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على الغالف

Тбилиси
زياد الرحباني
متفرقات -9-
ّ ّ
ّ
ّ ...وقلتلو ّقدي بتدخن بالنهار،
وقلك صدرك نضيف؟
ـ ـ ايه والله صرعني يعني.
انت ّ
بتلحق تالت علب!
ــ ِ
ـ ـ ايه طبعًا.
ـ ـ عجيب ،وعم يفحصك يعني؟
ّ
بالسماعة؟
سمعلك صدرك
ـ ـ ايه ايه بشو لكن ،بس انا شو
بـيـعـ ّـرفـنــي قـ ـ ّـدي سـمـعــو بـعــدو
مظبوط ،ألنو أنا احيانًا ّ
بعيطلو
ّ
إللـ ــو م ــا ب ـ ـيـ ـ ّ
ـرد ،ب ـعـ ّـي ـط ـلــو ،ان ــو
بيكون ّ
بوجي ورا مكتبو ،مافي
متر بيناتنا.
ـ ـ ّقدي عمرو يعني؟
ّ
ـ ـ كبير يعني منو صغير ،بس
بيجنن ،بضهر صــدري مرتاح
من عندو.
¶¶¶
ّ
إن ــو شــو ب ـ ّـدك يعمل الــواحــد اذا
ّ
خبرو للتاني مجموعة ورطات
علقان فيها ،عبارة عن كوارث
عليه وعلى عيلتو وعــا شغلو،
وبــآخــر الـحــديــث ســألــو الـتــانــي:
وغ ـي ــر ه ـي ــك؟ (ب ـل ـه ـجــة ق ــروي ــة
ّ
وطـ ّـيـبــة طـبـعــا) .ان ــو اذا ّمــا قـ ّـرر
ي ـع ـمــل شـ ــي ،ش ــو ب ـي ـقــلــو؟ فــي
تــات احـتـمــاالت ،انـتــو اخـتــاروا
ّ
عـ ّـبــوا ال ـف ــراغ –  :1ت ــذك ــرت أنــا،
ت ــأخ ــرت صـ ــار الزم ام ـش ــي –
 :2يــا سمعك صاير خفيف يا
الـفـهــم –  :3اخ ــت ل ــي بيخبرك
شي بعد.
¶¶¶
ـ ـ شو عكس املرا الجميلة؟
ـ ـ املرا البشعة.
ـ ـ أل ،املرا الذكية!
ـ ـ اهه  ...يعني ما في مرا جميلة
وذكية؟
ـ ـ مبال فــي ،بس هولي بيصير
اسمن ِّز ِلم.
ـ ـ مني قلك ّ هالشي؟
ـ ـ انا عم قلك.
¶¶¶
ّ
ّ
ـرك عـنـهــا يعني؟
إن ــو ب ــدك خ ـبـ ّ
مرا كيف بدي قلك؟ شي امومة
منقوصة ،مستعملة كأنو ،على
مـســاواة طابشة ضـ ّـدهــا دايـمــا،
على مشروع صبي عم ّ
بيرجل،
على غ ــرام «زيـ ــرو»! هــاي ّ
هيي
ّ
فتصور اذا بتعرفها شو
املــرا،
هـ ـ ّـوي ،ع ـف ـوًا ،شــو هـ ّـيــي ،كمان
عفوًا ،ال هـ ّـوي وال ّ
هيي عمليًا.
انا/انت قادر ّ
تتفهم شو ّ
هوي او
ِ
شــو هـ ّـيــي؟ او اذا التنني؟ وقبل
األعياد الله يرضى عليك.
¶¶¶
النتيجة مش ّ
هيي ذاتها تمامًا.
يعني ّامبال مع شوية فروقات،
اذا تطلعت بساعة ال ـحــرارة عا
أس ـ ــاس ان ـه ــا س ــاع ــة ال ـب ـنــزيــن،
وعـ ّـيــدت ألنــك شفتها رح ّ
تلزق
ّ
باآلخر ،وبني اذا تطلعت بساعة
البنزين عــا أس ــاس انـهــا ساعة
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرارة ،وش ـف ـت ـه ــا قــاش ـطــة
عــال ـش ـمــال ع ــاالخ ـي ــر وطـ ّـم ـنــت
ـاردة.
بـ ــالـ ــك ان ـ ـ ــو س ـ ـيـ ــارتـ ــك ب ـ ـ ـ ـ ّ
ك ــارثـ ـت ــن ه ــول ــي وم ـس ـت ـقــلــن
ان ـم ــا ف ــي ش ــي واح ـ ــد مـشـتــرك
بيناتن ،شي رح يؤدي ّ
للتوقف
وب ـع ــدّي ــن رح ي ـ ــؤدي ل ـل ـحــركــة :
ّ
فز نط تطفاية صريخ مناداة...
شــي جــو ريــاضــي رح ُيـفــرض
فجأة!!!

نصراهلل لبوغدانوف :األســ
ما هي المبادرة الروسية؟ ما هي طبيعتها
وحــدودهــا؟ وما المشتركات بينها وبين
«المبادرات» واألفكار التي تنشط األطراف
في ترويجها في الكواليس اإلقليمية
والدولية؟ ومــا الــذي قاله األمين العام
لحزب اهلل السيد حسن نــصــراهلل للموفد
الرئاسي الروسي ميخائيل بوغدانوف في
لقائهما مطلع الشهر الجاري؟
ناهض حتر
تبدو املـبــادرة الروسية مبهمة .ربما
يـ ـك ــون غ ـم ــوض ـه ــا مـ ـقـ ـص ــودًا ل ــذات ــه،
بـحـيــث تـمـنــح امل ـشــاركــن ف ــي ال ـحــوار
ف ــرص ــة ال ـ ـنـ ــزول عـ ــن األش ـ ـجـ ــار ال ـتــي
تسلقوها .ففي خط «هيئة التنسيق»
ّ
و«حـ ـ ـ ــزب اإلرادة ال ـش ـع ـب ـي ــة» ،ه ـنــاك
ت ــأك ـي ــد ع ـل ــى م ــرج ـع ـي ــة «ج ـن ـي ــف ،»1
رغــم أن الــزمــن تـجــاوزهــا ،بينما تيار
يؤكد
الحوار في «ائتالف املعارضة»ّ ،
أن ــه ال حــل إال بــرحـيــل الــرئـيــس بشار
األســد .وهو شرط يعرف الجميع أنه
خ ــارج ال ـتــداول الــواقـعــي .هــذا الشرط
يـ ـط ــرح ــه ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــون م ـ ــع ق ــائ ـم ــة
اغـ ـ ـ ــراءات ،مـنـهــا ال ـق ـبــول ب ـكــل صيغة
الحكم القائمة في ســوريــا ،دستوريًا
وسـيــاسـيــا وعـسـكــريــا وأم ـن ـيــا ،ولـكــن

ثالثة خطوط حمر :الدولة
السورية وخياراتها االستراتيجية،
الجيش ،والرئيس األسد
تنحي شخص األســد .في املقابل،
مع ّ
ت ـ ـتـ ــداول الـ ـق ــاه ــرة وعـ ـم ــان وع ــواص ــم
أخـ ــرى ـ ـ ـ ـ بـعـضـهــا خـلـيـجـيــة ـ ـ ـ ـ أف ـكــارًا
أكثر واقعية ،تعترف برئاسة األســد،
وتقترح تفويض قسم من صالحيات
الــرئـيــس إل ــى حـكــومــة وح ــدة وطنية،
حـتــى م ــن دون امل ـس ــاس بـصــاحـيــات
الدفاع واألمن والخارجية.
ال ن ـهــايــة ل ـل ـط ــروح ــات املـ ـت ــداول ــة في
شـ ــأن ال ـح ــل ال ـس ـي ــاس ــي ف ــي س ــوري ــا؛
ت ـخ ـت ـلــط ف ـي ـهــا امل ـم ـك ـن ــات بــالــرغ ـبــات
بالتحليالت ،لكن شيئًا أساسيًا غدا

مشتركًا هو أن األطراف تتجه إلى حل
سياسي فــي  ،2015وأنـهــا تنظر إلى
السياق الذي افتتحه الروس ،كمجال
مالئم للتفاوض .وعلى هذه الخلفية،
ف ــإن األطـ ــراف تــأمــل ،مــن جـهـتـهــا ،جـ ّـر
موسكو إلى تقديم تنازالت للوصول
إل ـ ــى ح ـ ــل ،خ ـص ــوص ــا أن ال ـع ـق ــوب ــات
واالنخفاض ،املتوقع واملصطنع ،في
أس ـع ــار ال ـن ـفــط ،واألزمـ ـ ــة األوك ــران ـي ــة،
ك ـل ـهــا ع ــوام ــل ت ـض ـغــط ع ـلــى روس ـي ــا،
وقد تغريها بثالثة أرباع انتصار في
سوريا.
فـ ـ ــي مـ ـثـ ـل ــث ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
ال ــروس ــي ،الــرئ ـيــس فــاديـمـيــر بــوتــن
والـ ــوزيـ ــر س ـي ــرغ ــي الف ـ ـ ــروف ونــائ ـبــه
م ـي ـخــائ ـيــل ب ــوغ ــدان ــوف ،ث ـ ّـم ــة خ ــاف
فــي الـلـهـجــة فــي األط ــروح ــة الــروسـيــة
بـشــأن ســوريــا .بــوتــن ـ ـ ال ــذي يـحــدد،
ٌ
حاسم ليس في
في النهاية ،املسار ـ ـ
تأييده غير املحدود للنظام السوري،
بل وفي اعترافه غير امللتبس باألسد
ـولــى سـلـطــاتــه إثــر
كــرئـيــس شــرعــي ،تـ ّ
ان ـت ـخــابــات ذات صــدق ـيــة ،أظ ـه ــرت أن
أغلبية بني السوريني تـ ّ
ـؤيــده .يحسم

املعلن رسميًا ،كل الجدل
هــذا املوقف َ
املمكن حــول سقف املـبــادرة الروسية.
غ ـيــر أن األطـ ـ ــراف ال ـتــي ت ـتــواصــل مع
تفسر اللغة
الفــروف وبوغدانوف ،قد ّ
الدبلوماسية لالفروف أو االيحاءات
ـرات
الـتـفــاوضـيــة ل ـبــوغــدانــوف ،تـفـسـيـ ٍ
شـ ـت ــى ،كـ ـ ــل م ـن ـه ــا بـ ـم ــا يـ ـت ــواف ــق مــع
ٌ
م ـص ــال ـح ــه ورؤي ـ ـ ـتـ ـ ــه .ومـ ـ ــن بـ ــن تـلــك
اإليحاءات ما يتعلق بـ «جس النبض»
ومـعــرفــة ال ـحــدود والـخـطــوط املمكنة
داخل محور املقاومة.
وعلى رغم تنامي العالقات التحالفية
ب ــن مــوس ـكــو وط ـ ـهـ ــران ،وتــداول ـه ـمــا

ف ــي ش ـ ــؤون دعـ ــم دمـ ـش ــق ،اق ـت ـصــاديــا
وعـ ـ ـسـ ـ ـك ـ ــري ـ ــا ،وف ـ ـ ـ ــي ش ـ ـ ـجـ ـ ــون الـ ـح ــل
ال ـس ـي ــاس ــي ف ــي سـ ــوريـ ــا؛ فـ ــإن األم ــن
ال ـع ــام ل ـح ــزب ال ـل ــه ،ح ـســن نـصــرالـلــه،
بات ،بالنسبة الى الروس ،الجهة التي
ي ــأخ ــذون مـنـهــا ال ـخــاصــة ،بــا ظــال.
ووراء ذلك ،ثالثة أسباب رئيسية ،هي
أوال ،إن ال ـحــوار مــع نصرالله
اآلت ـيــةً :
هــو ح ــوار مــع رج ــل امل ـقــاومــة ال رجــل
ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة ،ومـ ــع س ـيــاســي راك ــم
تــراثــا مــن الصدقية العالية؛ ثانيًا أن
نصرالله هو الحليف املشترك لدمشق
وطهران ،ولديه ،تحديدًا ،كلمة السر؛
ثــالـثــا أن ح ــزب الـلــه ق ــوة رئـيـسـيــة في
ال ـ ـحـ ــرب ع ـل ــى اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب فـ ــي س ــوري ــا
والـعــراق ،كما لبنان ،وهــو مــا يجعله
شريكًا وازنًا في أي تصور مستقبلي
للحل السياسي لألزمة السورية.
فـ ــي الـ ـخ ــام ــس مـ ــن ال ـش ـه ــر ال ـ ـجـ ــاري،
اسـتـقـبــل نـصــرالـلــه بــوغــدانــوف الــذي
كـ ــان ق ــد جـ ــال ف ــي امل ـن ـط ـق ــة ،وت ـع ـ ّـرف
امل ــواق ــف ،واس ـت ـعــرض الـ ــرؤى ،ووجــد
أنــه من املناسب وضــع ما في جعبته
على طــاولــة األم ــن الـعــام لـحــزب الله،
بما فــي ذلــك مــا سمعه هــو شخصيا،
وسمعه الــروس ،حول كل املواقف من
الرئيس األسد.
أوضـ ــح رج ــل امل ـق ــاوم ــة ل ـبــوغــدانــوف،
مــن دون أدنــى الـتـبــاس ،أننا نخوض
امل ـع ــرك ــة ض ــد اإلره ـ ـ ـ ــاب ،ودفـ ــاعـ ــا عــن
سوريا والــدولــة السورية وخياراتها
االستراتيجية ،لكننا ،بالقدر نفسه،
«نخوض معركة الرئيس» .ال حل إال
ت ـحــت س ـقــف ال ــرئ ـي ــس .الــرئ ـيــس خـ ٌـط
أحمر.
مل ــاذا؟ مــا الــذي يضير حلف املقاومة،
والدولة السورية في القلب منه ،إذا تم
الحفاظ على «كل شيء» ،مقابل حتى
تقصير والية الرئيس؟
أوال ،الرئيس بشار األس ــد ،كان
كــا؛ ً
دائـ ـم ــا ق ــائـ ـدًا مـ ـق ــاوم ــا ،ل ـك ـنــه ت ـح ـ ّـول
اليوم ،بعد أربــع سنوات من الحرب،
رم ـ ـ ـ ـزًا ل ـل ـم ـق ــاوم ــة ولـ ـلـ ـمـ ـح ــور ،رم ـ ـزًا
ذا ق ـي ـمــة م ـع ـنــويــة كـ ـب ــرى ،ال يـمـكــن
وض ـع ـهــا ،بــاملـطـلــق ،ف ــي م ـعــادلــة حل
سياسي .وثانيًا ،أن الرئيس األســد،
ب ـش ـخ ـص ــه ورمـ ــزي ـ ـتـ ــه وت ــوجـ ـه ــات ــه،
يمثل ،فــي حــد ذات ــه ،خــاصــة الــدولــة
الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــة ،وال ـ ـقـ ــائـ ــد ال ـ ـ ـقـ ـ ــادر ع ـلــى
إدارة حــرب ـهــا ض ــد اإلره ـ ـ ــاب .ثــالـثــا،
األســد هو عنوان وحــدة ســوريــا ،وال
ي ـم ـكــن اح ـت ـس ــاب ــه ع ـل ــى ج ـه ــة ديـنـيــة
او طائفية أو منطقة أو حتى حزب
سياسي ،ومن غير املقبول ،بالتالي،
أي ن ـق ــاش ل ــه هـ ــذه ال ـص ـف ــات ف ــي ما

يتصل بــالــرئـيــس وال ـحــل السياسي
فــي ســوريــا .رابـعــا ،فــي تجربته التي
خ ــاض ـه ــا م ـن ــذ االح ـ ـتـ ــال األم ـي ــرك ــي
لـلـعــراق  2003وتـهــديــد واشـنـطــن لــه،
بجيوش الـعــدوان ،باملصير العراقي
إذا ل ـ ــم يـ ـتـ ـخ ــل ع ـ ــن اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
ّ
ال ـت ـص ــدي ل ـل ـغــرب وإس ــرائـ ـي ــل ،ومــن
ث ــم ف ــي اص ـ ـ ــراره ع ـلــى ال ـع ــاق ــات مع
إيران ،وعلى دعم املقاومات العربية،
وتـصــديــه للمقاطعة والـحـصــار منذ
 ،2005ووق ـف ـت ــه ف ــي وج ـ ــه الـ ـع ــدوان
اإلسرائيلي على لبنان  ،2006وعلى
غ ــزة ف ــي  ،2009وأخـ ـيـ ـرًا ف ــي قـيــادتــه
الـ ـتـ ـص ــدي الـ ـ ـس ـ ــوري ل ـ ــإره ـ ــاب مـنــذ
2011؛ فــي كــل ه ــذه الـتـجــربــة ،انـتــزع
األسد مكانته ،ال كرئيس للجمهورية
العربية السورية فقط ،وإنـمــا لقوى
املقاومة وجماهيرها في املنطقة.
خـ ـ ـ ــرج بـ ـ ــوغـ ـ ــدانـ ـ ــوف مـ ـ ــن اجـ ـتـ ـم ــاع ــه
ال ـطــويــل مــع ن ـصــرالـلــه ،وق ــد تـبـلــورت
امل ـب ــادرة الــروس ـيــة فــي ثــاثــة خطوط
ح ـم ــر :ال ــدول ــة ال ـس ــوري ــة وخ ـيــارات ـهــا
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ،الـ ـجـ ـي ــش ال ـع ــرب ــي
السوري ،والرئيس بشار األسد.
ت ـحــت هـ ــذه ال ـس ـق ــوف ال ـث ــاث ــة ،ت ـقـ ّـدم
مــوسـكــو ل ـل ـســوريــن ،ط ــاول ــة لـلـحــوار
حول كل شيء آخر ،حوار بال شروط،
وال مرجعيات ،ال «جنيف »1وال سواه،
وال أي مقترحات تمس تلك السقوف
أو تشكل مساسًا بسيادة ســوريــا أو
تدخال في شؤونها.
ً
املبادرة هي ،في األول واألخير« ،حاجة
روسية» الستمرار الغطاء السياسي
لـ ـ ـل ـ ــدع ـ ــم االقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادي وال ـ ــدف ـ ــاع ـ ــي
امل ـت ـص ــاع ــد ال ـ ــذي ال ـ ـتـ ــزم ويـ ـلـ ـت ــزم بــه
الكرملني منذ  ،2011ال أكثر؛ ال يعني
ذلــك أن األط ــراف الوطنية مستبعدة؛
بالعكس هــي مـطـلــوبــة ،باتجاهاتها
وبرامجها ،لتعضيد وحدة السوريني
فـ ــي م ــواجـ ـه ــة اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب والـ ـنـ ـه ــوض
بعملية إعادة البناء؛ لكن مع انحسار
القوى على األرض ملصلحة املنظمات
اإلره ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة ،ال ُتـ ـع ــد املـ ـص ــالـ ـح ــة مــع
األحزاب واملثقفني ،على أهميتها ،ذات
محتوى واقعي ميدانيًا؛ ما يبقى هو
ما حــدده األســد في مسارين ،أولهما
الكفاح ضد اإلرهاب حتى استئصاله،
وثــانـيـهـمــا املـصــالـحــات املـيــدانـيــة مع
املسلحني السوريني لتالفي املزيد من
الــدمــاء ،وتــوحـيــد الـجـهــود فــي املسار
األول؛ بطبيعة الحال ،سيكون الحوار
الـ ـس ــوري ـ ـ ـ ـ ال ـ ـسـ ــوري ،ب ــال ــغ األه ـم ـيــة
ك ـم ـس ــار ث ــال ــث ،يـ ـع ــزز وحـ ـ ــدة ال ـق ــوى
الوطنية واالجتماعية السورية ،نحو
تجاوز األزمة واالنتصار في الحرب.

تقرير

تقديرات اسرائيل لـ  :2015األسد صامد
يحيى دبوق
ن ـ ـشـ ــرت ص ـح ـي ـف ــة هـ ـ ــآرتـ ـ ــس ،أم ـ ــس،
ت ـق ــدي ــرات االس ـت ـخ ـب ــارات الـعـسـكــريــة
االس ــرائ ـي ـل ـي ــة (أم ـ ـ ـ ــان) ل ـس ـنــة ،2015
وت ـحــدي ـدًا مــا يتعلق بــالـجــزء املعني
بـ «الحلبة السورية وحــزب الله» .في
سوريا ،تــرى تقديرات االستخبارات
ان الحرب في هذا البلد افضت حتى
اآلن ال ــى «تـ ـع ــادل اس ـتــرات ـي ـجــي» ،اذ
ال احــد ق ــادرًا على اخـضــاع عــدوه في
هذه املرحلة .في حني ان القتال يسود
ف ــي ك ــل م ـك ــان ف ــي س ــوري ــا ،اال ان ــه ال
تــرج ـيــح ل ـك ـفــة احـ ــد ع ـلــى اآلخـ ـ ــر .أمــا
نظام الرئيس الـســوري بشار االســد،
بحسب التقديرات ،فال يــزال مستقرًا

وص ــام ـدًا ،وق ــد يكتفي فــي املستقبل
القريب باالحتفاظ بالعاصمة دمشق
و«مـ ـم ــر» يـصـلـهــا ال ــى ح ـلــب وش ـمــال
غـ ــرب س ــوري ــا .امـ ــا ل ـج ـهــة اس ــرائ ـي ــل،
فـتـقــديــر االس ـت ـخ ـبــارات ب ــأن «ال ـحــرب
االهلية أثقلت كاهل الجيش السوري
وب ـ ــات غ ـيــر مـعـنــي ف ــي ه ــذه املــرحـلــة
بـ ـم ــواجـ ـه ــة ع ـس ـك ــري ــة مـ ـب ــاش ــرة مــع
اســرائـيــل ،على النقيض مــن الجهات
املـتـطــرفــة ف ــي س ــوري ــا ،وع ـلــى رأسـهــا
حـ ــزب الـ ـل ــه ،ال ـ ــذي س ـي ـب ــادر إلـ ــى شن
ع ـم ـل ـي ــات فـ ــي ال ـ ـ ـجـ ـ ــوالن ،خ ـصــوصــا
ان ح ـ ــزب الـ ـل ــه أنـ ـه ــى بـ ـن ــاء ع ـ ــدد مــن
ال ـت ـن ـظ ـي ـم ــات الـ ـف ــرعـ ـي ــة وال ـش ـب ـك ــات
االرهابية في الجوالن ،بمساعدة من
الجانبني االيراني والسوري».

ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاذا عـ ـ ـ ــن اس ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاب «الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــادل
االسـتــراتـيـجــي» فــي ســوريــا؟ بحسب
التقديرات االستخبارية االسرائيلية،
ي ـعــود ذل ــك ال ــى ال ـت ـحــول ف ــي مـقــاربــة
الغرب للصراع السوري :من التهديد
بـ ـمـ ـه ــاجـ ـم ــة الـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــام ع ـ ـلـ ــى خ ـل ـف ـيــة
اسـتـخــدامــه ســاحــا كيميائيًا فــي آب
 ،2013الى االعالن عن ضربات جوية
ضــد ع ــدو ه ــذا ال ـن ـظــام ،وه ــو تنظيم
ال ــدول ــة االس ــام ـي ــة (داعـ ـ ـ ــش) ،وبـعــد
عــام واح ــد فـقــط عـلــى الـتـهــديــد االول.
ويرد في التقديرات االستخبارية انه
حتى وإن لم تعترف الواليات املتحدة
بأنها تعزز حضور االسد في سوريا،
اال ان سياستها هناك تتسبب فعليًا
بزيادة قوة االسد في وجه اعدائه.

واج ـ ـ ـ ــه ال ـ ـن ـ ـظـ ــام الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري ،ب ـح ـســب
التقديرات ،خطرًا اكيدًا في صيف عام
« ،2013بعد استخدام الكيميائي ،اال
ان الـتــدخــل الــروســي نجح فــي بلورة
ت ـســويــة ت ـنــص ع ـلــى تـفـكـيــك ال ـســاح
ال ـك ـي ـم ـيــائــي ،م ـقــابــل إلـ ـغ ــاء ال ـه ـجــوم
العقابي ،االمــر الــذي ازال الخطر عن
النظام».
وفـ ــي م ــا يـتـعـلــق ب ــال ــدول املـ ـج ــاورة،
وت ـ ـحـ ــديـ ــدا لـ ـبـ ـن ــان وال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــراق ،ت ــرى
ت ـق ــدي ــرات االس ـت ـخ ـب ــارات الـعـسـكــريــة
االســرائ ـي ـل ـيــة أن الـ ـص ــراع يـمـتــد الــى
هاتني الدولتني« ،إذ ال يوجد اي مانع
مـ ــادي او حـ ــدود فــاص ـلــة فـعـلـيــة بني
هذه الدول ،والخالفة االسالمية التي
اعلن عنها تنظيم داعش ،يتمدد على
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ال ترقيات استثنائية
هذا العام
لـ ــن ت ـم ـض ــي نـ ـه ــاي ــة ال ـ ـعـ ــام ال ـ ـجـ ــاري
م ــن دون أزمـ ـ ــة ت ـن ـشــب ع ـل ــى خـلـفـيــة
الـ ِقـ َـدم االستثنائي لترقية (الترقيات
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـنـ ــائ ـ ـيـ ــة) ض ـ ـ ـبـ ـ ــاط الـ ـجـ ـي ــش
ُواألَج ـ ـ ـهـ ـ ــزة االم ـ ـن ـ ـيـ ــة .هـ ـ ــذه املـ ـك ــاف ــأة
تـمــنــح لضباط مـحــدديــن ،لتتيح لهم
الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى ال ـت ــرق ـي ــة إل ـ ــى رت ـبــة
أع ـل ــى م ــن ت ـل ــك ال ـت ــي ه ــم ف ـي ـه ــا ،قـبــل
امل ــوع ــد ال ــرس ـم ــي .ب ــدأ الـتـعـطـيــل هــذا
ال ـ ـعـ ــام مـ ــن م ـج ـل ــس ق ـ ـيـ ــادة امل ــدي ــري ــة
ال ـع ــامــة ل ـق ــوى األمـ ــن ال ــداخ ـل ــي ،على
خلفية رفــض منح القدم االستثنائي
ل ـض ـب ــاط مـ ــن ف ـ ــرع املـ ـعـ ـل ــوم ــات وم ــن
قـطـعــات أخـ ــرى ،لـيـتـحــول ال ـن ــزاع إلــى
مذهبي وطائفي .وبعد عجز مجلس
قـ ـي ــادة األم ـ ــن ال ــداخ ـل ــي ع ــن االتـ ـف ــاق،
ق ـ ـ ّـرر رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة وف ــري ــق تـيــار
املستقبل في مجلس ال ــوزراء تعطيل
مــراسـيــم ال ـقــدم االسـتـثـنــائــي لضباط
الجيش واألمــن العام .في الجيش ،ال
يــزال املعنيون «يغضون الطرف» عن
العرقلة الحكومية من خالل القول إن
الـلـجـنــة املـخـتـصــة بـمـكــافــأة الـضـبــاط
في املؤسسة العسكرية لم تنهِ عملها
بعد .لكن الــواقــع أن الـقــرار السياسي
ّ
ي ـعــطــل إص ـ ــدار أي م ــرس ــوم ف ــي هــذا
ال ـخ ـص ــوص ،إال إذا ت ـس ــاوى ضـبــاط
جميع األجهزة .وبذلك ،اقتصر توقيع
امل ــراسـ ـي ــم ع ـل ــى ال ـت ــرق ـي ــات ال ـع ــادي ــة،
بعدما التزمت كل األجـهــزة ما قررته
ق ـي ــادة الـجـيــش لـنــاحـيــة اع ـت ـمــاد مــدة
 4سـنــوات و 6أشهر لترقية الضباط
مـ ـ ــن رتـ ـ ـب ـ ــة مـ ـ ـق ـ ــدم إلـ ـ ـ ــى رتـ ـ ـب ـ ــة ع ـق ـيــد
(الـقــانــون ينص على قضاء الضابط
 4سـنــوات كحد أدن ــى فــي رتـبــة مقدم
قبل ترشيحه للترقية إلى رتبة عقيد،
فارتأت قيادة الجيش إضافة  6أشهر
على الحد األدنــى بهدف خفض عدد
ضباط الرتب العالية).
األزمـ ـ ـ ـ ــة ف ـ ــي األمـ ـ ـ ــن الـ ــداخ ـ ـلـ ــي ت ـع ــود
إل ــى ع ــام  .2006ض ـبــاط ف ــي املــديــريــة
(غ ــال ـب ـي ـت ـه ــم ف ـ ــي ف ـ ـ ــرع املـ ـعـ ـل ــوم ــات)
يدفعون ثمن الـنــزاع السياسي الــذي
ّ
يتحكم بقيادة املديرية .والحديث هنا
َ
ليس عن كبار الضباط (رتبتي عقيد
وع ـم ـيــد) الــذيــن بــإم ـكــان املــديــر الـعــام
وحده اقتراح منحهم قدمًا استثنائيًا
وترشيحهم للترقية ،بل عن الضباط
ذوي الرتب املتوسطة والدنيا ،الذين

يـتــولــون الـعـمــل األم ـنــي الحقيقي في
مـجــال مكافحة اإلرهـ ــاب ،أو مكافحة
ً
ابتداء من عام
التجسس اإلسرائيلي
 .2009وال ـك ـث ـيــر م ــن هـ ــؤالء يـقــومــون
بعملهم من دون أن تكون لهم أي صلة
بالتبعية السياسية لقيادة املديرية
أو لرئيس فــرع املعلومات .وبعضهم
ً
ابتداء
تولى تفكيك شبكات إرهابية،
م ــن نـهــايــة ع ــام ( 2005م ــن مجموعة
ال ـ ـ ـ ــ 13وع ـ ــن ع ـل ــق والـ ـشـ ـبـ ـك ــات ال ـتــي
ّ
تولت تفجير عبوات ناسفة بدوريات
اليونيفيل ومجموعات إقليم الخروب
ً
ومجموعة عبد الغني جوهر ،وصوال
إلى مالحقة خاطفي االستونيني عام
 ،2011ثم مالحقة جزء من املجموعات
الـ ـت ــي ع ـم ـل ــت ع ـل ــى ت ـن ـف ـيــذ ع ـم ـل ـيــات

سالم والمستقبل
يرفضان مكافأة ضباط
الجيش واألمن العام من
دون األمن الداخلي

تفجير ال ـعــام امل ــاض ــي) .لـكــن مجلس
الـ ـقـ ـي ــادة ان ـق ـس ــم طــائ ـف ـيــا وس ـيــاس ـيــا
حـ ـي ــال ه ـ ــذا األمـ ـ ـ ــر ،فـ ـج ــرت امل ـطــال ـبــة
ب ــامل ـس ــاواة املــذهـبـيــة والـطــائـفـيــة بني
ُ
الـضـبــاط امل ـنــوي مـكــافــأتـهــم ،واقــتــرح
يكون عــدد الضباط متساويًا بني
أن ّ
ال ـســنــة وال ـش ـي ـعــة وامل ـس ـي ـح ـيــن ،قبل
أن ي ـع ـتــرض ب ـعــض أعـ ـض ــاء مجلس
القيادة على هذه القسمة التي تثبت
برأيهم نوعًا من «املثالثة» ،وطالبوا
ب ــأن ت ـكــون امل ـنــاص ـفــة م ـع ـيــارًا عــدديــا
في هــذا امللف .وفــي النهاية ،لم يتفق
مـجـلــس ال ـق ـيــادة ع ـلــى الئ ـحــة واح ــدة
يرفعها إلى وزارة الداخلية ،فتعطلت
مراسيم «املكافأة» في الجيش واألمن
العام أيضًا .مــاذا يعني ذلــك؟ ال شيء
س ــوى أن ال ــدول ــة تـعـجــز ع ــن مـكــافــأة
ضابط من األمن العام كاد يدفع حياته
ث ـم ـن ــا مل ـح ــاول ـت ــه ت ــوق ـي ــف ان ـت ـح ــاري
فــي ف ـنــدق «دو روي» ،أو ض ـبــاط من
ال ـج ـي ــش شـ ــارفـ ــوا ع ـل ــى االس ـت ـش ـهــاد
وهم يقاتلون اإلرهاب في عرسال ،أو
ضـبــاط مــن األم ــن الــداخـلــي ال يــزالــون
يعانون إلــى الـيــوم مــن الـجــروح التي
أصيبوا بها في مواجهة اإلرهابيني
ف ــي شـ ــارع «امل ـئ ـت ــن» ب ـطــراب ـلــس عــام
 ،2007أو خ ــال مالحقتهم لخاطفي
االستونيني قبل  3سنوات.
(هيثم الموسوي)

ومنازلة صعبة مع حزب اهلل
جــانـبــي الـ ـح ــدود ،ف ــي ش ـمــال ال ـعــراق
وشرق سوريا».
ومـ ـ ــن الـ ـج ــان ــب الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي ،تـضـيــف
ال ـ ـت ـ ـقـ ــديـ ــرات ،عـ ـم ــد ح ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه ال ــى
اس ـت ـحــداث م ــواق ــع عـسـكــريــة دفــاعـيــة
على طول الحدود بني لبنان وسوريا،
ونشر فيها نحوًا من الف مقاتل ملنع
املـسـلـحــن وام ــداداتـ ـه ــم م ــن ال ــدخ ــول
م ــن س ــوري ــا ال ــى داخ ــل ل ـب ـنــان .و«ف ــي
خ ــط دف ــاع ــي ي ـن ـت ـشــر م ـقــات ـلــو ح ــزب
ال ـلــه ض ـمــن دوريـ ـ ــات وام ــاك ــن ثــابـتــة،
ويلحظ الجيش االسرائيلي تحسنًا
ف ــي امل ـس ـتــوى الـتـنـفـيــذي ل ـحــزب الـلــه
عـلــى ط ــول ال ـح ــدود ،نتيجة للخبرة
ال ـتــي اكـتـسـبـهــا مـقــاتـلــوه فــي الـحــرب
السورية».

الحرب السورية ،بحسب التقديرات
نفسها« ،تسببت في تراجع حاد في
مستوى التهديد التقليدي باتجاه
اســرائـيــل انـطــاقــا مــن ســوريــا ،اذ ان
اكثر مــن  80فــي املئة مــن الصواريخ
ومـخــازن ســاح املدفعية اطلقت في
اتـ ـج ــاه م ــواق ــع لـلـمـسـلـحــن ف ــي هــذا
البلد ،ولــم يبق في الـجــوالن مخازن
او مستودعات مخصصة السرائيل
ّ
وموجهة اليها ،كما ان قدرة املناورة
ل ــدى الـجـيــش ال ـس ــوري عـلــى خــوض
مواجهة مع اسرائيل تراجعت وربما
هي غير قائمة حاليًا ،كما ان التهديد
الكيميائي ازي ــل بسبب تفكيكه ،ما
يعني تغييرًا كبيرًا ج ـدًا فــي ميزان
ال ـقــوى مــع ال ــدول ــة الـتــي ع ـ ّـدت عــدوة

السرائيل طوال اربعني عاما مضت».
مـ ـ ـ ـ ــع ذلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،تـ ـ ـ ــؤكـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدي ـ ـ ــرات
االسـ ـتـ ـخـ ـب ــاري ــة ان الـ ـقـ ـل ــق ال ي ـ ــزال
موجودًا جراء عمل ما قد يقدم عليه
حزب الله ،وتحديدًا في املناطق التي
ال يـ ـ ــزال ال ـج ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري يـسـيـطــر
عليها في الجوالن ،اضافة الى خشية
من نــوع آخــر من مناطق اخــرى على
الـ ـح ــدود ،يـسـيـطــر عـلـيـهــا «املـعـسـكــر
املـ ـتـ ـش ــدد فـ ــي امل ـ ـعـ ــارضـ ــة الـ ـس ــوري ــة
والتنظيمات املتطرفة ،التي تنتمي
الى تنظيم القاعدة».
ويــرى التقدير االسرائيلي بأن حزب
الله «أنهى بناء شبكات مسلحة في
املناطق القريبة من الـحــدود ،وسبق
ل ـهــا ان اط ـل ـقــت ص ــواري ــخ ف ــي ات ـجــاه

اســرائـيــل انـطــاقــا مــن ال ـجــوالن خالل
الـ ـح ــرب االخ ـ ـيـ ــرة ض ــد ق ـط ــاع غـ ــزة»،
و«يقدرون في اسرائيل بان حزب الله،
مع رضا من االسد ،سيستغل املنطقة
امل ــوج ــودة تـحــت سـيـطــرة الـنـظــام في
ش ـمــال الـ ـج ــوالن ،ل ـل ـم ـبــادرة ال ــى شن
عمليات ضــد اســرائـيــل ،كما فعل في
املاضي القريب في اعقاب الضربات
الجوية املنسوبة السرائيل في كل من
لبنان وسوريا».
الـتـقــديــر ي ــرى تغييرًا كـبـيـرًا ج ـدًا في
الجبهة الشمالية مع سوريا ولبنان،
اذ «رغـ ــم ان االسـ ــد ب ـقــي ص ــام ـدًا في
الحرب االهلية الفظيعة في سوريا ،اال
انــه حــدث تحول في مقاربة اسرائيل
لهذه الجبهة .فقبل عقدين من الزمن

كـ ــان ق ـل ــق اس ــرائـ ـي ــل وق ـ ـ ــادة املـنـطـقــة
ال ـش ـم ــال ـي ــة فـ ــي الـ ـجـ ـي ــش ،ك ـع ـم ـي ــرام
ليفني وغابي اشكنازي ،تتركز حول
الخشية من عملية ينفذها حزب الله
وتتسبب بــانــدالع حــرب مــع ســوريــا،
امــا اآلن فــاالمــور بــاتــت على نقيض:
االح ـ ـت ـ ـمـ ــال االك ـ ـثـ ــر اقـ ــاقـ ــا لـلـجـيــش
االسرائيلي هو ان عملية تنطلق من
ســوريــا قــد تتسبب بـحــرب مــع حــزب
ال ـلــه» .وبحسب «هــآرتــس» فــان قائد
املنطقة الشمالية الحالي ،اللواء أفيف
كوخافيّ ،
«عبر عن قلق من عمليات
محتملة في الجوالن ،في الوقت الذي
يستعد فـيــه ملــواجـهــة مستقبلية مع
عــدو صعب جــدا ،وهــو حــزب الله في
لبنان».
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سياسة

رسائل
إلى المحرر
قاعقعية الصنوبر
ورد ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي «األخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار»
( )2014/12/10عـ ــن ال ــذب ــح
ال ـســري فــي مسلخ البيساريه
وع ــن مــزرعــة األب ـق ــار فــي بلدة
قــاق ـع ـيــة ال ـص ـن ــوب ــر .وقـ ــد ورد
في املقال إســم املهندس قاسم
صــالــح رئـيــس بلدية قاعقعية
الـ ـصـ ـن ــوب ــر .ويـ ـسـ ـت ــوح ــى مــن
ال ـق ــراءة أن مـعـظــم مــا ورد في
امل ـقــال هــو ص ــادر عــن لـســانــي.
والـحـقـيـقــة أن ك ــل م ــا ورد عن
ل ـس ــان ــي ه ــو م ــوض ــوع تـقــديــم
شـ ـ ـك ـ ــوى الـ ـ ـ ــى وزارة ال ـب ـي ـئ ــة
ومعاناة أهالي البلدة والجوار
مـ ـ ــن الـ ـ ـ ــروائـ ـ ـ ــح املـ ـنـ ـبـ ـعـ ـث ــة مــن
امل ـ ــزرع ـ ــة ،وأن ال ـب ـل ــدي ــة كــانــت
قـ ــد رف ـ ـضـ ــت س ــابـ ـق ــا امل ــوافـ ـق ــة
على طلب إنشاء هــذه املزرعة.
أم ــا ف ــي م ــا يـتـعـلــق بـمــوضــوع
املسلخ ،فإنه يقع خــارج نطاق
بـ ـل ــدتـ ـن ــا وه ـ ـ ـ ــذا ش ـ ـ ــأن ب ـل ــدي ــة
ال ـ ـب ـ ـي ـ ـسـ ــاريـ ــة ،ومـ ـ ـ ــا ورد فــي
املـقــال بـهــذا الـخـصــوص فإنها
م ـع ـل ــوم ــات ق ــد ي ـك ــون ال ـكــاتــب
إسـتـقــاهــا م ــن م ـص ــادر أخ ــرى.
لذا اقتضى التوضيح.
املهندس قاسم صالح
رئيس بلدية قاعقعية الصنوبر

♦♦♦

بوتقة اإلرهاب
ع ـ ـ ـنـ ـ ــدمـ ـ ــا يـ ـ ـ ـك ـ ـ ــون الـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــام ع ــن
مـ ـ ـك ـ ــافـ ـ ـح ـ ــة اإلرهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب م ـ ـجـ ــرد
ّ
ش ـ ـعـ ــارات وم ـ ـب ـ ــادرات م ــط ــاط ــة،
ف ــا ب ــد أن ت ـكــون عـنــد صانعيه
ّ
للتمدد وإراقــة
وداعـمـيــه فــرصــة
امل ـ ـ ــزي ـ ـ ــد م ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ــاء .وال ـ ـحـ ــد
م ــن اإلره ـ ـ ـ ــاب والـ ـقـ ـض ــاء ع ـل ـيــه،
ي ـ ـك ـ ــون ـ ــان عـ ـ ـب ـ ــر ثـ ـ ــاثـ ـ ــة ط ـ ـ ــرق:
السياسي ،واالجتماعي الفكري،
والعسكري.
يـ ـت ــم ،ف ــي الـ ـج ــان ــب ال ـس ـي ــاس ــي،
الـضـغــط سـيــاسـيــا عـلــى داعـمــي
اإلره ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب وم ـ ـم ـ ـ ّـول ـ ـي ـ ــه ب ـق ـط ــع
ال ـ ــدع ـ ــم امل ـ ــال ـ ــي والـ ـل ــوجـ ـسـ ـت ــي،
وحـ ـ ـظ ـ ــر إمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدادات الـ ـ ـس ـ ــاح،
وإل ـ ـغـ ــاء م ـع ـس ـك ــرات الـ ـت ــدري ــب،
ووقـ ـ ــف ت ـس ـه ـي ــات ال ـس ـف ــر لـهــم
ع ـبــر املـ ـط ــارات وامل ـن ــاف ــذ الـبــريــة
والبحرية ،وتشديد الرقابة على
ال ـح ــدود .وي ـكــون ه ــذا عـبــر دعــم
دول ــي ج ــاد وات ـخ ــاذ اإلج ـ ــراءات
الـصــارمــة بـحــق ال ــدول املخالفة
وفضحها أمام املجتمع الدولي.
وي ـ ـكـ ــون الـ ـج ــان ــب االج ـت ـم ــاع ــي
والفكري عن طريق نبذ داعمي
ال ـ ـف ـ ـكـ ــر املـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــرف اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا
ومعنويًا وأال يكون في املجتمع
ح ــاضـ ـن ــة ل ـ ـهـ ــذا الـ ـفـ ـك ــر ولـ ـه ــذا
الـنــوع مــن رجــال الــديــن والــدعــاة
املتطرفني الــذيــن ّ
يغيرون أفكار
الشباب عبر الترغيب والترهيب،
وإعطائهم وعودًا بدخول الجنة
وم ــا فيها مــن نعيم وح ــور عني
أو بـمـنــاصــب ق ـيــاديــة ف ــي دول ــة
الخالفة املنشودة ،ويوهمونهم
بأن كل ما سيفعلونه هو خدمة
للدين اإلسالمي.
ويـهــدف الجانب العسكري إلى
تطهير املناطق املسيطر عليها،
وال ـق ـض ــاء ع ـلــى ك ــل م ــن يـسـعــى
الـ ــى زع ــزع ــة أمـ ــن ال ــوط ــن س ــواء
عن طريق االعتقال والتأهيل أو
املـجــابـهــة الـعـسـكــريــة حـتــى يتم
ال ـت ـخ ـلــص م ــن هـ ـ ــؤالء الـ ـش ــراذم
وإلقائهم في مزابل التاريخ.
عبد الرحمن إبراهيم

تقرير

هل يقطف
التلي؟
البغدادي رأس ّ
لن يستمر الهدوء
طويال على جبهة
ً
القلمون .هدنة « ُأخوة
الجهاد» تتر ّنح ،بعدما وصل
موفدو الخليفة البغدادي
لرص صفوف جنود «الدولة
ّ
اإلسالمية» على حدود
لبنان .سالحهم شرعيون
مخضرمون ورواتب شهرية
ُتدفع للمنضوين الجدد
الستنزاف «جبهة النصرة»
قبل وقوع الواقعة

رضوان مرتضى
ل ــم ت ــوق ــف ه ــدن ــة ال ـق ـل ـم ــون املــؤق ـتــة
صـ ــراع «جـبـهــة ال ـن ـصــرة» و«ال ــدول ــة
اإلس ــام ـي ــة» .ن ــأي ه ــذه الـجـبـهــة عن
صراع اإلخوة في سوريا لن يستمر
ً
طويال ،بل بدأ كسابقه على الساحة
ال ـ ـ ـسـ ـ ــوريـ ـ ــة ،ب ـ ـم ـ ـنـ ــاظـ ــرات ش ــرعـ ـي ــة.
وب ــالـ ـت ــال ــي ،تـ ـك ــون ح ـ ــرب ال ـب ـيــانــات
مـقــدمــة لـحــرب الـجـبـهــات ،وال سيما
أن ح ـ ـضـ ــور «الـ ـ ــدولـ ـ ــة اإلس ــامـ ـي ــة»
على هــذه الجبهة لم يعد ثانويًا .إذ
ُيحاول التنظيم ،الــذي ُيعيد ترتيب
ّ
صـفــوفــه ،تسلم زم ــام قـيــادة الجبهة
هنا وسحب البساط من تحت أقدام
«ال ـ ـن ـ ـصـ ــرة» .ل ــذل ــك أرسـ ـ ــل شــرع ـيــن
م ـ ـخ ـ ـضـ ــرمـ ــن وعـ ـ ـن ـ ــاص ـ ــر م ــدجـ ـج ــة
ب ــال ـس ــاح ال ـن ــوع ــي وك ـم ـي ــات كـبـيــرة
م ــن امل ـ ـ ــال .وب ــذل ــك ت ـك ــون م ـح ــاوالت
أم ـي ــر «الـ ـنـ ـص ــرة» ّف ــي ال ـق ـل ـمــون أبــو
ّ
مــالــك ال ـتــلــي لـتـجــنــب الـفـتـنــة ومللمة
ال ـص ــف ال ـج ـه ــادي ق ــد ذه ـب ــت أدراج
ّ
الـ ـ ــريـ ـ ــاح .وتـ ـكـ ـش ــف املـ ـعـ ـل ــوم ــات أن
«ال ــدول ــة اإلس ــام ـي ــة» ال ـتــي يـقــودهــا
ه ـ ــذه األيـ ـ ـ ــام ال ـش ـي ــخ أب ـ ــو ع ـب ــد ال ـلــه
امل ـقــدســي ،ال ــذي ُي ـعــرف أي ـضــا بلقب
«أب ــو الــول ـيــد امل ـق ــدس ــي» ،ل ـجــأت إلــى

