في آخر مباراتني في الدوري .ويفكر
رئيس النادي ،اإلندونيسي إيريك ثوهير ،في
التعاقد مع سيميوني في خطوة أولى إلعادة
الفريق إلى منصات التتويج.
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أقوى
من أنفسهم

ال أحــد يمكنه ان يستفيق فجأة ويقرر ممارسة رياضة
الجمباز .تلك الرياضة التي تعتمد على نحو كبير على
مجموعة من المزايا التي يفترض ان تكون عند اي شخص
من اجل النجاح فيها .القوة البدنية الهائلة ،المرونة ،خفة
الحركة ،تنسيق حركة الجسد ،التركيز ،التوازن والتحكم.

كل هذه االمور من االساسيات التي يتعلمها اي رياضي
يركز المدربون
ممارس للجمباز منذ نعومة اظافره ،حيث ّ
ـادة على الليونة المكتسبة عند الــوالدة لدى االطفال
عـ ً
من اجل توجيههم نحو كيفية استخدام اجسامهم ال بل
تحد يبدو للذات بالتحديد ،بحيث وفي حركاتهم
حملها ،في ٍّ

يظهر رياضيو ورياضيات الجمباز كأنهم اقوى من انفسهم،
وتحديدًا عندما يستخدمون العارضة او المنصة الستعراض
قدراتهم من خالل حركات اقرب الى البهلوانية ،على غرار
الصورة التي التقطت لالميركي جايكوب دالتون خالل
بطولة العالم التي اقيمت في نانينغ الصينية

(غريغ بايكر ـ أ ف ب)

جذب المعجبات
عبر ...رونالدو
مــا هــي أفضل طريقة للحصول على
أكـبــر قــدر مــن املعجبات فــي الـشــارع؟
إن ــه ال ـن ـجــم ال ـبــرت ـغــالــي كــريـسـتـيــانــو
رونـ ـ ــالـ ـ ــدو .ه ـ ـكـ ــذا ،لـ ــم ي ـ ـتـ ــوان امل ـم ـثــل
ال ـ ـكـ ــوم ـ ـيـ ــدي وامل ـ ـع ـ ـلـ ــق عـ ـل ــى ألـ ـع ــاب
ال ـف ـيــديــو ال ـخــاصــة ب ـك ــرة الـ ـق ــدم ،جو
ويـ ـل ــر ،ع ــن ال ـظ ـه ــور بـمـظـهــر مـطــابــق
لــ«الــدون» ،من خالل تسريحة شعره،
وبقميصه في ريال مدريد في شوارع
لندن ،حيث قام بتقليد حركات «سي
آر  ،»7خ ـص ــوص ــا ل ـن ــاح ـي ــة تـعــابـيــر
وجـهــه ،وه ــذا مــا أدى إلــى جــذبــه ّ
كمًا
من املعجبات.

يوتا جاز يتعاقد مع طفل

مدرب من خلف المحيط!

أطفال المالعب فوق الـ18

مـ ــدرب ي ـق ــود فــري ـقــه م ــن ب ـلــد آخ ــر.
ً
هـ ـ ـ ــذا م ـ ـ ــا ه ـ ـ ــو ح ـ ــاص ـ ــل ف ـ ـع ـ ــا ف ــي
مـ ــاعـ ــب اسـ ـب ــانـ ـي ــا وت ـ ـحـ ــديـ ــدًا فــي
فريق كارتاخينا في دوري الدرجة
ال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة اإلسـ ـ ـب ـ ــان ـ ــي م ـ ــع مـ ــدربـ ــه
االوروغـ ـ ــويـ ـ ــانـ ـ ــي خ ــولـ ـي ــو سـ ـي ــزار
ري ـبــاس ال ــذي أش ــرف عـلــى الـعــديــد
مــن ال ـفــرق الـشـهـيــرة فــي بـ ــاده ،إذ
إن ريباس لم يتمكن من الحصول
بعد على أوراق إقامته في إسبانيا
وهو يشرف حاليًا على الفريق من
بــاده خلف املحيط األطلسي عبر
ال ـه ــات ــف .أم ــا امل ـح ـص ـلــة ح ـتــى اآلن
فهي :فوز وتعادل وخسارة!

ال ت ــزال ك ــرة ال ـقــدم ل ــدى الـسـيــدات في
ظ ــل نـظـيــرتـهــا ل ــدى ال ــرج ــال .لـكــن من
أجــل إعـطــاء دفـعــة لــأولــى ،فــإن فريق
السيدات لنادي زيوريخ السويسري
تــوصــل إل ــى ف ـكــرة ف ــري ــدة م ــن نــوعـهــا
خـ ــال م ـب ــارات ــه ال ـق ــادم ــة أم ـ ــام فــريــق
اوسييك الكرواتي في مسابقة دوري
أب ـ ـطـ ــال أوروب ـ ـ ـ ـ ــا ،وه ـ ــي أن ي ـس ـت ـبــدل
األط ـفــال الــذيــن يــدخـلــون ع ــادة برفقة
الــاع ـبــن ب ــرج ــال يـتـخـطــون الـثــامـنــة
عشرة من عمرهم .أما هؤالء األخيرين
ال ـ ـ ــذي ـ ـ ــن سـ ـيـ ـق ــع االخ ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــار ع ـل ـي ـه ــم
فـسـيـحـصـلــون ع ـلــى «جـ ــائـ ــزة» ،وهــي
متابعة املباراة من املنصة الرئيسية!

فــي خـطــوة الفـتــة ،أقــدم فــريــق يوتا
جـ ــاز األم ـي ــرك ــي ل ـك ــرة ال ـس ـل ــة عـلــى
تحقيق حـلــم طـفــل يبلغ  5سـنــوات
ويعاني من مــرض خطير ،بمنحه
ف ــرص ــة ت ــوق ـي ــع ع ـق ــد فـ ــي ص ـفــوفــه
مل ــدة ي ــوم واحـ ــد ،وذل ــك فــي مــؤتـمــر
ص ـح ــاف ــي رس ـم ــي وأمـ ـ ــام ع ــدس ــات
املصورين.
وبـ ـع ــد ال ـت ــوق ـي ــع ع ـل ــى ال ـع ـق ــد ،ق ــام
ال ـط ـف ــل ب ـ ــزي ـ ــارة م ـل ـع ــب ت ــدري ـب ــات
الفريق ،وقــد ساعده الالعبون في
تسجيل سلة على طريقة «دانــك»،
وســط تصفيق حشد مــن جماهير
يوتا.