دفع رواتب شهرية قدرها  ٤٠٠دوالر
ّ
أم ـيــركــي ل ـكــل ع ـن ـصــر .وهـ ــذا ُيـشــكــل
عــامــل ج ــذب إضــافــي لجلب عناصر
جــدد إلــى صـفــوف التنظيم املتشدد
ف ـ ــي ظ ـ ــل ال ـ ــوض ـ ــع املـ ـ ـ ـ ــادي امل ـ ـتـ ــردي
ّ
لـلـمـســلـحــن وال ـن ــازح ــن املـنـتـشــريــن
ً
ف ــي ت ـلــك امل ـن ـط ـقــة .ف ـض ــا ع ــن حملة
امل ـن ــاظ ــرات الـشــرعـيــة ال ـتــي أطلقتها
«الــدولــة» ضــد «الـنـصــرة» فــي الفترة
األخيرة ّ
لشد العصب وإلقاء الحجة
الـشــرعـيــة ل ـخ ــروج أفـ ــراد «ال ـن ـصــرة»
عــن املـنـهــج .وت ـجــدر اإلشـ ــارة إل ــى أن
امل ـقــدســي ،وه ــو قــاضــي ال ـق ـضــاة في
«الدولة» ،وصل ضمن وفد مؤلف من
ثالثة شرعيني مرسلني مــن القيادة
املركزية للتنظيم فــي الــرقــة ،أحدهم
ُيعرف بـ«أبو كفاح العراقي».
أمـ ــام ذلـ ــكُ ،ي ـص ـبــح ال ـت ـس ــاؤل بـشــأن
تحضير تنظيم «الدولة» الستكمال
حــربــه عـلــى «ال ـن ـصــرة» فــي القلمون
أمـ ـ ـ ـرًا ح ـت ـم ـي ــا .وفـ ـ ــي هـ ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق،
ت ـك ـشــف م ـع ـل ــوم ــات ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» أن
أمير «النصرة» في القلمون أبو مالك
التليُ ،دعي إلى اجتماع مع الوافدين
الجدد من شرعيي «الدولة» ،مشيرة
ّ
إل ـ ــى أن هـ ـ ـ ــؤالء ع ـ ــرض ـ ــوا ع ـل ـي ــه أن
يـبــايــع «الـخـلـيـفــة ابــراه ـيــم» .وذك ــرت
املـ ـعـ ـل ــوم ــات أن أحـ ـ ــد «ال ـش ــرع ـي ــن»
ّ
(عراقي الجنسية) الذين التقوا التل ّي
ً
خــاط ـبــه ق ــائ ــا« :ن ــدع ــوك لـلـبـيـعــة»،
مؤكدة أنهم وعــدوه بإمارة التنظيم
ً
إن هو وافق ،لكن األخير رفض قائال:
«والله لو رأيت أن دولة الخالفة على
صــواب ،لكنت بايعتها منذ قامت».
وق ـ ــد دفـ ـع ــت ه ـ ــذه الـ ـعـ ـب ــارة إل ـ ــى ّ
رد

 ٤٠٠دوالر شهريا
لكل عنصر ينضوي
في صفوف
التنظيم المتشدد

«شرعي الدولة» بالقول« :أنتم طائفة
ُكفر ّ
وردة  ،فانفروا بدينكم» ،نتج من
ذل ــك تــاســن بــن الــرج ـلــن .لــم يلبث
االح ـت ــدام أن ه ــدأ بـعــد االت ـف ــاق على
هــدنــة وق ــف الـقـتــال وال ـت ـعــاون حيث
ي ـلــزم ّل ـ ــ«رد عـ ــدوان ال ـعــدو الـصــائــل»
املـتـمــثــل بــالـجـيــش ال ـس ــوري وح ــزب
ال ـل ــه .وي ــأت ــي ه ــذا االتـ ـف ــاق ف ــي إط ــار
ّ
يسوق له مقربون من
التوجه الــذي
«ال ــدول ــة» ع ــن اإلع ـ ــداد لـهـجــوم على
ال ـق ــرى وال ـب ـل ــدات الـلـبـنــانـيــة تنفيذًا
لخطة «طموحة» تقضي بالسيطرة
على منطقة البقاع األوسط.
فــي مـ ــوازاة ذل ــك ،كــانــت «ال ــدول ــة» قد
ب ــدأت مـعــركــة «تـطـهـيــر الـقـلـمــون من
الجيش ال ـحــر» .وه ــذا الـشـعــار رفعه
جنود «الدولة» وفق خيار «بايع أو
ُ
ّ
ت ـق ـتــل» ،مــتـهـمــن «ال ـح ـ ّـر» بالخيانة
وبـ ـبـ ـي ــع املـ ـن ــاط ــق امل ـس ـي ـط ــر عـلـيـهــا
للنظام السوري وحزب الله .لكن رغم
االشتباكات العنيفة التي وقعت في
األيــام املاضية بني التنظيم املتشدد
وفصائل الجيش الحر وشيوع خبر
م ـق ـتــل ق ــائ ــد ل ـ ــواء م ـغ ــاوي ــر الـقـصـيــر
عرابة إدري ــس ،نفت مصادر سورية
ً
مقتل ُعرابة ،كاشفة أنه كان ُمعتقال
لدى «الدولة» قبل أن ُيطلق سراحه.
وبــال ـعــودة إل ــى خ ــاف إخ ــوة املنهج
الذي استعر بني شرعيي التنظيمني،
ب ـ ـ ـ ــدأت ح ـ ـ ــرب ال ـ ـب ـ ـيـ ــانـ ــات امل ـك ـت ــوب ــة
وال ـص ــوت ـي ــة .و ُب ـع ــد ب ـي ــان «ال ــدول ــة»
الصوتي الذي نسب إلى «أبو الوليد
امل ـقــدســي» ،ال ــذي أع ــاد الـتــذكـيــر بــأن
ّ
«النصرة» أخلت بالبيعة للبغدادي
وانـشـقــت عـنــه ،مــؤكـدًا أن عناصرها
ارتكبوا ناقضًا من نواقض اإلسالم
بـ ـم ــواالتـ ـه ــم ّ املـ ـج ــال ــس ال ـع ـس ـك ــري ــة
ُ
املرتدة ،أي أنهم وقعوا بالكفر وجاز
ق ـتــال ـهــم وق ـت ـل ـهــم ،والـ ـ ــذي اسـتـجـلــب
ّ
رد أم ـيــر «ال ـن ـص ــرة» بـبـيــان مكتوب
ليرد على ســؤال عن تنظيم ّ«الدولة
اإلســام ـيــة» هــل ُيـعـتـبــرون ك ــف ــارًا أم
مـسـلـمــن؟ والـ ــذي تــريــث فـيــه ليبدو
كمن يمشي بني قطرات املطر رافضًا
تكفير أح ــد .فاكتفى بــالـقــول إن بني
جـ ـن ــود «ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة» خ ـ ـ ـ ــوارج وغـ ـ ــاة،
ب ــاالسـ ـتـ ـن ــاد إل ـ ــى ق ـ ــول ال ـش ـي ــخ أب ــو

محمد املـقــدســي .وف ــي مــوضــع آخــر،
لــم يـكــن م ـبــاش ـرًا ،بــل اكـتـفــى بــالـقــول
إن دف ــع أذى «م ــن يــوغــل ف ــي تكفير
املـسـلـمــن ويـسـتـحــل دم ــاء ه ــم وجــب
دف ــع صـيــالــه ،س ــواء ك ــان مــن تنظيم
الدولة أو أي جماعة أخرى» .لم يقف
األمــر عند هــذا الـحــد ،بــل نشر موقع

تقرير

صدى الحوار في طرابلس ينعكس كباشًا حري ـ
عبد الكافي الصمد
«إذا أج ـ ـ ــري اسـ ـتـ ـفـ ـت ــاء ملـ ـع ــرف ــة رأي
الشعب اللبناني في الحوار بني تيار
املستقبل وحــزب الله ،فكيف ستكون
ال ـن ـت ـي ـج ــة؟» .س ـ ــؤال ّ
وجـ ـه ــه م ـســؤول
فــي تـيــار املستقبل فــي طــرابـلــس إلى
محدثيه ،وعندما أجابوه بأن «أغلبية
اللبنانيني مع الحوار»ّ ،
رد فورًا« :إذًا
الخطوة التي قمنا بها صحيحة!».
ُيـبـ ّـرر املستقبليون فــي طرابلس بدء
تيارهم حــوارًا مع حــزب الله انطالقًا
م ــن «ح ــرصـ ـن ــا ع ـل ــى االسـ ـتـ ـق ــرار فــي
البلد ،وعدم ّ
جره إلى توتر سياسي أو
مذهبي» ،لكن أين كان هذا «الحرص»
يوم خرج تيار املستقبل من السلطة

واقعية طارئة
على مستقبليي
طرابلس :ارتكبنا أخطاء
كثيرة سابقًا

عام  ،2011وكاد يشعل البلد في وجه
حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ،ولم
ي ـه ــدأ خ ــاط ــر ال ـت ـي ــار األزرق إال بعد

عودته إلى السلطة مجددًا؟
ت ـح ــاول م ـص ــادر ف ــي ت ـيــار املستقبل
أن تبدو واقعية ،فتسارع إلــى القول
إن «ال ـظ ــرف ال ـي ــوم ه ــو ظ ــرف تفاهم
إقليمي على تحييد لبنان عــن النار
املشتعلة في املنطقة ،وهو أمر لم يكن
موجودًا قبل أربع سنوات».
ه ـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ــواق ـ ـ ـع ـ ـ ـيـ ـ ــة الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــارئ ـ ـ ــة ع ـل ــى
امل ـس ـت ـق ـب ـل ـي ــن فـ ــي طـ ــراب ـ ـلـ ــس ،ت ــدف ــع
م ـصــادرهــم لـلـقــول إن «ال ـت ـيــار ارتـكــب
أخطاء كثيرة في املرحلة السابقة عبر
حمالت تحريض قام بها في الشارع».
وت ـش ـي ــر إل ـ ــى أن «رع ــايـ ـتـ ـن ــا م ــؤخ ـرًا
إض ـ ــاءة أك ـث ــر م ــن ش ـج ــرة م ـي ــاد فــي
املدينة ،هي بمثابة تالوة فعل الندامة
على أخطاء ارتكبناها في السابق».

وم ــا ي ــزي ــد م ــن ارتـ ـي ــاح املستقبليني
في طرابلس أن ممثليهم في الحوار،
ن ــادر الـحــريــري مــديــر مكتب الرئيس
سعد الحريري ووزير الداخلية نهاد
امل ـش ـن ــوق والـ ـن ــائ ــب س ـم ـيــر ال ـج ـســر،
يمثلون «الفكر االستراتيجي لتيار
امل ـس ـت ـق ـبــل» ،ع ـلــى حـ ـ ّـد قـ ــول أح ــده ــم.
وتتابع املـصــادر« :هــذا الفريق يمثل
ّ
ظــل الشيخ سعد ويـلـتــزم تعليماته،
ول ــن ي ـت ــردد ف ــي ت ــدوي ــن أق ــل تفصيل
ف ــي ج ـل ـســات الـ ـح ــوار م ــع حـ ــزب الـلــه
ّ
عندما يرفع تقاريره إليه» .وأكدت أن
ع ــددًا كبيرًا مــن الـ ــوزراء وال ـنــواب في
تيار املستقبل «طحشوا مــن أجــل أن
يـكــونــوا فــي ع ــداد الــوفــد امل ـشــارك في
جلسات الحوار مع حــزب الله ،سواء
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كالم في السياسة

عون في بكركي اليوم وجعجع
في الرابية بعد أيام :أول الحل
جان عزيز

«أبو مالك»
يرفض
عرض
«الدولة»
تولي إمارة
القلمون
(األخبار)

ً
«املـ ــراب ـ ـطـ ــون» ب ـي ــان ــا آخ ـ ــر نـ ـق ــا عــن
أح ــد شــرعـيــي «ال ـن ـصــرة» ل ـلــرد على
املسؤول الشرعي لجماعة «الدولة»
في القلمون ،فقام بتفنيد التهم التي
ّ
والرد عليها.
سيقت ضد «النصرة»
تـ ـج ــدر اإلشـ ـ ـ ــارة إل ـ ــى أن ال ـخ ــاف ــات
بــن «الـنـصــرة» و«ال ــدول ــة» استعرت

بـعـ ّـد انـشـقــاق ق ـيــادي فــي «الـنـصــرة»
ي ـلــقــب بـ ـ ــ«األه ـ ــوازي» ع ــن الـتـنـظـيــم
ليلتحق بـ«الدولة» ُ
ويصبح املسؤول
الـعـسـكــري فـيـهــا .وتـحــدثــت املـصــادر
عن انشقاق قرابة ثالثني «جهاديًا»
ع ــن «ال ـن ـص ــرة» ف ــي ال ـف ـتــرة األخ ـيــرة
التحقوا جميعهم بـ«الدولة».

إذا كــان صحيحًا قــول ابــن خلدون عن العرب إنهم ال
َ
مستغرب ،فاألكيد أن بعض
يطربون إال لكل مــا هــو
اللبنانيني أكثر من يصح فيهم هــذا الـقــول .بدليل كل
األوهام والتخيالت املفروزة يوميًا في موضوع انتخاب
رئيس جديد للجمهورية .منذ نحو سنة بالتمام ،بدأت
محاولة لبنانية ـ ـ لبنانية إلنجاز االستحقاق الذي كان
مرتقبًا في أيــار املاضي .لكن املسار توقف ،ألسباب
سعودية معروفة .وبــن هاللني الزم ــن ،قــد يكون من
املفيد جدًا لوفد «تيار املستقبل» إلى حوار عني التينة،
قــراءة كتاب أحــد محاوريهم ،النائب حسن فضل الله
في هــذا املـجــال! واألمــر مفهوم في هــذا السياق .فهي
األنتروبولوجيا نفسها تتحدث عن «شخصية قاعدية»
للجماعات كما للفرد .فمثلما يتأثر اإلنسان بظروف
والدت ــه ،حتى تصير ّ
مكونًا لشخصيته طيلة حياته،
كذلك الجماعات واملؤسسات .والوطن والدولة نموذج
عــن ه ــذه .ولـبـنــان الــدولــة وال ــوط ــنُ ،ول ــد بــأيــدي قــابــات
قانونيات دوليات ،اسمهن القناصل .ومنذ ذلك التاريخ،
ورغم مرور قرن ونصف ،واستقاللني ،وحــروب عدة،
وع ـشــرات آالف القتلى ،ال ي ــزال أهــل السياسة عندنا
مـسـكــونــن مـهـجــوســن بــذهـنـيــة الـقـنــاصــل ،بحكمهم
َ
وتحكمهم وهــوسـهــم امل ـ َـرض ــي ب ــأن شـعــرة ال تسقط
من رأس لبنان أو لبناني ،إال بعلم أصحاب السعادة
وأمرهم.
منذ  215يومًا لبنان بال رئيس .ألن اتفاقًا لبنانيًا ـ ـ
لبنانيًا على ذلك لم يتم .صحيح أن ظروفًا سابقة كانت
ترجح عوامل خارجية في فرض الرئيس .منذ عشيقة
دي مارتيل التي كانت تأتي برؤساء االنتداب الفرنسي،
إلــى العشق الـســوري ـ ـ القطري الـعــذري الـعــابــر ،الــذي
جاءنا بآخر رؤساء االنتداب األممي سنة  .2008لكن
ّ
استجدت :سوريا منهمكة في حربها.
معادالت أخرى
ما يسمى أنظمة عربية غارقة بني أحقادها والتخلف
وانـســداد سبل الوصول إلــى بيروت .أوروبــا باتت بال
صوت حي أو صاخب ،كما قال عنها البابا فرنسيس.
روسيا مهتمة ،غير أنها لم تمتلك بعد وسائل التأثير
والحسم .واشنطن ال تــزال فاعلة ،لكنها غير مهتمة،
أو عـلــى األقـ ــل ل ــم تـجــد مـصـلـحــة لـهــا ف ــي االسـتـثـمــار
السياسي في ملف االستحقاق اللبناني ،بما ّ
يؤمن لها
معادلة «كلفة – عائد» إيجابية ملصالحها .فهي تقدر
على فــرض رئيس اآلن .لكن ذلــك يفترض أن تضغط
على الــريــاض .ولـكــي تضغط على أولـيـغــارشـيــي تلك
العائلة ،قــد يكون عليها فــي املقابل أن تعطيهم ثمنًا
في سوريا .لكنها في سوريا غير مضطرة لتغيير أي
حرف في مستنقع االستنزاف الشامل القائم .وبالتالي
بني حساب «انخراط» أميركي في إنجاز االستحقاق
الرئاسي اللبناني ،وبني حساب ترك األمور مضبوطة
بهذا الشكل املريح واملربح ،اختارت واشنطن بال تردد
االحتمال الثاني.

ــريًا ـ ـ ميقاتيًا
بطلبهم ذلــك مباشرة أو بالواسطة.
وأبــرز هؤالء الرئيس فؤاد السنيورة
والوزير أشرف ريفي والنائبان جمال
ال ـ ـجـ ــراح وأحـ ـم ــد ف ـت ـف ــت ،وال ـن ــائ ـب ــان
الـ ـس ــابـ ـق ــان ب ــاس ــم ال ـس ـب ــع وغ ـط ــاس
خ ـ ـ ـ ـ ــوري ،لـ ـك ــن الـ ــرئ ـ ـيـ ــس الـ ـح ــري ــري
استبعدهم جميعًا ،واخ ـتــار الفريق
املناسب».
لـ ـك ــن أال ت ـخ ـش ــى ق ـ ـيـ ــادة الـ ـتـ ـي ــار أن
يـنـعـكــس ق ـبــول ـهــا الـ ـح ــوار م ــع حــزب
ً
استياء منها في الشارع ّ
السني
الله
وان ـف ـضــاضــا ع ـن ـهــا ،ب ـعــد رف ــع سقف
خ ـطــاب ـهــا ال ـس ـيــاســي وم ــواق ـف ـه ــا في
السابق ،قبل أن تتراجع عنها اخيرًا
بال أي تبرير واضح ومقنع؟
تـ ـب ــدي امل ـ ـصـ ــادر ارتـ ـي ــاحـ ـه ــا إل ـ ــى أن

لم يبق للبنانيني من أجل إنجاز رئاستهم إال اللبنانيني
أنفسهم .لكن مــن يجعلهم يـصـ ّـدقــون ذلــك .مــن يقدر
على إقناعهم بــأن كــل الـخــارج بــن العاجز واملتنصل
وغير املعني .ويستمر الردح في املواقف والتحليالت:
يــذهــب مــوفــد فــرنـســي إل ــى ط ـه ــران ،م ــن أج ــل صــرف
اس ـت ـع ــراض خ ــارج ــي ف ــي س ــوق اس ـت ـطــاعــات ال ــرأي
الفرنسية الداخليىة ال غير ،فتطلع على بيروت نبوءات
«صفقة بني باريس وطهران» .يأتي الريجاني ليعلن أن
الرئاسة شأن داخلي ،فتعلو الهمسات بأن نفيه تأكيد
لحصول الطبخة! على الخط الروسي جاء بوغدانوف
مستمعًا رئاسيًا ال غير .لم يقل كلمة واحــدة .استمع
ّ ً
مطوال .قبل أن يعلق
حول االستحقاق إلى ميشال عون
بكلمة :معك حق مئة في املئة .فحمل منه كتبه ورسائله
ح ــول ال ـطــائــف واالس ـت ـح ـقــاق ورؤي ـ ــة حـمــايــة االث ـنــن،
وذه ــب .ســأل حسن نصرالله عــن املــوضــوع ،فـقــال له
إنه في الرابية.ارتاح مجددًا وسافر .ورغم ذلك ،خرجت
ّ
املخيالت العجيبة :إنهم يمهدون لشيء ما.
فــي الـقــاهــرة ح ــاول أكـثــر مــن زائ ــر وو ّس ـيــط .فسمعوا
بــوضــوح أن زم ــن عـمــر سـلـيـمــان قــد ولـ ــى .أفـهـمــوا أن
م ـحــاولــة ج ــس نـبــض حـصـلــت ب ــن ال ـقــاهــرة وك ــل من
باريس وطهران ،فجاء الجواب كما كالم حسني خليل
الصريح .في الفاتيكان ،استقالة كاملة من املوضوع
الرئاسي وحتى اللبناني .أسبابه معقدة وحساسة.
أقلها تباين في وجهات النظر ـ ـ بــدأ يالمس القطيعة
ـ ـ بــن الـقــاصــد الــرســولــي وبـكــركــي مــن جـهــة ،كما بني
مرجعية القاصد في أمانة سر الدولة في رومــا ،وبني
مرجعية بكركي هناك لدى مجمع الكنائس الشرقية.
هذا قبل أن يحصل التغيير اآلن في الكوريا الرومانية،
بما عـ ّـمــق شلل الفاتيكان لبنانيًا أكـثــر فأكثر  ...وال
مزيد من التفاصيل اآلن.
وحده دايفيد هايل يصارح اللبنانيني هذه األيام .يقول
لهم إن اللعبة داخلية .يسألهم عن مقترحات ،عن أي
جديد قد يحرك امل ــأزق .ألنهم وحدهم من يقدر على
ذلك .فال يصدقونه .بل يستمرون في حشوه بالوالئم
ً
التي يقتصد هو فيها حتى الحمية ،بــدال من األفكار
التي يقتصدون هم فيها حتى اإلفالس.
قبل أيــام ،يبدو أن ثمة من اقتنع بني بكركي ومعراب
بأن الوضع هو ما هو عليه .وبأنه ال مناص من املبادرة
ً
ذاتيًا ،ومسيحيًا أوال .هكذا صارت زيــارة جعجع إلى
الــراب ـيــة ،عـلــى ق ــاب ســؤالــن وبـضـعــة أجــوبــة تمهيدية.
وصـ ــارت دعـ ــوة بـكــركــي إل ــى مـيـشــال ع ــون لحضور
قداس امليالد ،في غياب رئيس للجمهورية ،بابًا للحوار
ً
الداخلي ،ومــدخــا حتميًا لحل لبناني بامتياز .اليوم
ع ــون ف ــي ب ـكــركــي ،ف ــي صـ ــورة رئ ـي ــس ،ول ــو م ــن دون
بروتوكوالت رئاسة .وبعد أيام ـ ـ قد تطول بضعة أيام
أخرى ـ ـ جعجع في الرابية في صورة الشريك الحليف
املتصالح مع ربع قرن من الفوضى املدمرة .إنها بداية
ال ـحــل ،إال إذا اسـتـفــاقــت م ـجــددًا ذهـنـيــة الـقـنــاصــل ،أو
مؤامراتهم.

ميقاتي :المستقبل
يحلل لنفسه ما
ّ
يحرمه على غيره
(هيثم الموسوي)

«قاعدتنا الشعبية لن تتراجع ،وإذا
تراجعت فــإن باإلمكان استعادتها»،
ض ــارب ــة امل ـثــل بـمــا حـصــل ع ــام 2008
ب ـع ــد أح ـ ـ ـ ــداث  7أي ـ ـ ـ ــار« ،عـ ـن ــدم ــا ظــن
ال ـب ـعــض أن ت ـي ــار املـسـتـقـبــل انـتـهــى،
أتــت االنتخابات النيابية عــام 2009
لتثبت أن األكثرية الشعبية والنيابية
ّ
السنية ال تزال عندنا».
غير أن معارضني لتيار املستقبل في
طرابلس ،معظمهم ّ
مقرب من ميقاتي،
يلفتون إلى أن تيار املستقبل «يخسر
بــالـنـقــاط ال بــالـضــربــة الـقــاضـيــة ،وأن
خ ـ ـسـ ــارة كـ ـه ــذه ال ي ـت ـض ــح حـجـمـهــا
إال بـ ـم ــرور الـ ــوقـ ــت» ،الف ـت ــن الـ ــى أن
«قيادة التيار تحلل لنفسها اليوم ما
حرمته على آخرين ،لجهة انفتاحها

وحوارها مع حزب الله تحديدًا ،وهي
تواجه أزمة فعلية مع شارعها لتبرير
ّ
التحول الجذري الــذي قامت به،
هــذا
وإلق ـن ــاع جـمـهــورهــا بــه بـعــدمــا ذهــب
ه ـ ــذا ال ـج ـم ـه ــور ب ـع ـي ـدًا فـ ــي م ــواق ـف ــه
املتطرفة».
وت ــوق ــف م ـع ــارض ــو امل ـس ـت ـق ـبــل عـنــد
مــوقــف ميقاتي مــن ال ـحــوار ،إذ غـ ّـرد
األخـ ـ ـي ـ ــر عـ ـل ــى حـ ـس ــاب ــه ف ـ ــي م ــوق ــع
«ت ــوي ـت ــر» م ـس ــاء أول م ــن أمـ ــس أنــه
«ك ــان م ــن األجـ ــدى ب ــدء ه ــذا ال ـحـ ّـوار
قـ ـب ــل  3س ـ ـن ـ ــوات ،إذ كـ ـ ــان قـ ــد وفـ ــر
ع ـلــى ال ـل ـب ـنــان ـيــن ره ــان ــات خــاطـئــة
ومغامرات عبثية» .غير أن منتقدين
لـ ـتـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل ومـ ـيـ ـق ــات ــي م ـعــا
يأخذون على األخير أنه «لم يقم بأي

شيء عملي إلثبات أنه يسعى ّ
جديًا
إلن ـشــاء ثـنــائـيــة سـنـيــة فــي مــواجـهــة
تيار املستقبل ،سوى رفعه من سقف
خـطــابــه الـسـيــاســي ،ال ــذي تــأخــر في
إطــاقــه بمثل هــذا الــزخــم ،وأن ــه كان
يجدر به أن يتخذ هذه املواقف قبل
 3سـنــوات على األقــل ليؤتي ثماره،
عندما كان في السلطة».
ّ
من جهتها ،تؤكد مصادر مقربة من
مـيـقــاتــي أن ــه «يـسـتـعــد فـعـلـيــا للقيام
ب ـت ـح ــرك ــات وخـ ـ ـط ـ ــوات ع ـم ـل ـيــة عـلــى
األرض في هذا املجال ،لكنه لن يتخذ
أي قـ ــرار حــال ـيــا ،ف ــي ان ـت ـظــار انـتـهــاء
جـلـســات ال ـحــوار بــن تـيــار املستقبل
وح ـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه ،بـ ـن ــاء ع ـل ــى ح ـس ــاب ــات
ومعطيات خاصة لديه».
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منـبر

سياسة

األطياف والخالدون
تتكرر كلمة اطـيــاف ،بالتنكير والتعريف،
بكثرة على ألسنة االعالميني والسياسيني
وبعض العامة في املقروء واملسموع واملرئي
م ــن وس ــائ ــل االت ـص ــال وال ـت ــواص ــل .وأذك ــر
انني سمعتها الول مرة ،ومنذ سنوات ،وأنا
اشــاهــد التلفاز مــن لسان احــدى السيدات
النائبات في مجلس الـنــواب اللبناني وهي
ت ـل ـقــي ك ـل ـمــة ف ــي ال ـس ـي ــاس ــة .وف ـه ـمــت مــن
س ـيــاق كــامـهــا ان ـهــا عـنــت ف ــي م ــا عـنــت بـ
«االط ـيــاف» الـقــادة والسياسيني وأصحاب
القرار والزعماء وهلم جرا من هذا القبيل.
وكوني اعرف معنى الكلمة ،لم اخف آنذاك
استغرابي لوقوع السيدة في الخطأ وعدم
صوابية استعمال هــذه اللفظة فــي املعنى
املـقـصــود .وبـمــا انـنــي بــاحــث دائ ــم ومتعلم
دائم ما دامت الحياة وما دامت القدرة على
التعلم ،وبما ان ما من معرفة كاملة ،رحت

افتش عما فاتني مــن املعرفة .فــوجــدت ان
«الطيف» من طاف يطيف طيفا الخيال ،اي
ج ــاء فــي ال ـنــوم .وه ــو املـعـنــى ال ــذي اجمعت
عليه الـقــوامـيــس واملـعــاجــم .اال ان بعضها
اضـ ــاف مـعـنـيــي ال ـج ـنــون وال ـغ ـض ــب .وفــي

وداعة كبار رحلوا
تجب من أغرقوا
مؤخرًا ّ
الوطن في وحول
التخلف
الطبيعة والفيزياء :هو قــوس قــزح وألــوانــه.
وقيل :طيف من الشيطان كقولهم :ملم من
الشيطان ،واذا ّ
مسهم طيف من الشيطان،
وط ــائــف م ــن ال ـش ـي ـطــان ،وكـلـهــا فــي معنى
واح ــد .ومــن الكلمات ذات الصلة :الطياف،

الطوائف
َجولة في وطن أمراء ّ
ُّ
َ
ُ
عربتك
تلتهم
تتجول فــي هــذا الــوطــن...
...
طرقاته ،من جنوبه إلى شماله....وفي رحلة
ت ـجـ ّـولـ َـك ه ــذه ،ت ـحــزن ،تـسـتـقـ ُّـر فــي جــوفـ َـك
ً
الخيبة ،وقليال ما تبتسم...
ّ
الش ُ
وارع من
جنوبًا ،كما في غيره ،ال تخلو
لسياسيني يـجـ ُ
ّ
ـوز تحنيطهم أحياء
صــور
ّ
ّ
لفرط ما مرت عليهم عقود زمنية لم نلتمس
لهم فيها ّأيــة ّنية فــي اعـتــزال الـكــرسـ ّـي! ...
وصور لشهداء كثر ،كان يمكن لتخليدهم
ّ
ّ
أن يــت ـخــذ م ــن الـ ــذاكـ ــرة ال ـج ـمــاعـ ّـيــة الــوفـ ّـيــة
ّ
مسرحًا له ،دون الشوارع!...
َ
تــ ُ
ـروح ت ـب ـحـ ُـث ع ــن ش ـ ــوارع ال لـ ــون ل ـهــا ،ال
بحثك الـ ّـســاذج ســوى خيبتكَ
َ
َ
ينتشلك من
في اإليجاد...
ُ
َ
يغريك بالبقاء،
وجنوبًا أيضًا ،عبق األرض
صـخـ ٌ
ـور صــامــدة كأهلها ،كمقاوميها من
ّ
ّ
شيوعيني وقــومــيــن ومـحــرومــن ومــن أتى
بعدهم مــن بــواســل فــي املـقــاومــة الـ ّـصـفــراء،
حـ ـ ّـرروا األرض – جميعهم  -مــن طغيان
جبان...
ٌ
ُ
ّ
ُ
تهبط إلى صــور ،سيدة البحار ،تستنشق
ُ
هـنــاك عطر الـحــرف املـســافــر مــع قــدمــوس.
ت ـس ـت ـح ـضـ ُـر ت ــاري ــخ امل ــاض ــي ال ـغ ــاب ــر ،فــي
ُ
ُ
تشعر بانشراح ناعم ،تقف
شريط عابر،
ُّ
َ
عـنــد امل ـي ـنــاء ،تـتـســلــل إل ــى ح ــواس ــك رائـحــة
الـ ّـصـيــاديــن املــاطــرة شــرفــا وطـهـرًا ،املــراكـ ُـب
َ
أمامك فرحة رغم ّ
تكسر املوج والعواصف
عند أطــرافـهــا .تــرمــي بنظرك إلــى شرفات
ُ
تبتسم لشعراء جالسني ينسجون
املنازل،
َ
ّ
ّ
قصائد في صور ...في الحب ...في السالم.
ّ
املسيحيني .ال
من امليناء تدخل إلــى حــارة
ّ
تـشـعــر بــانـقـبــاض رغ ــم ضـيــق األزقـ ـ ــة ،بل
يعلو وجهك ٌ
مزار ّ
فرح عميق .هنا ٌ
للس ّيدة
ُ
تقترب لتشعل فيه شمعة ،دون أن
العذراء،

مطرانية ّ
ّ
تنظر إلى بطاقة ّ
َ
توز ُع
هويتك .هنا
ّ
تعايشًا دافئًا ومحبة صافية.هنا مدرسة
لــراهـبــات م ــار يــوســف ،ت ـقــاوم ثـلــوج العمر
عـلــى رأس ـهــا بـمــزيــد مــن تضحية وعـطــاء.
زبد البحر وصخرهّ ،
تجاور َ
ُ
تقد ُم
مقاه
هنا ٍ
ّ
ّ
الشاي والخمر معًا ...بحسب الطلب.
ّ
ُّ
ت ـظ ــل ت ـم ـشــي ف ــي األزقـ ـ ـ ــة ،ت ـقــابــل أج ــان ـ َـب
ّ
حجرية متواضعة ،تراهم
يقطنون فنادق
مغتبطني وهم ّ
ينقبون في هذه املدينة عماّ
قرأوه في كتب الحضارات واآلثار...

من الجنوب
الى الشمال كثير من
الخيبة وقليل من
التبسم
ّ
ّ
ت ـصـ ُّـر أن تـمـضــي لـيـلـتــك ف ــي ص ــور حــتــى
تعرف توقيت نــومـهــا ...وإذ بالفجر يطلع
ّ
ع ـل ـيـ َـك وأن ـ ـ َـت ل ــم تـ ـن ــم ...ألنـ ـه ــا ،ت ـلــك األن ـثــى
ّ
ّ
الحجرية ،صور ،لم تسمح َلك بالنوم ،هكذا
ّ
تـسـتـقـبــل ص ــور زائ ــري ـه ــا ،ه ـكــذا تعلمهم
أن يــدمـنــوا عـلــى األرق ،بـمــزيــد مــن ّ
السهر
ّ
والشعر!
ال يمكنك أن تزور صور ،دون أن ّ
يعن على
ّ
بــالــك أن تـبـكــي وأنـ ـ َـت تـفــكــر بـمــن أق ــام في
ّ
صور ليزرع فيها خميرة التعايش ...نعم!
مــوســى الـ ّـصــدر يـعـ ّـن عـلــى بــالــك ،هــو الــذي
عـشـقـتــه ص ــور ،بـكـنــائـسـهــا ومـســاجــدهــا.
ف ــي لـحـظــة اإلس ـت ــذك ــار هـ ــذه ،تـ ــروح تـهــذي
كطفل متمتمًا :العجينة التي صنعتها في
صور ساكبًا فيها خميرة ّ
الحب ،بيدين من
سالم ،صارت خبزًا طازجًا يتوافد لقضمه

اي سواد الليل .ومن املعاني املضافة ايضا:
الغراب.
واذا جمعنا هذه املعاني في حقل مفهومي
واحـ ــد وج ــدن ــا :ال ـخ ـيــال وال ــوه ــم وال ـس ــراب
والـ ـجـ ـن ــون واملـ ـ ـ ّـس وامل ـس ـم ـس ــة وال ـت ـخ ـبــط
واالخ ـ ـ ـتـ ـ ــاط والـ ـلـ ـي ــل وال ـ ـ ـسـ ـ ــواد وال ـع ـت ـم ــة
والضياع والغراب والنعيق...
وال حاجة الــى االضــافــة ،فقد وضــح املعنى
واكتملت اللوحة وما انت امامها اال مبتسما،
ال بل ضاحكًا ومستغرقًا في الضحك ،كما
كانت حالي عندما سمعت الكلمة.
واذا ك ــان ال ـضــد يـظـهــره ال ـض ــد ،كـمــا جــاء
في قصيدة ابــن نباتة املـصــري« :صــدودك
يا ملياء عني وال البعد» ،فانني ارى امامي
ً
حقال مفهوميًا آخر ولوحة اخرى رسمها
كـبــار تـتــالــوا مــؤخــرا فــي الــرحـيــل بالجسد
عــن الــوطــن ،واذ بــي اج ــد :ال ــوداع ــة واألن ــس

ّ
جائع إلى العيش مع اآلخر.
كل
ٍ
ُ
نفس َك َ
َ
ّثم تتساءل ُ
هذيانك:
وأنت تستأنف
مل ـ ـ ــاذا ي ـغ ـ ّـي ـب ــون اإلع ـ ـت ـ ــدال ويـ ـبـ ـق ــون عـلــى
ّ
التطرف؟!
ّ
ت ـغ ــادر ص ــور مــتـجـهــا إل ــى ص ـي ــدا ،وري ـثــة
ص ـي ــدون الـفـيـنـيـقـ ّـيــة ،ص ـلــة ال ــوص ــل ،بيت
ّ
تتأثر َ
وأنت تسترجع طفولتك فيها.
العلم...
َ
أبرز ما رسخ منها فيك مدارسها العريقة
وم ــا سـكـبـتــه ف ـيـ َـك م ــن م ـع ــارف وط ـم ــوح...
ّ
تبتسم! تفتخر بصيدا فــي هــذه اللحظة،
كيف كــانــت مــدارسـهــا وال ت ــزال تستقطب
أب ـن ــاءه ــا وأبـ ـن ــاء قـ ــرى ال ـج ـن ــوب املـ ـج ــاورة
وت ـخ ـ ّـرج خ ـيــرة طــاب ـهــا .تـسـتـيـقــظ صـيــدا
بــاكـرًا ،حريصة على تجارتها ،سوقها ال
ّ
ّ
بالتسوق فيها ،تتجاهل
تهدأ ،ال تستمتع إال
سوق قريتك لتمضي إليها طوعًا...
ّ
لكنها مدينة تنام باكرًا .تحتار ماذا تفعل
ف ـي ـهــا مـ ـس ـ ًـاء .ت ـح ـتــار ك ـيــف تــوق ـظ ـهــا من
نومها ...صيدا ال تهوى ّ
السهر كصور...
صيدا طفلة تنام وتصحو باكرًا.
ـاحــكَ
تــدخــل إل ــى ســوق ـهــا ال ـق ــدي ـم ــة ...يـجـتـ ُ
ّ
إحـسـ ٌ
ـاس بالتداعي ،بالخيبة ،وأنـ َـت تقارن
بـيـنـهــا وب ــن س ــوق جـبـيــل ،جـبـيــل األم ـيــرة
ال ـ ّـنــاب ـض ــة ب ــال ـح ـي ــاة! ج ــدران ـه ــا ال ـح ـجـ ّ
ـريــة
القديمة تبدو مريضة ،واهنة ،تستنجد يدًا
ّ
تمسح عنها خـيــوط ال ــش ـح ــوب ...مؤسف
ّ
تتحول هذه ّ
السوق القديمة إلى أحزمة
أن
ب ـ ــؤس ،م ــؤس ــف أن ي ـغ ــادره ــا أه ـل ـه ــا ،وأن
َ
يخفت فيها
يقطنها غــربــاء ...مــؤســف أن
صوت املوسيقى.
ت ـغ ــادر امل ـك ــان .تــرســل ب ـصــرك إل ــى بعيد.
ت ــرت ـس ــم فـ ـك ــرة ف ــي ب ــال ــك «صـ ـي ــدا عــريــن
املـ ـق ــاوم ــة» ...تـبـتـســم م ــن ج ــدي ــد! تــأبــى أن
ت ـت ـنــاســى ك ـيــف دح ـ ــرت ص ـي ــدا اإلح ـت ــال

والـ ـصـ ـب ــاح والـ ـ ـن ـ ــور والـ ـشـ ـم ــس وت ـغ ــري ــدة
ال ـش ـحــرور والـضـحـكــة وال ـف ــرح وال ـس ـعــادة
والعقل واملجد ان حكى والصوت الصارخ
في الكلمة والتاريخ.
أول ـئــك ،ع ــدا القليل منهم ألن فــي التعميم
ّ
ب ـع ــض إثـ ـ ــم ،جـ ـ ـ ــاؤوا م ـن ـس ــلــن ف ــي ال ـل ـيــل
بالجنون والغضب فأنزلوا الوطن السواد
وال ـع ـت ـم ــة والـ ـضـ ـي ــاع واملـ ـ ـس ـ ــس ،ون ـع ـق ــوا
ّ
فانحطوا به وأغــرقــوه في وحــول التخلف.
وهؤالء ،أتوا في الفجر والشروق والضياء
فــرفـعــوا الــوطــن حتى صــار «قطعة سما»
بعبقريتهم وفنهم وموهبتهم .أولـئــك في
االرض فانون منسيون ،وهؤالء في العلى
أخيار خالدون.
فيا سيدتي الكريمة ،لقد أصبت من حيث ال
تدرين ،ورب خطأ أصاب.
د .ميالد متى

ّ
ّ
اإلســرائـيـلــي وقــاومــت حــتــى ال ــن ــزف .غيمة
س ــوداء تمطر َ
عليك وجـعــا ُم ـ ّـرًا وأن ـ َـت ّ
تمر
في عبرا وفي بالك شهداء للجيش سقطوا
برخص منذ عام ّ
ونيف .تجمد في مكانك،
تحزن ...تصرخ نفسك :ال َ
تنس ،في صيدا
ّ
خط اعتدالُ ...
تعود لتبتسم.
ّ
ّ
تتوجه إلى الضاحية .تراها
تغادر املدينة.
ّ
لونًا واحدًا ،تغادر على عجل ،تحب ناسها
ّ
ّ
ّ
وعزتهم ،لكن َك تبغض اللون الواحد .يخنقك
ّ
اللون الواحد .تغادر...
تـ ــزور بـ ـي ــروت...وس ــط املــدي ـنــة يـخـفــق في
ّ
اختراق روحك ...يكاد كل ما فيه يخلو من
ّ
ُ
أصحابها
روح ...تحزن على محال أجبر
قـسـرًا عـلــى اإلق ـفــال...ت ـحــزن عـلــى فقير ال
يجد له في ذاك املـكــان ،مكانًا .تحزن على
ّ
ذلك ّ
الصمت التمثال ...تهرب إلى الحمرا...
ّ
تتنفس ّ
الصعداء ...رئة بيروت حمراؤها .ال
ّ
تصنع فيها ،وال مظاهر ،وال ُّ
تبجحُ ...
تزور
ّ
ّ
ما تبقى من مسارحها ،تصادف مثقفني
ك ـث ـرًا ،ل ـي ـســوا ف ــارغ ــن ،ت ـت ـض ــاءل غــربـتــك
في الــوطــن ...في الحمرا ،تتداخل األل ــوان...
فتبتسم...
ً
ُ
َ
تـسـتــأنــف رحـلـتــك شـ ـم ــاال...وأن ــت تقترب
ُ
من طرابلس تخاف القنص ...تــرى أعالمًا
س ــوداء على إحــدى شــرفــاتـهــا ...تـخــاف!...
ّ
عسكريًا ،توشوش في
تصادف بـجــوارك
ُ
َ
َ
بذلتك ،أخاف عليك منهم...
أذنه «إخلع
ُ
وأنـ ـ َـت تـقـتــرب مــن طــراب ـلــس ،مــديـنــة الـعـلــم،
ّ
ّ
عصب الــتـجــارة ،حديقة الــتـنـ ّـوع ...تخاف...
صارت مدينة ّالرصاص!
ٌ ّ
ت ـغــادر وف ــي عـيـنـيــك دمـ ــوع م ـعــل ـقــة ...وفــي
ع ـي ـن ـيــك أل ـ ــف حـ ـس ــرة وح ـ ـ ـسـ ـ ــرة ،...ت ـعــود
َ
أدراجك خائبًا.
دانا تقي َجوهر
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هل يقفل مسلخ بيروت نهائيًا؟
أكثر من شهر
مضى على قرار
المباشرة بأعمال التأهيل
الضرورية لمسلخ
بيروت المؤقت .ال يزال
مقفال ،حتى
المسلخ
ً
اليوم ،أمام القصابين
بحجة عدم االنتهاء
من أعمال الترميم.
تؤكد محافظة بلدية
بيروت استمرار األعمال
يتخوف
«بهدوء» ،فيما ّ
بعض المراقبين من
«المماطلةالمتعمدة
لعدم إعادة فتح
المسلخ»

هديل فرفور
ف ــي  ،2014/11/18أص ـ ــدر مـحــافــظ
بلدية بـيــروت القاضي زيــاد شبيب
ق ــرارًا يقضي بــإقـفــال مسلخ بيروت
املؤقت ،الى حني االنتهاء من أعمال
تكلف
الـتــأهـيــل وال ـتــرم ـيــم ،عـلــى أن ّ
مـصـلـحـتــا ال ـه ـنــدســة وامل ـس ــال ــخ في
البلدية اقـتــراح مــواقــع بديلة إلقامة
مسلخ حديث.
حينها ،أكــد رئيس نقابة القصابني
وتـ ـج ــار املـ ــواشـ ــي مـ ـع ــروف ب ـك ــداش
أنـ ـ ــه «خ ـ ـ ــال عـ ـش ــرة أي ـ ـ ــام س ـي ـع ــاود
القصابون أعمالهم» .حتى اللحظة،
مقفال أمام القصابني
ال يزال املسلخ
ً
ب ـح ـجــة «عـ ـ ــدم االنـ ـتـ ـه ــاء م ــن أع ـم ــال
التأهيل».
ي ـق ــول ب ـك ــداش إن «أعـ ـم ــال الـتــأهـيــل
تـ ـج ــرى وفـ ـ ــق األصـ ـ ـ ــول الـ ـض ــروري ــة
ل ـل ـح ـف ــاظ عـ ـل ــى الـ ـس ــام ــة ال ـب ـي ـئ ـيــة
والـصـحـيــة ،وبــالـتــالــي مــن الطبيعي
أن تـسـتـغــرق وق ـت ــا» ،الف ـتــا ال ــى «أنــه
خ ـ ـ ــال شـ ـه ــر واح ـ ـ ـ ــد سـ ـيـ ـع ــاد ف ـتــح
امل ـس ـلــخ» .ك ــام ب ـك ــداش ي ـتــوافــق مع

مــا تقوله مـصــادر فــي بلدية بيروت
الفتة
عن «استمرار أعمال التأهيل»،
ً
الــى أن «النقاش في املجلس البلدي
يـ ـ ــدور ح ـ ــول ض ـ ـ ــرورة االنـ ـتـ ـه ــاء مــن
هــذا الترميم وفتح املسلخ الــى حني
االن ـت ـهــاء م ــن دراسـ ــة خـطــة واضـحــة
ح ــول إن ـش ــاء مـسـلــخ ح ــدي ــث ،تجنبًا
التخاذ قرارات سريعة».
ه ــذا ال ـكــام تنفيه بـعــض املعطيات
ال ـت ــي ت ــؤك ــد ن ــوع ــا م ــن «ال ـت ـقــاعــس»
الـ ـ ــذي يـ ـج ــري ف ــي أعـ ـم ــال ال ـتــأه ـيــل.
تــؤكــد م ـص ــادر م ــن امل ـس ـلــخ ،بـخــاف
ما يقال عن استمرار أعمال التأهيل
بشكل فعال ،أن األعمال التي تجرى
في املسلخ «ليست باملستوى املعلن
ع ـنــه» .وتـضـيــف» إن تــأهـيــل املسلخ
وت ــرم ـي ـم ــه ل ـل ـح ـف ــاظ ع ـل ــى ال ـســامــة
العامة ال يتمان بهذه الطريقة».
هاجم النائب وليد جنبالط ،أمــس،
«امل ـ ـشـ ــرفـ ــن عـ ـل ــى م ـس ـل ــخ ب ـ ـيـ ــروت»
قائال »:الخبث كل الخبث في الذين
ً
ي ـش ــرف ــون ع ـل ــى م ـس ـلــخ بـ ـي ــروت مــن
محافظ ومــا يسمى بلدية بـيــروت».
وفــي تصريح جنبالط اتـهــام مبطن

ل ـل ـم ـع ـن ـيــن فـ ــي ال ـب ـل ــدي ــة ب ــاإله ـم ــال
املتعمد مللف املسلخ.
ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــر ذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــره أن األع ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــاء
«امل ـس ـي ـح ـيــن» ف ــي امل ـج ـلــس الـبـلــدي
كانوا قد هددوا بتقديم استقاالتهم
ف ــي حـ ــال إع ـ ـ ــادة ف ـت ــح امل ـس ـل ــخ بـعــد
انـتـهــاء مــدة الـتــأهـيــل ،إال أن شبيب

األعضاء «المسيحيون»
في المجلس البلدي كانوا قد
هددوا بتقديم استقاالتهم
ت ــدخ ــل ح ـي ـن ـهــا إلرض ــائ ـه ــم حـفــاظــا
عـ ـل ــى «مـ ـيـ ـث ــاقـ ـي ــة» بـ ـل ــدي ــة بـ ـي ــروت.
حـيـنـهــا ،عـ ّـبــر أح ــد أع ـضــاء املجلس
البلدي عــن أن رفضهم إلع ــادة فتح
املـ ـسـ ـل ــخ ي ـ ـعـ ــود الـ ـ ـ ــى خ ــوفـ ـه ــم مــن
«تمديد إقامته»
( http://www.al-akhbar.com/
 .)220346/nodeذل ـ ـ ـ ــك أن ث ـم ــة
م ـعــارضــة ش ــدي ــدة م ــن قـبـلـهــم حــول

إق ــام ــة املـسـلــخ ال ـحــديــث ف ــي مــوقـعــه
ال ـح ــال ــي ،وه ــو ال ـس ـبــب نـفـســه ال ــذي
دفعهم خالل السنوات املاضية الى
تأخير قــرار الـتــأهـيــلhttps://www.
.)218931/al-akhbar.com/node
نـ ـج ــح ه ـ ـ ـ ــؤالء ،عـ ـل ــى مـ ــر الـ ـسـ ـن ــوات
املنصرمة ،في تأخير قرار التأهيل،
وه ــو الـ ــذي أدى ال ــى ت ــده ــور حــالــة
امل ـس ـلــخ وت ـفــاقــم تــداع ـيــاتــه البيئية
وال ـ ـص ـ ـح ـ ـيـ ــة ،األمـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـط ــرح
ـاؤال ح ــول ق ــدرة ه ــذه املـعــارضــة
ت ـس ـ ً
«الشرسة» على الحؤول دون إعادة
فتحه ثــانـيــة .ذلــك أن إقـفــالــه املؤقت
قــد يـكــون «فــرصــة» لهم لتحقيق ما
أرادوه وما «جهدوا» لتحقيقه خالل
الفترات السابقة.
مـ ـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـت ـ ـه ـ ــا ،رفـ ـ ـ ـض ـ ـ ــت مـ ـ ـص ـ ــادر
امل ـح ــاف ـظ ــة ال ـت ـع ـل ـيــق ع ـل ــى تـصــريــح
ج ـن ـب ــاط ،م ــؤك ــدة اس ـت ـم ــرار أع ـمــال
التأهيل والـتــرمـيــم «ب ـهــدوء» ،الفتة
الى «أن قرار إنشاء املسلخ الحديث
الـ ــدائـ ــم ي ـت ـط ـلــب ق ـ ـ ــرارًا مـ ــن مـجـلــس
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،وال ي ـق ـت ـص ــر عـ ـل ــى قـ ــرار
البلدية واملحافظة فقط».

تؤكد المحافظة
استمرار أعمال
التأهيل «بهدوء»
(مروان طحطح)

تقرير

«زريبة» المطار إلى القضاء
إيفا الشوفي
يـبــدو أن «فضيحة» امل ــواد الفاسدة
في عنابر الشحن وبرادات التخزين
ف ــي م ـطــار رف ـيــق ال ـحــريــري ال ــدول ــي،
ال ـتــي كشفها وزي ــر الـصـحــة الـعــامــة
وائـ ــل أب ــوف ــاع ــور ،أول م ــن أمـ ــس ،لن
تمر عــرضــا ،إنما ستالحق قضائيًا
بشكل جدي ،وفق ما أعلن أبوفاعور.
لم يعد التشهير وحــده يساعد هذه
ال ـح ـم ـلــة ع ـلــى االسـ ـتـ ـم ــرار ،فـبـعــدمــا
تأكد أبوفاعور من أن إعــان أسماء
املخالفني في اإلعالم أثبت أنه السالح
األفضل ،أصبح من الواجب االنتقال
إلــى مرحلة املحاسبة واملالحقة كي
تثبت الحملة فعاليتها .فأحيل ملف
امل ـخ ــال ـف ــات ف ــي املـ ـط ــار الـ ــى الـنـيــابــة
ال ـعــامــة الـتـمـيـيــزيــة وبـ ــدأ سـيـنــاريــو
تـ ـ ـق ـ ــاذف امل ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــات ب ـ ــن وزارة
امل ــال ،الـتــي تـقــول إن املسؤولية تقع
على شــركــة الـشــرق األوس ــط لخدمة
املـ ـ ـط ـ ــارات «مـ ـ ـي ـ ــز» ،والـ ـش ــرك ــة ال ـتــي
أعلن رئيس مجلس إدارتـهــا النائب

غ ــازي يــوســف عــدم مسؤوليتها عن
وذكر أبوفاعور
محتويات البراداتّ .
ب ــ»مــداه ـمــة» وزي ــر األش ـغ ــال الـعــامــة
السابق غازي العريضي للمطار منذ
سـنــوات ،معتبرًا أن اإلج ــراءات التي
اتخذت آنــذاك لم تستمر بسبب عدم
محاسبة املسؤولني .هذا األمر يدفع
أب ــوف ــاع ــور ال ــى «ال ـت ـمــســك بــالـتـ ّ
ـوجــه
ّ
ن ـح ــو ال ـق ـض ــاء م ــن أج ـ ــل وض ـ ــع حــد
لـلـتــاعــب بـصـحــة امل ــواط ـن ــن مـقــابــل
ت ــراك ــم ال ـ ـ ـثـ ـ ــروات» .وإلـ ـ ــى أن ي ـحــدد
ال ـق ـضــاء امل ـس ــؤول ـي ــات وامل ـخــال ـفــات،
ات ـ ـخـ ــذ أب ـ ــوف ـ ــاع ـ ــور ق ـ ـ ـ ــرارًا «بـ ــإغـ ــاق
م ـس ـتــودع ال ـن ـف ــاي ــات» ،أي الـ ـب ــرادات
الخمسة والثالجة التي كانت توضع
فـيـهــا الـبـضــائــع امل ـس ـت ــوردة ،وحجز
كــل الـبـضــاعــة امل ــوج ــودة فــي ب ــرادات
امل ـط ــار .وال ـب ــدي ــل اس ـت ـخ ــدام بــراديــن
لشركة  TMAجــرى الكشف عليهما
والتأكد من مطابقتهما للمواصفات،
إل ــى ح ــن تــأه ـيــل ال ـ ـبـ ــرادات املـغـلـقــة.
تسلم
وأكد أبوفاعور أن البضاعة لن ّ
ق ـبــل ف ـح ـص ـهــا ،ع ـلــى أن ي ـتــم إت ــاف

جميع املــواد غير املطابقة .فاللحوم
وتـ ـمـ ـن ــع مـ ــن ال ـ ــدخ ـ ــول ،إذ
س ـت ـت ـلــف ُ
كشف أن أكـثــر مــن  %50مــن اللحوم
ف ــي لـبـنــان م ـس ـت ــوردة ،وت ــدخ ــل غير
م ـس ـتــوف ـيــة ل ـل ـش ــروط امل ـن ــاس ـب ــة ،مــا
يطرح تساؤالت كثيرة حول اللحوم
الـتــي كــانــت تـمــر عـبــر امل ـطــار بالرغم

أحيل الملف الى النيابة
العامة التمييزية وبدأ سيناريو
تقاذف المسؤوليات
من تأكيد وزير الزراعة أكرم شهيب
س ــابـ ـق ــا أن ـ ـ ــه لـ ـي ــس ه ـ ـنـ ــاك ب ـض ــائ ــع
مستوردة غير مطابقة تمر.
أمـ ــا ف ــي م ــا ي ـت ـع ـلــق بـ ــاألدويـ ــة ال ـتــي
ُوجـ ـ ــدت ف ــي الـ ـ ـب ـ ــرادات ،وال ـل ـقــاحــات
الـتــي وضـعــت إل ــى جــانــب الـنـفــايــات،
فلقد ّ
تم الكشف عليها وفرزها ،وأكد
أب ــوف ــاع ــور أنـ ــه س ـي ـتــابــع امل ــوض ــوع
ب ــدق ــة ح ـتــى ي ـتــم ال ـتــأكــد م ــن ســامــة

األدويــة والقيام بــاإلجــراءات الالزمة
كــي ال تـعــود بـضــرر عـلــى املــواطـنــن.
ـا أال
وأب ـ ــدى خـشـيـتــه م ـمــا ظ ـهــر ،آمـ ـ ً
يـ ـك ــون هـ ـن ــاك م ــا ه ــو أفـ ـظ ــع ،م ــذك ـرًا
بوجود عدد كبير من املافيات التي
تستفيد كثيرًا من غياب الرقابة .وقد
أبلغ أبوفاعور وزير املال علي حسن
ّ
خليل قرارًا بعدم إخراج أي من املواد
املوجودة في املطار من سمك ودواء
ول ـحــوم إل ــى حــن فـحـصـهــا ،عـلــى أن
يعبر كل ما لم يلحقه الضرر.
كذلك طلب من وزير األشغال العامة
غ ــازي زعـيـتــر ات ـخــاذ كــل اإلج ـ ــراءات
امل ـط ـلــوبــة ف ــي املـ ـط ــار «ع ـل ــى أمـ ــل أن
تشكل رادعــا لكل من قــام بمخالفات
في السابق».
ووعد أبوفاعور املراقبني واملوظفني
أنــه «فــي بــدايــة الـعــام ،سيكون هناك
ت ـعــامــل مـخـتـلــف ف ــي ك ــل م ــا يتعلق
ب ــامل ـك ــاف ــآت امل ــادي ــة وإع ـ ـ ــادة تــوجـيــه
بالوقت اإلضافي» ،الفتًا الى أنه «من
ينشط فعليًا عـلــى األرض سيبقى،
أما من ال يعمل فسيرحل».
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مجتمع وإقتصاد
تحقيق ثمة طريقان ال يمكن السير فيهما في الوقت نفسه ،فإما االنسياق في ملهاة «دراسة الفقر» نفسه التي
تقودها األمم المتحدة ،أو بحث أسبابه الحقيقية الكامنة في البنى االجتماعية المحلية والنماذج االقتصادية
الريعية وارتهانها للخارج ،إلنارة درب التغيير االجتماعي والتحرر الوطني

«خطوط الفقر» ملهاة عن خطوط اإلفقار واالسـ ـ
فراس أبو مصلح
السياسات االجتماعية -االقتصادية
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ع ـ ـ ـ ـ ـ ــززت ال ـ ـ ـطـ ـ ــابـ ـ ــع الـ ــري ـ ـعـ ــي
واالحـ ـتـ ـك ــاري لــاق ـت ـصــاد الـلـبـنــانــي
وكــرســت تــركــز الـنـشــاط االقـتـصــادي
فــي العاصمة وضواحيها «أوجــدت
بـ ـيـ ـئ ــة مـ ـن ــاسـ ـب ــة ل ـ ـ ــزي ـ ـ ــادة مـ ـع ــدالت
البطالة والفقر وانخفاض مستويات
املـ ـعـ ـيـ ـش ــة ل ـل ـش ــري ـح ــة ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى مــن
املــواطـنــن» ،إذ ارتـفــع مــؤشــر أسعار
املستهلك بنسبة  %80.3بــن عامي
 2005و2013؛ وك ــان ــت وطـ ـ ــأة ه ــذا
ال ـت ـض ـخــم ال ـه ــائ ــل أكـ ـب ــر ع ـل ــى ذوي
الدخل املتدني الذين «تبقى قدرتهم
عـ ـل ــى زي ـ ـ ـ ــادة إنـ ـف ــاقـ ـه ــم أقـ ـ ــل بـكـثـيــر
مـ ــن وت ـ ـيـ ــرة ارتـ ـ ـف ـ ــاع األس ـ ـ ـعـ ـ ــار» ،مــا
ً
ينعكس «تــآكــا مـتــزايـدًا فــي الـقــدرة
الشرائية لألسر ،وبالتالي تناقصًا
فــي مـسـتــويــات اإلش ـبــاع الـتــي كانت
تحصل عليها» .كانت تلك خالصة
دراسة صادرة عن املركز االستشاري
ل ـل ــدراس ــات وال ـتــوث ـيــق ،مــوضــوعـهــا
«تطور كلفة املعيشة وخطوط الفقر
في لبنان_ للفترة  .»2013-2005لكن
الغريب أن الدراسة التي تستحضر

حوالى  %8من اللبنانيين
يعيشون تحت خط
الفقر األدنى
م ـف ـهــوم «االس ـت ـب ـع ــاد االج ـت ـمــاعــي»
الذي يبحث في العالقات الدولية (أي
عالقات التبعية) والبنى االجتماعية
املولدة للفقر عوض االكتفاء بوصف
األخير وقياسه ،تنصرف لالنشغال
ب ـت ـحــديــث ت ـق ــدي ــرات األم ـ ــم امل ـت ـحــدة
ل ـ ـ ــ«خ ـ ـ ـطـ ـ ــوط الـ ـ ـفـ ـ ـق ـ ــر» و«م ـ ـتـ ــوسـ ــط
ال ـس ـع ــرات الـ ـح ــراري ــة» ال ـت ــي يـنــالـهــا
الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي يـ ــوم ـ ـيـ ــا ،عـ ـ ـ ــوض ب ـحــث
األسباب البنيوية للظاهرة ،كنسبة
كل من الــواردات والصادرات والدين
الـعــام إلــى الناتج املحلي اإلجمالي،
وعــدالــة تــوزيــع الــدخــل فــي املجتمع،
ون ـ ـس ـ ـبـ ــة االن ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــراط فـ ـ ــي ال ـت ـع ـل ـي ــم
األسـ ـ ــاسـ ـ ــي املـ ـ ـج ـ ــان ـ ــي ،وذل ـ ـ ـ ــك وف ــق
م ـف ـهــوم «االس ـت ـب ـع ــاد االج ـت ـمــاعــي»
ال ــذي حـكـمــت ال ــدراس ــة أن ــه «ل ــم يــرق
إلــى مستوى نموذج قياسي يدرس
الـعــاقــة بــن املـتـغـيــرات» ،وأن ــه «غير
قابل للتطبيق»!
«ل ـح ــق االرتـ ـف ــاع األع ـل ــى (ف ــي مــؤشــر
أسـ ـ ـع ـ ــار املـ ـسـ ـتـ ـهـ ـل ــك) أسـ ـ ـع ـ ــار امل ـ ــواد
الـغــذائـيــة والـتـعـلـيــم بنسبة %82.19
و %65.23على التوالي ،يليها السكن
( )%60.2واالسـ ـتـ ـجـ ـم ــام وال ـت ـس ـل ـيــة

واملـ ـ ـط ـ ــاع ـ ــم ( )%44.5وال ـ ـع ـ ـنـ ــايـ ــة
الـشـخـصـيــة وس ـل ــع أخ ـ ــرى ()%44.5
وامل ـ ــاء وال ـك ـهــربــاء والـ ـغ ــاز (،)%41.6
ثـ ـ ــم امل ـ ـ ـفـ ـ ــروشـ ـ ــات وصـ ـ ـي ـ ــان ـ ــة امل ـ ـنـ ــزل
( ،)%33.96فالنقل واالتصاالت ()%22
وامللبوسات واألحذية ( ،)%16وآخرها
الـ ـصـ ـح ــة ( ،»)%14تـ ـق ــول الـ ــدراسـ ــة
مـ ـسـ ـتـ ـن ــدة ألرقـ ـ ـ ـ ــام إدارة اإلح ـ ـصـ ــاء
املركزي .تلفت الدراسة إلى أن اإلنفاق
على الـغــذاء والـسـكــن مــع مستلزماته
(أي اإلنفاق على الحاجات األساسية
ذات الـطـلــب غـيــر امل ــرن نسبيًا) «بقي
يستحوذ على القسم األكبر من نفقات
األس ــرة فــي مختلف ال ـس ـنــوات ،ال بل
ارتفع ثقلها في ميزانية األسرة بشكل
متزايد( ...وذلك) لدى كل فئات الدخل
مــن دون اسـتـثـنــاء» ،عــاكـســا «الـطــابــع
االحتكاري لألسواق املحلية» ،والذي
ً
ي ـب ـقــى «عـ ــامـ ــا ح ــاس ـم ــا فـ ــي ارتـ ـف ــاع
األسـعــار» ،إلــى جانب أثــر السياسات
امل ــالـ ـي ــة وال ـن ـق ــدي ــة وارتـ ـ ـف ـ ــاع أس ـع ــار
األراضـ ـ ـ ـ ــي (ن ـت ـي ـج ــة ضـ ـي ــق مـ ـج ــاالت
ال ـ ـتـ ــوظ ـ ـيـ ــف وانـ ـ ـ ـف ـ ـ ــات امل ـ ـضـ ــاربـ ــات
ال ـع ـقــاريــة) ،وبــالـتــالــي ارت ـف ــاع أسـعــار
سـ ــائـ ــر الـ ـسـ ـل ــع وال ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات ع ــام ــة.
ي ــاح ــظ ال ـت ـقــريــر ك ــذل ــك أن «اإلنـ ـف ــاق
على ال ـغــذاء وامل ــاء واملـحــروقــات يبلغ
ذروت ـ ـ ـ ــه فـ ــي مـ ـن ــاط ــق فـ ـقـ ـي ــرة نـسـبـيــا
كالبقاع والنبطية ولبنان الشمالي،
فيما تنخفض هــذه البنود إلــى أدنى
مستوياتها في بيروت وجبل لبنان،
لترتفع فيهما في املقابل نفقات النقل
والـتـعـلـيــم وال ـص ـح ــة» ،بـشـكــل يـظـ ّـهــر
أثــر ارتـفــاع أسـعــار السلع والخدمات
األس ــاسـ ـي ــة ف ــي زي ـ ـ ــادة الـ ـتـ ـف ــاوت فــي
املــداخـيــل بــن الـطـبـقــات االجتماعية،
وأيضًا بني املركز االقتصادي للنظام،
أي بـ ـ ـي ـ ــروت وضـ ــواح ـ ـي ـ ـهـ ــا ،وس ــائ ــر
املناطق (األطراف) .في السياق نفسه،
تشير الــدراســة إلــى «خــارطــة األحــوال
املـعـيـشـيــة» ل ـعــام  ،2004وال ـت ــي تبني
تفاوت نسب الفقر في املناطق بتفاوت
تــوافــر الـخــدمــات االســاسـيــة كالسكن
واملياه والكهرباء والصرف الصحي،
وباألساس مستوى الدخل والتفاوت
ف ـ ــي ط ـب ـي ـع ــة ال ـ ـن ـ ـشـ ــاط االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي
الـ ـس ــائ ــد؛ ل ـي ـس ـت ـعــرض ن ـس ـبــة األس ــر
«املحرومة» إلى إجمالي األســر ،وهي
 %50.1فـ ــي ال ـن ـب ـط ـيــة و %44.5فــي
الجنوب و %42.4في الشمال و%33.4
فــي ال ـب ـقــاع و %22.2فــي جـبــل لبنان
و %9.1في بيروت (!) ،ليكون مجموع
األسر تلك في لبنان  %30من إجمالي
العائالت.
«اشتدت حدة الفقر في الدول النامية
ب ــالـ ـت ــزام ــن مـ ــع ه ـي ـم ـنــة ال ـس ـي ــاس ــات
االقتصادية الليبرالية املفروضة من
ق ـبــل م ــؤس ـس ــات ال ـع ــومل ــة ،كـصـنــدوق

الـ ـنـ ـق ــد ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي وال ـ ـب ـ ـنـ ــك الـ ـ ــدولـ ـ ــي،
فـتـصــاعــدت ال ــدع ــوات للتخفيف من
ح ــدة ال ـف ـقــر ،مــن دون أن تــرقــى حتى
تــاريـخــه إلــى مستوى اجـتـثــاث الفقر
م ــن خ ــال م ـعــال ـجــة أس ـب ــاب ــه» ،تـقــول
الـ ـ ــدراسـ ـ ــة ،ق ـب ــل أن ت ـ ـعـ ــاود ال ـغ ــوص
فـ ــي ت ــوص ـي ـف ــات ال ـف ـق ــر وم ــؤش ــرات ــه
الـتــي تـلــوكـهــا أدب ـي ــات األم ــم املتحدة
وج ـم ـع ـيــات «امل ـج ـت ـمــع امل ــدن ــي» الـتــي

ت ـ ــدور ف ــي ف ـل ـك ـهــا ،ف ـت ـت ـن ــاول دراسـ ــة
لــأمــم املـتـحــدة حــول الفقر فــي لبنان
ع ـ ــام  ،2008اس ـت ـن ــدت بـ ــدورهـ ــا إل ــى
دراســة أجراها اإلحصاء املركزي بني
عامي  2004و« ،2005خلصت إلى أن
حــوالــى  %8مــن اللبنانيني يعيشون
تـحــت خــط الـفـقــر األدن ــى امل ـقــدر ب ــ2.4
دوالر لـلـفــرد فــي ال ـي ــوم ،وأن حــوالــى
 %20.5م ـن ـهــم ي ـع ـي ـشــون ت ـحــت خط

الفقر األعلى املقدر بـ 4دوالرات يوميًا،
م ــا يـعـنــي أن ثـلــث الـشـعــب الـلـبـنــانــي
ت ـقــري ـبــا ي ـع ـيــش ت ـح ــت خ ــط ال ـف ـق ــر».
تنشغل الــدراســة بتفاصيل تقديرات
األم ــم املـتـحــدة لــ«مـتــوســط السعرات
الـحــراريــة للبناني يــومـيــا» وبتفنيد
أص ـنــاف الـسـلــة الـغــذائـيــة ال ـتــي تبني
نـ ـ ـش ـ ــرات أسـ ـ ـع ـ ــار وزارة االقـ ـتـ ـص ــاد
والتجارة أن سعرها تضخم بنسبة

شركات

 FNBيستحوذ على  CFHبـ 11مليون دوالر

ق ـ ـبـ ــل ي ـ ــوم ـ ــن أعـ ـ ـل ـ ــن مـ ـ ـص ـ ــرف FNB
االستحواذ على غالبية أسهم شركة
( CFHكـ ــوربـ ــورت فــاي ـن ـنــس ه ــاوس)
التي تـقـ ّـدم خــدمــات مالية خاصة في
م ـجــال عـمـلـيــات الــدمــج واالس ـت ـحــواذ
وتـ ــأس ـ ـيـ ــس ال ـ ـص ـ ـنـ ــاديـ ــق الـ ـعـ ـق ــاري ــة
وإدارت ـه ــا .وبحسب مـصــادر مطلعة،
ف ــإن امل ـص ــرف اس ـت ـحــوذ عـلــى %95.5
مــن األس ـهــم بقيمة  11مـلـيــون دوالر،
وذلـ ـ ـ ــك ب ـ ـنـ ــاء عـ ـل ــى نـ ـت ــائ ــج ال ـت ـق ــوي ــم
الـ ــذي أجـ ــري ألصـ ــول ال ـش ــرك ــة ،إال أن

املعطيات املتداولة في السوق تشير
إلى أن أسعار التقويم جاءت أعلى من
األسعار السوقية ملثل هذه الشركات،
ال ـ ـتـ ــي بـ ـن ــت خـ ـب ــرتـ ـه ــا عـ ـل ــى أس ـ ــاس
االس ـت ـث ـم ــارات ف ــي م ـج ــال ال ـع ـق ــارات،
فـيـمــا بـقـيــت خـبــرتـهــا م ـتــواض ـعــة في
مجال الخدمات األخرى.
وك ـ ــان مـ ـص ــرف  FNBوشـ ــركـ ــة CFH
قـ ــد ك ـش ـف ــا عـ ــن ال ـص ـف ـق ــة فـ ــي مــؤت ـمــر
صحافي يــوم االثـنــن املــاضــي ،وذلــك
بـ ـع ــدم ــا اسـ ـتـ ـحـ ـص ــل املـ ـ ـص ـ ــرف ع ـلــى

مــوافـقــة مـصــرف لـبـنــان ،وبـعــد إنجاز
االتفاق على طريقة اإلدارة واألهــداف
ال ـتــي يـفـتــرض بــالـشــركــة أن تحققها
خ ــال الـفـتــرة املـقـبـلــة .ول ــم تمثل هــذه
الـ ـتـ ـف ــاصـ ـي ــل م ـ ـفـ ــاجـ ــأة ب ـ ــن أوس ـ ـ ــاط
املتابعني ألعمال الشركات املالية في
لبنان ،نظرًا إلى الصداقة التي تجمع
بني رئيس مجلس إدارة املصرف رامي
ال ـن ـم ــر ،وم ــؤس ــس  CFHف ـ ــوزي ف ــرح.
فــاالث ـنــان ي ـت ـحــدران م ــن أص ــل واح ــد،
وتجمعهما صــداقــة قديمة .فاالتفاق

ينص على أن يستحوذ املصرف على
 %95.5مــن أس ـهــم ال ـشــركــة ال ـتــي كــان
يملكها فوزي فرح بنسبة  %75وكريم
شمس الــديــن بنسبة  ،%25ثــم تبقى
ّ
حصة «رمــزيــة» لكل من فــرح وشمس
ال ــدي ــن نـسـبـتـهــا  %4.5م ــن األس ـه ــم،
مقابل أن يحافظ املـصــرف على فرح
في إدارة هذه الذراع االستثمارية من
خالل مجلس إدارة خاص يرأسه فرح.
أم ــا ال ـشــركــة املـسـتـحــوذ عـلـيـهــا ،فهي
أصـبـحــت ذراعـ ــا اسـتـثـمــاريــة ملصرف

«فـ ـ ــرسـ ـ ــت نـ ــاش ـ ـيـ ــونـ ــال ب ـ ـ ـنـ ـ ــك» ،وقـ ــد
أوضح الطرفان خالل إعالن تفاصيل
ال ـص ـف ـق ــة ،أن ـه ـم ــا ي ـس ـع ـيــان م ــن أج ــل
تطوير هذه الذراع االستثمارية «إلى
رخ ـصــة بـنــك أع ـم ــال عـنــد ال ـض ــرورة»
اس ـت ـنــادًا إل ــى الـسـجــل املـهـنــي لشركة
 CFHوخ ـب ــرات ـه ــا وال ـع ـم ـل ـي ــات ال ـتــي
أن ـجــزت ـهــا ،ن ـظ ـرًا إل ــى كــون ـهــا «تــدخــل
ضمن اختصاص البنك االستثماري
وفــق املـهـمــات الـتــي تـحــددهــا تعاميم
البنك املركزي» .فالنمر يعتقد أن هذه
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مجتمع وإقتصاد
تقرير

ـتتباع

فاتن الحاج
في  4كانون األول الجاري ،وافق
مجلس الوزراء على إجراء مباراة
فــي مجلس الـخــدمــة املــدنـيــة ملــلء
مالك املراقبني في مديرية حماية
امل ـس ـت ـه ـلــك ف ــي وزارة االق ـت ـصــاد
وال ـت ـج ــارة ،عـلــى أن تـلـغــى حكمًا
عقود جميع املراقبني املتعاقدين
ف ــور تـعـيــن ال ـنــاج ـحــن ف ــي هــذه
املباراة.
ال ـق ــرار أثـ ــار حـفـيـظــة  100مــراقــب
م ـســاعــد ك ــان ــت وزارة االق ـت ـصــاد
والتجارة قد تعاقدت معهم ،عام
 ،2008ب ـع ــد اج ـت ـي ــازه ــم بـنـجــاح
م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ف ـ ــي مـ ـجـ ـل ــس الـ ـخ ــدم ــة،
كخطوة على طريق التثبيت ،في
ان ـت ـظ ــار تـنـظـيــم م ــدي ــري ــة حـمــايــة
املـ ـسـ ـتـ ـهـ ـل ــك وتـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــد م ــاكـ ـه ــا
وشروط التعيني فيها.
امل ــراق ـب ــون امل ـع ـتــرضــون تـحــركــوا
ب ــات ـج ــاه رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة تـمــام
سالم ووزيــري االقتصاد والعمل
آالن حكيم وسجعان قــزي ،الذين

 %90.55ب ــن ع ــام ــي  2005و،2012
ليرتفع خــط الفقر الـغــذائــي مــن 1.53
دوالر يوميًا للفرد عام  2005إلى 2.92
دوالر يوميًا للفرد عام 2012؛ أما خط
ال ـف ـقــر غ ـيــر ال ـغ ــذائ ــي (االح ـت ـي ــاج ــات
األســاس ـيــة غـيــر ال ـغــذائ ـيــة) ،فـقــد بلغ
ح ــده األدن ـ ــى  488أل ــف ل ـيــرة سـنــويــا
للفرد ،ومليون و 328ألف ليرة للحد
األعلى للسنة نفسها!

أخبار

مراقبو حماية المستهلك
من يلغي نجاحنا
من المسؤول عن
صياغة قرار مجلس الوزراء
الذي يلغي نتائج مباراة
لمراقبين في مديرية
حماية المستهلك؟ وزارة
االقتصاد تستدرك« :الخطأ
مادي ويجري تصحيحه
لحماية حقوق الناجحين
وتثبيتهم في مالك
المديرية» .الوزارة أعدت
فعال كتابًا جديدًا
ً
مصححًا ،لكنه لم يمر
على مجلس الوزراء بعد
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ّ
قالوا لهم إنهم ظنوا أن ما وافقوا
عـلـيــه ه ــو تــوسـيــع م ــاك ال ـ ــوزارة
واستيعاب موظفني جدد ،وليس
فـســخ عـقــود نــاجـحــن فــي مـبــاراة
سابقة.
ً
حكيم شــرح لــ«األخـبــار» أن خلال
أو خـطــأ مــاديــا حـصــل فــي كتابة
الـ ـ ـق ـ ــرار ،مـ ــن دون أن يـ ـح ــدد مــن
املـســؤول عنه ،ال ــوزارة أم مجلس
ال ـ ـ ــوزراء «م ــا ب ـعــرف م ــن م ــا كــان
املـ ـس ــؤول ،امل ـهــم أن هــدف ـنــا األول
هـ ــو حـ ـم ــاي ــة ه ـ ـ ــؤالء األشـ ـخ ــاص
املـ ـتـ ـع ــاق ــدي ــن وح ـ ـفـ ــظ ح ـق ــوق ـه ــم
وت ـث ـب ـي ـت ـه ــم فـ ــي امل ـ ـ ـ ــاك ،كــون ـهــم
مــن ذوي االخ ـت ـصــاص والـكـفــاءة
ون ـح ـتــاج ـهــم ج ـم ـي ـع ــا» .وي ـج ــري
حــال ـيــا ،كـمــا ق ــال الـحـكـيــم ،إع ــادة
ص ـيــاغــة الـ ـق ــرار ل ـعــرضــه م ـجــددًا
على مجلس الوزراء ،ونعد قانونًا
يتضمن شقني :التثبيت وتوسيع
ّ
املالك .يشير املراقبون هنا إلى ّأن
ّ
الوزارة أعدت كتابًا جديدًا ،إال أنه
لــم ي ـعــرض عـلــى مـجـلــس الـ ــوزراء
بعد.
وكـ ـ ــانـ ـ ــت وزارة االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاد قــد
اق ـت ــرح ــت ع ـل ــى م ـج ـلــس ال ـ ـ ــوزراء
املــوافـقــة عـلــى :إج ــراء م ـبــاراة ملــلء
الـ ـشـ ـغ ــور فـ ــي ال ـف ـئ ـت ــن ال ــرابـ ـع ــة
وال ـخــام ـســة ف ــي امل ــدي ــري ــة الـعــامــة
ل ــاق ـت ـص ــاد وال ـ ـت ـ ـجـ ــارة ،وإجـ ـ ــراء
مـ ـب ــاراة ملـ ــلء مـ ــاك امل ــراق ـب ــن في
مديرية حماية املستهلك.
ّ
وم ـ ـمـ ــا جـ ـ ــاء ف ـ ــي ال ـح ـي ـث ـي ــات أن
«املـ ـ ــرسـ ـ ــوم الـ ــرقـ ــم  841ب ـت ــاري ــخ
( 2008/12/6ت ـن ـظ ـي ــم م ــدي ــري ــة
ح ـ ـمـ ــايـ ــة املـ ـسـ ـتـ ـهـ ـل ــك وت ـ ـحـ ــديـ ــد
مالكها) لم يوضع موضع التنفيذ
ل ـغــايــة الـ ـي ــوم ألن املـ ـ ــادة  17منه
نصت على وجــوب إجــراء مباراة
ملـ ــلء مـ ــاك امل ــراق ـب ــن وال ــوظ ــائ ــف
امل ـس ـت ـحــدثــة م ــن ال ـف ـئ ــات الـثــالـثــة
والرابعة والخامسة في مالك هذه
املديرية .وقالت إن الشغور الكبير
ف ــي الـفـئـتــن الــراب ـعــة والـخــامـســة

يؤثر فــي إنتاجية ال ــوزارة وعــدم
ت ـم ـك ـن ـهــا م ــن ال ـق ـي ــام بـمـهـمــاتـهــا
األس ــاس ـي ــة وامل ـس ـت ـحــدثــة وسـيــر
الـعـمــل فـيـهــا ،وي ـ ــؤدي إل ــى تــأخــر
إنجاز املعامالت.
وق ـ ــد س ـب ــق مل ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء أن
اق ــر م ـبــاراة للتعاقد مــع مراقبني
مـســاعــديــن اس ـت ـنــادًا إل ــى قـ ــرارات
مجلس ال ــوزراء رقــم  121بتاريخ
 2008/11/8وال ــرق ــم  55بـتــاريــخ
 2010/2/10وال ــرق ــم  3ب ـتــاريــخ
 ،2010/5/31وق ـ ــد ت ــم ال ـت ـعــاقــد
م ـع ـه ــم ،ت ـل ـب ـيــة ل ـح ــاج ــة اإلدارة،
وأن ـي ـطــت ب ـهــم امل ـه ـمــات املتعلقة
بـحـمــايــة املـسـتـهـلــك ،وب ـن ــاء عليه
تـنـتـفــي ال ـحــاجــة حــالـيــا إل ــى مــلء
املراكز الشاغرة (فئة ثالثة).
ورأت وزارة امل ــال ض ــرورة العمل
على تحديد الشواغر على صعيد
اإلدارات العامة كافة ووضع آلية
شاملة مللئها بشكل نسبي وعام،
وفقًا لإلمكانات املالية املتوفرة.
وقــد طلب مجلس ال ــوزراء إيداعه
م ـج ــددًا بـيــانــا بــاملــراكــز الـشــاغــرة
ّ
تمهيدًا لرفع املوضوع إليه لبته
وف ــق األصـ ــول مــن خ ــال املــوافـقــة
على إجراء مباريات مللء الشواغر
املطلوبة.
ّ
وفــي اتـصــال مــع «األخ ـبــار» ،علق
األمـ ـ ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام مل ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء
سـهـيــل ب ــوج ــي« :ال أعـ ــرف شيئًا
ع ــن تـفــاصـيــل املـ ــوضـ ــوع ،ك ــل ما
ّ
يـحـصــل ف ــي أي ق ـ ــرار أن ال ــوزي ــر
يطرح مــا عنده ومجلس ال ــوزراء
يقرر وأنا ّ
أدون».
ً
السؤال هــو :هل فعال كــان الخطأ
ماديًا أم كانت هناك نية لتوظيف
سـ ـ ـي ـ ــاس ـ ــي ع ـ ـ ــن سـ ـ ــابـ ـ ــق تـ ـص ــور
وتـصـمـيــم اص ـطــدمــت بــاكـتـشــاف
مخالفة صريحة للقانون؟ وكيف
يــوافــق مجلس ال ــوزراء على قــرار
ليس مطلعًا على حيثياته ،وهل
تصاغ الـقــرارات في املجلس على
هذا النحو؟

كتاب جدد في
توقيع عقود مع ّ 9
الضمان
تلقى ،أمس تسعة ناجحني في مباراة مجلس
الـخــدمــة املــدنـيــة لــوظـيـفــة كــاتــب ـ فـئــة ســادســة
فــي الـ ًصـنــدوق الــوطـنــي للضمان االجتماعي
اتصاال من رئيس مجلس اإلدارة محمد كركي
يدعوهم فيه إلى الحضور إلى مقر الصندوق،
غـدًا الجمعة ،لتوقيع عقود استخدامهم ،قبل
أن يصار إلى الحاقهم بدورة تدريبية ملدة 15
يومًا خاصة بهذه الوظيفة .وتشير املعلومات
إلــى أن الناجحني الـبــاقــن وعــددهــم  84كاتبًا
سيلتحقون فــي شـبــاط كحد أقـصــى ،بعدما
واف ـ ــق م ـج ـلــس إدارة ال ـص ـن ــدوق ف ــي جلسة
استثنائية واحدة على تمديد فترة النجاح ملدة
سنة أي حتى كانون األول  ،2015مع توسيع
مالك الفئة السادسة وتفعيل نظام املياومني،
على أن يصادق املجلس على هذه القرارات في
جلسة يعقدها ،السبت املقبل.
«مشاعات عكار» الى النيابة المالية
أحال وزير املال علي حسن خليل ملفي تعدي
على املـشــاعــات الـعــامــة فــي بلدتني عكاريتني
عـلــى الـنـيــابــة الـعــامــة املــالـيــة إلجـ ــراء املقتضى
القانوني.
سرقة بلدية مجدليا
أقدم مجهولون أول من أمس على سرقة بلدية
مـجــدلـيــا فــي ق ـضــاء زغ ــرت ــا ،وذل ــك مــن خــال
اسـتـعـمــال سـلــم خشبي لـلــوصــول ال ــى مبنى
البلدية الكائن في طابق علوي ،ثم قاموا بكسر
الباب الخلفي واستطاعوا الوصول الى الخزنة
وســرقــة مـحـتــواهــا .وقــد ادع ــى رئـيــس البلدية
املحامي ابراهيم حرفوش على مجهولني في
مخفر درك زغرتا.
حملة اقفال مطمر الناعمة شكرت
المعترضين
أصدرت اللجنة االعالمية لحملة اقفال مطمر
ال ـنــاع ـمــة ب ـيــانــا ،ش ـكــرت ف ـيــه «الـ ـ ـ ــوزراء الــذيــن
اعـتــرضــوا او تحفظوا على اي نــوع مــن انــواع
الـتـمــديــد لـلـمـطـمــر» .واث ـن ــت عـلــى ه ــذا ال ـق ــرار:
الـ ـج ــريء وال ـن ـب ـيــل الـ ــذي اتـ ـخ ــذوه ف ــي جلسة
مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء» .واض ـ ــاف ال ـب ـيــان« :تتمنى
الحملة على ال ــوزراء الثبات على هــذا املوقف
الـسـلـيــم ال ــذي ي ـخــدم أه ــال ــي وس ـك ــان الـبـلــدات
املحيطة باملطمر وجميع اللبنانيني ،وفيه أيضًا
مصلحة كبيرة وأكيدة للخزينة العامة».
ّ
ّ
اللبنانية» مجلس
البيئية
كما دعــت «الحركة
ال ــوزراء الــى عــدم املوافقة على خطة النفايات
«الن تـنـفـيــذهــا س ـي ــؤدي إل ــى نـتـيـجــة مماثلة
سنة
للمعاناة التي عشناها خــال العشرين ّ
املاضية مــع كــارثــة مطمر الناعمة ومــا ترتب
عليها من أكالف باهظة».
وتـ ّ
ـوجـهــت الــى ال ــوزراء بــالـقــول« :نتوجه إليكم
كحركة تضم عشرات الجمعيات من املناطق
ّ
اللبنانية كافة ،نتابع ملف النفايات بالتعاون مع
مجموعة من أهم االختصاصيني والصناعيني
في هذا املجال ،ونطلب منكم عدم املوافقة على
ّ
سلبية ّ
جمة
الخطة ملا لها من أخطار وعواقب
شباب الجامعات يشاركون في مراقبة
سالمة السلع والخدمات

الـشــركــة «نــاجـحــة فــي مـجــال عمليات
الـهـنــدســة املــال ـيــة وزي ـ ــادة الــرســامـيــل
وإدارة إصدارات أولية وإدارة عمليات
تمويل ومشاركة وسندات دين» ،لكن
ما هو منشور على املوقع االلكتروني
لهذه الشركة يشير إلى أنها منخرطة
أك ـثــر فــي م ـجــال ال ـع ـقــارات والـتـمــويــل
العقاري وإدارة الصناديق ذات الصلة
( http://www.cfh.com.lb/index.
php?option=com_content&task=vie
.)28=Itemid&47=w&id

تنظم وزارة االقتصاد والتجارة دورة تدريبية
مكثفة لطالب من مختلف الجامعات ،لتوعيتهم
حول قانون حماية املستهلك وآلية الرقابة على
االس ــواق ،لتنمية مهاراتهم وقدراتهم وزيــادة
كفاءتهم ما ّ
يؤهلهم للقيام باألعمال املنوطة
ّ
بهم فــي خــال فترة الـتـطــوع .على أن يشارك
هـ ــؤالء ف ــي مــواك ـبــة مــراق ـبــي مــديــريــة حـمــايــة
املستهلك مــن خ ــال ال ــدوري ــات الـيــومـيــة التي
يقومون بها ملراقبة سالمة السلع والخدمات،
وتهدف الوزارة من خالل ذلك على مساعدتهم
فــي االن ـخ ــراط فــي تطبيق ال ـقــوانــن واألنـظـمــة
املتعلقة ب ـهــا ،ويـســاعــد ذل ــك فــي الـتـشــدد في
الرقابة على األسواق.
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العراق :معضلة نظام ال أزمة زعامات
عالء الالمي *
ّ
يتض ــح يوم ــا بع ــد آخ ــر أن املراهن ــن عل ــى
تغيي ــر الرج ــل األول ،ب ــل وحت ــى أغل ــب رج ــال
الخط األول ،في نظام الحكم ،وإجراء سلسلة
م ــن اإلج ــراءات ذات املنح ــى اإلصالح ــي
س ــيحل مش ــاكل الع ــراق وينقل ــه م ــن ح ــال
الفوض ــى العارم ــة والش ــاملة والتف ــكك
االجتماع ــي واالقتص ــادي التي يعيش ــها إلى
ح ــال مختلف ــة من االس ــتقرار والنم ــو .غير أن
تغيي ــرات فوقي ــة كه ــذه ،ومثاله ــا م ــا ت ــم بعد
وص ــول العب ــادي وداعمي ــه ال ــى مرك ــز الق ــرار
األول ف ــي الدول ــة ،ل ــم ت ــأت بالح ــل املرج ــو،
إنم ــا زادت الط ــن بل ــة .ه ــذا الواق ــع املت ــردي
أك ــد بوض ــوح أن م ــا يعاني ــه الع ــراق دول ــة
ومجتمع ــا ه ــو معضلة نظام حكم ال مش ــكلة
قي ــادات وزعم ــاء تنح ــل بتغييره ــم واإلتي ــان
بغير ه ــم!
إن رئي ــس مجل ــس ال ــوزراء العراق ــي حي ــدر
العب ــادي ،ف ــي نهج ــه الحال ــي ف ــي الحك ــم،
وعل ــى رغ ــم قص ــر م ــدة حكم ــه الت ــي أكمل ــت
املئ ــة األول ــى م ــن أيامه ــا ،وال ــذي بل ــغ ذروت ــه
ف ــي االتفاقي ــة النفطي ــة ب ــن املرك ــز واإلقلي ــم
الك ــردي والت ــي عرضناه ــا ف ــي مقالة س ــابقة
نش ــرتها «األخب ــار» (الع ــدد  11 /2467كانون
األول  ،)2014ل ــم يك ــن ّ
مخيـ ـرًا تمام ــا ،ونح ــن
ال نعفي ــه م ــن املس ــؤولية هن ــا ،ب ــل نح ــاول أن
نص ــف املش ــهد كم ــا ه ــو :فق ــد تس ــلم الرج ــل
دف ــة الس ــلطة التنفيذي ــة ف ــي ظ ــرف خ ــاص
جـ ـدًا ،بل ــغ في ــه النظ ــام ال ــذي دأب ــوا عل ــى
تس ــميته «العملي ــة السياس ــية» نهايت ــه،
وأصب ــح م ــن املس ــتحيل إصالح ــه م ــن داخل ــه
أو تعويم ــه لفت ــرة إضافي ــة ،وق ــد أصبح ــت
ه ــذه املهم ــة أق ــرب إل ــى املح ــال مهم ــا ضخ ــوا
م ــن عائ ــدات نفطي ــة وامتي ــازات وغنائ ــم
جدي ــدة ملصلح ــة الفرق ــاء م ــن زاعم ــي تمثي ــل
الطوائ ــف واإلثني ــات .الس ــبب وراء ذل ــك ه ــو
أن ه ــذه التجربة الحكومي ــة أفرزت تقاطعات
وانقطاع ــات ومقاطع ــات ب ــن أطرافه ــا
املش ــاركة فيه ــا ،فأمس ــى ل ــكل ط ــرف قائمت ــه
الطويل ــة من املطالب والش ــروط والتي دونها
التهديد باالنفص ــال التام «كالتهديد بإجراء
االس ــتفتاء عل ــى اس ــتقالل اإلقلي ــم الك ــردي»
أو االنفص ــال الجزئ ــي ضم ــن م ــا ب ــات يع ــرف

باألقلم ــة ف ــي املنطق ــة الغربي ــة أو الجنوبي ــة،
ً
وص ــوال إل ــى التهدي ــد الصريح برفع الس ــاح
واجتياح بغداد ،كما قيل علنًا في مناس ــبات
عدي ــدة.
وحت ــى داخ ــل الط ــرف املهيم ــن عل ــى الحك ــم،
أي «التحال ــف الوطن ــي» ،فق ــد رفع ــت بع ــض
أطراف ــه مطالبه ــا وش ــروطها بوج ــه العبادي
ف ــي محاول ــة لرف ــع م ــا تعتب ــره حيف ــا ألحق ــه
به ــا إف ــراط املالك ــي وتش ــدده وفرديت ــه .ل ــم
يك ــن بوس ــع العب ــادي االس ــتمرار عل ــى نه ــج
املالك ــي ،بع ــد أن وص ــل ال ــى دف ــة الحك ــم ف ــي
انق ــاب أبي ــض دعمت ــه وخطط ــت ل ــه وقادت ــه
ه ــذه األط ــراف الت ــي تجمع ــت ف ــي م ــا كان
يع ــرف بتحال ــف «أربي ــل /النج ــف» ،فه ــذا
النه ــج ك ـ ّـرس الفس ــاد ونش ــره وعمق ــه م ــن
جه ــة ،ول ــم يح ــل أزم ــة الحك ــم عب ــر التراض ــي
وتقاس ــم الغنائ ــم وتقبيل اللحى .لقد أمس ــت
إمكاني ــة دوام تقاس ــم كعك ــة الس ــلطة ومغانم
العوائ ــد النفطي ــة بني األط ــراف املتحاصصة
بالطريقة القديمة مس ــتحيلة تمامًا ،وزاد من
تل ــك االس ــتحالة االنخف ــاض الحاد والس ــريع
ف ــي أس ــعار النف ــط وال ــذي يقت ــرب م ــن خص ــم
ثل ــث تل ــك العائ ــدات ،وله ــذا ب ــدأ العب ــادي
وحلفاؤه باعتماد سياس ــية تبريد الجبهات
الداخلي ــة عب ــر تقدي ــم التن ــازالت الت ــي امتنع
س ــلفه املالك ــي ع ــن تقديمها ،ومنه ــا ما تعلق
بقضايا الخالف الش ــامل وليس النفطي كما
يح ــب البعض أن يس ــميه م ــع اإلقليم الكردي.
كان ــت صفق ــة «عب ــد امله ــدي /برزان ــي» ذروة
سياس ــة التفري ــط الت ــي انتهجه ــا العب ــادي
وكابينت ــه الحكومي ــة ،إذ ُحذف ــت بموجه ــا
الدي ــون املتراكم ــة عل ــى اإلقلي ــم بس ــبب
«إضراب ــه» ع ــن تصدي ــر الحص ــة املق ــررة
م ــن نف ــط املس ــتخرج م ــن مناطق ــه لعام ــي
 2012و 2013وش ــهرين م ــن ع ــام ،2014
وتبل ــغ ملي ــارات ع ــدة م ــن ال ــدوالرات .ال ب ــل
إن أربي ــل ه ــي الت ــي أعلن ــت بع ــد االتفاقي ــة
األخي ــرة أن بغ ــداد مدين ــة له ــا بـ ــ 16ترلي ــون
دين ــار ج ــراء وق ــف حكوم ــة املالك ــي لص ــرف
بع ــض مس ــتحقاتها م ــن املوازن ــة! وبمج ــرد
ُ
األخيرص ــرف قس ــط أول
أن وق ــع االتف ــاق
م ــن تل ــك املس ــتحقات بل ــغ نص ــف ملي ــار
م ــن ال ــدوالرات ُح ّول ــت م ــن قب ــل وزي ــر امل ــال
االتح ــادي «ع ــن الكردس ــتاني» بع ــد س ــاعات

فق ــط عل ــى التوقي ــع ،عل ــى أن يليه ــا ص ــرف
قس ــط ث ــان بمبل ــغ نص ــف ملي ــار دوالر آخ ــر
خ ــال أي ــام .كذل ــك ُدفعت رواتب ومس ــتحقات
البيش ــمركة (وه ــي مليش ــيات مدني ــة كردي ــة
مس ــلحة تأسس ــت منذ الس ــتينيات من القرن
املاض ــي وخاضت حروبًا ع ــدة ضد الحكومة
املركزي ــة) كم ــا ج ــرى تحري ــك مل ــف كرك ــوك
وامل ــادة  140م ــن الدس ــتور الت ــي تتعل ــق بم ــا
يس ــمه ه ــذا الدس ــتور «املناط ــق املتن ــازع
عليه ــا» .واعترف ــت بغ ــداد ضمنًا ب ــأن كركوك
باتت تحت س ــيطرة البيشمركة الكردية ،وأن
تصدي ــر النف ــط منه ــا س ــيكون باالتف ــاق م ــع
حكوم ــة اإلقلي ــم وعب ــر أنابيبه ــا التصديري ــة
الخاص ــة واملتجه ــة إل ــى س ــواحل تركي ــا على

البح ــر املتوس ــط إضاف ــة ال ــى بن ــود أخ ــرى
ال تق ــل أهمي ــة وخط ــورة وإجحاف ــا بالدول ــة
العراقي ــة أو م ــا تبق ــى منه ــا.
ل ــم يك ــن تفري ــط العب ــادي وتحالف ــه الوطن ــي
حكـ ـرًا عل ــى ه ــذه االتفاقي ــة «الصفق ــة» ب ــل
ت ــرادف مع سلس ــلة م ــن اإلج ــراءات والقرارات
والصفق ــات تتعل ــق بعناوين وميادين أخرى
م ــن أخطرها:
ـ ـ املوافق ــة عل ــى ع ــودة اآلالف م ــن العس ــكريني
األميركي ــن ،ومنحه ــم حصان ــة قضائي ــة
تجعله ــم ف ــوق القان ــون العراق ــي .وه ــذا أم ــر
نفت ــه حكوم ــة العب ــادي نفي ــا عجيب ــا :فق ــد
ً
نف ــت وج ــود ق ــوات أميركي ــة أوال ،ث ــم اعترفت
بوج ــود مدرب ــن عس ــكريني أميركي ــن ثانيًا،

السياسيون العراقيون يرون أن كلمة «ميليشيات» األجنبية شتيمة ،ربما ألن معظمهم آتون أو مدعومون من ميليشيات! (أ ف ب)
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االستثناء السوري
عبدالمعين زريق *
ٌ
خيار آخر ،إما أن يقتلونا
«لم يتبق أمامنا
أو ن ـق ـت ـل ـهــم ،ب ــأرواحـ ـن ــا أو أرواح ـ ـه ـ ــم ،لــم
ً
ما
يـتــركــوا لـنــا م ـجــاال لـتـصـ ٍ
ـرف آخ ــر» ،هــذا َ
ُ
األسطر القليلة التي وصفت طريقة
قالته
الـ ـتـ ـح ــول فـ ــي أحـ ـ ـ ــداث ال ـث ـم ــان ـي ـن ـي ــات بــن
اإلخـ ـ ــوان املـسـلـمــن وال ــدول ــة ال ـس ــوري ــة في
كتاب باتريك سيل عن حياة الرئيس حافظ
األسـ ــد ب ـع ـنــوان «األس ـ ــد ،ال ـص ــراع م ــن أجــل
ال ـشــرق األوسـ ــط» .ج ــاءت الـخــاصــة املــؤملــة
ال ـســاب ـقــة ال ـت ــي ت ــوص ــل إل ـي ـهــا املـنـتـسـبــون
لـحــزب الـبـعــث الـحــاكــم فــي ســوريــا وقـتــذاك
فــي عــراكـهــم الـعـنـيــف مــع مــوجــات التكفير
واالغـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــال ال ـ ـتـ ــي خـ ـض ــع لـ ـه ــا ك ـث ـي ــر مــن
الحزبيني في مواجهة كسر العظم وإسقاط
الحكم في سوريا.
ع ـن ــدم ــا ت ــوص ــل ط ــرف ــا الـ ـ ـص ـ ـ ُـراع إل ـ ــى تـلــك
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ،أخـ ـ ـ ــذت امل ـ ـعـ ــركـ ــة صـ ـف ــة ك ـســر
الـعـظــم وال ـق ـتــال مــن دون رح ـمــة وم ــن دون
أي مـحــرمــات أو خـطــوط حـمــر ،استخدمت
فيها االغتياالت والتفجيرات التي طاولت
ش ـخ ـص ـيــات ال ــدول ــة الـ ـكـ ـب ــار ،ولـ ــم تـسـتـثــن
الرئيس السوري السابق ذاته.
ّ
إن مطالعة القسم املعنون بالعدو الداخلي
في الكتاب املذكور ،يكاد يكون وصفًا دقيقًا
لالستراتيجية التي انتهجها وينتهجها
املنتسبون لــإســام السياسي فــي إسقاط
ال ــدول ــة ال ـســوريــة ال ـيــوم فــي تـجــربــة مـعــادة
ً
ومجترة ،وإن بظروف مالئمة أشـ َّـد قسوة،
ُ
ُ
تنير
ال ـق ــراءة فــي تـلــك الـصـفـحــات املـطــويــة
ضـ ــوءًا ســاط ـعــا ع ـلــى ال ـتــراج ـيــديــا الــراه ـنــة
بشخوصها وأدواتها املتحركة أمام أستار

ٌ
خلفه ،نـســل واح ـ ٌـد مــن األنـســاب
املـســرح أو ٌ
للروايةِ ذاتها.
مكرور
وتدفق
القديمة
ُ
ُ
اخ ــتـ ـتـ ـم ــت تـ ـل ــك املـ ــرح ـ ـلـ ــة ب ــانـ ـفـ ـج ــار كـبـيــر
ُ
بانفجار األزبكية
بالسيارات املفخخة عرف ُ
الشهير ،وبعد مــدة قصير ٍة أعـلــن انتصار
ُ
واعتبار جماعة اإلخــوان
الــدولــة السورية،
ُ ّ
املسلمني في سورية حزبًا محظورًا ،وسن
ٌ
ق ــان ــون بــال ـح ـكــم بـ ــاإلعـ ــدام ل ـكــل م ــن يـثـبــت
انتماؤه له.
ك ـثــرت الـتـكـهـنــات والـتـحـلـيــات السياسية
امل ـ ِّ
ـوصـ ـف ــة لـ ـلـ ـص ــراع ال ـ ـجـ ــاري فـ ــي س ــوري ــا
إلسـ ـق ــاط ال ـس ـل ـطــة وال ـح ـك ــم ف ــي س ـي ــاق مــا
سـ ـم ــي ثـ ـ ـ ـ ــورات «الـ ــرب ـ ـيـ ــع الـ ـ ـع ـ ــرب ـ ــي» ،وإن
اخـتـلــف فــي سـلـمـيــة ال ـث ــورة ال ـســوريــة عند
بدايتها ،وراح املعارضون يدعون السلمية
وال ـثــورة ألجــل مطالب شعبية فــي إسقاط
ال ــدك ـت ــات ــوري ــة واالسـ ـتـ ـب ــداد وال ـع ـم ــل عـلــى
تـحـقـيــق الــديـمـقــراطـيــة وال ـعــدالــة وال ـكــرامــة
االجـتـمــاعـيــة ،لكن أط ــراف الــدولــة السورية
بـسـلـطـتـهــا ال ـحــاك ـمــة م ــع ق ـط ــاع واسـ ــع من
الـ ـشـ ـع ــب الـ ـ ـس ـ ــوري ي ـس ـت ـش ـه ــدون ب ــأع ــداد
ال ــرتـ ـب ــاء وال ـع ـس ـك ــري ــن واألمـ ـنـ ـي ــن ال ــذي ــن
سقطوا ضحايا في األشهر األولــى ،ويكاد
يكون عددهم مساويًا للمدنيني أو قد يزيد،
سـقـطــوا ف ــي ال ـت ـظــاهــرات الـسـلـمـيــة لـلـثــورة
السلمية فــي درع ــا وحـمــص وعـلــى الـطــرق
املدن السورية.
الواصلة بني ُ
بعضهم إلــى أن املخطط ُامل َّ
عد
وقــد استدل
لسورية كــان الحرب والـصــدام املسلح منذ
ُ
ال ـبــدايــة ،ف ـتــورطــت امل ـعــارضــة أو اســتـخــدم
الطرف الثالث «املندس» إلشعال الساحات
وس ـفــك ال ــدم ــاء بـحـســب ال ـخ ـطــوات الخفية
امل ـ ـجـ ــدولـ ــة بـ ــن الـ ـسـ ـط ــور فـ ــي كـ ـت ــاب جــن

شارب في إسقاط النظم الديكتاتورية عبر
الثورات امللونة.
كـ ــان تـغـيـيــر ال ـع ـلــم الـ ـس ــوري م ــؤشـ ـرًا على
مخطط فــرز الساحات بني الطرفني ،وعلى
ُ
الحرب املزمع إشعالها في سوريا .لم تغير
ّ
األعـ ـ ــام والـ ــرايـ ــات إل ف ــي س ــاح ــات ليبيا
وس ــوري ــا وه ـمــا وحــده ـمــا م ــن اجـتــاحـهـمــا
ُ
الحروب والقتال.
جنون
ُ
نجح مـشــروع «الـنــاتــو» فــي ليبيا واسـقــط
َ
ُ
فشجع ذلك القائمني
حكم الزعيم القذافي،
ع ـ ـلـ ــى م ـ ـ ــا دع ـ ـ ـ ــي «ب ـ ـ ــالـ ـ ـ ـث ـ ـ ــورة الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــة»
ب ـ ــاالنـ ـ ـخ ـ ــراط الـ ـ ـت ـ ــام عـ ـب ــر نـ ـس ــخ امل ـ ـشـ ــروع
بـحــذافـيــره ولصقه فــي ســوريــا ،فاجتاحت
ال ـع ـص ــاب ــات امل ـس ـل ـحــة وامل ـي ـل ـي ـش ـيــات الـتــي
ب ــدأت تتسمى بــألـقــاب إســامـيــة ،فتشكلت
ال ـك ـتــائــب واألل ــوي ــة وال ـف ـيــالــق وال ـج ـب ـهــات،
وص ـن ــع ع ـلــى ع ـج ـ ٍـل «م ـج ـلــس وطـ ـن ــي» فــي
ٌ
اسطنبول مماثل لليبي الــذي أشــرف على
التعاون مع «الناتو» وتوابعه وأذياله في
املنطقة.
ُ
ـورة ل ـبـ َ
ـوس ال ـحــرب وكـشـفــت عن
لبست ال ـثـ
َّ
ســاقـيـهــا وفـخــذي ًـهــا وظ ـهــرت ك ــل عــوراتـهــا،
وصـ ـ ــارت خ ـل ـي ـلــة ل ـكــل ال ـغ ــرب ــاء وأص ـح ــاب
ُاألوهام واألحالم واملغامرات.
ّ
ِّ
فتحت املواجهات على كل الساحات ،وضخ
ِّ
ّ
اإلعــام النفطي بروباغندا مضللة شكلت
رواي ــة مفبركة صعبة االخ ـتــراق ،تمت بها
شيطنة الــدولــة الـســوريــة بكل مؤسساتها
وب ـ ـش ـ ـكـ ــل خـ ـ ـ ــاص ال ـ ـج ـ ـيـ ــش واملـ ــؤس ـ ـسـ ــات
ال ـع ـس ـك ــري ــة واألمـ ـنـ ـي ــة (م ـ ــن ه ــو ال ـع ـب ـقــري
األملعي الذي يثور شاهرًا سالحه أو مبررًا
استخدامه ضد الجيوش الوطنية الجامعة،
ويضمن بـقــاء األوط ــان سليمة مــوحــدة إن

تفتت فيها الـجـيــوش أو ُحـلــت ،وهــل نحن
بحاجة إلى أدلــةٍ على ذلــك؟! وملــاذا تخوض
ُّ
الـيــوم كــل الـجـيــوش العربية املعتبرة بكل
ت ـن ــوي ـع ــات ـه ــا  -س ـ ـ ــواء ت ـل ــك الـ ـت ــي واج ـه ــت
تلك
وعادت الثورات أو التي وقفت معها أو ً
التي وقفت على الحياد  -حروبًا مصيرية
ِّ
ولصد اإلرهاب).
ملنع التقسيم
ّ
ب ــدأت ال ـح ــدود ال ـســوريــة تـتـفــلــت ،وتـتــدفــق
مـنـهــا أعـ ــداد كـبـيــرة مــن املـسـلـحــن الـغــربــاء
ِّ
ال ـع ـقــائــديــن امل ـض ـلــلــن مـنـهــم أو املــرتــزقــة.
تشكلت لهم قواعد تجميع وتدريب ودعم
مالي ولوجستي داخلية وخارجية .وصار
اآلن مـمـكـنــا أن ي ـن ـضــم األف ـ ـ ــراد ال ـق ــادم ــون
بجنسياتهم امل ـت ـعــددة ال ـعــائــدة ألك ـثــر من
ثمانني دولــة ملجموعات مسلحةٍ أو مراكز
ت ــدري ــب ل ـه ــم م ــن دون أن يـ ـك ــون ف ــي ه ــذه
امل ـج ـمــوعــات أو داخ ــل ه ــذه امل ــراك ــز س ــوري
واحــد ،وصــارت تطلق مصطلحات واسمة
ل ـهــذه امل ـجــوعــات كــاملـجـمــوعــة الـشـيـشــانـيــة
وال ـتــون ـس ـيــة وامل ـج ـمــوعــة امل ـقــات ـلــة الليبية
وغـيــرهــا تمييزًا لـهــا أن العنصر الـســوري
فيها نادر أو غير موجود.
مـنــذ ف ـتــرة وج ـي ــزة أل ـقــت الـ ـق ـ ُ
ـوات الـعــراقـيــة
ال ـق ـب ــض ع ـل ــى ش ـخ ـص ــن ف ـق ــط ت ـب ـق ـيــا مــن
ً
م ـج ـمــوعــة ت ـع ــداده ــا  150م ـق ــات ــا أجـنـبـيــا
هجوم لداعش على الرضوانية،
كانوا في
ُ
صد الرتل و ض ِرب من الجو .ذكر الناجي
ُر ِ
َ
الـ ـسـ ـع ــودي أن ـ ــه عـ ـب ــر م ــن ال ـس ـع ــودي ــة إل ــى
الكويت ومنها إلى تركيا في طريق مألوف
ل ـل ـم ـقــات ـلــن األجـ ــانـ ــب .امل ـ ـ ــدرس ال ـس ـع ــودي
كما زميله الشيشاني املقبوض عليه ذكرا
أنهما وصال الرقة ،وخضعا لدورة تدريبية
فقهية عسكرية مدتها ثالثة أسابيع ،كانت

الخميس  25كانون األول  2014العدد 2479

رأي

ث ــم نف ــت أنه ــا منحته ــم حصان ــة قضائي ــة
ب ــل حصان ــة س ـ ّـمتها دبلوماس ــية ثالث ــا،
وأخيـ ـرًا ألقت بمس ــؤولية ذلك عل ــى الحكومة
الس ــابقة له ــا ،وكأن حكوم ــة املالك ــي س ــقطت
م ــن الس ــماء ولم يش ــكلها ويقوده ــا التحالف
السياس ــي ذات ــه ،والح ــزب اإلس ــامي ذات ــه
«الدع ــوة اإلس ــامية» ،ول ــه ينتم ــي العب ــادي
ال ــذي وص ــف املواه ــب القيادي ــة لزعيم ــه
الحزب ــي الس ــابق والحال ــي – املالك ــي  -ح ــن
تس ــلم من ــه مهم ــات الرئاس ــة بـ»املذهل ــة»!
ـ ـ املوافق ــة عل ــى تش ــكيل ق ــوات «الحش ــد
الش ــعبي» م ــن الفصائ ــل الش ــيعية املس ــلحة
كـ»ب ــدر» و»العصائ ــب» و»كتائ ــب ح ــزب
الل ــه» و»س ــرايا الس ــام» الصدري ــة و»س ــرايا

ُّ
كــلـهــا مــن ال ـغــربــاء واألج ــان ــب ،لــم يـكــن ثمة
سوريون بينهم ،ومن يطالع حاليًا املشاهد
القليلة الصادرة من املناطق التي تقع تحت
سيطرة هذه املجموعات سواء في الرقة أو
ريــف ديــر ال ــزور أو غيرها ،يشاهد مناظر
احـ ـت ــال ال ـغ ٌــرب ــاء لٌ ـل ـمــواط ـنــن ال ـس ــوري ــن،
ٌ
وجوه طارئة غريبة على هذه البلد العتيقة
وسـكــانـهــا املـخـضــرمــن بـعـبــق ال ـح ـضــارات
املتعددة القديمة.
ال بــد أن ال ـحــرب وال ـصــراعــات ٌالـتــي تجرى
ع ـلــى ًاألرض ال ـس ــوري ــة ق ــاس ـي ــة ،وسـتـكــون
صـعـبــة فــي املستقبل إذ طــاملــا كــانــت حـ ُ
ـرب
َ
ال ـع ـص ــاب ــات م ـق ـت ـلــة ل ـل ـج ـيــوش ال ـن ـظــام ـيــة،
ُ
واألدلة تكاد التحصر في اندحار الجيوش
النظامية في الحروب االستنزافية الطويلة
ال ـت ــي تـشـنـهــا ال ـع ـص ــاب ــات .حـ ــدث ذلـ ــك مــع
الجيش األميركي في ثالثة بلدان (فييتنام
وأفغانستان وال ـع ــراق) ،وأصــابــت الجيش
السوفياتي الهزيمة ذاتها في أفغانستان
قبيل انسحابه وتفككه الحقًا.
ـرب
ـ
ح
ـي
ـ
ف
ـة
ـ
ي
ـ
م
إن س ـق ــوط ال ـج ـيــوش الـنـظــا
ً
ً
ال ـع ـصــابــات ت ـكــاد ت ـكــون ق ــاع ــدة صـحـيـحــة
ب ــا ش ـ ــواذ ،ف ـمــا الـ ــذي يـخـتـلــف ف ــي الـحــالــة
السورية؟
ُ
ّ
تصدر وســائــل اإلعــام ووســائــط التواصل
َّ
اإلعــامــي والـخـبــري االلـكـتــرونـيــة ك ــل فترة
مشاهد متصاعدة من التوحش والتطرف
واإلج ــرام غير املسبوق الــذي ُيـمــارس على
عناصر من الجيش السوري ،فبعد العبث
بالسكاكني،
ً
بــاأل ّجـســاد وال ـ ُـرؤوس والــذبــح َ
ـور األخـ ـي ــرة طـ ــرق مـتــوحـشــة
ص ـ ــدرت الـ ـص ـ
ً
ج ــدي ــدة ف ــي ال ـت ـعــا ّمــل م ــع أس ـ ــرى ال ـج ـنــود
السوريني ،حيث صفي الجنود على خلفية

املجاهدي ــن» و»كتائ ــب عاش ــوراء» التابع ــة
لح ــزب املجلس األعلى و»كتائب اإلمام علي»
وغي ــر ذل ــك م ــن كيان ــات مس ــلحة ،وتمويله ــا
وتسليحها بمبالغ طائلة .صحيح أن املردود
العس ــكري له ــذه الق ــوات ال يمك ــن إن ــكاره ف ــي
ص ــد مس ــلحي «داع ــش» ووق ــف تداعي ــات
االنكس ــار العس ــكري للجي ــش الحكوم ــي ف ــي
املوص ــل وتكري ــت والفلوج ــة ولك ــن املع ــارك
ل ــم تحس ــم وليس ــت ف ــي طريقه ــا إلى الحس ــم
القري ــب بل دخ ــل الوضع العس ــكري في حالة
م ــن الجم ــود وثب ــات الخن ــادق بعد اس ــتعادة
بض ــع بل ــدات منه ــا آمرل ــي وبيج ــي وج ــرف
الصخ ــر إضاف ــة ال ــى مصف ــاة بيج ــي وس ــد
املوصل ،ثم أن الثمن االس ــتراتيجي لتش ــكيل
ه ــذه الق ــوات اجتماعي لذلك س ــيكون باهظًا.
وق ــد تحول ــت ه ــذه الق ــوات بم ــرور الوق ــت
وحيثي ــات األم ــر الواق ــع إل ــى ق ــوات مس ــلحة
مدني ــة م ــن مك ــون طائف ــي واح ــد ،رغ ــم أن
املرجعي ــة الش ــيعية العلي ــا ح ــن دع ــت إل ــى
تش ــكيل هذه القوات قامت بتوس ــيع دعوتها
الحقًا لتش ــمل «جميع فئات الش ــعب العراقي
وعل ــى أن يتط ــوع الق ــادرون واملس ــتجيبون
لدعوته ــا ف ــي صف ــوف الجي ــش ولي ــس ف ــي
مليش ــيات مس ــتقلة عنه» .نس ــتدرك ونضيف
أن السياس ــيني العراقي ــن يعتب ــرون كلم ــة
«مليشيات» األجنبية والتي ليس لها مقابل
عرب ــي حص ــري ُس ــبة وش ــتيمة ،ربم ــا ألن
أغلبه ــم قادمون أو مدعومون من مليش ــيات!
وقد زاد من حساس ــية ه ــذه الكلمة أن اإلعالم
الطائف ــي والتكفي ــري املض ــاد دأب عل ــى
وص ــف هذه الق ــوات بـ»املليش ــيات الس ــائبة»،
علم ــا أن كلم ــة «مليش ــيات» اس ــتقرت ف ــي
االس ــتعمال اإلعالم ــي والسياس ــي العراق ــي
للدالل ــة عل ــى املليش ــيات الش ــيعية فق ــط ،أم ــا
املليش ــيات الس ــنية فيش ــار إليه ــا بعب ــارة
«الجماع ــات املس ــلحة» وه ــذان االس ــتعماالن
عراقي ــان حصـ ـرًا.
ـ ـ املوافق ــة عل ــى تش ــكيل مليش ــيات مقابل ــة
للحش ــد الش ــعبي تدع ــى «الح ــرس الوطن ــي»
ف ــي املناط ــق ذات الغالبي ــة العربي ــة الس ــنية،
والت ــي رفض ــت أغل ــب زعام ــات ه ــذه املناط ــق
دخ ــول الجي ــش العراق ــي وق ــوات الحش ــد
الش ــعبي ملحافظاته ــا .واعتب ــرت ذل ــك خط ــا
أحم ــر ،رغ ــم أن بع ــض ه ــذه الزعام ــات حملت

ط ــائ ـف ـي ــةٍ ب ــن أرج ـ ــل ال ـغ ــوغ ــاء ف ــي مــدي ـنــة،
ُ
طريقة شيطانية مبتكرة في القتل ،تسحل
بعدئذ في الشوارع.
األجساد
ٍ
كان الجيش السوري منذ بداية الحرب على
سورية هدفًا أساسيًا ِّ
لهدُ الكيان وتفتيته،
شاعت الروايات التي تصف شهداء الجيش
قادتهم
بأنهم ُيصفون بأيدي زمالئهم أو
ُ
ألنهم يرفضون األوام ــر ،وص ــارت مناقشة
االنشقاق بشكل منطقي أمـرًا متعذرًا ،فقد
ً
ُبولغ بهذه الظاهرة التي لم تكن إال شكال
طبيعيًا عندما تتعرض الجيوش ملثل هذه
ال ـض ـغ ــوط والـ ـض ــخ اإلعـ ــامـ ــي ،ل ــم ت ـكــن إال
ظــاهــرة ف ــرار مــن املـســؤولـيــة وك ــان حجمها
في الحدود املعتادة ملثل هذه الظروف التي
مرت بها سوريا من حرب قاسية.
م ـ ــا فـ ـ ـ ـ َ
ـات املـ ـنـ ـظ ــري ــن الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــن ال ــذي ــن
يكتبون بصعوبة انتصار الجيوش على
ال ـع ـصــابــات أن ال ـج ـيــش ف ــي س ــوري ــة ليس
واف ـ ـدًا إل ــى ســاحــة امل ـعــركــة ال ــدائ ــرة ،ولـيــس
ً
مـحـتــا لـهــا أو مــرتــزقــا ،ب ــل ه ــو ي ــداف ــع عن
أرض وطـ ـن ــه .وال ـج ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري امل ـم ـثــل
لــوحــد ِة الكيان الـســوري بأطيافه املختلفة
هو الركيزة األساسية التي تستبقي وحدة
األرض الـســوريــة وهــو ضمانته الــوحـيــدة،
وق ــد أثـبــت فــي ال ـس ـنــوات ال ـفــارطــة مــن عمر
ال ـحــرب عـلــى ســوريــا أن ــه ق ــادر عـلــى إكـمــال
مسيرة التضحية والفداء ،وانه استطاع أن
يمر بأصعب املراحل وأن يتجاوزها ،وبات
َّ
إكمال املشوار أقل كلفة.
ازداد ه ــذا الـجـيــش فــي م ـشــوار ال ــدف ــاع عن
س ــوري ــا م ــران ــا وت ــدري ـب ــا ع ـم ـل ـيــا ،واكـتـســب
الـ ـخـ ـب ــرة ال ـ ــازم ـ ــة فـ ــي ح ـ ــرب ال ـع ـص ــاب ــات.
وأض ـي ـف ــت ل ـع ــدي ــده ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـف ـصــائــل

مس ــؤولية س ــيطرة «داع ــش» عل ــى ع ــدد
م ــن م ــدن ه ــذه املناط ــق النس ــحاب الجي ــش
الحكوم ــي وطالب ــت بإرس ــال املزي ــد م ــن ه ــذه
الق ــوات الحكومي ــة ف ــي مناس ــبات أخ ــرى.
ويتأك ــد بالتدري ــج وم ــن خ ــال تس ــريبات
وتصريح ــات رس ــمية أن الح ــرس الوطن ــي
سيتش ــكل من مكون واحد هو املكون العربي
الس ــني وبقي ــادات عس ــكرية م ــن جي ــش
النظ ــام الس ــابق واملنظم ــات املس ــلحة الت ــي
تش ــكلت في س ــنوات االحت ــال األولى وتحت
اإلش ــراف العس ــكري والسياس ــي األميرك ــي
املباش ــر والكثي ــف وبتموي ــل عراق ــي.
إن جوه ــر ه ــذا التط ــور يعن ــي تحوي ــل
املحاصص ــة الطائفية في املؤسس ــات األمنية
ومنه ــا الجي ــش إل ــى تأس ــيس جي ــوش
منفصل ــة قائم ــة على أس ــاس طائف ــي وعرقي

ع ــاوي واملالك ــي والنجيفي .وه ــؤالء الثالثة
ل ــم يجتمع ــوا س ــوية عل ــى طاول ــة اجتم ــاع
واح ــدة ذات م ــرة ،ويكف ــي ملعرف ــة طبيعة هذه
التعيين ــات التفريطي ــة أن نعل ــم أن رئي ــس
الجمهوري ــة نفس ــه ذو منص ــب تش ــريفي
ورم ــزي فكي ــف يكون ل ــه ثالثة ن ــواب؟ إضافة
ال ــى ذل ــك اس ــتمر تعي ــن وانتخ ــاب نائب ــن
لرئي ــس مجل ــس الن ــواب ومثلهم ــا لرئي ــس
ال ــوزراء علم ــا ب ــأن االتفاق قد أج ــري بني أهل
الحك ــم عل ــى أن تك ــون ه ــذه املناص ــب للفت ــرة
االنتقالي ــة فق ــط وق ــد انتهت ه ــذه الفترة منذ
ثمان ــي س ــنوات.
ّ
خالص ــة الق ــول ه ــي أن ه ــذه األمثل ــة عل ــى
النه ــج التفريط ــي ال ــذي يعتم ــده العب ــادي
وتحالف ــه املهيم ــن عل ــى الحكم لي ــس جديدًا،
ً
وه ــو ل ــن يك ــون ح ــا ملعضل ــة النظ ــام غي ــر
القابل ــة للح ــل وه ــي من ناحية أخ ــرى تعبير
ً
صري ــح عل ــى م ــوت وفش ــل ه ــذا النظ ــام أوال.
وه ــي الوج ــه اآلخ ــر للعج ــز عن إص ــاح غير
القاب ــل لإلص ــاح ال ــذي وصلت إلي ــه حكومة
املالك ــي الس ــابقة له ــا ،فرغ ــم أن منهجي ــة
املالك ــي اعتم ــدت اإلف ــراط ف ــي املمانع ــة
والرف ــض اللفظ ــي والل ــف وال ــدوران ولكنه ــا
انته ــت إل ــى وج ــود س ــلطة الف ــرد الواح ــد
املحاف ــظ بمحازبي ــه ومستش ــاريه فق ــط،
ومقاطع ــة األط ــراف املتض ــررة كاف ــة ،حق ــا
ً
وباط ــا ،م ــن ه ــذا النه ــج ،والت ــي عوقب ــت
بحرمانه ــا موقت ــا م ــن الحص ــول عل ــى
مغان ــم الحك ــم وامتيازات ــه .بكلم ــات أخ ــرى،
ف ــإن النه ــج اإلفراط ــي لحكوم ــة املالك ــي ه ــو
الوج ــه اآلخ ــر وغي ــر املنت ــج ب ــل والتخريب ــي
لنه ــج حكومة العب ــادي التفريط ــي وكالهما
س ــيقود إل ــى خ ــراب الع ــراق وإلح ــاق األذى
ً
بش ــعبه ونهب ثرواته وجعل التقس ــيم «حال
س ــائغًا» في نظر العراقيني ،وهذا ما تس ــعى
إلي ــه واش ــنطن وحلفاؤه ــا اإلقليمي ــون وف ــي
داخ ــل الع ــراق .وله ــذا فه ــم يحاول ــون إحي ــاء
عظ ــام العملي ــة السياس ــية الطائفي ــة وه ــي
رمي ــم ،رغ ــم أن العق ــل واملنط ــق والتجرب ــة
ّ
َّ
تق ــول إن «ال ح ــل له ــا إال بحله ــا» ،ولك ــن
أه ــل الحك ــم يري ــدون إقن ــاع الن ــاس بمقول ــة
ّ
تهديدي ــة مفاده ــا« :ودون حله ــا خ ــرط
القت ــاد»!
* كاتب عراقي

الشعبية والحزبية الداعمة (مثل الجيش
الـ ــوط ـ ـنـ ــي وك ـ ـتـ ــائـ ــب األحـ ـ ـ ـ ـ ــزاب وغـ ـي ــره ــا)
ال ـت ــي ع ــان ــت م ــن حـ ــاالت الـشـيـطـنــة وال ـك ــره
واالستعداء الشديد من قبل املسلحني.
إن الطبيعة املحتدمة واملحمومة واملجنونة
في الصراع من اجل السيطرة على سوريا
أو اسـتـنــزافـهــا وتــدم ـيــرهــا ،وال ـت ــي تـشــابــه
بخالصتها الــراهـنــة الخالصة التي وصل
إليها الحزبيون القوميون في الثمانينيات،
يصل الجيش السوري بعناصره اليوم لها،
والذي
مع فارق وحيد أن الطرف املقابل لهم ٌ
ال يــرحـمـهــم ويـمـثــل ٌ بـجـثـثـهــم ه ــو ط ــرف ال
يمثل السوريني .طرف من الغرباء واملرتزقة
ً
واملـضـلـلــن يـشـكـلــون اح ـتــاال واقـعـيــا على
األرض السورية التي كانت لفترات طويلة

وبربريتهم وقلوبهم السوداء بال طيف أو
ّ
العتيقة
أث ــر .وتبقى لـهــذه األرض املــطـهــرة
ً
قــدس ـي ـت ـهــا وج ــال ـه ــا وش ــرف ـه ــا م ـع ـجــونــة
بدماء أوالدها املخلصني الشجعان ،وتورد
َ
فوق ثراها أزهار شقائق النعمان وتنطلق
ُ
في أجوائها نسمات زهر الياسمني.
ال ـيــوم تـتـغـيـ ُـر امل ـع ــادالت وت ـبــدأ ال ـتــوازنــات
ال ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــدة لـ ـ ـلـ ـ ـك ـ ــون ،وتـ ـ ـت ـ ــول ـ ــد األق ـ ـط ـ ــاب
امل ـت ـعــاك ـســة ،وتـحـتـمــل س ــوري ــا االض ـط ــراب
َ
الـعـظـيــم وال ـفــوضــى الـعـمـيــاء ،وتــدفــع ثـمــن
معمودية الحديد والنار دفاعًا عن دورها
الـ ـحـ ـض ــاري املـ ــوغـ ــل ع ـم ـي ـقــا فـ ــي ال ـت ــاري ــخ
َ
البشري .وها هي وقد دفعت الثمن من دماء
ُ
الفجر
أبنائها املخلصني الشرفاء ،وهاهو
اآلت ـ ــي ي ـل ــوح ف ــي األف ـ ـ ــق ،س ـي ـب ـقــى ف ــي ه ــذا
ُ
يرفع إصبعه معاندًا
الشرق الحضاري من
م ـع ـتــرضــا ع ـل ــى س ـي ــاس ــات «نـ ـظ ــام ال ـعــالــم
الجديد» ،ويقول لسالطني الرجل األبيض
ووكالئهم الحصريني وخدامهم وعمالئهم
املمتلئني بروائح النفط والغاز وعوائدها:
لن تمروا.
بخالصة مفيدة هذا جيش وطني متمرس
ي ـخــوض حــربــه امل ـقــدســة دف ــاع ــا ع ــن أرض ــه
وأرض أج ـ ـ ـ ــداده أمـ ـ ــام فـ ـل ــول م ــن ال ـغ ــرب ــاء
واملــرتــزقــة واملـضـلـلــن ،ولـيــس أمــامــه إال أن
يحقق النصر واستثناء القاعدة.
فهل أدرك الـغــربــاء سـ ّـر ال ـفــوالذ الدمشقي؟
وهــل فـهـمــوا م ـعــادالت فـيــز ًيــاء الـتــاريــخ في
بالدنا ،وهل اشتموا رائحة ملن َ
آثر الرحيل
والغياب عن هذه األرض املشرفة املطهرة؟
إن ــه االسـتـثـنــاء ال ـس ــوري ،اسـتـثـنــاء األرض
واإلنسان.
* كاتب سوري

كانت صفقة «عبد المهدي
 /برزاني» ذروة سياسة التفريط التي
انتهجها العبادي
ه ــي الحش ــد الش ــعبي الش ــيعي والح ــرس
الوطن ــي العرب ــي الس ــني والبيش ــمركة
الك ــردي ،وق ــد قوبل ــت دع ــوة أح ــد أقط ــاب
نظ ــام املحاصص ــة( ،ه ــو مستش ــار األمن ــي
الوطن ــي الس ــابق واملع ــن م ــن قب ــل حاك ــم
الع ــراق األميرك ــي ب ــول بريم ــر ،الطبي ــب
موف ــق الربيع ــي) لدم ــج ه ــذه الجي ــوش ف ــي
ق ــوة واح ــدة تدعى «ق ــوات الح ــرس الوطني»
بالس ــخرية واالس ــتهزاء م ــن قب ــل جمي ــع
األ ط ــراف.
اس ــتمرت حكوم ــة العب ــادي ف ــي املس ــار
التفريط ــي ال ــذي ب ــدأت بع ــض تمظهرات ــه
ف ــي عه ــد الحكوم ــات الس ــابقة كالتعين ــات
اإلرضائي ــة ذات الطاب ــع السياس ــي ،إذ ُع ـ ّـن
أغل ــب القي ــادات السياس ــية الس ــابقة ف ــي
مناص ــب ال مردودي ــة لها ،وال قيمة سياس ــية
أو إداري ــة ولكنه ــا بروات ــب خيالي ــة ،كتعي ــن
ثالث ــة ن ــواب لرئي ــس الجمهوري ــة تص ــدق
عليه ــم صفق ــة «األصدق ــاء األل ــداء» ،وه ــم

لبست الثورة لبوس الحرب
وصارت خليلة لكل الغرباء وأصحاب
األوهام والمغامرات
عــريـنــا ُمـصــانــا آمـنــا مطمئنًا ُم ـحـ ّـرمــا على
القدم الغريبة.
مع هذا القدر املتعاظم من الحقد والتوحش
والـ ـتـ ـكـ ـفـ ـي ــر وانـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدام الـ ــرح ـ ـمـ ــة ل ـ ــم ي ـت ـبــق
للمدافعني عن سوريا  -السوريني منذ األزل
 خـيــارًا آخ ــر ،مهما كــانــت األك ــاف باهظةوال ـت ـض ـح ـيــات م ــؤمل ــة ،إال أن ي ـمــأ قلوبهم
ال ـغ ـض ــب وال ــرغـ ـب ــة ال ــوحـ ـي ــدة بــاالن ـت ـصــار
والـ ـ ـ ـ ــذود عـ ــن هـ ـ ــذه ال ـ ـبـ ــاد الـ ـت ــي اعـ ـت ــادت
ِّ
ع ـل ــى حـ ـ ــروب الـ ـغ ــرب ــاء ،ف ـي ـم ــرق ــون بــذل ـهــم
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سوريا

مقابلة
أكثر من  %90إجمالي خسارة سوريا لسائحيها القادمين من الخارج ،وتوقف مئات المنشآت السياحية عن
العمل من أبرز األرقام المؤلمة التي تعرض لها هذا القطاع الحيوي بفعل الحرب الدائرة ،ولكن وزارة السياحة
ترى ضمن قتامة هذه األرقام شيئًا من التفاؤل مع دخول  344مشروعًا إلى الخدمة
دخل  344مشروعًا
جديدًا بكلفة
استثمارية تقريبية
بلغت  23.5مليار ليرة
(األخبار)

وزير السياحة:

خسرنا أكثر من
 4ماليين سائح
دمشق ــ مودة بحاح
«الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاح ـ ــة ال ـ ـ ـسـ ـ ــوريـ ـ ــة خـ ـس ــرت
الكثير لكنه أمــر مرحلي وال يمس
مـسـتـقـبـلـهــا ،ألن ب ـل ــدن ــا ي ـم ـلــك كــل
امل ـقــومــات ال ـتــي تــؤهـلــه لـيـكــون في
مصاف ال ــدول املتقدمة سياحيًا»،
ه ــذا مــا أك ــده وزي ــر الـسـيــاحــة بشر
ً
يـ ــازجـ ــي ،م ـت ـف ــائ ــا ب ـم ــا ي ـم ـك ــن أن
تحمله األيــام القادمة من انتعاش
لهذا القطاع.

توقف بحدود 544
مشروعًا سياحيًا عن التنفيذ
خالل فترة األزمة
ّ
ورأى أن ه ـ ــذه الـ ـفـ ـت ــرة هـ ــي وق ــت
ال ـع ـم ــل؛ فـعـمــل الـ ـ ـ ــوزارة األس ــاس ــي
لـيــس ف ــي أوق ـ ــات االزده ـ ـ ــار ب ــل في
األزمـ ـ ـ ــات .رغـ ــم م ــا يـحـمـلــه ال ــوزي ــر
الـ ـ ـش ـ ــاب م ـ ــن ت ـ ـ ـفـ ـ ــاؤل ،ل ـك ـن ــه ي ـق ــدم
عــددًا كبيرًا من األرق ــام املؤملة التي
تتحدث عــن دمــار السياحة ،فعدد
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاح انـ ـخـ ـف ــض ب ـش ـك ــل ك ـب ـيــر

وتــراجــع مــن  4.832مــايــن سائح
في الثمانية أشهر األولــى من عام
 2010إلى زهاء  400ألف في الفترة
ذاتها من العام الحالي (.)2014
هذه األرقــام يمكن أن تكشف حجم
الخسارة التي تعرض لها االقتصاد
امل ـ ـح ـ ـلـ ــي .ف ـق ـب ــل األزمـ ـ ـ ـ ــة تـ ـص ــدرت
الـسـيــاحــة قــائـمــة م ـجــاالت النشاط
االقـ ـتـ ـص ــادي واملـ ـ ـ ــوارد األســاس ـيــة
للدخل القومي والعمالت الصعبة،
إذ ساهمت في عام  2010بـ %14من
الناتج املحلي اإلجمالي ،كذلك بلغ
الفائض الذي حققته السياحة في
ميزان املدفوعات  134.2مليار ليرة
ومساهمتها فــي امل ـيــزان التجاري
 %34م ــن صـ ـ ــادرات ال ـس ـلــع و%78
مــن صـ ــادرات ال ـخــدمــات .وك ــان من
املـتــوقــع أن تــرتـفــع مساهمتها في
الـنــاتــج املـحـلــي اإلجـمــالــي مــن 400
م ـل ـي ــار لـ ـي ــرة ع ـ ــام  2010إل ـ ــى 570
مليار ليرة عام  ،2014بزيادة .%42
وبــالـنـسـبــة إل ــى إي ـ ـ ــرادات ال ـف ـنــادق
واملطاعم فقد ّ
سجلت  1.760مليار
ليرة سورية عام  2013بعدما كانت
 142مليار ليرة في عام .2010
وعن املنشآت التي تضررت ،يقول
الوزير يازجي« :توقف بحدود 544

المراهنة على السياحة الدينية
يراهن وزير السياحة بشر يازجي على السياحة الدينية كثيرًا ،ويعتبرها
الحراك الذي ال ينضبُ .ويعمل اليوم على تطويرها ولكن بحذر ،وتعمد
الوزارة إلى تنظيم فاعليات مترافقة مع املناسبات
الدينيةُ .وي َع ّد لفعالية في مدينة الالذقية خالل
النصف األخير من الشهر الحالي ،وهي عبارة
عن مهرجان موسيقي ،إضافة إلى إقامة يوم
تطوعي إلطعام القاطنني في مركز إيواء املدينة
الرياضية ،والوزارة مستمرة بفاعلية «يوم
السياحة السوري» حول العالم.
وبالنسبة إلى استقبال الوفود ،يؤكد الوزير أنهم
يتلقون دائمًا طلبات لتنظيم زياراتهم ولكنهم
يحرصون عند منح موافقتهم على التأكد من
القدرة التامة على تأمني سالمة القادمني ،لهذا
يميل إلى التريث قبل منح املوافقات ،ألن أمن
السائح أولوية لدى الوزارة ،وهي السياسة ذاتها التي يعتمدها عند
التعامل مع الوفود املحلية التي نشطت مؤخرًا.

مشروعًا سياحيًا عن التنفيذ خالل
فترة األزمة ،منها  451مشروعًا في
امل ـح ــاف ـظ ــات ال ـت ــي ش ـه ــدت ظــروفــا
أم ـن ـيــة ص ـع ـبــة ،و 93م ـش ــروع ــا في
م ـح ــاف ـظ ــات ط ــرط ــوس وال ــاذق ـي ــة
والسويداء».
وي ـ ـ ـتـ ـ ــابـ ـ ــع« :بـ ـ ـل ـ ــغ عـ ـ ـ ــدد املـ ـنـ ـش ــآت
امل ـت ـض ــررة  320م ـن ـشــأة سـيــاحـيــة
لـ ـغ ــاي ــة  2014/12/1ف ـ ــي ج ـم ـيــع
املـ ـح ــافـ ـظ ــات ،مـ ــا ع ـ ــدا مـحــافـظـتــي
الرقة ودير الزور ،أي بنسبة تضرر
بـلـغــت  %12مــن إج ـمــالــي املـنـشــآت
الـسـيــاحـيــة .وت ـقــدر قـيـمــة األض ــرار
فـ ــي هـ ـ ــذه املـ ـنـ ـش ــآت حـ ــوالـ ــى 10,7
م ـل ـي ــارات ل ـي ــرة س ــوري ــة ،نسبتها
األعـ ـل ــى ك ــان ــت ف ــي ح ـلــب ث ــم إدل ــب
وريف دمشق ودرعا والالذقية .أما
بالنسبة إلــى األض ــرار التي لحقت
ب ــامل ـب ــان ــي واملـ ـنـ ـش ــآت ال ـس ـيــاح ـيــة
ال ـ ـعـ ــائـ ــدة ل ـ ـ ـلـ ـ ــوزارة فـ ـتـ ـق ــدر بـ ـ ـ ـ ــ7,2
م ـل ـيــارات ل .س .».ويـضـيــف« :بلغ
إجمالي املنشآت التي خرجت من
الـخــدمــة  587منشأة سياحية ،أي
بنسبة  %21مــن إجمالي املنشآت
ال ـس ـي ــاح ـي ــة ،نـسـبـتـهــا األعـ ـل ــى فــي
ريف دمشق ثم حلب».
وعــن خسارة اليد العاملة ،أوضح
وزي ــر الـسـيــاحــة أن أكـثــر مــن 4000
ف ــرص ــة عـ ـم ــل ل ـت ــوظ ـي ــف خــري ـجــي
املـ ـ ـ ـ ـ ــدارس واملـ ـ ـع ـ ــاه ـ ــد ال ـس ـي ــاح ـي ــة
والفندقية فــي املنشآت السياحية
ض ــاع ــت خـ ــال ف ـت ــرة األزم ـ ـ ــة ،وفــي
امل ـقــابــل ت ـقــدر أعـ ــداد الـعــاطـلــن من
العمل ب ــ 38ألفًا كانوا يعملون في
املطاعم والفنادق ،و 114ألفًا كانوا
يـعـمـلــون فــي الـقـطــاعــات واألع ـمــال
املتعلقة بالسياحية».
آثـ ـ ـ ـ ــار األزمـ ـ ـ ـ ـ ــة لـ ـ ــن تـ ـقـ ـتـ ـص ــر ع ـلــى
الـ ـخـ ـس ــارة ال ـح ــال ـي ــة وال ع ـل ــى مــا
كشف عنه ،ألن هذه الضربة القوية
ّ
حطمت أرقامًا كثيرة كانت تصبو
سـ ــوريـ ــا إلـ ـ ــى ت ـح ـق ـي ـق ـه ــا ،ف ـكــانــت
ّ
تخطط لتأمني  30ألف فرصة عمل،
واسـتـثـمــارات بقيمة  78,15مليار
ليرة ،كما كان من املتوقع أن ترتفع
عــدد األس ـ ّـرة الفندقية مــن  59ألف
سرير عام  2011إلى  80ألف سرير
عــام  ،2014وع ــدد كــراســي اإلطـعــام
من  393ألــف كرسي عــام  2011الى
 473ألف كرسي عام .2014
رغ ــم األرق ـ ــام ال ـســاب ـقــة امل ــؤمل ــة ،في
حــوزة وزيــر السياحة أرقــام أخــرى

تحمل الكثير من التفاؤل طرحها
فــي حديثه إلــى «األخ ـب ــار» ،مؤكدًا
أنها ستكون األساس لبناء املرحلة
ّ
بالتغير منذ
القادمة .فالوضع بدأ
عام  2013بعدما اعتاد السوريون
أزمتهم وتعايشوا معها ونشطت
ال ـس ـي ــاح ــة ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ،مـسـتـشـهـدًا
بـ ــاالزدحـ ــام امل ــوج ــود ف ــي امل ـطــاعــم
وال ـف ـنــادق ال ـيــوم .وي ـبـ ّـن أن ــه خــال
املـ ـ ــوسـ ـ ــم ال ـ ـس ـ ـيـ ــاحـ ــي املـ ـ ــاضـ ـ ــي لــم
تتوافر أي غرفة شاغرة ،فجميعها
ك ــان ــت م ـح ـج ــوزة ،وح ـق ـقــت عــوائــد
مــالـيــة ك ـب ـيــرة ،وخــاصــة للمنشآت
ال ـت ــاب ـع ــة ل ـ ـ ـلـ ـ ــوزارة ،وه ـ ــو مـ ــا دف ــع
املستثمرين إلى أن يعودوا إلكمال
مشاريعهم .ويقول« :مقابل خروج
 587مـ ـنـ ـش ــأة م ـ ــن ال ـ ـخـ ــدمـ ــة دخ ــل
 344م ـشــروعــا بـكـلـفــة اسـتـثـمــاريــة
تـقــريـبـيــة بـ ـلـ ـغ ــت 23.5م ـل ـيــار لـيــرة
س ـ ــوري ـ ــة ت ـ ــرك ـ ــزت ب ـم ـع ـظ ـم ـه ــا فــي
م ـحــاف ـظــات دم ـش ــق وريـ ــف دمـشــق
وال ــاذق ـي ــة وط ــرط ــوس ،مـنـهــا 115
مشروعًا خــاصــا و 7مــراكــز تدريب
سياحي وفندقي و 8مشاريع وفق
صـيـغــة  ،BOTوم ــن ال ــاف ــت ع ــودة
املستثمرين إلى ترخيص مشاريع
في محافظتي حمص وحلب خالل
عام  ،2014وهما محافظتان كانتا
ً
قــد شهدتا إق ـبــاال مــن املستثمرين
عام  ،2011أي في بدايات األزمة».
وال ي ـ ـس ـ ـت ـ ـغـ ــرب الـ ـ ـ ــوزيـ ـ ـ ــر إقـ ـ ـب ـ ــال
املستثمرين اليوم على الترخيص
وال ـع ـمــل ،مــوضـحــا أن األم ــر يـعــود
مزايا اإلعـفــاءات والتسهيالت
إلــى ُ
الـتــي تمنح للمستثمرين ،إضافة
إل ــى ع ــوام ــل ال ـج ــذب االس ـت ـث ـمــاري
والـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاح ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ــذي تـ ـتـ ـمـ ـت ــع ب ــه
امل ــواق ــع امل ـطــروحــة ،وص ـغــر الكلفة
االس ـت ـث ـمــاريــة لـتـلــك امل ـش ــاري ــع .وال

يخفي الوزير خطط وزارته الحالية
بالقول« :نحن ال نعمل على تطوير
السياحة في كل سوريا ،بل اخترنا
مناطق تطوير تخضع لتشريعات
محددة فيها تسهيالت وإعـفــاءات
وطـ ـ ـ ـ ــرق ت ـ ـمـ ــويـ ــل م ـ ـ ـحـ ـ ــددة ت ـش ـكــل
مـ ـغ ــري ــات ك ـب ـي ــرة ل ـل ـم ـس ـت ـث ـمــريــن،
وه ـ ــذه امل ـن ــاط ــق ل ـهــا ب ــواب ــات مثل
ال ـب ـح ــري ــة أو ال ـب ــري ــة أو ال ـج ــوي ــة،
ونحن لن ننتظر إلى ما بعد األزمة
للعمل ،بل نستعد ليكون لنا دور
في مرحلة إعادة االعمار».
ولـ ـج ــذب امل ــزي ــد م ــن املـسـتـثـمــريــن،
نظمت الوزارة في شهر أيار الفائت
مـ ـنـ ـت ــدى لـ ـلـ ـمـ ـش ــاري ــع امل ـت ــوس ـط ــة
والـ ـصـ ـغـ ـي ــرة ،جـ ــرى خ ــال ــه ع ــرض
ال ـع ــدي ــد م ــن املـ ــواقـ ــع ف ــي امل ـنــاطــق
اآلمنة لالستثمار السياحي بكلف
اس ـت ـث ـم ــاري ــة ص ـ ـغ ـ ـيـ ــرة» .وي ـش ــرح
ّ
يازجي« :نحن نركز على املشاريع
ال ـص ـغ ـيــرة وال ـص ـغ ـي ــرة ج ـ ـدًا الـتــي
توفر فرص عمل خاصة ،واملتعلقة
بالحرفيني ،والتي يكون لها رواج
ف ــي ال ـ ـخـ ــارج ،ول ــذل ــك الـ ـي ــوم نـحــن
ن ـع ـ ّـد ملـلـتـقــى ج ــدي ــد يـسـتـقـطــب كل
امل ـس ـت ـث ـم ــري ــن ،خ ــاص ــة ال ـس ــوري ــن
الذين بقوا داخل سوريا».
وعـ ـ ـ ــن دور ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة فـ ـ ــي الـ ــوقـ ــت
ال ـ ـحـ ــالـ ــي ،يـ ـق ــول ي ـ ــازج ـ ــي« :نـ ـق ــوم
ب ــالـ ـت ــدخ ــل اإلي ـ ـجـ ــابـ ــي م ـ ــن خ ــال
ال ـتــرويــج وإق ــام ــة بـعــض املـشــاريــع
واألن ـ ـش ـ ـطـ ــة الـ ـت ــي ت ـس ـت ـه ــدف فـئــة
معينة كالشواطئ املفتوحة ،كذلك
نـقــدم التسهيالت للمشاريع ،وقد
طرحنا مؤخرًا برامج تالئم الفترة
التي نعيشها ،كبرنامج السياحة
الـ ــري ـ ـف ـ ـيـ ــة والـ ـ ـب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج ال ــوطـ ـن ــي
للسياحة الــداخـلـيــةُ ،
سيعمل على
تطبيقها بداية .»2015
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«لقاء موسكو» ُيعقد بعدأسابيع...
واجتماعات للمعارضة في القاهرة
بدأ الحراك الروسي
الديبلوماسي على خط
األزمة السورية يتبلور على
نحو معلن ،في وقت
أشارت فيه تطورات إلى
أن القاهرة تؤدي دورًا
إقليميًا تمهيديًا ،يسبق
االجتماعات المرتقبة
في موسكو
تقترب املبادرة الروسية لحل األزمة
السورية ،القائمة على محاولة جمع
ال ـح ـك ــوم ــة ال ـ ـسـ ــوريـ ــة وأطـ ـ ـ ـ ــراف مــن
املعارضة ،من أولى خطوات التنفيذ،
وذل ــك بـعــد سلسلة ل ـقــاءات إقليمية
سابقة أجراها نائب وزير الخارجية
الروسي ،ميخائيل بوغدانوف.
وذكـ ــر م ـصــدر ف ــي وزارة الـخــارجـيــة
الــروسـيــة ،أمــس ،أن لقاء بــن ممثلي
الـ ـحـ ـك ــوم ــة واملـ ـ ـع ـ ــارض ـ ــة الـ ـس ــوري ــة
س ـي ـع ـقــد ف ــي م ــوس ـك ــو أواخ ـ ـ ــر شـهــر
كــانــون الـثــانــي املـقـبــل .ونقلت وكالة
«نــوفــوسـتــي» الــروس ـيــة عــن املـصــدر
قوله إن «اللقاء سيجري نهاية كانون
الـ ـث ــان ــي ،وم ـ ــن امل ـخ ـط ــط اسـ ـتـ ـم ــراره
أربـعــة أي ــام» ،موضحًا أنــه ستجري
دع ــوة أوس ــع شــريـحــة مــن املـعــارضــة
السورية إلى «لقاء موسكو».
وب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــوازي ،أعـ ـل ــن رئـ ـي ــس امل ـك ـتــب
اإلع ـ ـ ــام ـ ـ ــي فـ ـ ــي «ه ـ ـي ـ ـئـ ــة ال ـت ـن ـس ـي ــق
الـ ـ ـ ــوط ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ل ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــوى الـ ـ ـتـ ـ ـغـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــر
ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي» املـ ـع ــارض ــة ،م ـنــذر
خ ـ ـ ـ ــدام ،أن فـ ـص ــائ ــل مـ ــن املـ ـع ــارض ــة
السياسية في الداخل والخارج بدأت
التنسيق في ما بينها لعقد اجتماع
ف ــي ال ـقــاهــرة م ــن أج ــل ال ـتــوصــل الــى
رؤي ــة سياسية مــوحــدة لحل األزمــة
السورية.
وقال خدام لوكالة «فرانس برس» إن
«عـ ــددًا مــن الـفـصــائــل والشخصيات
املـ ـع ــارض ــة تـ ـخ ــوض ح ـ ـ ـ ــوارات مـنــذ
اك ـثــر م ــن شـهــريــن وتــوصـلـنــا معهم
لتفاهمات مشتركة للحل السياسي
ل ـ ــأزم ـ ــة وس ـ ـي ـ ـتـ ــوج ذل ـ ـ ــك ف ـ ــي ل ـق ــاء
وطـنــي يـجــري فــي ال ـقــاهــرة» .وأش ــار
إل ــى أن االج ـت ـم ــاع امل ــزم ــع ع ـق ــده في
القاهرة سيمهد «للقاء آخــر» يجري
ف ــي مــوس ـكــو سـيـضــم مـجـمــوعــة من

األحـ ـ ـ ــزاب وال ـش ـخ ـص ـي ــات ال ـس ــوري ــة
املـعــارضــة بينها «هيئة التنسيق»،
ال ـت ــي ت ـض ــم  12ح ــزب ــا ،إض ــاف ــة ال ــى
«ج ـب ـهــة الـتـغـيـيــر وال ـت ـح ــري ــر» الـتــي
ي ـ ـقـ ــودهـ ــا ق ـ ـ ـ ــدري جـ ـمـ ـي ــل واالدارة
الذاتية الكردية وقوى من «االئتالف
السوري» املعارض.
وفـيـمــا كـشــف م ـصــدر م ـع ــارض آخــر
أن ــه «م ــن امل ـتــوقــع ان يـعـقــد اجـتـمــاع
القاهرة في منتصف كانون الثاني»،
ق ـ ــال مـ ـص ــدر ف ــي م ـك ـتــب «االئـ ـت ــاف
ال ـ ـسـ ــوري» املـ ـع ــارض ف ــي الـعــاصـمــة
املـ ـص ــري ــة إن رئ ـ ـيـ ــس «االئ ـ ـ ـتـ ـ ــاف»،
ه ـ ـ ــادي ال ـ ـب ـ ـحـ ــرة ،سـ ـيـ ـق ــوم بـ ـع ــد غــد
السبت بزيارة إلى مصر للقاء وزير
الخارجية سامح شكري.
وفي تصريحات لوكالة «األناضول»
التركية ،قــال مدير املكتب اإلعالمي
فــي مكتب «االئ ـت ــاف» فــي الـقــاهــرة،
عـبــدالـحـمـيــد ال ــزوب ــان ــي ،إن «ال ـل ـقــاء
امل ـ ــرت ـ ـق ـ ــب ب ـ ـ ــن ال ـ ـب ـ ـح ـ ــرة وش ـ ـكـ ــري
ُ
س ــت ـب ـح ــث ف ـي ــه امل ـ ـ ـبـ ـ ــادرات ال ــدول ـي ــة

سيقوم هادي البحرة
بعد غد بزيارة إلى مصر
للقاء وزير الخارجية

امل ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ َـروحـ ـ ـ ــة لـ ـ ـلـ ـ ـح ـ ــل الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاس ـ ــي،
وسيناقش الوضع الـســوري الراهن
وتـحـســن ظ ــروف الـجــالـيــة الـســوريــة
فــي مـصــر ،الـتــي تـتـجــاوز  300ألــف».
ول ــم ي ـحــدد ال ــزوب ــان ــي م ــدة ال ــزي ــارة،
أو فــي مــا إذا ك ــان الـبـحــرة سيلتقي
م ـســؤولــن م ـصــريــن آخ ــري ــن أو في
الجامعة الـعــربـيــة ،أو أطـيــافــا أخــرى
في املعارضة السورية.
ع ـمــومــا ،ي ـن ــدرج اإلع ـ ــان ع ــن الـلـقــاء
املـ ــرت ـ ـقـ ــب ف ـ ــي م ــوسـ ـك ــو ف ـ ــي س ـي ــاق
امل ـب ــادرة الـخــاصــة بــاألزمــة الـســوريــة
التي سبق أن أطلقتها الديبلوماسية
ّ
ويجسد كذلك
الروسية قبل أسابيع،
«تفاهمات روسية ـ سورية أفرزتها
زيارة وزير الخارجية السوري وليد
امل ـع ـلــم إلـ ــى روسـ ـي ــا ف ــي  26تـشــريــن
الثاني املــاضــي» ،كما ذكــرت وسائل
إعالم روسية.
وبــالـتــوازي ،يـبــدو أيـضــا أن املـبــادرة
الــروسـيــة ترتكز ،فــي أحــد جوانبها،
عـلــى دور مـصــري يسعى إل ــى جمع
أطــراف في املعارضة بهدف توحيد
موقفهم قبل لقاء موسكو .وشهدت
العالقات الروسية ـ املصرية تحسنًا
م ـل ـح ــوظ ــا خـ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة األخ ـ ـيـ ــرة،
ك ـمــا ش ـه ــدت ال ـق ــاه ــرة أخ ـي ـرًا حــراكــا
دي ـب ـلــومــاس ـيــا ع ـل ــى ص ـل ــة م ـبــاشــرة
باألزمة السورية.

السفر متاح دون وثيقة «ال مانع
من السفر»
أل ـغــي أم ــس الـ ـق ــرار الـ ــذي ص ــدر قبل
فـتــرة ،وأوج ــب اسـتـصــدار وثيقة «ال
مــانــع مــن الـسـفــر» للشباب الراغبني
بالسفر خارج البالد.
وك ـ ـ ــان الـ ـ ـق ـ ــرار امل ـل ـغ ــى ي ــوج ــب عـلــى
الشباب الراغبني بالسفر ،استصدار
وثيقة ال مانع من السفر بعد إيــداع
مبلغ تأميني بقيمة  300دوالر أو
م ــا ي ـعــادل ـهــا بــال ـل ـيــرة ال ـس ــوري ــة في
املصرف العقاري.
ّ
ون ـق ـلــت م ــواق ــع ا ًعــام ـيــة س ــوري ــة أن
ً
«القرار ألغي جملة و تفصيال ،بعدما
ش ـمــل ع ـنــد ت ـن ـف ـيــذه ال ـش ـب ــان الــذيــن
تراوح أعمارهم بني  18إلى  42عامًا».
وب ــإل ـغ ــاء الـ ـق ــرار أص ـب ــح بــإم ـكــان أي
ش ــاب ال ـس ـفــر إل ــى أي وج ـه ــة خ ــارج
البالد دون وثيقة «ال مانع من السفر»
ودون إي ــداع أي مبلغ تأميني ،على
أال يكون عليهم أي التزام قانوني.
(األخبار)

«داعش» يعقد «جلسات شورى»
لبت مصير الطيار األردني
ّ
صهيب عنجريني
ّ
ّ
اإلسالمية» ،على
«اجتماعات شورى مكثفة» يعقدها تنظيم «الدولة
«أعلى املستويات»ّ ،
لبت مصير الطيار األردني معاذ صافي يوسف
ّ
الكساسبة الذي سقطت طائرته قرب مدينة الرقة .هذا ما أكده مصدر
ّ
«ش ــرعـ ّـي» مــن داخ ــل التنظيم .امل ـصــدر أوض ــح ل ــ«األخ ـبــار» أن ــه في
«الوقت الذي باشر فيه عدد من اإلخوة األمنيني إجراء التحقيقات مع
األسير ،انتظم عقد جلسة شورى أولى ُعقدت على أعلى املستويات،
تلتها جلسة ثانية»ّ .
ورجح املصدر أن ُ«يصار إلى إعالن القرار على
ّ
صوتي ،بلسان أحد الشيوخ القادة» ،وأضاف «ليس
بيان
املأل عبر ٍ
بالضرورة أن يكون الشيخ العدناني (أبو محمد ،املتحدث الرسمي
معلومات عن
بــاســم الـتـنـظـيــم)» .وفيما أكــد املـصــدر عــدم امـتــاكــه
ً ُ
ُ
الخيارات التي تدرس ،لم يستبعد أن يطرح التنظيم حلوال قد تفضي
إلى إطالق سراح الطيار في مقابل تنفيذ شروط معينة ،مشيرًا في
الوقت نفسه إلى أن «األسير ليس ّ
أردنيًا فحسب من وجهة نظرنا،
ً
بل هو جزء من حملة عاملية ،وهذا يعني أن على دول التحالف أيضًا
مقابل إطالق سراحه».
أن تدفع ثمنًا ُ ّ
مصدر آخــر مطلع على الكواليس «الـجـهــاديــة» أوضــح لــ«األخـبــار»
ّأن «املــؤكــد هــو أن التنظيم يعتبر الـطـيــار الكساسبة أسـيـ َـر حــرب،
وهناك رأيان أساسيان مطروحان للتداول في الوقت ّالحالي داخل
التنظيم حسب ما علمنا» .ووفقًا للمصدر ،يستند كل من الرأيني
إلى «اجتهاد شرعي في شأن حكم األسير» ،حيث يميل فريق إلى
«االقتداء بحكم أسرى بدر والقبول بافتداء األسير» ،فيما يميل فريق
آخر إلى «القصاص منه ألنه شــارك في قتل ّعــوام املسلمني» .وفي
ظل صعوبة التكهن بقرار التنظيم املتطرف ،توقع املصدر أن يسعى
«داعش» إلى «استغالل الواقعة ما أمكنه ذلك ،وأن يستهلك عنصر
قرر تصفية الطيار» ،املصدر ّ
الوقت إلى آخر لحظة ،حتى ولو ّ
رجح،
أيضًا ،أنــه «ال يكتفي التنظيم بطلب مبادلة الطيار مع سجناء ،بل
يبالغ في طلباته إلى ّ
حد تعجيزي» .في األثناء ،قالت وسائل إعالم
أردنية إن العاهل األردني عبدالله الثاني قد «التقى مساء أمس والد
الطيار بمقر القيادة ،وأكد له أنه يتابع القضية باهتمام بالغ مع قيادة
التحالف الــدولــي ،لضمان ســامــة امل ــازم الـكـســاسـبــة» .وك ـ ّـان ذوو
الطيار قد أكدوا في وقت سابق أنهم أبلغوا أن «معاذ كان يحلق على
ارتفاع  500قدم عن مستوى األرض ،ثم تعرض لصاروخ حراري
أسقط الطائرة في ريف الرقة وقبل أن تتفجر الطائرة خرج مظليًا
ليسقط في مسطح مائي.»...
وع ـلــى الـصـعـيــد ذاتـ ــه ،ت ــداول ــت صـفـحــات «ال ـج ـهــاديــن» عـبــر مــواقــع
التواصل االجتماعي عددًا من أسماء معتقالت في السجون األردنية،
واقتراحات حــول مبادلتهن بالطيار األردن ــي .وجــاء على رأس تلك
األسـمــاء العراقية ســاجــدة الــريـشــاوي .وهــي واح ــدة مــن املــدانــن في
قضية تفجيرات فندق راديـســون (عـ ّـمــان  .)2005وكــانــت محكمة
أمن الدولة األردنية قد أصدرت حكمًا بإعدامها عام  2006بتهمتي
«املؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية ،وحيازة مواد مفرقعة بدون
ترخيص قانوني».

تقرير

«الثوار» و«النصرة» يحرمان إدلب الكهرباء والمياه
إدلب ــ سائر اسليم
ق ـط ــع ال ـك ـه ــرب ــاء وامل ـ ـيـ ــاه ع ــن س ـكــان
مــدي ـنــة يـعـيــش فـيـهــا ن ـصــف مـلـيــون
نـسـمــة ،معظمهم مــن ال ـنــازحــن ،هو
أسـلــوب تتبعه الـجـمــاعــات املتشددة
في ريف إدلب للضغط على السلطات
السورية .فمدينة إدلب تعيش معاناة
دائمة في ذلك ،فعند كل مطلب يحرم
سكانها من املياه والكهرباء إضافة
الــى فـقــدان مــواد غذائية رئيسية من
األس ـ ــواق نـتـيـجــة قـطــع ال ـطــرقــات ،ما
ي ـ ــؤدي الـ ــى ارتـ ـف ــاع أس ـع ــار امل ـتــوافــر
منها.
وأص ــدرت «الهيئة االســامـيــة إلدارة
املـنــاطــق امل ـح ــررة» بـيــانــا أعـلـنــت فيه
اتخاذ إجراءات بالتعاون مع «جبهة
ال ـن ـص ــرة» لـلـضـغــط ع ـلــى الـسـلـطــات

الطالبات اللواتي
هن
اعتقلن في حلب ّ
ُ
أقرباء لمقاتلين في
«جبهة النصرة»

ال ـ ـسـ ــوريـ ــة إلج ـ ـبـ ــارهـ ــا عـ ـل ــى إط ـ ــاق
سراح بعض الطالبات اللواتي جرى
اعتقالهن قبل أيام في جامعة حلب.
وت ـم ـث ـلــت هـ ــذه االج ـ ـ ـ ــراءات ف ــي قطع
املـيــاه والكهرباء عــن أكثر مــن نصف
مليون نسمة في مدينة إدلب ،إضافة

الى قطع الطرقات املؤدية من الريف
بــات ـجــاه املــدي ـنــة بــاسـتـثـنــاء الـطــريــق
الدولي اريحا ـ الالذقية الواقع تحت
سيطرة الجيش السوري.
«فــي كل مــرة ُيعتقل شخص له صلة
بجبهة النصرة أو بجماعات أخرى
تقطع الكهرباء واملاء عن مدينة إدلب،
ألن امل ـ ـصـ ــادر ال ــرئ ـي ـس ـي ــة ل ـل ـك ـهــربــاء
إض ــاف ــة ال ــى مـحـطــة ض ــخ امل ـي ــاه تقع
في مناطق سيطرة املسلحني .ونبقى
ت ـحــت رح ـم ــة ش ـ ــروط امل ـس ـل ـحــن الــى
الدولة لهم مطالبهم .وفي
أن تحقق
ُ
إحدى املــرات قطعت املياه والكهرباء
والـ ـط ــرق ع ــن مــديـنـتـنــا ب ـعــد اعـتـقــال
زوجـ ــة أح ــد ق ـيــاديــي جـبـهــة الـنـصــرة
وف ــي حــوزتـهــا آالف ال ـ ـ ــدوالرات ،وتــم
إطـ ـ ــاق س ــراح ـه ــا ب ـع ــد أيـ ـ ــام إلع ـ ــادة
تشغيل الكهرباء ومحطة املـيــاه الى

امل ــديـ ـن ــة» ،يـ ـق ــوال ح ـس ــام ت ـق ــي ،أحــد
سكان مدينة إدلب ،لـ«األخبار».
ف ــائ ــز ج ـ ـبـ ــران ّ ،الـ ـق ــاط ــن فـ ــي املــدي ـنــة
أيـضــا ،يــروي أنــه قــال «لــوال املـيــاه ملا
ك ـنــا سـمـحـنــا ل ـلــدولــة ب ــأن ت ـفــرج عن
أقرباء املسلحني ،ونستيطع العيش
بـ ــا كـ ـه ــرب ــاء شـ ـ ـه ـ ــورًا ،ولـ ـك ــن امل ـي ــاه
ه ــي أسـ ــاس االس ـت ـم ــرار ف ــي الـح ـيــاة.
ويـ ـح ــاول امل ـس ـل ـحــون ال ـض ـغــط على
الــدولــة مــن خــال حرماننا مــن املياه
والكهرباء ومنع دخــول الخضروات
واالغذية والحليب بعد قطع الطرق.
أي ث ــورة فــي الـعــالــم تمنع الكهرباء
وامل ـي ــاه ع ــن ع ـش ــرات آالف ال ـعــائــات
بهدف تحقيق مكاسب؟».
وعلمت «األخبار» من مصدر رسمي
مسؤول أن «الطالبات اللواتي اعتقلن
ّ
ف ــي ح ـل ــب ه ـ ــن أقـ ــربـ ــاء مل ـقــات ـلــن فــي

جبهة النصرة ،وهـنــاك شكوك حول
وجود دور لهن في إعطاء معلومات
عــن مــواقــع عـسـكــريــة ،وت ــم اعتقالهن
ّ
لـلـتـحـقـيــق م ـع ـهــن» .وم ــن امل ــرج ــح أن
ُي ـف ــرج عـنـهــن ب ـهــدف «الـتـخـفـيــف من
معاناة السكان في مدينة إدلب».
وبـ ـ ـ ـع ـ ـ ــد ف ـ ـ ـشـ ـ ــل الـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــوم األول م ــن
املفاوضات التي تقودها لجنة أهلية،
ع ـمــدت «جـبـهــة ال ـن ـصــرة» ال ــى فصل
الـكـهــربــاء عــن حـلــب .وب ــررت مديرية
الكهرباء في اإلدارة العامة للخدمات
ّ
التابعة للمعارضة أن «سبب انقطاع
الكهرباء عن مدينة حلب هو الضغط
عـ ـل ــى الـ ـنـ ـظ ــام حـ ـت ــى إطـ ـ ـ ــاق سـ ــراح
معتقالت جامعة حلب».
على الموقع« :النصرة» تعود إلى حلب...
لمالحقة «حركة حزم»!
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فلسطين

الشد
قبل أن ينقطع حبل ّ
بين المقاومة واالحتالل
تسارع العمليات الصغيرة يقود إلى المواجهة
في حال بقي حصار غزة أو انحسرت خيارات نتنياهو
علي حيدر
ل ـل ـم ــرة ال ـث ــان ـي ــة خ ـ ــال أيـ ـ ـ ــام ،يـشـهــد
قـ ـط ــاع غـ ـ ــزة اعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــداءات إس ــرائ ـي ـل ـي ــة
واض ـح ــة ،وال ـس ـبــب أن ق ــوة عسكرية
ت ــاب ـع ــة ل ـج ـيــش الـ ـع ــدو ك ــان ــت تــؤمــن
ع ـم ـل ـيــات ص ـي ــان ــة ل ـل ـس ـيــاج ال ـفــاصــل
مـ ــع الـ ـقـ ـط ــاع ،تـ ـع ــرض ــت ،ي ـ ــوم أمـ ــس،
لنيران قناص فلسطيني قرب منطقة
كيسوفيم (ج ـنــوب) أدت إل ــى إصــابــة
أح ــد الـجـنــود ب ـجــراح خـطـيــرة .ووفــق
الـ ــروايـ ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ن ـف ـس ـهــا ،فـقــد
أعقب الحادثة ّ
رد إسرائيلي أدى إلى
اسـتـشـهــاد أح ــد عـنــاصــر االسـتـطــاع
فــي كـتــائــب ال ـق ـســام (حــركــة ح ـمــاس)،
وما لبثت الحركة أن حذرت من تكرار
«هذه الحماقات» ،ودعت إلى اجتماع

نتنياهو أمام خيارين
جربها أو
صعبين إما تكرار ردود ّ
الضعف أمام خصومه
للفصائل من أجل تباحث املوقف.
ت ـ ـكـ ــرار ال ـ ـ ـحـ ـ ــوادث األمـ ـنـ ـي ــة مـ ــع غ ــزة
يعيد طــرح التساؤالت عن السياقات
التي تندرج ضمنها ،ومــدى عالقتها
بـ ـ ــال ـ ـ ـظـ ـ ــرف ال ـ ـس ـ ـي ـ ــاس ـ ــي ال ـ ــداخ ـ ـل ـ ــي
اإلســرائ ـي ـلــي ،وأي ـضــا بــواقــع املـعــانــاة
في غزة ،التي يظهر أن هناك محاولة
لـتـكــريـسـهــا ،ب ــل تـحــويـلـهــا إل ــى م ــادة
ابتزاز للمقاومة.
مـ ــا ي ـم ـي ــز ال ـع ـم ـل ـي ــات ال ـف ـل ـسـط ـيـن ـيــة
واالعـ ـت ــداءات اإلســرائـيـلـيــة ،عـلــى حـ ّـد
س ــواء ،أنها تـجــري ،حتى اآلن ،ضمن
وت ـي ــرة مـنـخـفـضــة .ف ـفــي املـ ــرة األول ــى
عثر على بقايا ص ــاروخ فــي جنوبي
األراض ـ ـ ـ ــي امل ـح ـت ـل ــة ،وانـ ـحـ ـص ــر الـ ــرد
اإلسرائيلي باستهداف مواقع في غزة
مــن دون سقوط خسائر بشرية .لكن
موقف أمس كان تصاعديًا .وليس من
باب املصادفة أن يكون تبادل النيران
ضمن هذا السقف فقط (قنص مقابل
قـصــف ع ـشــوائــي) ،بــل يـعــود ه ــذا إلــى
عوامل مؤثرة في قــرار الطرفني .فمن
الجهة الفلسطينية ال يــريــد أحــد في
ه ــذه املــرح ـلــة ال ــذه ــاب نـحــو مــواجـهــة
واس ـ ـع ـ ــة ،لـ ـك ــن يـ ـصـ ـع ــب ،فـ ــي ال ــوق ــت
نفسه ،على املقاومة التسليم بتكريس
الوضع القائم ،وابتزازها به.
بني هذين ّ
الحدين ،قد تكون الحوادث
األمـ ـنـ ـي ــة م ـ ـحـ ــددة األهـ ـ ـ ـ ــداف ،وي ـم ـكــن
وضعها ضمن إطار الضغط العسكري
املضبوط من أجل تحريك مسار إعادة
اإلعـ ـم ــار .وف ــي كـلـتــا ال ـحــال ـتــن ،يـبــدو
أن الــرهــان الفلسطيني هــو أال تــؤدي
هــذه الـحــوادث إلــى انفجار واس ــع ،ما
يعني أن هذه العمليات هي أقرب إلى
الرسائل.
وبــرغــم أن العمليات املتقطعة تشكل
عامل ضغط على الواقع اإلسرائيلي
ف ـ ـ ــي ك ـ ـ ــل ال ـ ـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ـ ــروف ،فـ ـ ـ ـ ــإن الـ ـحـ ـمـ ـل ــة
االنـتـخــابـيــة الـتــي تشهدها إســرائـيــل
ت ـض ــاع ــف م ـف ــاع ـي ــل ه ـ ــذه ال ـض ــرب ــات
املـ ـ ـح ـ ــدودة ف ــي الـ ـس ــاح ــة ال ـس ـيــاس ـيــة
الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة .وم ـ ــن املـ ـمـ ـك ــن أن ي ـك ــون
ه ــذا االع ـت ـبــار حــاض ـرًا ل ــدى األط ــراف
الـفـلـسـطـيـنـيــة ال ـتــي ق ــد ت ــرى ف ــي هــذا
الـ ـظ ــرف ال ــداخ ـل ــي م ـنــاس ـبــة مل ـحــاولــة
ال ـتــأث ـيــر ف ــي الـ ـق ــرار اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،أو

اإلقليمي ،املتصل بمواصلة الحصار
على الـقـطــاع ،باعتبار أنـهــا عمليات
ت ـعــزز مـقــولــة إخ ـف ــاق أهـ ــداف الـحــرب
األخيرة إسرائيليًا.
ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،ي ـق ــف اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي فــي
مــواجـهــة ه ــذه ال ـح ــوادث بــن عاملني
يضبطان حركته في املـبــادرة والــرد،
فهو ال يريد استدراجه إلــى مواجهة
واسـ ـع ــة يـ ـ ــدرك أنـ ــه ل ــن يـسـتـطـيــع أن
يحقق فيها أكثر ّ
مما جناه من معركة
اس ـت ـم ــرت أك ـث ــر م ــن سـبـعــة أســاب ـيــع،
كذلك سيجد رئيس حكومة االحتالل،
بـنـيــامــن نـتـنـيــاهــو ،نـفـســه ،ف ــي حــال
ت ــدح ــرج ــت األمـ ـ ـ ـ ــور نـ ـح ــو م ــواج ـه ــة
واس ـعــة ،أم ــام خـيــاريــن :إمــا تـكــرار ما
َّ
جربه سابقًا ،وهو أمر سيسجل عليه
في كل املستويات ،وإما الذهاب نحو
خ ـيــارات أكـثــر درامــاتـيـكـيــة ال تتالءم
وال ــرؤي ــة االسـتــراتـيـجـيــة لــه فــي هــذه
املرحلة.
رغ ـ ــم ذلـ ـ ـ ــك ،ال ي ـس ـت ـط ـي ــع ن ـت ـن ـيــاهــو
ت ـج ــاوز ه ــذه ال ـع ـم ـل ـيــات ،وإن كــانــت
متقطعة وم ـحــدودة ،ألسـبــاب ردعية
وس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة ،إذ ت ـ ـ ـ ــدرك الـ ـقـ ـي ــادت ــان
السياسية والعسكرية فــي تــل أبيب
أن ع ـ ــدم الـ ـ ــرد ي ـن ـط ــوي ع ـل ــى رس ــال ــة

حذرت «حماس»
ّ
من تكرار
«الحماقات
اإلسرائيلية»
ودعت إلى
اجتماع للفصائل
للتباحث في
الموقف
(آي بي ايه)

ضعف قــد تــدفــع إلــى تشجيع الطرف
املقابل على تكثيف الـضــربــات ،وهي
أيضًا رسالة ضعف سياسية داخلية
ل ـخ ـصــوم ن ـت ـن ـيــاهــو وم ـنــاف ـس ـيــه .من
ه ـ ـنـ ــا ،ي ـم ـك ــن فـ ـه ــم خ ـ ـي ـ ــارات األخـ ـي ــر
ال ـع ـمــان ـيــة ،وت ـقــديــم نـفـســه ع ـلــى أنــه
«ال ـ ـق ـ ـيـ ــادي الـ ـ ـح ـ ــازم» فـ ــي مـ ــا يـتـعـلــق
بــاألمــن اإلســرائ ـي ـلــي ،وإف ـه ــام الـطــرف
الـفـلـسـطـيـنــي أن ه ـن ــاك أث ـمــانــا مــؤملــة

ق ــد ت ــردع ــه .ف ــي ال ـخ ــاص ــة ،ي ـب ــدو أن
الطرفني يسيران على حافة االنــزالق،
مع سعي كل منهما إلــى أال يتدحرج
نـ ـح ــو م ــواجـ ـه ــة واس ـ ـع ـ ــة ،وأم ـل ـه ـم ــا
أن ي ـح ـقــق ه ـ ــذا ال ـ ـقـ ــدر ،م ــن ال ـض ـغــط
العسكري املحدود ،أهدافهما .لكنهما
ال ينسيان الخطوط الحمر التي في
حال تجاوزها طرف ما ،سيجد اآلخر
نفسه مضطرًا إلــى التصعيد .وأكثر

مــا ينطبق هــذا على نتنياهو نفسه،
الــذي إذا اكتشف أن مساره انحداري
بمستوى يهدد مستقبله فــي رئاسة
الحكومة ،فإنه قد يتجه إلى اعتداءات
واس ـع ــة عـلــى ال ـســاحــة الفلسطينية،
وتحديدًا كأنه في موقع الرد والدفاع،
ع ـل ـم ــا بـ ــأنـ ــه لـ ــم ي ـخ ـس ــر امل ـش ــروع ـي ــة
الــداخ ـل ـيــة ل ـهــذا ال ـن ــوع م ــن ال ـخ ـيــارات
كليًا.

تحضيرات تتسارع للقمة المصرية ـ القطرية
تتسارع وتيرة التقارب
القطري ـ المصري ،إذ
ُتبحث بنود المصالحة
بالتفصيل على
المستويات األمنية
واإلعالمية ،قبل عقد
لقاء القمة ،لكن
«اإلخوان» يتخوفون من
نتائج هذه المصالحة،
مع أنهم يتحدثون عن
«تنازالت مصرية»

بــرغــم أن لـقــاء الـقـمــة بــن الرئيس
امل ـص ــري ،ع ـبــد ال ـف ـتــاح الـسـيـســي،
وأمير قطر ،تميم بن حمد ،ليس
مؤكدًا موعده ،ال يزال العمل على
تسخير األج ــواء الــازمــة إلنـجــاح
الـ ـقـ ـم ــة ،ت ـح ــت رعـ ــايـ ــة س ـع ــودي ــة،
ُ
ق ــائـ ـم ــا .فـ ــي س ـب ـي ــل ذل ـ ـ ــك ،ك ـش ــف
عـ ــن لـ ـق ــاء رئـ ـي ــس االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات
الـ ـقـ ـط ــري ــة ،أحـ ـم ــد بـ ــن ن ــاص ــر بــن
جـ ـ ــاسـ ـ ــم ،عـ ـ ـ ـ ــددا مـ ـ ــن امل ـ ـسـ ــؤولـ ــن
امل ـ ـصـ ــريـ ــن فـ ـ ــي الـ ـ ـق ـ ــاه ـ ــرة خـ ــال
اليومني املاضيني ،لإلعداد للقمة
املرتقبة.
ون ـ ـق ـ ـلـ ــت ص ـ ـحـ ــف مـ ـ ـص ـ ــري ـ ــة ،ع ــن
م ـص ــادر م ـس ــؤول ــة ،أن ب ــن جــاســم
«جـ ـ ـ ـ ــاء لـ ــاس ـ ـت ـ ـمـ ــاع إلـ ـ ـ ــى وجـ ـه ــة
نـظــر م ـســؤولــن ك ـبــار ح ــول بـنــود

استمرار المحاكمات في قضية «مذبحة بور سعيد» (آي بي ايه)

امل ـص ــال ـح ــة ،ت ـم ـه ـي ــدًا إلقـ ــرارهـ ــا».
وف ـ ـ ـ ـ ــي لـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاء مـ ـ ـ ــع أح ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــادة
األم ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــن فـ ـ ـ ــي فـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدق شـ ـهـ ـي ــر،
تحدث املـســؤول القطري ونظيره
امل ـ ـ ـصـ ـ ــري ،لـ ـنـ ـح ــو سـ ــاع ـ ـتـ ــن ،عــن
«استغالل جماعة اإلخــوان لدولة
قـ ـط ــر وق ـ ـنـ ــاة ال ـ ـجـ ــزيـ ــرة مـ ــن أج ــل
مـ ـح ــاول ــة ق ـل ــب نـ ـظ ــام ال ـح ـك ــم فــي
م ـص ــر ،وال ـت ـح ــري ــض ع ـلــى أع ـمــال
ال ـ ـع ـ ـنـ ــف» .وت ـ ـقـ ــول الـ ـصـ ـح ــف ،إن
املسؤول املصري أكد البن جاسم،
أن ـ ـ ــه لـ ـي ــس «لـ ــدي ـ ـنـ ــا مـ ـشـ ـكـ ـل ــة فــي
االن ـت ـق ــادات ،ل ـكــن ي ـجــب أن تـكــون
مهنية دون ســب أو ق ــذف» ،فيما
أبـ ــدى املـ ـس ــؤول ال ـق ـط ــري ت ـفــاؤلــه
ف ــي ت ـح ـســن ال ـع ــاق ــات امل ـص ــري ــة ـ
القطرية خالل األيام املقبلة.
وب ـ ـي ـ ـن ـ ـمـ ــا ح ـ ـ ــاول ـ ـ ــت «األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار»
ال ـت ــواص ــل م ــع عـ ــدد م ــن امل ـص ــادر
الــرس ـم ـيــة مل ـعــرفــة م ــا ج ــرى خــال
الـ ـلـ ـق ــاء ات ،ك ــان ــت ت ـج ـيــب ب ــأن ــه ال
ت ـفــاص ـيــل مـكـتـمـلــة ل ــدي ـه ــا ،فـضــا
ع ـل ــى ق ــول ـه ــا إن م ــن غ ـي ــر ال ـج ـيــد
طـ ـ ــرح الـ ـنـ ـق ــاش ــات حـ ـ ــول ال ـب ـن ــود
فــي اإلع ــام .أي ـضــا ،لــم يـصــدر عن
س ـل ـطــات ال ـب ـلــديــن تـعـلـيــق رسـمــي
بشأن اللقاء ات حتى املساء.
وفـ ــي وقـ ــت س ــاب ــق ،ن ـق ـلــت وك ــال ــة
«األنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول» عـ ـ ـ ـ ــن مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر
خ ـل ـي ـج ـيــة إع ــامـ ـي ــة ،أن ال ــري ــاض
س ـت ـس ـت ـض ـي ــف ،خ ـ ــال األس ـ ـبـ ــوع
األول م ــن ك ــان ــون ال ـثــانــي املـقـبــل،
ال ـق ـمــة امل ـصــريــة ـ ال ـق ـطــريــة ،عـلـمــا
ب ــأن م ـص ــادر م ـصــريــة رج ـحــت أن
ي ـك ــون ال ـل ـق ــاء ال ـي ــوم ب ـعــد ان ـت ـهــاء
زيارة السيسي إلى الصني ،لكنها
عــادت وأوضـحــت أن الــوقــت مبكر
الخـتـبــار الـنـيــات أوال ،ثــم االتـفــاق
التفصيلي على البنود.

وفيما يكثر الـحــديــث عبر مواقع
ج ـم ــاع ــة «اإلخـ ـ ـ ـ ــوان» ع ــن طـبـيـعــة
الـ ـتـ ـن ــازالت امل ـص ــري ــة ل ـق ـطــر ،فــإنــه
لـ ــم ي ـت ـس ــن الـ ـت ــأك ــد مـ ــن مـعـظـمـهــا
بـعــد ،لـكــن صحيفة قـطــريــة ،قالت
أم ـ ـ ـ ــس ،إن الـ ـسـ ـلـ ـط ــات املـ ـص ــري ــة
سـ ـتـ ـف ــرج ق ــريـ ـب ــا ع ـ ــن ص ـح ــاف ـي ــي
ق ـنــاة «ال ـج ــزي ــرة» املـسـجــونــن في
الـ ـق ــاه ــرة ،ب ــإص ــدار ع ـف ــو رئ ــاس ــي
عنهم .كذلك قالت املصادر ذاتها،
إنــه «سـيـسـمــح لـلـقـنــاة (الـجــزيــرة)
بإعادة فتح مكاتبها في القاهرة،
كما سيصدر قرار بوقف حصول
ح ـم ـلــة ال ـ ـجـ ــوازات الــدب ـلــومــاس ـيــة
الـ ـقـ ـط ــري ــة عـ ـل ــى ت ــأشـ ـي ــرة دخـ ــول
مسبقة ملصر».
في املقابل ،تقول مصادر من داخل
«اإلخــوان» ،إن الجماعة ال تخشى
غ ـي ــاب ال ــدع ــم اإلع ــام ــي ال ـق ـطــري،
لكن املشكلة األساسية هي «غياب
ال ـت ـمــويــل ال ـق ـط ــري خ ــال املــرح ـلــة
املقبلة ،إذ لــدى الجماعة أكثر من
وسيلة إعالمية في تركيا حاليا».
وأضــافــت املـصــادر ل ـ «األخـبــار» أن
«م ـع ـظــم رمـ ــوز ال ـج ـمــاعــة انـتـقـلــوا
إلى تركيا بعد إبالغهم من جانب
الــدوحــة أن عليهم تدبير أمــورهــم
بـمــا يـنــاســب ال ـظ ــروف ال ـجــديــدة»،
م ـ ــع ذل ـ ـ ــك تـ ــوجـ ــد م ـش ـك ـل ــة أخ ـ ــرى
ه ــي أن «ال ــرئ ـي ــس ال ـت ــرك ــي ،رجــب
ط ـيــب أردوغ ـ ـ ـ ــان ،ك ـلــف م ـســؤولــن
ف ــى ح ـكــوم ـتــه ال ـت ــواص ــل م ــع دول
خ ـل ـي ـج ـيــة ل ـج ــس ن ـب ــض ال ـس ـل ـطــة
املـ ـ ـص ـ ــري ـ ــة فـ ـ ــي إم ـ ـكـ ــان ـ ـيـ ــة إجـ ـ ـ ــراء
مصالحة بني الجانبني ،على غرار
ما حدث مع قطر ،وهو ما قد يؤثر
في وضع قادة اإلخوان هناك».
(األخبار ،رويترز،
األناضول ،أ ف ب)
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موسكو :أوكرانيا تتحول إلى خط مواجهة

يمكن ّ
تلمس كــل ذلــك فــي تصريحات
نتنياهو الذي قال أمس« :سنرد بقوة
فــي كــل مـحــاولــة ل ـخــرق ال ـه ــدوء الــذي
تحقق في الجنوب ّبعد عملية الجرف
الـصــامــد» .كــذلــك ح ــذر وزي ــر الـشــؤون
االس ـت ـخ ـبــاريــة ،يــوفــال شطاينتيس،
من أن إسرائيل قد تشن حملة واسعة
فـ ــي غـ ـ ــزة «ل ـ ـ ـ ـ ّ
ـدك ال ـب ـن ـي ــة ال ـع ـس ـكــريــة
ّ
واملؤسساتية لحماس» ،وأيضًا هدد

رئـيــس أرك ــان الـجـيــش ،بـنــي غانتس،
ب ــأن «إســرائ ـيــل لــن تـمــر م ــرور ال ـكــرام
على إصابة جندي بجروح خطيرة».
أم ــا امل ـق ــاوم ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ،فأثبتت
مـنــذ املـعــركــة األخ ـي ــرة أن ـهــا تـمـلــك من
األوراق مــا قــد يفاجئ الـعــدو ،ويكون
ل ــه مـفــاعـيـلــه الـنـفـسـيــة وال ـس ـيــاس ـيــة،
وهــذا حاضر بقوة أمــام صانع القرار
في إسرائيل.

اسـتـمــرت ردود الـفـعــل الــروسـيــة على
القرار األوكراني الذي اتخذته ،أول من
أمــس ،بالتخلي عــن «عــدم االنحياز»،
ف ــي وق ــت اس ـتــؤن ـفــت ف ـيــه امل ـح ــادث ــات
ب ـ ــن ك ـي ـي ــف و«االن ـ ـف ـ ـصـ ــال ـ ـيـ ــن» ،فــي
م ـي ـن ـس ــك أمـ ـ ـ ــس .وب ـ ـعـ ــد ت ـص ــري ـح ــات
رئ ـيــس ال ـح ـكــومــة ال ــروس ــي ،ديـمـتــري
ميدفيديف ،ووزيرالخارجية ،سيرغي
الفـ ــروف ،ب ــأن ه ــذه ال ـخ ـطــوة سـتــؤدي
إل ــى نـتــائــج عـكـسـيــة ،رأى نــائــب وزيــر
الــدفــاع ،أناتولي أنتونوف ،أن «حلف
ّ
يحول أوكرانيا إلى
شمال األطلسي»
«خ ــط أم ــام ــي ل ـل ـمــواج ـهــة» ،ك ـمــا هــدد
ب ـق ـطــع الـ ـع ــاق ــات م ــع «الـ ـحـ ـل ــف» ،إذا
تحققت آمال كييف باالنضمام إليه.
وكان برملان كييف قد وافق ،الثالثاء،
على التخلي عن حالة «عدم االنحياز»
بـ ـه ــدف ان ـض ـم ــام الـ ـب ــاد إل ـ ــى «ح ـلــف
شـ ـم ــال األط ـ ـل ـ ـسـ ــي» ،مـ ــا أث ـ ـ ــار غـضــب
مــوس ـكــو وع ـ ّـم ــق أس ـ ــوأ م ــواج ـه ــة بــن
روس ـي ــا وال ـغ ــرب ،مـنــذ نـهــايــة الـحــرب
الباردة.
وق ـ ـ ــال أن ــات ــول ــي أن ـ ـتـ ــونـ ــوف ،ل ــوك ــال ــة
«ان ـتــرفــاكــس» ،إن «دول حـلــف شـمــال
األطلسي دفعت كييف إلى اتخاذ هذا
ال ـقــرار ال ــذي سـيــأتــي بـنـتــائــج عكسية
ف ــي م ـحــاولــة لـتـحــويــل أوك ــران ـي ــا إلــى
خــط أمــامــي لـلـمــواجـهــة مــع روس ـيــا»،
مضيفًا أنــه «إذا اتخذ هــذا الـقــرار في
امل ـس ـت ـق ـبــل ط ــاب ـع ــا ع ـس ـكــريــا (م ـســألــة
ان ـض ـمــام أوك ــران ـي ــا إل ــى ح ـلــف شـمــال
األط ـل ـس ــي) فـحـيـنـهــا س ـن ــرد بــالـشـكــل
املناسب .سنقطع عالقاتنا على نحو
كامل بحلف شمال األطلسي وقتذاك،
وعمليًا سيكون من املستحيل إصالح
هذا الوضع».
فــي سـيــاق آخ ــر ،تـحــدث أنـتــونــوف عن
اسـتـمــرار تــدريــب «األطـلـســي» لطواقم

ط ــائ ــرات ف ــي أوروبـ ـ ــا ع ـلــى اس ـت ـخــدام
أسـ ـلـ ـح ــة نـ ـ ــوويـ ـ ــة .وقـ ـ ـ ــال إن «الـ ـقـ ـل ــق
األس ــاس ــي نــابــع مــن اس ـت ـمــرار تــدريــب
ط ـي ــاري ال ـ ــدول األعـ ـض ــاء ف ــي الـحـلــف
غير الـنــوويــة على ذلــك ،مثل بولندا»
املـحــاذيــة لـلـحــدود الــروسـيــة .وأك ــد أن
غـيــاب االت ـصــاالت بــن وزارات الــدفــاع
ال يساهم في تعزيز الثقة واألمــن في
أوروبـ ــا بــل عـلــى الـعـكــس ،يــولــد «عــدم
الفهم والشك».
في مقابل ذلك ،أفاد مسؤول من «حلف
األطلسي» طلب عــدم نشر اسمه ،بأن
األم ــر يــرجــع إلــى كييف فــي اتـخــاذ ما
تـ ـ ــراه مـ ــن ق ـ ـ ـ ــرارات بـ ـش ــأن س ـيــاس ـت ـهــا
ال ـخ ــارج ـي ــة .وأض ـ ــاف أن ــه «إذا ق ــررت
أوكرانيا التقدم لعضوية حلف شمال
ّ
فسيقوم الحلف استعدادها
األطلسي
ل ــان ـض ـم ــام بــال ـطــري ـقــة ن ـف ـس ـهــا ال ـتــي
تـ ـج ــري م ــع أي م ــرش ــح .هـ ــذه م ـســألــة
بــن الـحـلــف وال ــدول الـتــي تسعى إلــى
العضوية».
فــي هــذه األث ـنــاء اسـتــؤنـفــت ،أمــس في
مينسك ،مباحثات السالم بني كييف
و«االن ـ ـف ـ ـصـ ــال ـ ـيـ ــن» ب ـ ـشـ ــأن م ـس ـت ـق ـبــل

استؤنفت المحادثات
بين كييف «االنفصاليين»
في مينسك في
جلسة مغلقة

«امل ـ ـنـ ــاطـ ــق االنـ ـفـ ـص ــالـ ـي ــة» ف ـ ــي ش ــرق
أوك ــران ـي ــا ،بـحـســب مــا أع ـلــن املـتـحــدث
بـ ــاسـ ــم ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة الـ ـبـ ـي ــاروسـ ـي ــة،
دميتري ميرونتشيك.
وق ــال املـتـحــدث إن املـبــاحـثــات الرامية
إل ــى ت ـســويــة ال ـن ــزاع الـ ــذي أوقـ ــع أكـثــر
مــن  4700قتيل« ،ب ــدأت قــرابــة الساعة
 14,30ب ـتــوق ـيــت غــري ـن ـتــش ف ــي امل ـقــر
السابق لرئيس بيالروسيا ،ألكسندر
ل ــوك ــات ـش ـي ـن ـك ــو ،ف ـ ــي وسـ ـ ــط م ـي ـن ـســك
وتجرى في جلسة مغلقة».
ولـكــن اسـتـئـنــاف امل ـحــادثــات لــم يمنع
ك ـي ـيــف م ــن ق ـط ــع ال ـك ـه ــرب ــاء ع ــن شـبــه
جزيرة القرم ،صباح أمس ،ثم إعادتها
عـ ـل ــى نـ ـح ــو ج ــزئ ــي فـ ــي وقـ ـ ــت الحـ ــق.
وكـ ــانـ ــت ال ـ ـقـ ــرم قـ ــد شـ ـه ــدت ان ـق ـطــاعــا
ً
ك ــام ــا لـلـكـهــربــاء م ــن أوك ــران ـي ــا ،الـتــي
أوقفت من دون سابق إنذار من جانب
واح ــد تــوريــد الـطــاقــة الكهربائية إلى
ش ـب ــه ال ـ ـجـ ــزيـ ــرة ،مـ ــا أجـ ـب ــر امل ـع ـن ـيــن
على تشغيل مراكز الكهرباء املتنقلة
ال ـعــام ـلــة ع ـلــى ال ـغ ــاز وك ــذل ــك مــولــدات
الكهرباء العاملة على املــازوت بكامل
طــاقـتـهــا .وب ـ ّـررت كييف ذلــك بتجاوز
القرم حصتها من الطاقة.
وك ـ ــان رئ ـي ــس وزراء الـ ـق ــرم ،سـيــرغــي
أكسيونوف ،قد صرح في وقت سابق
الثالثاء بأن روسيا وأوكرانيا وقعتا
عقدًا بشأن مــرور الطاقة الكهربائية
من روسيا إلى القرم ،من دون انقطاع،
عبر األراضي األوكرانية.
وفــي وقــت الحــق مــن يــوم أم ــس ،أعلن
النائب األول الجديد لرئيس حكومة
الـ ـ ـق ـ ــرم ،م ـي ـخ ــائ ـي ــل ش ـي ــري ـم ـي ــت ،إن ــه
ُ
«استؤنف إرســال الطاقة الكهربائية،
وق ـ ــد وصـ ـل ــت أول  650م ـي ـغ ــاواي ــت،
ً
وسيتحسن الوضع كامال مساء».
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب)

بغداد تشيد بدور إيران ...وتحذير كردي من التقسيم
ما قل
ودل
عبر وزير الخارجية اإليراني،
ّ
محمد جواد ظريف (الصورة)،
أمس ،عن «ثقته» بأن اتفاقًا
نهائيًا حول ملف طهران النووي
سيكون «سريعًا في متناول
اليد» .وأوضح ظريف ،في رسالة
إلى نظرائه في مجموعة الدول
الكبرى ،أنه «يتطلب رؤية وإرادة

سياسية واالعتراف بوقائع من
شركائنا في التفاوض ،وكذلك
الجرأة في اتخاذ الخيار الجيد
لمصلحة المجتمع الدولي».
يذكر أن من المقرر إجراء الجولة
المقبلة من المحادثات بين إيران
ودول ( )1+5قبل  20كانون
الثاني المقبل .وأكد ظريف
أن وفد بالده «يخوض هذه
المفاوضات بتفويض حازم وإرادة
سياسية قوية بالتوصل إلى
اتفاق شامل».
(أ ف ب)

أكــد الرئيس العراقي ،فــؤاد معصوم،
أن إيران كانت من «أولى» الدول التي
مــدت «يــد ال ـعــون» لـبــاده فــي حربها
ضد تنظيم «الــدولــة اإلســامـيــة» ،في
وقت دعا فيه رئيس مجلس الشورى
اإليراني ،علي الريجاني ،دول العالم
إلـ ــى «الـ ـتـ ـع ــاون مل ــواج ـه ــة اإلره ـ ـ ــاب»،
الــذي يعد «مشكلة حقيقية يعانيها
جميع دول العالم».
ول ـل ـي ــوم ال ـث ــان ــي ،واص ـ ــل الري ـجــانــي
زي ــارت ــه إلـ ــى ال ـ ـعـ ــراق ،وال ـت ـق ــى أمــس
ال ــرئـ ـي ــس فـ ـ ـ ــؤاد مـ ـعـ ـص ــوم ،ورئـ ـي ــس
ال ـح ـكــومــة ح ـيــدر ال ـع ـب ــادي ،ورئ ـيــس
البرملان ،سليم الجبوري.
معصوم وبحسب مــا نقل عنه بيان
صدر عن مكتبه ،شدد «على ضرورة
ت ـع ــزي ــز الـ ـع ــاق ــات ب ــن ال ـب ـل ــدي ــن فــي
امل ـي ــادي ــن ال ـس ـيــاس ـيــة واالق ـت ـص ــادي ــة
وال ـ ـت ـ ـن ـ ـمـ ــويـ ــة فـ ـ ــي مـ ـ ـج ـ ــال م ـك ــاف ـح ــة
اإلره ـ ــاب» ،م ـجــددًا شـكــر إي ــران «على
دعـمـهــا لـلـعــراق وال سـيـمــا فــي حربه
ضد اإلرهاب».
وت ــاب ــع ال ـب ـي ــان ،أنـ ــه «ج ـ ــرى الـتــأكـيــد
خ ــال ال ـل ـقــاء عـلــى تعضيد الـتـعــاون
الـ ـثـ ـن ــائ ــي فـ ــي الـ ـقـ ـض ــاي ــا ال ـ ـتـ ــي تـهــم
ال ـطــرفــن ،مـثــل مـلـفــات الـنـفــط والـغــاز
ومـكــافـحــة الـتـصـحــر ومـشـكـلــة املـيــاه،
وتنشيط السياحة الدينية ومجاالت
أخرى ذات اهتمام مشترك».
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،أشـ ـ ـ ــاد رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـلــس
الـ ـش ــورى اإلي ــران ــي بـ ـ ــ«دور الــرئـيــس
م ـ ـع ـ ـصـ ــوم فـ ـ ــي اس ـ ـت ـ ـت ـ ـبـ ــاب ال ـ ــوف ـ ــاق
السياسي» في العراق.
بدوره ،توقع رئيس الــوزراء العراقي،
ح ـيــدر ال ـع ـبــادي ،خ ــال لـقــائــه رئيس
م ـج ـلــس ال ـ ـشـ ــورى االي ـ ــران ـ ــي «انـ ـه ــاء
وج ـ ـ ـ ــود ت ـن ـظ ـي ــم داع ـ ـ ـ ــش االره ـ ــاب ـ ــي
بـفـتــرة ق ـص ـيــرة» .وأضـ ــاف ال ـع ـبــادي،
الــذي يــزور تركيا اليوم ،في بيان ،أن
«هناك تقدما واضحا تحرزه قواتنا

األمنية في حربها ضد تنظيم داعش
اإلرهــابــي ،وهــو ما يتطلب املزيد من
التعاون من قبل دول املنطقة للقضاء
على هــذه التنظيمات االرهــابـيــة ،الن
هذه العصابات تمثل تهديدا حقيقيا
وخطرا على الجميع».

«الكردستاني» يحذر من
التقسيم
دعا الرئيس املشترك لـ «حزب العمال
ال ـكــردس ـتــانــي» ،جـمـيــل ب ــاي ــك ،أم ــس،
م ـك ـ ّـون ــات امل ـج ـت ـمــع ال ـع ــراق ــي للعمل
ع ـل ــى ن ـح ــو م ــوح ــد مل ــواج ـه ــة تـهــديــد
تنظيم «داعــش» ،فيما أعرب عن أمله
فــي أن يثمر تـعــاونــه «غـيــر املـبــاشــر»
مــع «التحالف الــدولــي» فــي رفــع اسم
الحزب من قائمة املنظمات اإلرهابية.
وشــدد بايك ،في مقابلة مع صحيفة
«ذاغ ــاردي ــان» على أن تجزئة الـعــراق
«سـ ـتـ ـك ــون خـ ـطـ ـرًا جـ ـ ـ ـ ـدًا» ،الفـ ـت ــا إل ــى
ض ــرورة أن «تـعـمــل األطـ ــراف السنية
وال ـش ـي ـع ـيــة وال ـك ــردي ــة م ـعــا ملــواجـهــة
تهديد تنظيم (داع ــش)» .وأش ــار إلى
أنه «إذا ما ّ
تقسم العراق ،فإن الحرب
ستزداد حدة وسيكون خطر (داعش)
على املـكــونــات الصغيرة كبيرًا جـدًا،
ّ
موحدين ،فسيكون
ولكنهم إذا بقوا
ب ــإم ـك ــان ـه ــم ت ـس ــوي ــة خ ــاف ــات ـه ــم فــي
مرحلة الحقة من خالل الحوار».
وك ـشــف ال ـق ـيــادي ف ــي «ح ــزب الـعـمــال
ال ـك ــردس ـت ــان ــي» أن هـ ـن ــاك «تـنـسـيـقــا
س ــري ــا قــائ ـمــا ب ــن ال ـت ـحــالــف ال ــدول ــي
وقوات الحزب ،عبر وسطاء» ،مشددًا
ع ـل ــى أه ـم ـي ــة أن «ت ـت ـط ــور ال ـع ــاق ــات
ال ــديـ ـبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة والـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة بــن
التحالف واألكراد في سوريا والعراق
مــن أج ــل الـتــوصــل إل ــى نـتــائــج أفضل
ضـ ــد داعـ ـ ـ ـ ــش» ،م ــوض ـح ــا أن «حـ ــزب
ُ
العمال ظـلــم كثيرًا بتصنيفه كحزب
إرهابي».

أم ـ ــا ف ــي م ــا ي ـت ـع ـلــق ب ــال ـع ــاق ــات مــع
تــركـيــا ،فقد وصفتها «ذا غــارديــان»
بأنها مــا زال ــت تتسم بــالــ«عــدائـيــة».
وف ـ ــي ه ـ ــذا اإلط ـ ـ ـ ــار ،ن ـق ـلــت ع ــن بــايــك
اتهامه الرئيس التركي ،رجــب طيب
أردوغـ ـ ـ ـ ــان ،ب ــأن ــه «ي ــدع ــم داعـ ـ ــش فــي
سوريا للقضاء على اإلدارة الكردية
الــول ـيــدة» .وأوض ــح أن «تــركـيــا تريد
ال ـق ـضــاء ع ـلــى ال ـت ـج ـم ـعــات ال ـكــرديــة،
أو إب ـقــاء هــم ف ــي إط ــار ق ـتــال مستمر
إلض ـع ــاف ـه ــم» ،م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أنـ ــه «إذا
كانت هناك إدارة كردية قابلة للحياة
فــي الـعــراق وســوريــا ،فــإن األك ــراد في
تركيا سيطالبون بإدارتهم الخاصة
أيضًا».
ورأى بايك أنه «في الوقت الذي أعلن
فيه زعيم داعــش أبــو بكر الـبـغــداداي

حلمه بــإنـشــاء خــافــة لـكــل املسلمني،
ّ
بــدأ أردوغ ــان يتوهم بــأن يـكــون على
رأس اإلمبراطورية العثمانية املعاد
إحياؤها ،إلدارة (أوضــاع) السنة في
الشرق األوسط».

قوات أميركية من القطاع
الخاص
قــال مسؤول أميركي كبير إن اإلدارة
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ت ـس ـت ـع ــد لـ ـ ــزيـ ـ ــادة ع ــدد
املـتـعــاقــديــن مــن الـقـطــاع ال ـخــاص في
الـ ـع ــراق ف ــي إطـ ــار «جـ ـه ــود» الــرئـيــس
باراك أوباما لصد مقاتلي «داعش».
ويثير وجــود املتعاقدين في العراق
ـ والس ـي ـمــا ش ــرك ــات األمـ ــن الـخــاصــة
ـ ال ـج ــدل م ـنــذ سـلـسـلــة م ــن األح ـ ــداث
الـعـنـيـفــة أث ـنــاء االح ـت ــال األم ـيــركــي،
وصلت إلــى ذروتـهــا في شهر أيلول
 2007بقتل  14عراقيًا أعــزل على يد
حراس شركة «بالكووتر» األمنية.
وأوضح املسؤول أن عدد املتعاقدين
الذين ُ
سينشرون في العراق ـ بخالف
حــوالــي  1800يعملون اآلن ملصلحة
وزارة الخارجية األميركية ـ سيعتمد
جــزئ ـيــا ع ـلــى مـ ــدى ان ـت ـش ــار ال ـق ــوات
األم ـي ــرك ـي ــة «الـ ـت ــي تـ ـق ــدم املـ ـش ــورة»
ل ـقــوات األم ــن الـعــراقـيــة وبـعــدهــم عن
املنشآت الديبلوماسية األميركية.
وقال املسؤول األميركي الكبير الذي
تـ ـح ــدث ش ــري ـط ــة عـ ـ ــدم ال ـك ـش ــف عــن
هويته ،إنــه «مــن املؤكد ،سيكون من
الـضــروري إرســال بعض املتعاقدين
لتقديم دعم إضافي هناك».
ّ
وب ـح ـســب ال ـح ــدي ــث األمـ ـي ــرك ــي ،ف ــإن
في العراق اآلن حوالى  1750جنديا
أم ـي ــرك ـي ــا ،ك ـم ـس ـت ـشــاريــن ،ف ـي ـمــا أمــر
وزير الدفاع األميركي ،تشاك هاغل،
األسبوع املاضي ،بنشر  1300جندي
إضافي.
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)
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اعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►

إلعالناتكم
في
صفحة
المبوب
ّ
والوفيات

03/662991

إنا لله وإنا إليه راجعون
انـتـقــل إل ــى رحـمـتــه تـعــالــى فقيدنا
الغالي املرحوم
الحاج أمني محمود شلهوب
(أبو محمود)
أوالده :م ـح ـمــود ،أح ـمــد ،املـهـنــدس
محمد (مدير عام ثانوية الروضة)،
املهندس مصطفى ،املهندس علي،
والحاج حسن
بـنــاتــه :الـحــاجــة سـلـطــانــة ،الحاجة
ندى زوجة حسني يوسف شلهوب،
ه ـ ــدى زوجـ ـ ــة الـ ـح ــاج م ـح ـمــد عـلــي
ش ـل ـه ــوب ،امل ـه ـن ــدس ــة ن ـه ــاد زوج ــة
الحاج حسام محمد شعيتو
تقبل التعازي نهار الجمعة الواقع
فيه  26كانون األول  2014في مركز
ج ـم ـع ـي ــة ال ـت ـخ ـص ــص وال ـت ــوج ـي ــه
ال ـع ـل ـم ــي (ال ــرمـ ـل ــة الـ ـبـ ـيـ ـض ــاء) مــن
ال ـس ــاع ــة ال ـث ــال ـث ــة ح ـت ــى ال ـخــام ـســة
عصرًا
ك ـمــا سـتـتـلــى ع ــن روحـ ــه ال ـطــاهــرة
آي مــن الــذكــر الـحـكـيــم نـهــار األحــد
الــواقــع فـيــه  28كــانــون األول 2014
ال ـس ــاع ــة ال ـث ــان ـي ــة ب ـع ــد ال ـظ ـه ــر فــي
حسينية بلدته طيرفلسيه
للفقيد الرحمة ولـكــم عظيم األجــر
والثواب
اآلسـفــون :آل شلهوب وآل شعيتو
وعموم أهالي بلدة طيرفليسة

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

في المكتبات

إعالن بيع باملعاملة 2013/887
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
تـبــاع بــاملــزاد العلني نـهــار الخميس في
 2015/1/8ال ـســاعــة ال ــواح ــدة والـنـصــف
ظ ـه ـرًا س ـيــارة املـنـفــذ عـلـيــه سـعـيــد أحمد
ج ـ ـ ـيـ ـ ــدة م ـ ـ ــارك ـ ـ ــة ن ـ ـي ـ ـسـ ــان MURANO
 SEم ـ ــودي ـ ــل  2003رقـ ـ ــم /381512/ج
ً
ال ـخ ـص ــوص ـي ــة ت ـح ـص ـي ــا ل ــدي ــن طــال ــب
الـتـنـفـيــذ ب ـنــك ب ـي ـب ـلــوس ش.م.ل .وكـيـلــه
امل ـحــامــي وسـ ــام ك ــرم ال ـبــالــغ $/13338/
عــدا اللواحق واملخمنة بمبلغ $/4960/
واملطروحة بسعر  $/4000/أو ما يعادله
بالعملة الوطنية وإن رسوم امليكانيك قد
بلغت /1.550.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل ـحــدد ال ــى م ــرآب مـجــاعــص فــي بـيــروت
مقابل قصر العدل مصحوبًا بالثمن نقدًا
أو شيك مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن
عن املدير العام للشؤون العقارية بالتكليف
ي ـع ـل ــن مـ ــديـ ــر عـ ـ ــام ال ـ ـش ـ ــؤون ال ـع ـق ــاري ــة
بالتكليف عــن إع ــادة تـكــويــن الصحيفة
ال ـع ـقــاريــة امل ـف ـق ــودة لـلـقـســم  73ب ـل ــوك C
للعقار رقم  225من منطقة برج البراجنة
ال ـع ـق ــاري ــة والـ ـع ــائ ــدة مـلـكـيـتـهــا لـلـسـيــد
أحمد كامل أيوب بزي بالطريقة اإلدارية
وفقًا ألحـكــام املــادة الثانية الجديدة من
املرسوم االشتراعي رقم  77/37واملعدلة
بالقانون رقم .1996/509
لكل صاحب مصلحة أو حق أن يعترض
على قرار إعادة التكوين باستدعاء يقدم
ال ــى ح ـضــرة أم ــن ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري في
عاليه خالل مهلة ثالثة أشهر من تاريخ
نشر هذا اإلعالن.
مدير عام الشؤون
العقارية بالتكليف
جورج املعراوي

إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
طلب علي محمد سعيفان وكيل محمد
امني سعيفان سند ملكية بدل ضائع عن
حصته في العقار  1068برجا
للمعترض مراجعة االمانة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
غالب أبو زين
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
طلب بشير توفيق الجردلي وكيل نجوان
خ ـل ـيــل الـ ـق ــزي احـ ــد ورث ـ ــة خ ـل ـيــل مـ ــارون
ال ـق ــزي سـنــد مـلـكـيــة ب ــدل ضــائــع للعقار
 2126الوردانية
للمعترض مراجعة االمانة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
غالب أبو زين
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط ـلــب بـلـيــغ ط ــال ح ـم ــاده وك ـي ــل محمد
حسني حـجــازي سند ملكية بــدل ضائع
للعقار  6/2107برج البراجنة
للمعترض مراجعة االمانة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب ألكسي ســامــي ابــي جــرجــس وكيل
ج ــرج ــس ،ف ــرن ـس ـي ــس ،ال ـ ـيـ ــاس ،ح ـبــوبــه،
س ـي ــده ع ـب ــده ابـ ــي ج ــرج ــس ورث ـ ــة عـبــده
جرجس ابي جرجس أحد ورثة تمام نمر
أبي جرجس سند ملكية بدل ضائع عن
حصتها في العقار  3عني موفق
للمعترض مراجعة االمانة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب يوسف محمود جوني وكيل علي
م ـح ـم ــود ص ــال ــح وحـ ـس ــن ع ـل ــي رسـ ــان
وع ـ ــادل ع ـلــي ذيـ ــاب س ـن ــدات مـلـكـيــة بــدل
ضائع للعقار  A 21/2488حارة حريك
للمعترض مراجعة االمانة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو

إعالن مكرر
تعلن بلدية مجدليا للمرة الثانية عن
حاجتها إلج ــراء مـبــاريــات لوظيفة أمني
صندوق في مالك موظفي البلدية.
ع ـلــى ال ــراغ ـب ــن ب ــاالش ـت ــراك ف ــي امل ـب ــاراة
ت ـقــديــم ال ـط ـل ـبــات ف ــي م ــرك ــز ال ـب ـلــديــة في
مجدليا من تاريخ  2014/12/25ولغاية
 2015/1/10ضمن الدوام الرسمي.
يـ ـمـ ـك ــن االط ـ ـ ـ ـ ــاع عـ ـل ــى كـ ــافـ ــة ال ـ ـشـ ــروط
املطلوبة للوظيفة في مركز البلدية خالل
أوقات الدوام الرسمي.
تجري املباريات في موعد يحدد الحقًا.
مجدليا في 2014/12/25
رئيس بلدية مجدليا
املحامي
ابراهيم حرفوش

إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلب توفيق قزحيا عيراني بوكالته عن
مــالــك يــوســف سـلـمــان سـنــد مـلـكـيــة بــدل
ضائع للعقار  1169الرملية
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر

إعالن
صادر عن أمانة السجل العقاري في جبيل
ط ـل ــب بـ ـس ــام جـ ـم ــال ال ـع ـن ـي ـســي س ـن ــدات
تمليك بــدل عن ضائع في العقارات رقم
 183و 300و 902من منطقة سقي رشميا
وف ــي ال ـع ـقــار رق ــم  903م ــن مـنـطـقــة جــاج
العقارية قضاء جبيل.
للمعترض مراجعة االمانة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في جبيل
راني حيدر

إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طـلــب عـمــاد محمد بــو دق ــه بــوكــالـتــه عن
كـ ــارو ديـ ـك ــران ق ــره ب ـت ـيــان بــوكــال ـتــه عن
ب ــرج ــوه ــي ك ــراك ــن حـ ــازارابـ ــديـ ــان سـنــد
ملكية ب ــدل ضــائــع عــن حـصــة برجوهي
كراكني حازارابديان للعقار  4092عاليه
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر

إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
ط ـلــب ع ـب ــدو م ـح ـمــد ح ـم ــود وك ـي ــل علي
احمد منصور سند ملكية بدل ضائع عن
حصته في العقار  C 9/230جدرا
للمعترض مراجعة االمانة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
غالب أبو زين

إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طـلــب بهيج ابــراهـيــم يـعـقــوب ملقب دلــل
بــالــوكــالــة س ـنــد مـلـكـيــة بـ ــدل ض ــائ ــع عن
حصة داود ابــراهـيــم يعقوب امللقب دلل
في العقار  676عبيه
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر

إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
طـلــب خـطــار محمد ب ــارود وكـيــل محمد
احمد ياسني سند مليكة بدل ضائع عن
حصته في العقار  880عانوت
للمعترض مراجعة االمانة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
غالب أبو زين

خرج ولم يعد
غـ ــادرت الـعــامـلــة االث ـيــوب ـيــة Sintayehu
 Asefa Gutamaمـنــزل مخدومتها عليا
ه ــزي ـم ــة ف ــي  ،2014/4/1الـ ــرجـ ــاء مـمــن
يعرف عنها شيئًا االتصال على الرقم:
03/353323

مفقود

ُ
فقد جواز سفر باسم داليا عماد جفال،
الجنسية لبنانية ،الــرجــاء مـمــن يجده
االتصال على الرقم 70/810884

مطلوب
ّ
مطلوب معلمة للصف السادس فرنسي،
تجيد مــادة الحساب ،األفضلية لسكان
محيط منطقة صفير ،ت70/810884 :

شقة للبيع
في مشروع ضخم في أدما 170 ،م.م .مع
حديقة ،سعر املتر  ،$1800غير جاهزة
للتسليم ،تقسيط  4سـنــوات ،للجادين
فقط ت76/045111 :

إلعالناتكم الرسمية
واملبوبة والوفيات

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01
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اعالنات
◄ مبوب األخبار ►

مطلوب مندوبات
مع سيارة لشركة مستحضرات تجميل ملناطق بيروت _
الضاحية والجنوب .الخبرة
ضرورية.
معاش مغر  +عمولة +هاتف ومواصالت
لالتصال ٠٩٨٥٥٩١١ :
٠٣١٦٩٥٨٠             
او أرسل cv : bbt@beachbodytan-lebanon.com

Needed for
BASRA Iraq

Project manager :

Electromechanical
Engineer 10 years exp.
Project Manager : Civil
Engineer : 15 years exp.
Send CV to:

hireiniraq@yahoo.com
)(LEBANESE ONLY

شقة للبيع
م ــزرع ــة ي ـشــوع ق ــرب محل
ال ـشــوكــوال  200م 2ط  4ـ ـ
 3ن ــوم ـ ـ ـ ـ صــالــون ـ ـ ـ ـ سفرة
موقف ـ ـ حالة جيدة
03/636051

للبيع شقة دولوكس

160م ،٢طابق ،7بئر مياه
مطلة على حرش بيروت
مولد كهرباء 24/24
مـوقـف سـيـارة
الشياح أول شارع األسعد
هاتف 71/516330 :

شقة لإليجار

جمعية الشافي
الخيرية االجتماعية

ب ـيــروت ـ ـ ـ ـ م ــار ال ـيــاس ـ ـ ـ ـ 3
علم وخبر 940
نــوم ـ ـ صالون وسفرة ـ ـ 2
ت ـق ــدي ــم ال ـ ـ ـ ــدواء لـلـمــرضــى
حمام ـ ـ  850$شهريًا الدفع
غير املضمونني
سنوي موقف واشـتــراك ـ ـ
03/636051قرب  Big Saleلـ ـلـ ـمـ ـس ــاهـ ـم ــة االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال:
تلفون:
اتوستراد هادي نصرهللا،
 ،بإتجاه مطعم نسمات.
03/557618
خليوي - ٧١ /٠٠٨٩٧٤ :

محل لإليجار
إستفيدي من العروضات الحالية
عناية بالوجه ،الجسم ،شعر طبيعي
قسم خاص للمحجبات
المواقف مؤمنة

اوتوستراد هادي نصرهللا ،تجاه
مطعم نسمات

Cell 71/008974

خليوي - ٧١ /٠٠٨٩٧٤ :

03/ 397977 – 03/ 068122

اتوستراد هادي نصرهللا ،قرب  ،Big Saleبإتجاه مطعم نسمات.

خلٌوي - ٧1 /٠٠٨٩٧4 :

tin
rin
Tire
Cover P

g

اتوستراد هادي نصرهللا ،قرب  ،Big Saleبإتجاه مطعم نسمات.

زٌارة إلى سٌد الشهداء  4لٌال
من األربعاء  24ك 1إلى األحد

pa
re

S

Boutique & Spa

تجاه ثانوية حــارة حريك
ـ ـ ـ جانب كهرباء دعبول ـ ـ ـ
عرض  4.5م ـ ـ ـ طول  3.5متر
مع ديكور  275$شهري
71/580290

للحج والعمرة والزٌارة
بإشراف
الشٌخ علً منتش

17

18
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رياضة

تحقيق

الهند تبدأ خطواتها األولى نحو كأس الـ
ترمي الهند بلد الـ  1.2مليار نسمة إلى
الحضور بقوة على الساحة الكروية ،لذا
استنتسخت تجربة اليابان والصين أخيرًا،
باستقطابها نجوما اعتزلوا أو شارفوا على
االعتزال ،لكي يشرفوا على اإلنماء الكروي
هناك .المشوار طويل ،لكن الهدف
واضح ومحدد :التأهل إلى نهائيات كأس
العالم 2026

هادي أحمد
ت ـخ ـت ـصــر ص ـ ــورة اس ـت ـق ـب ــال الـنـجــم
ال ـفــرن ـســي امل ـع ـت ــزل روبـ ـي ــر بـيــريــس
ف ــي ال ـه ـنــد ،ح ـكــايــة ح ــب الـجـمــاهـيــر
الهندية للعبة .فوجئ بيريس العب
أرسنال السابق ،بشعبيته الكبيرة
هناك ،برغم اعتزاله كــرة القدم منذ
 3سنوات ،وهو عاد اليها من بوابة
ب ـل ــد الـ ـ ـ  1.2م ـل ـي ــار ن ـس ـم ــة ،لـيـلـعــب
م ــع ف ــري ــق غـ ــوا ف ــي دوري ال ـســوبــر
ال ـه ـن ــدي .ب ـيــريــس كـ ــان أحـ ــد ه ــؤالء
ال ــذي ــن ال ـت ـح ـق ــوا ب ـف ــري ــق غ ـ ــوا ،أح ــد
الفرق الثمانية في الــدوري السوبر

شهدت أول مباراة في
بطولة الدوري الهندي الممتاز
حضور  70ألف مشجع
الهندي ،بينما هناك نجوم آخرون
اس ـت ـع ــان ــت ب ـه ــم ال ـب ـط ــول ــة والـ ـف ــرق،
ام ـث ــال ال ـس ــوي ــدي ف ــري ــدي لـيــونـبــرغ
(م ـ ــومـ ـ ـب ـ ــاي س ـ ـي ـ ـتـ ــي) ،واإلي ـ ـطـ ــالـ ــي
الـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــان ـ ــدرو دل ب ـ ـي ـ ـيـ ــرو (دل ـ ـهـ ــي
دي ـ ـنـ ــامـ ــوز) والـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــان ن ـي ـكــوال
أنـيـلـكــا (مــوم ـبــاي س ـي ـتــي) ،وداف ـيــد
تريزيغيه (بوني سيتي).
خطة ذكـيــة اعتمدها ّ
القيمون على
الـلـعـبــة ه ـن ــاك ،لــرفــع م ـس ـتــواهــا في
الـ ـ ـب ـ ــاد ،ورف ـ ـ ــع مـ ـسـ ـت ــوى امل ـن ـت ـخــب
الــوطـنــي .هــذا هــو الـهــدف األســاســي
«أن تصبح الهند مــن الـقــوى املهمة
ف ــي ص ـن ــاع ــة كـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم ،وال ـت ــأه ــل
إل ــى نـهــائـيــات ك ــأس الـعــالــم ،»2026
بـحـســب مـنـظـمــي الـبـطــولــة املـحـلـيــة.
مـ ـش ــروع ط ــوي ــل األم ـ ــد يـتـطـلــع الـيــه

يسعى دل بييرو للتدريب بعدما لعب في بطولة السوبر الهندية (أ ف ب)

م ـن ـت ـخــب الـ ـهـ ـن ــد ،ب ـع ــدم ــا ف ـش ــل فــي
املشاركة فــي البطولة سابقًا ،برغم
ت ــأهـ ـل ــه إل ـ ـ ــى مـ ــونـ ــديـ ــال  1950فــي
الـبــرازيــل بـعــد انـسـحــاب املنتخبات
األخـ ـ ـ ـ ـ ــرى مـ ـ ــن ال ـ ـت ـ ـص ـ ـف ـ ـيـ ــات ،ل ـك ـن ــه
امـتـنــع عــن ال ـح ـضــور .مــن إنـجــازاتــه

الفيلني "بطل األبطال" أمام نوير
اختارت مجلة "ليكيب" الفرنسية الشهيرة مواطنها بطل
للفوز بجائزة "بطل االبطال"
القفز بالزانة ،رينو الفيلنيّ ،
لعام  .2014وكان الفيلني قد حطم الرقم القياسي العاملي
في القفز بالزانة ( 6,16م) ،الذي
كان بحوزة االسطورة االوكراني
سيرغي بوبكا .وكتبت
6,16
الصحيفة" :الرجل الذي قفز ّ
م في  15شباط املاضي حطم
رقم سيرغي بوبكا ( 6,15م في
 )1993هو بطل االبطال لفرنسا
في  2014بل بطل ابطال العالم
ايضًا ،وهي ثنائية نجح فقط
زين الدين زيدان في تحقيقها".
وتفوق الفيلني على حارس
مرمى منتخب املانيا لكرة القدم
مانويل نوير املتوج بلقب مونديال  ،2014وبطل الرياضات
الشتوية في البياتلون النروجي اولي اينار بيورندالن.

ال ـ ـفـ ــوز ب ـم ـي ــدال ـي ـت ــن ذه ـب ـي ـت ــن فــي
كرة القدم بــدورة األلعاب اآلسيوية
فــي خمسينيات وستينيات الـقــرن
املــاضــي ،وإح ــرازه املــركــز الــرابــع في
دورة األل ـعــاب األوملـبـيــة ع ــام .1956
بعدها عانى املنتخب التراجع ،في

ظل معاناة البالد مشاكل اقتصارية
وتنموية في ُشتى انحاء البالد.
الخطة الـتــي نسخت أخـيـرًا ،بعدما
أثبتت نجاحها فــي بـلــدان مجاورة
م ـثــل ال ـي ــاب ــان والـ ـص ــن ،س ـ ــرت ،فــي
ّ
دوري جــديــد ينظم بفكر تسويقي،

حيث يستمر  10أسابيع فقط.
وب ــالـ ـطـ ـب ــع ،كـ ـ ــان ه ـ ـنـ ــاك خـ ـ ــوف مــن
ّ
أل ي ـجــذب دوري الـســوبــر الـهـنــدي،
ال ـج ـمــاه ـيــر ك ـمــا ح ـصــل ف ــي بـطــولــة
الدوري الهندي املمتاز ،إال أنه ،وفي
امل ـب ــاراة األول ــى مــن الـبـطــولــة ،امتأل

الدوري األميركي للمحترفين

ميامي يتقدّم بـ  23نقطة ويخسر!
خسارة صادمة لميامي هيت على
ملعبه أمام فيالدلفيا سفنتي سيكسرز
الضعيف ،ولوس أنجلس اليكرز ُيلحق
الهزيمة الرابعة هذا الموسم بغولدن
ستايت ووريرز المتصدر
مـنــي مـيــامــي هـيــت ،وصـيــف املــوســم
امل ـ ــاض ـ ــي ،ب ـخ ـي ـبــة ج ـ ــدي ـ ــدة ،ع ـنــدمــا
أه ــدر ت ـقـ ّـدمــا بـلــغ  23نـقـطــة ،قـبــل أن
يسقط أمام ضيفه فيالدلفيا سفنتي
سـ ـيـ ـكـ ـس ــرز ،أض ـ ـعـ ــف فـ ـ ــرق الـ ـ ـ ــدوري
األمـيــركــي الـشـمــالــي للمحترفني في
كرة السلة .91-87
وهذه هي الخسارة العاشرة مليامي

ع ـلــى أرضـ ــه وال ـس ــادس ــة ع ـشــرة هــذا
املوسم .وكان مايكل كارتر وليامس
األفـ ـض ــل ل ـ ــدى ال ـف ــائ ــز ب ـ ـ  20نـقـطــة،
فيما كــان دواي ــن واي ــد األفـضــل لدى
الخاسر بـ  23نقطة.
وف ــي م ـب ــاراة ثــانـيــة ،لــم يـتــأثــر لــوس
أنجلس اليكرز بغياب نجمه كوبي
ب ــراي ـن ــت إلراح ـ ـتـ ــه ،ح ـيــث ت ـم ـكــن من
م ـ ـفـ ــاجـ ــأة ض ـي ـف ــه غ ـ ــول ـ ــدن س ـت ــاي ــت
ووريـ ــرز املـتـصــدر وإل ـحــاق الهزيمة
الرابعة به هذا املوسم .105-115
وفـ ـ ــي دوره الـ ـج ــدي ــد عـ ـل ــى م ـقــاعــد
الـبــدالء ،سجل النجم كارلوس بوزر
 18نقطة والتقط  9متابعات لفريق
املـ ـ ـ ــدرب بـ ــايـ ــرون س ـ ـكـ ــوت ،وأض ـ ــاف
ص ــان ــع األل ـ ـعـ ــاب رونـ ـ ــي ب ــراي ــس 17
نقطة و 8تمريرات حاسمة ،فيما كان

صانع األلـعــاب اآلخــر ستيفن كوري
أفضل مسجل للخاسر ب ـ  22نقطة،
وأضاف كالي طومبسون  18نقطة.
وثـ ـ ــأر ش ـي ـك ــاغ ــو ب ــول ــز م ــن مـضـيـفــه
واشـنـطــن ويـ ــزاردز ال ــذي أق ـصــاه من
«بالي أوف» املوسم املاضي وتغلب
عليه .91-99
وه ـ ــذا الـ ـف ــوز ال ــراب ــع ع ـلــى ال ـتــوالــي
ل ـبــولــز وال ـث ــام ــن ع ـشــر ه ــذا امل ــوس ــم،
فيما مني ويزاردز بخسارته الثانية
على التوالي على أرضه.
وب ـ ـ ــرز ن ـج ــم ش ـي ـك ــاغ ــو ديـ ــريـ ــك روز
بـ ـ  25نـقـطــة فــي  29دقـيـقــة ،وأض ــاف
اإلسـ ـب ــان ــي ب ـ ــاو غـ ــاسـ ــول  18نـقـطــة
و 9م ـتــاب ـعــات ،فـيـمــا ك ــان ج ــون وال
األفضل لدى الخاسر بـ  18نقطة و9
تمريرات حاسمة.
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رياضة
سوق اإلنتقاالت

أصداء عالمية

ـــعالم
م ـل ـع ــب «سـ ــولـ ــت اليـ ـ ــك» فـ ــي مــدي ـنــة
ك ــول ـك ــات ــا ب ـن ـح ــو  70أل ـ ــف م ـش ـجــع،
فأثبتت البالد أن ثقافة الكرة ال تزال
حية فيها.
األم ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـعـ ـ ــام لـ ــات ـ ـحـ ــاد ال ـ ــدول ـ ــي
لـكــرة ال ـقــدم ،جـيــروم فــالــك ،قــال بعد
م ـشــاهــدتــه ه ــذا امل ـهــرج ــان ال ـك ــروي:
«هذه هي كرة القدم ،تشعر اآلن بأن
كرة القدم لها مكان في الهند».
أنـ ـ ــديـ ـ ــة جـ ـ ــديـ ـ ــدة كـ ـلـ ـه ــا ت ـ ـلـ ــك الـ ـت ــي
تأسست عام ُ ،2014
وس ّميت بحسب
امل ـ ــدن ،م ـثــل نـ ــادي م ــوم ـب ــاي سيتي
وب ــون سـيـتــي ،وبعضها نسبة إلــى
ال ـ ــوالي ـ ــات ،م ـث ــل ك ـي ــرال بــاس ـت ـيــرز،
ال ـتــي اسـتـثـمــر فـيـهــا ،وف ــي تأسيس
البطولة أيضًا ،نجوم الكريكت ،اي
الرياضة األشهر في الهند ،ونجوم
السينما الهندية.
وال شــك فــي أن إغ ــداق رج ــال أعـمــال
ً
أم ــواال كـثـيــرة عـلــى األنــديــة سيعود
بــالـنـفــع عـلــى الـلـعــب ،فــالـتـجــربــة في
الـصــن ،بعد الـخـطــوات التسويقية
الـكـبـيــرة ،جعلت لـهــا مـكــانــا لتجمع
الـ ـع ــدي ــد م ـ ــن ن ـ ـجـ ــوم الـ ـلـ ـعـ ـب ــة .ب ـعــد
ال ــاعـ ـب ــن ،هـ ـن ــاك ن ـي ــة الس ـت ـق ـطــاب
مدربني عامليني للمنتخب واألندية.
دل بييرو تشجع للتقدم بالخطوة
بعد اعتزاله اللعب ،إذ إنه يؤدي اآلن
دور املعلم أكثر من الالعب ،وهو قال
منذ فترة إنــه يراقب جيدًا التجربة
التدريبية ملواطنيه فيليبو إنزاغي
وفابيو كــانــافــارو وغيرهما .كذلك،
هناك نية االنفتاح على أكبر األندية
األوروبية التي ستصير مع املواسم
ُ
امل ـق ـب ـلــة ،ت ـس ـ ِّـي ــر رح ـ ــات الـ ــى الـهـنــد
ل ـخــوض م ـب ــاري ــات وديـ ــة م ــع أنــديــة
الـســوق الكبير .صحيح أن تحقيق
األربـ ـ ـ ـ ـ ــاح ،وت ـ ـق ـ ـ ّـدم حـ ـ ــال امل ـن ـت ـخ ــب،
يلزمهما سـنــوات ،لكن العمل الــذي
اجــري حتى اآلن يبشر خـيـرًا ،نظرًا
إلــى إقبال معلنني من شركات على
اللعبة ،وكــذلــك مصنعي الــدراجــات
الـ ـ ـن ـ ــاري ـ ــة وال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــارات واأللـ ـبـ ـس ــة
ال ــري ــاض ـي ــة ،ب ـح ـســب م ــا قـ ــال مــديــر
نادي مومباي ارونافا تشودري ،ما
يعني أن الـبـطــولــة تـتـقــدم وتـتـطــور،
ونسبة املشاهدة ترتفع الــى جانب
ن ـس ـب ــة م ـ ـشـ ــاهـ ــدة ال ـ ـ ـ ـ ــدوري األكـ ـث ــر
متابعة هناك« ،البريميير ليغ».
فــي س ـنــوات مقبلة ،سـتـكــون الهند،
ك ــال ـي ــاب ــان والـ ـص ــن ،ح ــاض ــرة عـلــى
ال ـ ـسـ ــاحـ ــة ال ـ ـعـ ــامل ـ ـيـ ــة لـ ـ ـك ـ ــرة الـ ـ ـق ـ ــدم،
وق ــادرة على صناعة نـجــوم يصلح
تصديرهم الى بلدان أوروبا.
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الـ «غارديان» :رونالدو األفضل في العالم...

وقع اختيار صحيفة «ذا غارديان» البريطانية،
عبر استطالع للرأي ،على البرتغالي كريستيانو
رونــالــدو ،نجم ريــال مــدريــد اإلسـبــانــي ،للفوز
بـجــائــزة أفـضــل العــب فــي الـعــالــم عــام .2014
وأظـهــر االسـتـطــاع ،الــذي ضـ ّـم  73خبيرًا في
عالم الساحرة املستديرة على رأسهم العبون
سابقون مثل األرجنتيني هيرنان كريسبو،
والبرازيلي جيلبرتو سيلفا ،واألملاني ديتمار
هامان ،أن رونالدو هو أفضل العب في العالم
لهذا العام ،متصدرًا قائمة ضمت  100العب
من جميع أنحاء العالمّ .
وتقدم «سي آر  »7على
األرجنتيني ليونيل ميسي ،نجم برشلونة،
ّ
بينما حل األملاني مانويل نوير ،حارس بايرن
ميونيخ ،ثــالـثــا ،علمًا بــأن الـثــاثــة يتنافسون
أيـضــا على الـكــرة الذهبية ألفـضــل العــب في
العالم في .2014
كيفن دي بروين (باتريك ستوالرز ــ أ ف ب)

 ...ونافاس األفضل في الكونكاكاف

دي بروين هدفًا لبالن وخضيرة نحو
التمديد مع ريال مدريد
باريس سان جيرمان يضع
كيفن دي بروين هدفًا له
في الشتاء ،وسامي خضيرة
يرغب في تمديد عقده
مع ريال مدريد ،بينما
يواصل إميل هيسكي
مشواره من بوابة بولتون
عـلـمــت صـحـيـفــة «ف ــران ــس فــوت ـبــول»
ال ـف ــرن ـس ـي ــة أن ل ـ ـ ـ ــوران ب ـ ـ ــان ،مـ ــدرب
بـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــس سـ ـ ـ ـ ــان جـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرم ـ ـ ــان ،وض ـ ــع
البلجيكي املوهوب كيفن دي بروين،
العب فولسبورغ األملاني ،هدفًا له في
سوق االنتقاالت الشتوية املقبل.
وبحسب الصحيفة ،فــإن بــان يبدي
اهتمامًا كبيرًا بتعزيز صفوف فريقه
بــدي بــرويــن ،إال أن إتـمــام الصفقة لن
يجري إال قبل بيعه أحد العبيه حتى
ال يتخطى سقف قواعد اللعب املالي
الـنـظـيــف .وكـ ــان فــول ـس ـبــورغ ق ــد ضم
دي ب ــروي ــن ف ــي ال ـش ـتــاء امل ــاض ــي من
تشلسي اإلنكليزي مقابل  20مليون
يورو ،علمًا ان مانشستر سيتي يرغب
بالتعاقد معه أيضًا.

وك ــذل ــك ف ــي فــرن ـســا ،أع ـلــن ب ـ ــوردو ان
مدافعه سيدريك يامبيريه مدد عقده
م ــع ال ـف ــري ــق  4اع ـ ــوام اض ــاف ـي ــة حتى
نهاية موسم .2019
مــن جهة اخ ــرى ،أع ــرب العــب الوسط
االمل ــان ــي ســامــي خـضـيــرة ع ــن رغبته
بـ ـتـ ـم ــدي ــد عـ ـ ـق ـ ــده مـ ـ ــع ريـ ـ ـ ـ ــال م ــدري ــد
االسباني ملا بعد حزيران .2015
ون ـ ـق ـ ـلـ ــت صـ ـحـ ـيـ ـف ــة «شـ ـت ــوتـ ـغ ــارت ــر
نــاشــري ـشــن» االمل ــان ـي ــة ع ــن خـضـيــرة
قــولــه فــي مــا يتصل بعقده مــع ري ــال:
«اذا مــا توصلنا الــى اتـفــاق (لتمديد
التعاقد) فسأكون سعيدًا».
وأضــاف« :انا اشجع املنافسة القوية.
كـ ــروس ي ـق ـ ّـدم اداء طـيـبــا ج ـ ـدًا .وبـعــد
ستة اشهر اصبح العبًا محوريًا في
الـفــريــق» .وال يعد خضيرة االختيار
االول ل ـ ـل ـ ـمـ ــدرب االيـ ـ ـط ـ ــال ـ ــي ك ــارل ــو
انشيلوتي الــذي يضعه بعد مواطنه
طـ ــونـ ــي ك ـ ـ ـ ــروس وال ـ ـ ـكـ ـ ــرواتـ ـ ــي ل ــوك ــا
مودريتش وأسيير يارامندي.
وت ــوقـ ـع ــت وسـ ــائـ ــل اعـ ـ ـ ــام مـخـتـلـفــة
رحيل خضيرة وانضمامه الى بايرن
ميونيخ بطل املانيا أو الــى احــد فرق
الدوري االنكليزي املمتاز ،ومن بينها
ارس ـنــال حـيــث يلعب صــديـقــه املـقـ ّـرب
ومواطنه مسعود أوزيل.
وفــي إنكلترا ،أفــاد بولتون وون ــدررز

بانه تعاقد مع املهاجم الدولي السابق
إم ـيــل هـيـسـكــي ب ـنــاء عـلــى عـقــد حتى
نهاية املوسم.
وت ـ ـ ّ
ـدرب هيسكي ( 36ع ــام ــا) لبعض
ال ــوق ــت م ــع ب ــول ـت ــون واثـ ـ ــار اه ـت ـمــام
واع ـ ـ ـجـ ـ ــاب املـ ـ ـ ـ ــدرب االي ـ ــرلـ ـ ـن ـ ــدي نـيــل
لينون الــذي سبق له أيضًا أن تعاقد
م ـ ــع اإليـ ـسـ ـلـ ـن ــدي امل ـ ـخ ـ ـضـ ــرم اي ـ ـ ــدور
غوديونسن في صفقة انتقال ّ
حر في
وقت سابق من الشهر الحالي.
ول ــم يـلـعــب هـيـسـكــي الي ف ــري ــق منذ
انـتـهــاء ارت ـبــاطــه بـنـيــوكــاســل جيتس
االوس ـت ــرال ــي ،وه ــو سـبــق لــه أن لعب
ل ـ ـفـ ــرق ل ـي ـس ـت ــر سـ ـيـ ـت ــي ولـ ـيـ ـف ــرب ــول
وبــرمـنـغـهــام سيتي ووي ـ ّغ ــان اثلتيك
واس ـ ـتـ ــون فـ ـي ــا ،ك ـم ــا م ــث ــل مـنـتـخــب
انكلترا  62م ــرة .وفــي إنكلترا أيضًا،
تــوصــل ســاوثـمـبـتــون إل ــى ات ـف ــاق مع
ف ـ ـيـ ــردر ب ــري ـم ــن األملـ ــانـ ــي الس ـت ـع ــارة
الجناح الهولندي ايليرو ايليا حتى
نهاية املوسم.
وقـ ــال ســاوثـمـبـتــون ف ــي مــوقـعــه على
شـبـكــة «اإلن ـت ــرن ــت»« :سـيـنـضــم إيليا
الــى ساوثمبتون رسميًا يــوم السبت
الثالث من كانون الثاني على سبيل
االعارة في البداية حتى نهاية املوسم
مع وجــود نية لضمه نهائيًا الصيف
املقبل».

وايد نجم ميامي
خائبًا (مايك
إيهرمان ــ أ ف ب)

أح ــرز كــايـلــور نــافــاس ،ح ــارس كوستاريكا،
ج ــائ ــزة أف ـضــل الع ــب ف ــي أم ـيــركــا الـشـمــالـيــة
والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف).
وت ـق ـ ّـدم نــافــاس فــي الـتـصــويــت عـلــى مــواطـنــه
بريان رويز ،مهاجم فوالم اإلنكليزي.
وتــألــق نــافــاس على نحو الف ــت فــي مونديال
البرازيل حيث أسهم في قيادة كوستاريكا إلى
ربــع النهائي للمرة األولــى في تاريخها ،وهذا
مــا فتح لــه الـبــاب لالنضمام إلــى ريــال مدريد
االسـبــانــي .وذهـبــت جــائــزة أفـضــل العـبــة إلى
األميركية آبي وامباك ،بينما احتفظ مواطنها
تيم هاوارد بجائزة أفضل حارس للعام الثاني
على التوالي.
فحص منشطات لـ  3آالف رياضي روسي

قــامــت لجنة تــابـعــة لـلــوكــالــة الـعــاملـيــة ملكافحة
املنشطات بزيارة ملوسكو حيث جمعت نحو
ثالثة آالف عينة من رياضيني محليني تمهيدًا
لـفـحـصـهــا ،بـحـثــا ع ــن أي م ـخــال ـفــات لـلــوائــح
املنشطات ،بحسب ما كشف فيتالي موتكو،
وزير الرياضة الروسي.
وج ـ ــاءت ه ــذه ال ــزي ــارة وال ـف ـح ــوص ف ــي إط ــار
تـحـقـيـقــات تـجــريـهــا الـسـلـطــات الــروس ـيــة في
أع ـقــاب ّادع ـ ــاءات بــاسـتـخــدام املـنـشـطــات على
نطاق واسع في الرياضة الروسية بثتها شبكة
تلفزيون أملــانـيــة مــن خ ــال بــرنــامــج وثائقي.
وقال موتكو في تصريحات إعالمية« :أرسلت
خطابًا الى الوكالة العاملية ملكافحة املنشطات
ذكـ ـ ــرت ف ـي ــه ب ـك ــل وضـ ـ ــوح أن ـن ــا م ـس ـت ـعــدون
الستقبال أي لجنة ومستعدون أيضًا للكشف
عن أي شيء».
وأضـ ـ ــاف« :بــالـفـعــل قــامــت لـجـنــة م ــن الــوكــالــة
العاملية ملكافحة املنشطات تتكون مــن ثالثة
أشخاص بزيارة لروسيا .وحسب معلوماتي،
فإنهم جمعوا نحو ثالثة آالف عينة سيجري
فحصها في معمل في كولونيا وفي معامل
أخرى».
بويمي يبقى سائقًا احتياطيًا في «ريد ُبل»

وفـ ـ ـ ـ ــي أق ـ ـ ـ ـ ـ ــوى املـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــات ،أهـ ـ ـ ــدر
أوكالهوما سيتي ثاندر الفوز أمام
ض ـي ـف ــه ب ــورت ــان ــد تـ ــرايـ ــل ب ــاي ــزرز
ع ـنــدمــا س ـقــط أم ــام ــه  115-111بعد
التمديد.
ّ
وتقدم أوكالهوما بفارق  11نقطة -91
 80قبل أربع دقائق على نهاية الوقت
األص ـل ــي ،لـكــن غ ـيــاب كـيـفــن دوران ـ ّـت
لـلـمـبــاراة الـثــالـثــة عـلــى ال ـتــوالــي أثــر
على أوكــاهــومــا ،فلم تكن  40نقطة
و 10متابعات و 6تمريرات حاسمة
وكافية لنجمه راســل وستبروك من
أجل انتشاله من الخسارة.
وتــألــق لــدى الفائز دامـيــان لـيــارد بـ
 40نقطة أيضًا و 11تمريرة حاسمة،
بينما أضــاف المــاركــوس أولــدريــدج
 25ن ـق ـطــة و 9م ـت ــاب ـع ــات ووي ـس ـلــي

ماتيوز  22نقطة.
وفــي بــاقــي امل ـبــاريــات ،فــاز كليفالند
كـ ـ ــافـ ـ ــال ـ ـ ـي ـ ـ ـيـ ـ ــرز ع ـ ـ ـلـ ـ ــى مـ ـيـ ـنـ ـيـ ـس ــوت ــا
ت ـم ـب ــروول ـف ــز  ،104-125وإن ــدي ــان ــا
بايسرز على نيو أورليانز بيليكانز
 ،84-96وأورالن ـ ـ ـ ـ ـ ــدو م ــاجـ ـي ــك عـلــى
بوسطن سلتيكس  ،95-100وأتالنتا
هــوكــس عـلــى ل ــوس أنـجـلــس كليبرز
 ،104-107وبـ ــروك ـ ـلـ ــن نـ ـت ــس عـلــى
دن ـفــر نــاغـتــس  ،96-102وتـشــارلــوت
هورنتس على ميلووكي باكس -108
 ،101وفـيـنـيـكــس صـنــز عـلــى داالس
مافريكس .115-124
وهـ ـ ـ ــذا بـ ــرنـ ــامـ ــج م ـ ـبـ ــاريـ ــات ال ـ ـيـ ــوم:
نيويورك نيكس  -واشنطن ويزاردز،
س ــان أنـطــونـيــو سـبــرز  -أوكــاهــومــا
سيتي ثاندر.

أف ــاد فريق «ري ــد ُبــل ريـنــو» للفورموال  1بأن
ال ـســائــق ال ـســوي ـســري سـيـبــاسـتـيــان بويمي
سيبدأ عامه الخامس كسائق احتياطي في
املــوســم املـقـبــل .وت ـ ِّـوج بــويـمــي ،ســائــق «ت ــورو
روسو» السابق ،ببطولة العالم للقدرة مع فريق
تويوتا هذا املوسم برفقة البريطاني أنطوني
دي ـف ـيــدســون ك ـمــا ش ـ ــارك ف ــي س ـب ــاق جــديــد
للسيارات الكهربائية .يــذكــر أن االوسـتــرالــي
دانيال ريكياردو والروسي دانيال كفيات هما
سائقا ريــد بل في املوسم املقبل بعد رحيل
بـطــل ال ـعــالــم ال ـســابــق ،األمل ــان ــي سيباستيان
فيتيل ،إلى فيراري.
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الكرة اللبنانية

باختيار فانلي مدربًا للصفاء
ووليد اسماعيل يحترف في إيران
بكرة القدم اللبنانية .ويحتل الصفاء
املركز الخامس في الترتيب بعد نهاية
مرحلة الذهاب ،وهو بعيد عشر نقاط
عن األنصار املتصدر .لكن هذا ال يعني
فقدان حظوظه باملنافسة على اللقب،
وإن ك ــان ــت مـهـمـتــه أص ـب ـحــت صعبة
باستعادة بطولة الدوري .لكن في ظل
املنافسة القائمة ،فــإن كل شــيء ّوارد،
وخ ـصــوصــا أن ف ــرق امل ـقــدمــة تـعــثــرت
فــي مـبــاريــات لــم يكن مــن املفترض أن
تـخـســر نـقــاطــا فـيـهــا .كـمــا أن الـصـفــاء
يملك فرصة تعويض املوسم بإحرازه
لقب الكأس حيث سيلعب يوم السبت
فــي  3كــانــون الـثــانــي مــع األن ـصــار في
الدور الـ  16للبطولة على ملعب العهد.
ورغــم صعوبة اللقاء وثأريته بعدما
خسر الصفاء في ختام الــذهــاب أمام
األن ـصــار  ،1 - 0إال أن طبيعة امللعب
وظــروف الـكــأس ،إضافة الــى الصدمة
اإليجابية بالتعاقد مع مــدرب جديد
ق ــد ت ــدف ــع ال ـص ـف ــاوي ــن ال ـ ــى تـحـقـيــق
نتيجة إيجابية .لكن يبقى األهــم هو

عبد القادر سعد
فـتــح فــريــق الـصـفــاء صفحة تدريبية
جديدة بعد التعاقد مع املدرب التركي
بــاخـتـيــار ك ــان فــانـلــي ،ال ــذي سـبــق أن
ّ
درب فريق العهد .ووقــع فانلي أمس
ع ـق ـدًا م ــع إدارة نـ ــادي ال ـص ـفــاء حتى
ً
نهاية اإليــاب قابال للتجديد ،على أن
يبدأ مهماته اليوم .وسيعقد اجتماع

لم تقف إدارة النجمة في وجه
احتراف اسماعيل رغم الحاجة إليه
بــن فانلي واإلدارة والــاعـبــن عصر
اليوم ،على أن يخوض الفريق مباراة
ودية مع اإلخاء األهلي عاليه غدًا على
ملعب الصفاء ،حيث من املفترض أن
يخضع مهاجمان برازيليان للتجربة
مع الفريق .ووقع اختيار اإلدارة على
فانلي لكونه سبق أن ّ
درب في لبنان
ملوسمني تقريبًا ،وبالتالي لديه خبرة

أخبار رياضية

الحكمة يستضيف التضامن غدًا
املرحلة الخامس ــة م ــن بطولة
تس ــتكمل غـ ـدًا ّ
لبن ــان لك ــرة الس ــلة ،حي ــث يلع ــب الحكمة مع
ضيفه التضامن الزوق عند الس ــاعة 17.30
عل ــى ملع ــب غزير .وتختتم املرحلة الس ــبت،
بلق ــاء هومنتم ــن م ــع ضيف ــه بيبل ــوس على
ملع ــب س ــنتر مزه ــر عن ــد الس ــاعة .17.00
وتنطل ــق املرحل ــة السادس ــة ي ــوم األح ــد
بلق ــاء املتح ــد وضيفه الحكمة ف ــي طرابلس
عن ــد الس ــاعة  ،17.00علم ــا ب ــأن مبارات ــن
مؤجلت ــن من املرحلة الثالثة س ــتقامان يوم
االثن ــن والثالث ــاء ،فتجم ــع األولى الش ــانفيل
م ــع ضيف ــه هومنتم ــن في دي ــك املحدي عند
الس ــاعة  ،18.00ف ــي ح ــن يلع ــب الثالث ــاء
املتح ــد م ــع ضيف ــه هوبس ف ــي طرابلس في
التوقي ــت عينه.

عرف الجمهور اللبناني المدرب فانلي مع العهد (هيثم الموسوي)

االستقرار املالي واإلداري بعد تأمني
االستقرار الفني .فاألزمة املالية ترخي
بظاللها على النادي رغم أنها مؤقتة،
الفريق لــم تــدفــع للشهر
إذ إن روات ــب ّ
الثالث ،لكن ُيتوقع أن يحصل انفراج
مالي مطلع العام املقبل.
فــي الـنـجـمــة ،حـســم مــوضــوع انـتـقــال
العــب الفريق والــدولــي السابق وليد

اسـ ـم ــاعـ ـي ــل ال ـ ـ ــى فـ ــريـ ــق ذوب آه ـ ــان
اإليـ ــرانـ ــي ملـ ــدة عـ ــام ونـ ـص ــف بـعــدمــا
وقعت إدارة النادي عقدًا مع نظيرتها
اإليرانية .وال شك أن غياب اسماعيل
عــن النجمة سيترك فــراغــا كبيرًا في
م ــرك ــز الـ ــدفـ ــاع األي ـ ـسـ ــر ،ل ـك ــن يـسـ ّـجــل
إلدارة ال ـ ـنـ ــادي ف ـت ــح ب ـ ــاب االن ـت ـق ــال
السماعيل ،رغم الحاجة املاسة إليه،

استراحة
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ختام دورة قنات
اختت ــم ن ــادي االنع ــاش االجتماع ــي (قنات)
«كأس املرب ــي الي ــاس ج ــورج خرم ــا» ف ــي
الك ــرة الطائ ــرة و»كأس املرب ــي مصطف ــى
الرفاع ــي ف ــي كرة الطاول ــة» .ففي قاعة نادي
الن ــورث هاف ــن ف ــي القلمون أقيمت مس ــابقة
الك ــرة الطائ ــرة ،حي ــث ف ــاز ف ــي املب ــاراة
االول ــى لل ــدور نص ــف النهائ ــي الزه ــراء
املين ــاء وصي ــف بطل لبن ــان عل ــى الرياضي
القلم ــون  .0 –3وف ــاز ف ــي املب ــاراة الثاني ــة
ش ــبيبة تنوري ــن عل ــى اإلنعاش قن ــات .0 –3
وأقيم ــت املب ــاراة النهائية بحض ــور جمهور
كبي ــر حي ــث ف ــاز الزه ــراء املين ــاء بال ــكأس
متغلب ــا عل ــى ش ــبيبة تنوري ــن .0 - 3
وف ــي دورة ك ــرة الطاول ــة الت ــي حمل ــت اس ــم
«كأس ّ
املرب ــي مصطف ــى الرفاع ــي» نائ ــب
الرئي ــس الس ــابق لالتح ــاد ،والت ــي أقيم ــت
عل ــى ط ــاوالت ن ــادي «ب ــراذرز أن ــد فران ــدز»
في طرابلس ،ش ــاركت تس ــعة أندية منضمة
إل ــى االتح ــاد وأكث ــر من عش ــرين مؤسس ــة
ـمال
جامعي ــة ونقابي ــة م ــن محافظ ــة الش ـ ّ
ّ
مثله ــم أكث ــر من مئت ــي العب والعب ــة .وحل
ف ــي املراك ــز األول ــى س ــمير صب ــاغ ،ماي ــكل
جوفاليكي ــان ،انطون ــي راض ــي ،ب ــراق ،خالد
صابون ــة ،عثم ــان ضان ــي ،جورج أب ــي كرم،
مينرف ــا عب ــود ،ه ــال مخت ــار.

حتى ال تحرمه من فرصة االحتراف
والـ ـف ــائ ــدة امل ــال ـي ــة ف ــي ظ ــل الـ ـظ ــروف
ال ـص ـع ـبــة ف ــي ل ـب ـن ــان .أم ـ ــا بــالـنـسـبــة
لالعبني األجــانــب ،فيبدو أن حظوظ
سورو
بقاء املهاجم العاجي السينا
ّ
مع الفريق ترتفع ،في ظل عــدم توفر
ال ـب ــدي ــل امل ـن ــاس ــب دون إق ـف ــال ال ـبــاب
نهائيًا.
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أفقيا
 -1عامل الشخص بكرم وسخاء – مسطح مائي محاط باليابسة من ثالث جهات –  -2من أغاني
املوسيقار الراحل فريد األطــرش –  -3من شعوب أميركا الوسطى كانت لهم حضارة متقدمة
حكموا فــي هــونــدوراس وغواتيماال وشبه جــزيــرة يــوكــاتــان فــي املكسيك – والــد – مرتفع من
األرض –  -4عرف الديك – وثاق وقيد –  -5سرب من الطيور – طمأنينة ويسر – ضد نعم – -6
مهيأ – ضد بارد –  -7ارتفع ُ
كذب ّ
وكبر الــزرع – أكبر سلسلة جبال في أوروبــا – عبودية – -8
ّ
ترصد لعدوه واختفى
مدينة روسية – نتف الشعر بسرعة –  -9ماركة سيارات – للتأفف – -10
في مخبأ ليهاجمه في غفلة منه – لقب تركي
ً
عموديا:

عموديًا

شروط اللعبة

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

 -1فاتح شهير وملك املغول وحفيد جنكيزخان –  -2وقت تتفتح فيه األزهــار وغالبًا ما يكون
في الربيع أو فترة الحصاد ووقته –  -3صوت الرصاص – أحد أغنياء العبرانيني زمن موسى
ُ
ضرب املثل به –  -4إطالق الرصاص باتجاه أهداف محددة تقوم بها القوات العسكرية للتدريب
– شتم ولـعــن –  -5إســم مــوصــول – وشــى – مــاركــة آالت موسيقية –  -6ضمير متصل – نفكّ
ّ
النبي وفرض اإلتاوة على ّسكانها اليهود – مدينة مصرية
العقدة –  -7واحة في الحجاز غزاها
ُ
بمحافظة أسـيــوط –  -8نوتة موسيقية – آالت مــن خشب تـلــف عليها الخيطان – ُ -9يخادع
ُ
ّ
قارتي أوروبا وأفريقيا
ويراوغ – سالح حربي –  -10مضيق بني إسبانيا واملغرب يفصل بني
– ماركة صابون
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مشاهير

حلول الشبكة السابقة

1

ّ
ّ
 -1أدفيك شيبوب –  -2دمي – ديزل –  -3يشرب – دياري –  -4بقوته – دكار –  -5زواج – بزة –  -6ال
ّ
– ليزيو –  -7حلج – تل – لقب –  -8ديزني – مر –  -9أشرم – باز –  -10دب – القمرية

عموديًا
 -1أديب الحداد –  -2دمشق – اليشب –  -3فيروز – جزر –  -4بتول – نما –  -5كد – هايتي – -6
ّ
شيد – جزل – بق –  -7يزيد – عام –  -8بالكبول – زر –  -9راز – قم –  -10بحيرة طبرية

حل الشبكة 1885

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

1886
7

8

9

10

11

ّ
ّ
حيث
الست سنوات
عمر
(-1862ة في
الفني
مسيرته
بريطانيابدأ
()2007 -1958
الممثلمصري
ملحن
بمراسالته مع
إشتهر
.)1949
في مصر
األعلى لملك
ّ
األولى إصابته بأزمة قلبية
لبنان إثر
توفي في
العود.
والعزفبنعلى
تعلم
العالمية
الحرب
عليآلةخالل
الغناء حسين
شريف مكة
مفاجئة
 = 3+8+2+6طائر حسن الصوت ■  = 7+10+5+1أحزان ■  = 11+4+9سهل
ّ
متكسر ■  = 11+10سقي
 = 1+3+4+6+5ضد النافع ■  = 8+2+9+7نبات يابس
الفهم

حل الشبكة الماضية :توماس مورغان

الخميس  25كانون األول  2014العدد 2479

ثقافة وناس
تلفزيون

على الشاشة

21

«ياسمينة» خطفت قلب الباشا ...وليس الجمهور
يأخذنا المسلسل
اللبناني إلى أحداث
حصلت أيام حكم
وبدال
العثمانيين.
ً
من معالجة قضية
جديدة على عالم
فضل االنحياز
الدراماّ ،
المبرر إلى
غير ّ
مفهوم الصراع
التقليدي بين الخير
والشرّ

علي العزير
فـ ــي م ـس ـل ـس ــل «ي ــاسـ ـمـ ـيـ ـن ــة» (ك ـت ــاب ــة
مــروان العبد ،وإخــراج إيلي معلوف)
ال ــذي تـعــرضــه  lbciحــالـيــا ،نـقــع على
سـ ـي ــرة ت ــاري ـخ ـي ــة تـ ـع ــود إل ـ ــى ن ـهــايــة
القرن التاسع عشر ،يوم كانت الدولة
ال ـع ـث ـمــان ـيــة تـ ـح ــاول فـ ــرض سلطتها
على رعايا ال يدينون لها بالوالء وال
ّ
بالود.
يشعرون حيالها
ال ـح ـكــايــة ت ـب ــدأ م ــن مـنـطـقــة ك ـس ــروان
(غ ـ ــرب وس ـ ــط لـ ـبـ ـن ــان) ح ـي ــث ال ـن ــاس
ي ـن ـق ـس ـم ــون بـ ــن م ـس ـت ـف ـيــد مـ ــن مـنــح
ال ــدول ــة (ح ــائ ــز ل ـقــب ب ــاش ــا ،بـ ــك ،آغــا
وأف ـ ـن ـ ــدي) ،وب ـ ــن م ـت ـض ـ ّـرر م ــن ج ــور
ّ
حكامها ووالت ـهــا ،وبــاحــث بصعوبة
عن لقمة العيش .لكن مشاعرالجميع
ك ــان ــت ت ـت ـقــاطــع ع ـن ــد حـ ـ ــدود ال ـت ـب ـ ّـرم
ب ــإره ــاص ــات ال ـظ ـلــم ال ـت ــي ي ـمــارس ـهــا
حـيــالـهــم مـمـثـلــو سـلـطـنــة ت ـق ـتــرب من
نـهــايـتـهــا .فــي ه ــذا الـسـيــاق املـحـمــوم،
ت ـ ـ ــدور األحـ ـ ـ ـ ــداث حـ ـ ــول «ي ــاس ـم ـي ـن ــة»
(ك ـ ــارول الـ ـح ــاج) ،ال ـف ـتــاة ال ـت ــي يقتل
والدها الباشا (فادي إبراهيم) واحدًا
مــن جـنــود السلطنة دفــاعــا عــن ام ــرأة
ح ــاول الـجـنــدي سلبها عـنــزة وحيدة
كانت تعتمد عليها في إطعام أبنائها.
ّ
تورط الباشا في الحادثة ،وكان عليه
ّ
جراءها أن يمضي ّأيامه التالية هاربًا
من العقاب ،قبل أن يفر مودعًا طفلته
فــي رعــايــة «نـســب» (هـيــام أبوشديد)،
وهي أيضًا أرملة تشكو الفقر وإن كان
ال يعوزها العطف اإلنساني.
ت ـك ـبــر «سـ ـ ـل ـ ــوى» ،وه ـ ــو االسـ ـ ــم ال ــذي
منحتها ّإياه «نسب» ،وتبدو حياتها
على قــدر من االستقرار بالنسبة إلى
بـنــت «لـقـيـطــة» .ي ــؤول بـهــا األم ــر إلــى
التعليم فــي إحــدى م ــدارس الراهبات
ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،ل ـكــن إف ـت ـقــادهــا وض ــوح
ّ
ال ـن ـســب وع ــراق ــة األص ـ ــل ي ـظ ــل عــائـقــا
ب ـي ـن ـهــا وبـ ــن ال ـح ـي ــاة الـ ـس ـ ّ
ـوي ــة .ذات
ُ
لـيـلــة ،زاد غـبــار ال ـحــرب مــن ظلمتها،
وعثرت «سلوى» على جندي مصاب
وفــاقــد لـلــوعــي ُيــدعــى «نـ ــادر» (بــاســم
مغنية) .عندها ،تعاونت مع «نسب»
منزلهما،
على تأمني مالذ له في قبو
ّ
وتـ ـع ـ ّـه ــدت ــه الـ ـفـ ـت ــاة ب ــال ــرع ــاي ــة .وملـ ــا
اس ـت ـع ــاد ال ـش ــاب وع ـي ــه ،غـ ــادر الـقـبــو
ّ
بالتعرف
مــن دون أن ُيـبــدي اهتمامًا
إلـ ــى الـ ـن ــاس ال ــذي ــن أمـ ـن ــوا ل ــه امل ـل ـجــأ.
تلك ثغرة فادحة في البناء الــدرامــي،
جرى استثمارها الحقًا عندما قادت

ال ـظــروف «س ـلــوى» لتعيش فــي قصر
«ن ــدي ــم ب ــاش ــا» (ن ـق ــوال دانـ ـي ــال) ،وال ــد
ال ـج ـنــدي ال ـجــريــح ،إذ لــم يـكــن بوسع
األخـيــر الـتـعـ ّـرف إلـيـهــا والتعبير لها
عن امتنانه .كانت الحياة تسير رتيبة
عـنــدمــا كـســر حلقتها املـفــرغــة جندي
قــادم من الحرب يحمل رسالة للفتاة
مــن والــدهــاُ ،يعلمها فيها أن اسمها
ّ
هــو «يــاسـمـيـنــة» ،وأن املـطـلــوب منها
انـتـظــار عــودتــه املـجـهــولــة املــوعــد في
قصر «نديم باشا» .هذا األخير تربطه
بالوالد املجهول صلة غامضة ُي ّ
عول
عليها في إضفاء قدر من اإلثارة على
ّ
املسار الحدثي للمسلسل املتسم حتى
اللحظة بالكثير من الرتابة.
ت ـن ـصــاع «يــاس ـم ـي ـنــة» ســري ـعــا لــرغـبــة
وال ــد خـفــي ال ت ـعــرف عـنــه م ــا يجعله
جديرًا بوالئها ،وتتخلى ببساطة عن
«ن ـســب» الـتــي احتضنتها فــي الــزمــن
أب
الصعب تلبية لرغبة غامضة من ٍ
مزعوم ال يقل عنها غموضًا .وفي ذلك
مكمن آخــر مــن مكامن الضعف الــذي
اعترى العمل ،وأفقده الواقعية.
مـجــددًا ،كــان السعي واضحًا الفتعال
حبكة درام ـيــة ستجد ذروت ـهــا الحقًا
ّ
تستقر «ياسمينة» في رحاب
عندما

قـصــر ف ــاره مـحــاطــة ب ــ«نــديــم بــاشــا»،
وزوج ـ ـتـ ــه «ك ــريـ ـم ــة» (رنـ ـ ـ ــدة أسـ ـم ــر)،
بمحاذاتهما يقف ابنهما «نادر» الذي
ّ
ارتـ ــأى الـسـيـنــاريــو ،لـعــلــة درام ـي ــة ،أن
يغمض عينيه عن الفتاة التي أنقذته
مــن امل ــوت .ثــم يـكــون على األح ــداث أن
تشهد انـطــاقـتـهــا الـثــانـيــة فــي مسار
مختلف حيث تنمو مشاعر عاصفة

طغت عليه الرتابة ،وإستعاد
حكايا «بياض الثلج» ومثيالتها
ب ــن «يــاس ـم ـي ـنــة» و«نـ ـ ـ ـ ــادر» ،وي ـكــون
على وال ــدة الـبــاشــا الصغير أن تكيد
املكائد إلبعاد ما تحسبه خطر الفتاة
امل ـت ـشـ ّـردة عــن نجلها .فـجــأة وبسحر
س ــاح ــر ،ت ـت ـحـ ّـول ال ـف ـتــاة ال ــواف ــدة من
امل ـج ـه ــول ل ـت ـص ـبــح رقـ ـم ــا ص ـع ـبــا فــي
قصر الباشا .تبدي قدرًا غير ّ
مبرر من
ّ
التمرد املفتقر الــى التفسير املنطقي
ع ـل ــى مـ ــن ي ـف ـت ــرض ب ـه ــم أن ي ـكــون ــوا
أص ـح ــاب نـعـمـتـهــا امل ـس ـت ّـجــدة .تـبــدو
س ـ ّـي ــدة ال ـق ـصــر ك ـمــا ل ــو أن ـه ــا ص ــارت
عـ ــاجـ ــزة حـ ـي ــال ت ـل ــك الـ ـخ ــادم ــة ال ـتــي

صارت تفوز بجولة تلو أخرى.
تتفاقم األزمة البنيوية للسيناريو مع
ّ
تعرض الفتاة لحادثة ،وقدوم الطبيب
البيطري الذي كانت قد استعانت به
لتطبيب «ن ــادر بــاشــا» بـهــدف تقديم
ال ـع ــاج ل ـه ــا .ي ـف ــرض ال ـط ـب ـيــب نفسه
ضـيـفــا غـيــر مـ ّ
ـرحــب بــه عـلــى الـعــائـلــة،
ُ
ويقارع «الست كريمة» بتعابير غير
متوقعة ،ويلحق بها هــزائــم معنوية
يصعب تفسير أسبابها .ويستحيل
ت ـحــديــد ع ـنــاصــر ال ـق ــوة ال ـت ــي ت ـسـ ّـوغ
طريقة الـتـصـ ّـرف ه ــذه ،إذا استثنينا
ّ
للنص بعنقه امللوي،
التواطؤ الفادح
واستنسابيته امل ـجـ ّـردة مــن الواقعية
والـعـفــويــة .فــي زمــن اح ـتــدام املنافسة
الدرامية ،اختار «ياسمينة» االنحياز
غير املـبـ ّـرر ملفهوم الـصــراع التقليدي
بــن الـخـيــر وال ـش ـ ّـر ،مستعيدًا حكايا
«ب ـ ـ ـيـ ـ ــاض ال ـ ـث ـ ـلـ ــج» ومـ ـثـ ـي ــاتـ ـه ــا مــن
حسناوات الروايات اللواتي جئن من
املجهول ليسلنب قلب األمـيــر ،ويثرن
الغيظ في قلوب املحيطني واملحيطات
بـ ــه .ث ــم ي ـم ـضــن ن ـحــو امل ـج ــد ال ــواه ــم
بخطى واثقة وابتسامة أسطورية.
من االثنني إلى الخميس  20:40على lbci
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لقطة

خالد الصاوي طرد المتلصصين من العزاء
القاهرة ــ محمد عبد الرحمن
ال ـت ـص ــوي ــر م ـم ـن ــوع ف ــي عـ ـ ــزاء ج ـمــال
ال ـصــاوي ،وال ــد املمثل املـصــري خالد
الـصــاوي ،الــذي يقام غـدًا الجمعة في
«مسجد عمر مكرم» الشهير في قلب
القاهرة .هكذا ّ
مهد الـصــاوي لتعامل
ّ
ّ
ُ
ّ
«سيكون فظًا» مع أي مصور يحاول
ّ
تخطي هذه القاعدة.
رسالة بطل فيلم «عمارة يعقوبيان»
(إخ ـ ــراج مـ ــروان حــامــد ـ ـ  )2006الـتــي
ن ـش ــره ــا مـ ـس ــاء ّأول مـ ــن أم ـ ــس عـلــى
ص ـف ـح ـت ــه الـ ـف ــايـ ـسـ ـب ــوكـ ـي ــة ،ح ـظ ـيــت
بــاهـتـمــام كـبـيــر ف ــي األوس ـ ــاط الفنية
ـن الجمهور،
وا ّلـصـحــافـيــة ،وأي ـضــا بـ ّ
ألنها فتحت من جديد ملف الفوضى
التي تسيطر عمومًا على الفعاليات
الفنية ،لكنها تكون أكثر إزعــاجــا في
ّ
يخص حاالت الوفاة.
ما
بــاتــت عــدســات امل ـصـ ّـوريــن ومــراسـلــي
الـ ـقـ ـن ــوات تـ ـف ــوق ع ـ ــدد امل ـش ـ ّـي ـع ــن أو
ّ
املـ ـ ـع ـ ــزي ـ ــن ف ـ ــي ف ـ ـنـ ــان راح ـ ـ ـ ـ ــل ،أو مــن
يواسون فنانًا آخر في عزيز رحل ،ما

اضطر بعض النجوم إلى االستعانة
ب ـع ـن ــاص ــر حـ ـم ــاي ــة (ب ـ ـ ـ ــودي غـ ـ ـ ــاردز)
أث ـنــاء إقــامــة ال ـع ــزاء .وك ــان نـجــم «أهــل
ك ــاي ــرو» (تــألـيــف ب ــال فـضــل وإخ ــراج
محمد علي) قــد انــزعــج ّأول مــن أمس
مــن كــامـيــرات امل ـصـ ّـوريــن الـتــي رافـقــت
مراسم تشييع الجثمان ،وأعلن سوء
حالته النفسية بعد وفاة والده ،وهو
لم يتجاوز بعد صدمة فقدان صديق
ّ
عمره خالد صالح قبل أشهر .كذلك فإن
ً
حالته الصحية تــدهــورت قليال بعد
مـعــانــاتــه مــن ف ـيــروس الـكـبــد الــوبــائــي
«سي» (األخبار .)2014/11/14
أداء املـ ـص ـ ّـوري ــن ال ـص ـحــاف ـيــن وأه ــل
اإلعـ ــام دف ــع ال ـص ــاوي إل ــى أن يكتب
ع ـلــى امل ــوق ــع األزرق رس ــال ــة ش ــدي ــدة
ال ـل ـه ـجــة .وم ـم ــا ج ــاء ف ـي ـهــا« :ال ـس ــادة
ّ
وال ـ ـسـ ـ ّـيـ ــدات مـ ـ ّـن ج ـم ـه ــور ال ـ ـفـ ــن ،هــل
تقبلون أن تتطفل عدسات الصحافة
واإلع ـ ـ ـ ــام ع ـل ــى الـ ـحـ ـي ــاة الـشـخـصـيــة
للفنانني رغم اعتراضهم؟ ولو ّاإلجابة
نـ ـع ــم ،ف ـه ــل ي ـم ـت ـ ّـد ه ـ ــذا ال ـت ـط ــف ــل إل ــى
الجنازة والدفن وسرادق العزاء؟ ولو

ّ
ّ
اإلجابة نعم في حالة أن املتوفى فنان،
فـهــل هــي نـعــم أيـضــا إذا ك ــان املتوفى
والد الفنان؟ فإذا كانت اإلجابة برضه
نعم ،فأنا أسـتــأذن الجمهور املحترم
وأف ــاض ــل كـ ــوادر الـصـحــافــة واإلعـ ـ ّـام
ليعفوني من هــذا التمادي في تطفل
العدسات والعيون على عــزاء والــدي
منعًا للتوتر» .وتابع خالد الصاوي:

عبر عن رغبته من خالل رسالة شديدة
ّ
اللهجة نشرها على فايسبوك
«مع وعد مني بأن يتم الترحيب بكل
ً
كاميراتهم وميكروفوناتهم مستقبال
ليلة عــزائــي» ،مضيفًا« :أرجــو احترام
ّ
يصورني وال
رغبتي ،مش عــاوز حـ ّـد
ّ
يـتـصـ ّـور مـعــايــا وال يـتـفـ ّـرج عـلــيــا في
اليوم ده ،ممكن؟ النهارده كان تحذير
هـ ــادئ ف ــي ال ـج ــام ــع ،أرجـ ــو اإلن ـصــات
إلـ ـي ــه .ال ـج ـم ـعــة عـ ـ ــزاء م ــش ديـفـيـلـيــه.

بعيد،
الفقيد وال ــدي مــش قريبي مــن ّ
يعني مش حكون لطيف مع املتطفل
ّ
والـ ـفـ ـض ــول ــي ،ع ـك ــس م ــوق ـف ــي امل ـم ــن
الودود لكل من يواسيني بإخالص أو
ّ
يودع املرحوم النبيل إكرامًا لذكراه».
ّ
ص ـ ـح ـ ـيـ ــح أن مـ ـ ـت ـ ــابـ ـ ـع ـ ــة الـ ـصـ ـح ــف
ّ
واملصورين لسرداقات عزاء املشاهير
ليست جــديــدة ،لكن مــا رســم الصورة
ال ـس ـل ـب ـي ــة لـ ـلـ ـظ ــاه ــرة خ ـ ـ ــال ال ـف ـت ــرة
املــاض ـيــة ه ــو زي ـ ــادة ع ــدد امل ـصـ ّـوريــن
بشكل كبير ،ومعظمهم غير تابعني
ّ
لصحف معروفة .كذلك فــإن مراسلي
ـوات يــأخــذون تـصــريـحــات بشأن
الـقـنـ ّ
امل ـ ـتـ ــوفـ ــى م ـ ــن ج ـم ـي ــع الـ ـح ــاض ــري ــن،
ّ
ويركزون على وجود الفنانات بدون
مـكـيــاج ،وينتقلون إل ــى داخ ــل الـعــزاء
ن ـف ـســه .ه ــذا األمـ ــر ّأدى إل ــى تشجيع
ّ
الجوالة
املتطفلني أصحاب الهواتف
التي تحمل إمكانية التصوير بالقرب
من الفنانني ،حتى إن املمثل عادل إمام
اضطر مؤخرًا إلى نهر أحدهم بعدما
ح ــاول ال ـت ـقــاط ص ــورة «سـيـلـفــي» مع
«الزعيم» في عزاء املخرج نادر جالل.
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ثقافة وناس

تشكيل

السري لسهيل سليمان
المختبر
في
ّ

ال ـف ـنــان الـمـقـيــم ف ــي عاصمة
ال ـض ـبــاب ،خ ــارج عــن المنظومة
ومـ ـع ــايـ ـي ــر الـ ـ ـس ـ ــوق .زار م ــرة
«دوك ـيــوم ـن ـتــا» الـشـهـيــر ،فخال
نفسه في عالم «فوغ ماغازين».
مـعــرضــه الـحــالــي فــي «أج ـيــال»،
يبقى وفيًا ألسلوبه المبني على
المتلقي واستدرار
االشتباك مع
ّ
تفاعله

روي ديب
بــالـتـعــاون مــع القيمة الفنية أمــانــدا
أب ــي خـلـيــل ،ت ـقـ ّـدم «غــال ـيــري أجـيــال»
معرضًا فـ ّ
ـرديــا واستثنائيًا بعنوان
Just About Touching The Structure
للنحات الـلـبـنــانــي سهيل سليمان.
االس ـت ـث ـنــائــي ف ــي م ـع ــرض سـلـيـمــان
أن ــه ال ي ـق ـ ّـدم مـنـحــوتــاتــه ب ــل يكشف
ل ـنــا م ــراح ــل ت ـطــويــر أع ـمــالــه الـفـنـ ّـيــة
ع ـبــر رس ــوم ــات ــه .خ ــال زي ـ ــارة قــامــت
بـهــا أمــانــدا أب ــي خليل إل ــى محترف
سليمان في لندن ،لفت انتباهها ّ
كم
ّ
ال ــرس ــوم ــات امل ــوزع ــة عـلــى ال ـج ــدران.
هكذا ،ولدت فكرة املعرض بعد حوار
طويل بينها وبني الفنان حول ّ
كيفية
عرض تلك الرسومات في بيروت.
ب ــدأ سـهـيــل سـلـيـمــان ( )١٩٥٢عــرض
أع ـمــالــه م ـنــذ ب ــداي ــات الـثـمــانـيـنـيــات
ف ــي ل ـن ــدن ح ـيــث ي ـق ـيــم ح ـتــى ال ـي ــوم.
ي ـص ـع ــب حـ ـص ــر أعـ ـم ــال ــه فـ ــي خ ــان ــة
النحت الكالسيكي ،هو يميل غالبًا
إل ـ ـ ــى م ــوضـ ـع ــة مـ ـنـ ـح ــوت ــات ــه ض ـمــن
ّ
سـيــاق تجهيزات ّ
تفاعلية مع
فنية
ال ـج ـم ـه ــور ،وم ـت ـب ـ ّـدل ــة وف ـ ــق ت ـفــاعــل
الجمهور معها.
في ّ ،٢٠٠٨
قدم سليمان عمله Raining
( Stonesتمطر حـجـرًا) فــي «غاليري
ج ــان ــن رب ـ ـيـ ــز» فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت .ارت ـك ــز
التجهيز إلى منحوتة مصنوعة من
ض ـمــن ق ــال ــب من
ح ـج ــارة م ـص ـبــوبــة ّ
الشمع .املنحوتة معلقة فوق صحن
حديدي ومحاطة بمولدات لشعالت
حــراريــة .تلك املــولــدات تتفاعل فقط
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من المعرض

مــع اق ـتــراب الجمهور مــن املنحوتة،
فتلقي اللهب عليها لـيــذوب الشمع
فـتـتـســاقــط ال ـح ـج ــارة ع ـلــى الـصـحــن
ـدي مـ ـص ــدرة ص ــوت ــا ُي ـسـ ّـجــل
ال ـح ــدي ـ ّ
ويـعــاد بثه فــي باقي غــرف املعرض،
باإلضافة إلــى فيديو ينقل مباشرة
تـحــوالت املـنـحــوتــة فــي غ ــرف أخ ــرى.
ّ
التفاعلية استوحاها
تلك املنحوتة
سليمان مــن خبر قــرأه فــي الصحف
خ ـ ـ ـ ــال االنـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاض ـ ــة ال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة ع ــن
ّ
م ــروح ـي ــات اســرائ ـي ـلـ ّـيــة ت ـحــلــق فــوق
الضفة وتــرمــي أح ـجــارًا مــن السماء.
ي ـض ـع ـنــا س ـل ـي ـم ــان ض ـم ــن تـجـهـيــزه
ف ــي م ــوق ــع املـ ـس ــؤول ع ــن ال ـف ـعــل ،عن
تساقط الحجارةّ ،
ثم يمدد منحوتته
ف ــي ال ــزم ــان وامل ـك ــان ويــدع ـهــا تتخذ
ً
أش ـ ـكـ ــاال أخـ ـ ــرى أكـ ـ ــان ع ـب ــر ال ـص ــوت
أو الـ ـص ــورة امل ـن ـقــولــة م ـب ــاش ــرة إلــى
ّ
يتحول الفعل امللموس
غرف أخــرى.
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أمامنا واملـشــاركــون فــي صنعه ،إلى
ّ
مجرد صوت في الغرفة املجاورة ،أو
ص ــورة فــي غــرفــة أخ ــرى .عبر ّ
تجول
ّ
يتحولون
زوار املعرض في أروقـتــه،
ض ـم ــن مـ ـس ــاره ــم مـ ــن امل ـ ـسـ ــؤول عــن
الفعل إلى متلقيه في أشكال متعددة
تمامًا كما يحدث مع األح ــداث التي

يكشف لنا مراحل
الفنية
تطوير أعماله ّ
عبر رسوماته

ت ـج ــري ح ــول ـن ــا ،ف ـن ـق ـ ّـرر أن نـتـفــاعــل
م ـع ـه ــا ك ـم ـس ــؤول ــن عـ ــن الـ ـفـ ـع ــل ،أو
ّ
كمجرد مشاهد له ،أو قارئ لخبر في
الصحيفة قـبــل أن ننقل نـظــرنــا إلــى
خبر آخر.
ك ـم ــا ف ــي «ت ـم ـط ــر حـ ـجـ ـرًا» ك ــذل ــك فــي
أعماله األخ ــرى ،يبحث سليمان عن
تفاعل املشاهد مع عملهّ ،
مورطًا ّإياه
بشكل مباشر فــي تـحـ ّـول املنحوتة،
وواضعًا إياه في موقع املسؤول عن
خـيــاراتــه فــي تلك اللحظة املـبــاشــرة،
وبـ ــذلـ ــك فـ ــي م ــوق ــع املـ ـس ــائ ــل لـلـفـعــل
األك ـبــر ضـمــن الـسـيــاقــات السياسية
ّ
واالجتماعية على نطاق أوسع.
تـلــك املـســؤولـيــة فــي ال ـخ ـيــارات التي
يـلـقـيـهــا س ـل ـي ـمــان ع ـلــى امل ـش ــاه ــد لم
يتنصل منها كفنان بـحـ ّـد ذات ــه ،بل
ّ
اخ ـت ــار م ـنــذ س ـن ــوات ع ــدة أن يــتـخــذ
مــوق ـفــا واضـ ـح ــا م ــن تـ ـط ـ ّـور ال ـســوق
الفنية العاملية .رغم أنه ّ
قدم معارض
ّ
ّ
فردية عدة وشارك في أخرى جماعية
ب ـ ــن ب ــري ـط ــان ـي ــا وعـ ـ ـ ــدد م ـ ــن الـ ـ ــدول
األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة األخ ـ ـ ــرى ولـ ـبـ ـن ــان حـتــى
«بـيـنــالــي اإلس ـك ـن ـ ّ
ـدري ــة» ع ــام ،٢٠٠٧
ّ ّ
إال أن ــه لــم يــدخــل عــالــم الغاليريهات
ول ـيــس لــديــه م ــن يـقـيــم ل ــه امل ـعــارض
الـ ّ
ـدوريــة ويبيع أعماله فــي األســواق
ّ
الفنية ،ألنه هكذا اختار.
فــي حــوار بــن سليمان وأبــي خليل،
ّ
يعلق سليمان على منظومة العالم
ال ـف ـنــي امل ـع ــاص ــر م ــن ال ـغــال ـيــري ـهــات
واملتاحف واملعارض الضخمة التي
ل ــم ي ـف ـهــم ي ــوم ــا أسـ ـل ــوب ع ـم ـل ـهــا أو
حاجتها ،ال بل يستذكر زيارته ّإلى
م ـع ــرض «دوك ـيــوم ـن ـتــا» مـ ـ ّـرة بــأنـهــا
كــانــت أشـبــه بــزيــارة إلــى عــالــم «فــوغ
ماغازين».
ان ـ ـطـ ــاقـ ــا م ـ ــن ذل ـ ـ ــك املـ ـ ــوقـ ـ ــف ،دارت
ال ـن ـق ــاش ــات ب ــن أمـ ــانـ ــدا أبـ ــي خـلـيــل
ّ
كيفية تقديم
وسهيل سليمان حول
أع ـم ــال ــه ف ــي «غ ــالـ ـي ــري أج ـ ـيـ ــال» فــي
ّ
مهتمة
بـ ـي ــروت .وإذا كــانــت أم ــان ــدا
بـعــرض الــرســومــات ،فـكــان ال ب ـ ّـد من
إي ـ ـجـ ــاد سـ ـي ــاق ع ـ ــرض ال يـتـنــاقــض
م ـ ـ ــع م ـ ــوق ـ ــف الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــان م ـ ـ ــن ال ـ ـسـ ــوق
ال ـف ـنـ ّـيــة .ه ـك ــذا ،اق ـتــرحــت أب ــي خليل
ع ـلــى سـلـيـمــان ت ـحــويــل ذل ــك املـكـعــب
األب ـي ــض ف ــي «غــال ـيــري أج ـي ــال» إلــى

فـضــاء مختلف أشـبــه بمحترفه في
ّ
الحرية الكاملة
لندن .تركت للفنان
ف ــي إعـ ــادة تـصـمـيــم امل ـك ــان ،وتــوزيــع
الــرســومــات بالطريقة الـتــي يجدها
األنسب .تقول أبي خليل لـ «األخبار»:
«كنت فقط الوسيط الــذي عمل على
إق ـنــاع سـهـيــل ب ـض ــرورة إخـ ــراج تلك
ال ـ ــرس ـ ــوم ـ ــات م ـ ــن س ـ ـيـ ــاق امل ـح ـت ــرف
ّ
األهمية
الخاص إلى املعرض ،بسبب
الـفـنـ ّـيــة الـتــي وجــدتـهــا فـيـهــا ،لكنني
ل ــم أرد أن آتـ ــي م ــن ق ـل ــب امل ـن ـظــومــة
الفنية التي يتموقع سهيل خارجها،
وأف ـ ــرض عـلـيــه قــوان ـي ـن ـهــا .تــركــت له
الـحـ ّ
ـريــة فــي تقديمها بالشكل الــذي
ّ
ال يتعارض مع مسيرته الفنية» .من
ّ
جهة أخــرى ،كان إصــرار سهيل على
تقديم أعماله بأسعار متاحة لجميع
زوار املـ ـع ــرض م ــن  ١٠٠ح ـت ــى ٩٠٠
دوالر أميركي .ويوضح لـ «األخبار»:
«تـلــك الــرســومــات ليست اسكتشات
ملـ ـنـ ـح ــوت ــات ــي ،ب ـ ــل رسـ ـ ــومـ ـ ــات أل ـج ــأ
إل ــى تنفيذها خ ــال مــراحــل تطوير
املـ ـنـ ـح ــوت ــات .رسـ ــومـ ــات ت ـســاعــدنــي
فــي اخـتـبــار أشـكــال وأب ـعــاد مختلفة
على الورق» .هكذا يقدم في املعرض
مجموعة مــن الــرســومــات ألعـمــال ّ
تم
تنفيذ بعضها ،وأخــرى لم تـ َـر النور
يومًا بعد .واختار أن ال ّ
يقدم صورًا
ّ
توثيقية للمنحوتات التي أنجزها
انطالقًا مــن تلك الــرســومــات ،إذ أراد
لتلك األخـيــرة أن ّ
تقدم كأعمال ّ
فنية
ّ
مستقلة عن املنحوتة.
في «غاليري أجيال» الذي تحول إلى
محترف النحات سهيل سليمان ،ال
ّ
الفني
منحوتات ،بل رحلة في عامله
ال ـخ ــاص .فــرصــة لـلـتـعـ ّـرف إل ــى فنان
اختار أن يتابع إنتاج أعمال ّ
فنية من
املنظومة املتحكمة بالسوق
خ ــارج
ّ
ّ
الفنية اليوم .إنها رحلة استثنائية
يــدعــونــا فـيـهــا ال ـف ـنــان إل ــى ال ـغــوص
معه في كواليس تجاربه ورسوماته
التي تسبق تنفيذ منحوتاته.
Just About Touching The Structure
لسهيل سـلـيـمــان :حـتــى  ٦كــانــون الثاني
(ي ـن ــاي ــر) ـ ـ ـ «غ ــال ـي ــري أجـ ـي ــال» (بـ ـي ــروت).
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ثقافة وناس
فنون معاصرة في معرضها الفردي  From Mirfaq to Vegaالذي تحتضنه غاليري «جورجيو بيرسانو» في
تورينو ،ينفلت من ذاكرة الفنانة اللبنانية تاريخ سياسي مثقل باالحتالل والهجر والغياب

زينة الخليل ...منديلها صار بيتًا
روان عز الدين
هـ ـ ـن ـ ــاك طـ ـ ــاقـ ـ ــات ون ـ ـ ـجـ ـ ــوم ووجـ ـ ـ ــوه
متوارية ،ترسم املالمح األساسية في
معرض زينة الخليل (From )1976
 Mirfaq to Vegaال ـ ــذي تـحـتـضـنــه
غــالـيــري «جــورجـيــو بـيــرســانــو» في
تــوريـنــو اإليـطــالـيــة حـتــى  10كــانــون
ال ـ ـثـ ــانـ ــي (يـ ـ ـن ـ ــاي ـ ــر) .ف ـ ــي م ـع ــرض ـه ــا
التجهيزي ،ينفلت من ذاكرة الفنانة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة تـ ــاريـ ــخ س ـي ــاس ــي ثـقـيــل
والمتناه للشرق األوســط واملنطقة.
تجرجر ذاكــرة جماعية أشبه بمرآة
لـ ـح ــروب واحـ ـ ـت ـ ــاالت ،ت ـت ـقــاطــع مــع
الــذاكــرة املستقبلية لجيل اليوم في
سوريا ولبنان والـعــراق وفلسطني.
عناصر معرضها الجديد تولد من
الـبـيــوت بوصفها مـكــانــا للذكريات
والـقـصــص الـحـمـيـمــة ،لكنها أمكنة
مـهــددة رغــم كــل ش ــيء ،بما هــو أكثر
ً
ه ـ ــوال م ــن ض ـيــق م ـســاحــات ـهــا .إنـهــا
مـ ـ ـن ـ ــازل هـ ــدمـ ــت واح ـ ـت ـ ـلـ ــت وأخ ـ ـ ــرى
تــواجــه خـطــر ال ـ ــزوال .ك ــأن االحـتــال
أو الدمار يصبح مسافة فاصلة بني
ّ
ويتحول إلى الفعل ّ
املدمر
تاريخني،
والباعث في آن واحد .وجدت الخليل
ـدران
ف ــي ال ـش ـع ــر والـ ـل ــوح ــات وال ـ ـجـ ـ ً
واألصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوات وامل ـ ـن ـ ـحـ ــوتـ ــات م ـل ـج ــأ
مل ـس ــاء ل ــة ق ـي ـمــة املـ ـن ــزل ب ـعــد ه ـجــره،
الجدران والذكريات والحب ،وكيفية
الـ ـتـ ـع ــاط ــي م ـ ــع الـ ـفـ ـق ــد م ـ ــن مـنـطـلــق
شـ ـخـ ـص ــي ،أم ـ ـ ـ ــام غ ـ ـيـ ــاب املـ ـت ــاح ــف
العربية التي تحفظ تاريخ الحروب.
ً
ال تملك زينة منزال من طفولتها .لقد
ورث ــت ف ـقــدان الـبـيــوت عــن والــديـهــا.
اح ـ ـتـ ــل الـ ـ ـع ـ ــدو اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي م ـن ــزل
والــدهــا فــي حاصبيا ،ملــدة  22سنة.
مكان لــم تــره إال فــي عــام  ،2000بعد
ان ـس ـحــاب الـجـيــش اإلســرائ ـي ـلــي من
ج ـن ــوب ل ـب ـنــان .ال ـب ـيــت الـ ــذي تـحــول
إلى مركز تحقيق استخباراتي ،هدم
وأعيد بناؤه .أما الجدران واملتاريس
فبقيت مغروسة في األرض.
العازلةّ ،
وق ـ ـ ــد تـ ـم ــث ــل ال ـ ـت ـ ـحـ ـ ّـدي األكـ ـ ـب ـ ــر فــي
انتزاعها من مكانها ،من دون تضرر
الشجرة العمالقة بجانبه ،حارسة
ذكـ ــريـ ــات ط ـف ــول ــة والـ ــدهـ ــا وأقـ ــرانـ ــه.
نقلت زينة أجــزاء من جــدران املوقع
إل ــى إيـطــالـيــا ،لـتــوثـيــق  22سـنــة من
االحتالل .نشاهدها شاهقة وصلبة
ك ــرم ــزي ــة ث ــابـ ـت ــة ل ـل ـع ـن ــف ،تـ ـت ــراءى
وراءها عيون الجنود اإلسرائيليني
ّ
تصوب رشاشاتها على
التي كانت
الـ ـف ــاح ــن فـ ــي م ــزارعـ ـه ــم امل ـق ــاب ـل ــة.
أمـ ـ ــا الـ ـط ــري ــق ال ـ ـتـ ــي س ـل ـك ـت ـه ــا إل ــى

حاصبيا ،فهي الطريق نفسها التي
قـطـعـهــا أج ــداده ــا وأس ــاف ـه ــا هــربــا
من االحـتــال الفرنسي ذات يــوم من
عشرينات الـقــرن املــاضــي .مسافة ال
يمكنها س ــوى اسـتـحـضــار قصيدة
«يا ديرتي» التي كتبها زيد األطرش
في تلك الفترة ،عم الفنانة أسمهان
( 1912ـ ـ  ،)1944وأح ــد أق ــارب زيـنــة.
وكـمــا سمعنا هــذه األغـنـيــة بصوت
أسـ ـمـ ـه ــان ،اس ـت ـم ـعــت زيـ ـن ــة الـطـفـلــة
إل ـي ـهــا ب ـص ــوت جــدت ـهــا ،ح ــن كــانــت
ـداد.
تغنيها وترفقها ببطوالت األجـ ّ
هذه العناصر املتشابكة التي تمثل
تاريخني متباعدين يجمع بينهما
االح ـتــال ،أع ــادت الخليل تشكيلها
وت ــركـ ـيـ ـبـ ـه ــا ل ـت ـع ـك ــس حـ ـ ــال الـ ـب ــاد
طــوال حقبات متعددة .في املعرض
ن ــرى ش ـج ـرًا ،صنعت أغـصــانـهــا من
ال ـخ ـش ــب وال ـ ـ ـ ـ «ب ـل ـي ـك ـس ــي غـ ـ ــاس»،
وحـفــرت أبـيــات شعرية مــن قصيدة
«يــا ديــرتــي»« :ياديرتي مالك علينا
لوم /ال تعتبي لومك علي من خان/
حنا روينا سيوفنا من القوم /مثل
ال ـع ــدو مــانــرخـصــك ب ــاث ـم ــان» .ت ــدور
الشجرات ،فيما ينعكس الضوء على
أغصانها ،لتظلل كلمات القصيدة
ف ـضــاء ال ـع ــرض .تـلــك ال ـش ـجــرة الـتــي
عايشت الحروب وصمدت ،وانتقلت
مـ ــن جـ ـي ــل إلـ ـ ــى جـ ـي ــل ،ت ـن ـق ــل مـعـهــا
الحكمة والـضــوء الــذي ما زال قــادرًا
ع ـل ــى الـ ـح ــب .ال ـق ـص ـي ــدة سـنـسـتـمــع
إليها عبر تسجيل صوتي تغنيها
الفنانة إليزابيث أيوب.
تستثن الحروب الغزيرة القصف
لم
ِ
األميركي من بارجة «نيوجيرسي»
الـشـهـيــرة ع ــام  .1983ط ــاول القصف
حينها منزل والدة الفنانة في عاليه،
لـكــن أع ـيــد ب ـنــاؤه م ـج ــددًا .وب ـجــواره
حــافـظــت بـيــوت وأم ــاك ــن أخ ــرى على
نــدوبـهــا ،مــن دون أن يـعــاد إعمارها
مـ ــن جـ ــديـ ــد .تـ ـس ــائ ــل ال ـخ ـل ـي ــل ه ــذه
ال ـ ـب ـ ـيـ ــوت ،ومـ ـ ـ ــاذا يـ ـح ــدث ب ـه ــا بـعــد
انتهاء االحـتــال .أيــن تذهب طاقات
الوجوه التي سكنته يومًا؟ في أحد
تلك البيوت في عاليه ،أمضت أشهرًا
ت ـف ـكــر ف ــي الـ ـفـ ـض ــاءات وامل ـس ــاح ــات
ال ـش ــاه ــدة ع ـلــى ال ـع ـنــف .ف ــي تجهيز
بـصــري ،تــرتــدي زيـنــة زي الشيخات
الدرزيات األسود مع املنديل األبيض.
تـمــارس بعدها فعل الــدمــار والبناء
على الخرق واملناديل البيضاء ،عبر
إح ــراق ـه ــا وص ـن ــع ح ـبــر م ــن رم ــاده ــا
لـتــرســم لــوحــات الـكــانـفــاس الكبيرة.
لــوحــات تحمل دمـغــة املـنــاديــل التي
اسـتـخــدمـتـهــا كـ ــأداة لـلــرســم بالحبر

الذي يحوي رمادها ،ودمغة الفضاء
الذي أنجزت فيه هذه األعمال .كذلك
خ ــاط ــت كــوف ـيــة ولـ ّـون ـت ـهــا ب ــاألس ــود
كداللة على املقاومة ،وطــرزت بعض
املقاطع مثل «وف ــي قلبي ،صــدامــات
ّ
ك ــون ـي ــة» .ل ـقــد وظ ـف ــت ال ـطــاقــة وأل ـفــة
املنزل في الدرجة األولى لنقل تاريخ
هـ ـ ــذه األمـ ـكـ ـن ــة ب ـش ـك ــل م ـب ــاش ــر إل ــى
ال ـلــوحــات .فــي ذل ــك الـفـضــاء ،وجــدت
زينة لوحات ُ
رسمت عليها شخوص
صينية ويابانية ،فأعادت إحياءها
م ـ ـ ــن ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــد ،م ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـ ــال رسـ ـمـ ـه ــا

نستمع إلى
«يا ديرتي» بصوت
المغنية إليزابيث أيوب

مستخدمة رمــاد املناديل واألقمشة
ً
الـتــي أحرقتها .كما ألصقت خصال
مــن شعرها ال ــذي يبقى حيًا بــدوره
ب ـف ـضــل الـ ـ ـ  .DNAكــأن ـهــا بــإن ـقــاذهــا
ّ
الـشـخــوص اآلس ـيــويــة تـخــلــص ذوق
الـعــائـلــة الـتــي عــاشــت فـيــه ذات يــوم،
ّ
وت ـخــلــص أه ــواء ه ــا مــن االن ــدث ــار .ال
شيء يموت إذًا ،ال خصل الشعر وال
خيارات السكان الراحلني.
ش ـغ ــل م ـف ـه ــوم الـ ـح ــرب وال ـس ـي ــاس ــة
ال ـف ـن ــان ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،ف ـع ـم ـلــت عـلــى
فـكـفـكـتــه ف ــي مـعــرضـهــا الـ ـف ــردي «...
وعـ ـل ــي م ــا م ـع ــو خـ ـب ــر» ف ــي ب ـي ــروت
عام  ،2010حيث استخدمت الرموز
واألي ـق ــون ــات الـسـيــاسـيــة والـكـيـتــش
م ــن خ ـ ــال ف ــن «ال ـ ـبـ ــوب آرت» .لـكــن
ت ـجــرب ـت ـهــا ال ـح ــال ـي ــة ،ت ـب ــدو تـجــربــة
ناضجة مثالية وتوثيقية أكثر منها
خطابية مباشرة.
تـ ّ
ـوصـ ـل ــت الـ ـفـ ـن ــان ــة إلـ ـ ــى نـ ـ ــوع مــن
الـفـهــم ال ـخــاص لتلك األح ـ ــداث ،أقله
فــي املـعــرض وفــي رحلتها الطويلة
ّ
لـلـتـحـضـيــر لـ ــه .ت ــرك ــز ع ـم ـل ـهــا عـلــى
ال ـ ـت ـ ـقـ ــاط بـ ـع ــض الـ ـحـ ـمـ ـيـ ـمـ ـي ــات فــي

البيوت ،لتندمج مع مسيرة التاريخ
ال ـهــائ ـلــة .وب ـق ــدر م ــا ت ـبــدو األحـ ــداث
املــاض ـيــة عـنـيـفــة وم ـع ـق ــدة ،ستعمل
زينة على إخمادها وربطها بطاقات
حب وتسامح ال متناهية .ال تتخلى
الفنانة اللبنانية عن قلبها كمواجهة
ل ـهــذا االحـ ـت ــال ،أو ألي ح ــرب تـنــذر
بــالـقــدوم.نــرى ذلــك بــوضــوح فــي تلك
الـتـعــاويــذ الخشبية املنحوتة التي
تعلو ج ــدران امل ـعــرض؛ كـتــب عليها
«أرض ،عـ ـ ــرض ،رحـ ـم ــة ،غـ ـ ـف ـ ــران»...
تقرأها زينة في تجيز صوتي عملت
عليه مــع منتج ال ـصــوت راي حــاج.
ت ـق ــرأ أي ـض ــا «ق ـل ـبــي م ـل ــيء بــال ـحــب،
قلبي مليء بالتسامح ،أشع نورًا مع
الـضــوء الـحــالــي» .هـكــذا تتكامل مع
ضوء النجمني الالمعني في السماء
ال ــذي ــن أضـ ــاءا ف ـتــرة عـمـلـهــا؛ نجمي
«املرفق» ( )Mirfaqو«النسر الواقع»
(.)Vega
 :From Mirfaq to Vegaحتى  10كانون
ال ـث ــان ــي (ي ـن ــاي ــر) ف ــي غ ــال ـي ــري «جــورج ـيــو
بيرسانو» (تورينو ـ ـ إيطاليا).

زينة الخليل في المعرض (ايفا زيات)

تجهيز

مجسمات للزينة والديكور
غسان زردّ :
حسين بن حمزة
يـ ـع ــرض غـ ـس ــان زرد ( )1954قـطـعــا
ومـجـسـمــات ت ـبــدو صــالـحــة وجــاهــزة
فـ ـ ــورًا الس ـت ـع ـم ــاالت ال ـس ـي ـنــوغــراف ـيــا
امل ـ ـنـ ــزل ـ ـيـ ــة أو امل ـ ـك ـ ـت ـ ـب ـ ـيـ ــة .مـ ـع ــرض ــه
 Variationsالــذي تحتضنه «غاليري
ً
ت ــانـ ـي ــت» فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت ي ـض ــم أعـ ـم ــاال
غــال ـب ـي ـت ـهــا ال ت ـح ـمــل عـ ـن ــوان ــا ،ول ـكــن
زائــر املعرض ال يحتاج إلــى وقــت كي
تظهر لــه الـغــايــات والطموحات التي
ّ
تحكمت أو رافـقــت إنـجــاز هــذا النوع
مــن امل ـعــروضــات الـتــي تـنــاســب سوقًا
للديكور الداخلي أكثر من مالءمتها
لفكرة النحت التقليدية.

ال ـن ـحــات الـلـبـنــانــي ال ــذي سـبــق ل ــه أن
ع ـ ــرض ل ــوح ــات ع ــادي ــة وم ـج ـس ـمــات
ف ـ ــي بـ ـ ـي ـ ــروت ومـ ـي ــونـ ـي ــخ وب ـ ــاري ـ ــس،
يـ ـ ـب ـ ــدو م ـ ـن ـ ـحـ ــازًا إلـ ـ ـ ــى فـ ـ ـن ـ ــون ق ــاب ـل ــة
لــاسـتـخــدام ول ـيــس فـقــط لـلـتــأمــل في
ق ــوت ـه ــا ال ـت ـع ـب ـي ــري ــة .األش ـ ـكـ ــال ال ـتــي
نــراهــا فــي معرضه الحالي تحجز له
م ـكــانــا داخـ ــل م ـم ــارس ــات وات ـجــاهــات
شـ ــديـ ــدة املـ ـع ــاص ــرة فـ ــي س ـ ــوق ال ـفــن
املعولم ،فهي تكاد تكون بال هوية أو
مالمح واضـحــة املعالم ،بينما غياب
ال ـع ـنــاويــن يـجـعـلـهــا أك ـث ــر مـجـهــولـيــة
وغموضًا ،ويمنحها طابعًا طوطميًا
ملتبسًا ،ولـكــن الـغـمــوض وااللـتـبــاس
ّ
يؤمنان جاذبية ما لهذه األشكال .قد

تكون جاذبية خادعة ،وقد تكون هذه
الـخــديـعــة م ـق ـصــودة لــإي ـقــاع بــذائـقــة
الــزائــريــن واملـقـتـنــن املـحـتـمـلــن لهذه
املـعــروضــات ،وقــد يـكــون املـطـلــوب من
هـ ــؤالء أن ي ـف ـكــروا بـســرعــة بــإمـكــانـيــة
أن تــائــم قطعة مــا ملساحة مفترضة
وم ـتــوافــرة فــي مـنــازلـهــم أو مكاتبهم
أو شركاتهم أو فنادقهم أيـضــا .إنها
قطع أو َصـ َـمــديــات باللهجة العامية
الـتــي تـصــف قـطــع الــديـكــور أو الزينة
املصمودة في زوايــا ومطارح خاصة
بها داخل الديكور العام لألمكنة.
ال ُي ـخ ـفــي ال ـف ـن ــان هـ ــذه ال ـط ـمــوحــات،
ولذلك يقدم نسخًا مختلفة لألشكال
ال ـت ــي ي ـعــرض ـهــا ،ف ـحــن ي ـق ــدم الـشـكــل

نصف الــدائــري أو نصف األسطواني
يـ ـقـ ـت ــرح عـ ـل ــى الـ ـ ــزائـ ـ ــر طـ ـبـ ـع ــات ع ــدة
لـهــذا الشكل ال ــذي ن ــراه مصنوعًا من
الخشب مرة ومن املعدن مرة .القبضة
أو ال ـ ـ ــرأس امل ـع ــدن ــي ي ـج ـع ـل ـهــا تـشـبــه
حيوانًا غير محدد بدقة .كأن ما نراه
هــو رأس سـلـحـفــاة خ ــارج مــن درعـهــا
القاسي .هناك نسخ كبيرة وصغيرة
ومتوسطة لهذه األشكال التي يعنون
الفنان واحدة منها بـ ،shouting goose
ً
وقــد تكون اإلوزة شكال مناسبًا مثل
السلحفاة أيضًا ،ولكن هذه التسميات
واإلي ـحــاءات ال تبدو مسألة أساسية
فــي تـقــديــر الــزائــر لـلـمـعــروضــات التي
ً
س ـي ــرى م ـن ـهــا أش ـ ـكـ ــاال م ـع ـ ّـدل ــة مـنـهــا

بإضافة قــاعــدة مربعة أو أسطوانية
لـهــا ،وبتلوين امل ــادة الـخــام وصقلها
لتبدو مثل السطوح الصقيلة للمادة
امليالمني .وسيرى سلسلة أو طبعات
متعددة من أشكال أخرى تشبه الورقة
أو ال ـخ ـتــم أو ال ـت ـع ـل ـي ـقــات الــاص ـقــة،
ولكنها مقدمة بيغاية تزيينة وليست
لــاسـتـعـمــال ال ـيــومــي ط ـب ـعــا ،ب ــل هي
متممات وتزيينات تنتمي فــورًا إلى
عالم الديكور املعاصر ...واملستقبلي
أيضًا.
*  Variationsلغسان زرد :حتى  16كانون
ال ـثــانــي (ي ـنــايــر) ـ ـ «غــال ـيــري تــان ـيــت» (م ــار
مخايل) .لالستعالم70/557662 :
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منـذ الصبـاح الباكـر ،بـدأت االحتفـاالت بعيـد الميلاد أمـس فـي بيـت لحـم .مـن كل المناطـق ،قـدم النـاس إلـى مسـقط رأس المسـيح
وصلـوا فـي «كنيسـة المهـد» ،وسـط إجـراءات أمنية مشـددة .وكانـت المدينـة الفلسـطينية المحتلة قد شـهدت أخيرًا اشـتباكات بين
ّ
قـوات العـدو اإلسـرائيلي ومتظاهريـن ارتـدوا زيّ بابـا نويـل ،مندديـن باالحتلال( .صالـح زكـي فـازل أوغلـو ـــ أالناضول)

بانوراما
التغريبة الفلسطينية في «أمتعة» هنا شمعون
منى مرعي

في ليلة الميالد
دمشق عاصمة الفرح
في  22و 23كانون ّ
األول
ّ
(ديسمبر) الجاري ،رتلت
«جوقة الفرح» للميالد في
«سيدة دمشق».
كنيسة
ُ
ّ
على
ما
د
ق
الريسيتاالن
ًمقربةٍ
من أكثر املناطق سخونة في
ّ
السورية أي «جوبر»،
العاصمة
ً
«قليل من الفرح» في
بزرع
أمال
ٍ
قلوب الناس املتعبة .الخبر قد
ّ
يبدو عاديًا ،غير أنه ليس كذلك
ّ
ألن هذه الخطوة تأتي بعد
غياب عامني بسبب الحرب ً التي
أفقدت «جوقة الفرح» أربعة من
أبنائها .كذلك ،احتفت الجوقة
بمرور  37سنة على تأسيسها
على يد األب إلياس زحالوي.
أطفال الجوقة لم يرتدوا
املخصص لهذه املناسبات،
مكتفني بقبعات امليالد
ّ
الصوفية الحمراء والبيضاء
ّ
التي سيقدمونها الحقًا ملن
يحتاجون الدفء ،وما أكثرهم
في شتاء هذا الحرب القارس.

في  27من الشهر الجاريّ ،
يقدم «مسرح
بابل» عرض «أمتعة» من إخراج
الشابة هنا شمعون التي ال تزال على
مقاعد الدراسة الجامعية .العرض
الذي كان جزءًا من مشروع جامعي
(الجامعة اللبنانية األميركية) ،هو
مبادرة من عائالت لبنان لدعم عائالت
فلسطني ومساندتها ،إذ يعود ريعه
لقسم العالج النفسي في «مستشفى
العودة» في غزة .هذا العرض من
تأليف املسرحي فاتح عزام الذي بدأ
مسيرته في املسرح واإليماء والرقص
في الواليات املتحدة والقدس ،حيث
تولى إدارة «مركز مسرح الحكواتي»
الذي يعرف اليوم باملسرح الوطني
الفلسطيني .إال ّأن عزام ّ
حول اهتمامه
في ما بعد نحو العمل ملؤسسات تعنى
بحقوق اإلنسان ،من دون أن ينسى
كليًا خشبة املسرح ،فكتب لها «أنصار»
ُ
و»أمتعة» .العرض األخير أنتج في:
سان فرانسيسكو ،بوسطن ،القاهرة،
«مهرجان أدنبرة» في اسكوتلندا
وقبرص ،وها هو يزور «خشبة بابل»
في بيروت.
حني قررت هنا شمعون االشتغال
على النص ،كانت تبحث عن عمل
مونودرامي معاصر يتمحور حول
فلسطني ،فوقع اختيارها على نص
عزام الذي يتحدث عن رجل وأمتعته

في املطارات ،لكنها اقتبسته ليتحول
الى «امرأة فلسطينية محاصرة في
مطار ،مثقلة بأمتعتها الفعلية أو
املجازية».
امرأة فلسطينية وعدد من شنط السفر
القديمة متفاوتة األحجام واأللوان.
تقف في فضاء أسود وتسمع إعالنات
متعددة شبيهة بتلك التي نسمعها
في املطارات ويطلب جميعها أن يبقى

املسافر قرب أمتعته .هكذا يبدأ العرض
الذي يختزل في كل تلك الحقائب تاريخ
املعاناة الفلسطينية منذ عام ١٩٤٨
ويوظف وجودها ملستقبل ال نعرفه
بعد .في كل حقيبة ،حكاية .أم أحمد.
أم جميل .البرتقالة التي تفجرت ولكن
بقي جزء منها معلقًا على الشجرة.
النص الذي عملت عليه هنا ،عبارة عن
مونولوجات تتوخى العاطفة والترميز

في معالجة مباشرة لبعض تفاصيل
القضية الفلسطينية من وجهة نظر
الطفلة التي تحمل ثقل القضية منذ
صغرها الى أن تصبح شابة فتتحول
ً
الى فدائية ،وصوال الى الحب .مراحل
ثالث مليئة بالتساؤالت :هل تكمن
املقاومة وحدها في السالح؟ ماذا عن
املقاومة عبر الفكر والعلم؟ ماذا عن
املقاومة من خالل «الندية الفكرية»
مع العدو؟ هل الحب ممكن في ظل كل
هذا املاضي الثقيل؟ تساؤالت تبعد
املعالجة عن شعارات «بروباغندية»
ولكنها تسقط أحيانًا في عاطفة مفرطة
رغم شرعية تلك األسئلة.
من يراقب بعض مشاهد العرض يتنبه
لجمالية اإلضاءة والسينوغرافيا
ّ
املسخرتني إلبراز تفاصيل النص،
باإلضافة الى بعض مشاهد الفيديو
وخاتمة العرض الجميلة التي تحمل
في طياتها هذا املعنى املناقض
واملضاد لبداية العرض .ولكن يبقى
السؤال األهم :كيف السبيل الى
التخفيف من عواطفنا حني نقدم
القضية الفلسطينية على الخشبة؟
ضروري القيام بذلك؟ أسئلة قد
وهل
ً
نجد إجابة عنها في  27من الشهر
الجاري.
«أمتعة» 19:00 :مساء السبت  27كانون
ّ
األول (ديسمبر) ـ «مسرح بابل» (الحمرا) ـ
لالستعالم03/489433 :
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الشجرة
صارت عيدًا
محكومون بالحب
مهما قست الظروف،
ومهما أحاطت بنا األحداث
ّ
املؤملة ،فال يسعنا عند كل
عيد إال أن نسرق شيئًا من
عبره .والعيد الذي نحتفل
به اليوم ،هو عيد ميالد
ّ
الرجل الذي علمنا أن نحب.
حمل صليبه ،وسار به
طوعًا وهو يعدنا بأن لكل
ألم نهاية.
في لبنان ،هذا البلد الصغير
الذي عاش ويعيش منذ
والدته آالمًا ال تنتهي،
تنتصر دومًا روح التفاؤل.
األضواء تنير شوارع
املدينة والبلدات ،والحدائق
والشرفات .الزينة التي
ّ
انتشرت في كل مكان
نشرت جوًا من الفرح ،الذي
استطاع أن ّ
يهون من عجقة
السيارات التي ّ
غصت بها
الطرقات .واالحتفاالت
الصغيرة التي أقيمت
على الطرقات العامة ،وفي
املجمعات التجارية ،جعلت
االحتفال ممكنًا للجميع،
حتى ملن ال يستطيع شراء
الهدايا التي تفرضها
املناسبة.
في عيد امليالد ،وفي ظروف
كالتي نعيشها ،ال يمكن إال
أن ّ
نردد مع فيروز أغنيتها
ً
التي حفظناها أطفاال،
وكأنها أمنيتنا« :ليلة عيد
ليلة عيد الليلة ليلة عيد/
صوت والد تياب جداد
وبكرا الحب جديد».
(بلدي)

(مروان
طحطح)

1
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بلدي

فرح الميالد
يزين شوارع
ّ
لبنان
لعل أجمل أشهر السنة في لبنان هو شهر عيد الميالد ورأس
ّ
السنة ،عندما ُتضاء الشوارع والساحات وتلبس األسواق التجارية
زينتها المميزة والبراقة ،إضافة إلى فصل الشتاء المعتدل في لبنان.
مزيج أقرب إلى الكمال في ظل الروتين الطبيعي لحياة المدن
السريعة والعملية

المر
ميالنا ّ
غــالـبــا م ــا يـتـجــاهــل املـ ـ ّـار يــوم ـيــا ،في
طــري ـقــه إلـ ــى ال ـع ـمــل أو ال ـجــام ـعــة أو
ّ
املحال التجارية ،جمال املدينة التي
ّ
ّ
يـ ـتـ ـج ــول ف ـي ـه ــا .ق ــل ـم ــا يـ ـخ ــرج رأسـ ــه
م ــن ن ــاف ــذة ال ـس ـي ــارة ل ـتــأمــل األب ـن ـيــة
وه ـ ـنـ ــدس ـ ـت ـ ـهـ ــا ،وشـ ـ ـج ـ ــر ال ـ ـسـ ــاحـ ــات
الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة وال ـ ـص ـ ـغ ـ ـيـ ــرة ،وواجـ ـ ـه ـ ــات
امل ـح ــال وأع ـم ــدة ال ـك ـهــربــاء ،ل ـكــن ،في
شهر كانون األول /ديسمبر ُيصبح
األمــر غير ممكن .يستحيل على ّ
املار
أن يسلك م ـســاره الـيــومــي بالطريقة
نفسها كباقي أشهر السنة ،فمعالم
ّ
تتغير
املــدن ،باألخص الكبرى منها،
جــذريــا لـتـتـحــول إل ــى لــوحــة مـضــاءة
ال يمكن إال الـتــوقــف أمــامـهــا والنظر
إل ــى جـمــالـهــا ورب ـم ــا ال ـت ـقــاط ص ــورة
للذكرى ،أو «سلفي» ملواقع التواصل
االجتماعي.

جبيل وبكفيا
كل سنة في شهر كانون األول ترتدي
معظم امل ــدن وال ـق ــرى اللبنانية حلة
ال ـع ـي ــد ،وتـ ـب ــدأ ال ـب ـل ــدي ــات ب ــاإلع ــداد
ّ
لـتــزيــن الـ ـش ــوارع ،ك ــل مـنـهــا بحسب
امكاناتها املادية وموقعها الجغرافي
واالقتصادي .البلدات الصغيرة ّ
تزين
عواميدها بأجراس أو أشكال مختلفة
مضيئة ّ
تخبئها من سنة إلى أخرى،
وت ـلــف أش ـجــارهــا بــالـشــرائــط املـلــونــة
وزينة امليالد .وتتنافس املدن الكبرى
واألســواق التجارية لتقديم أجمل ما
عندها ،لتصبح حديث الشهر بجمال
زينتها.
سباق التنافس هــذا ليس مسيطرًا،
لكنه حــاضــر مــن دون أدن ــى شــك في
أذهان السكان والقائمني على الزينة،
سواء كانوا جهة رسمية كالبلديات،
أو ج ـه ــة خ ــاص ــة ك ــأصـ ـح ــاب م ـحــال
تـجــاريــة ،أو حتى مـجــرد سـكــان على
شرفة مطلة على ّ
دوار ّ
زينت شجرته،
ُ
وأضيئت في بداية الشهر.
ينتقل ه ــذا الـتـنــافــس إل ــى الجلسات
الخاصة أيضًا ،عندما تجتمع سيدة
مــن جبيل مــع صديقة لها مــن بكفيا
ح ــول م ــائ ــدة غـ ــداء ف ــي أح ــد املـطــاعــم
الـ ـبـ ـي ــروتـ ـي ــة ،ت ـل ـب ـي ــة لـ ــدعـ ــوة إحـ ــدى
الـجـمـعـيــات .تـبــدأ الـسـيــدة الجبيلية
بــال ـحــديــث ع ــن زي ـن ــة مــديـنـتـهــا الـتــي
وردت ص ــور لـهــا فــي صحيفة «وول

س ـت ــري ــت ج ـ ــورن ـ ــال» ،ال ت ـخ ـفــي أبـ ـدًا
ً
ابتسامتها مـعـبــرة عــن فـخــر عظيم،
ً
وم ـت ـحــدثــة عــن ع ــدد ال ـس ـيــاح الـهــائــل
الـ ــذي اسـتـقـبـلـتــه املــدي ـنــة م ـنــذ ورود
الخبر والصورة في موقع الصحيفة.
ت ـب ــاه ــت ال ـس ـي ــدة ب ـج ـم ــال مــديـنـتـهــا
واك ـ ـت ـ ـظـ ــاظ ـ ـهـ ــا بـ ـجـ ـمـ ـي ــع الـ ــوسـ ــائـ ــل
اإلعــامـيــة ،عندما قاطعتها جارتها
على الـطــاولــة .األخـيــرة أتــت مــن بلدة
بكفيا واسترسلت بالحديث عن زينة
ال ـب ـلــدة وع ــن م ــدى اه ـت ـمــام املـتـنـيــن
كلهم بها .بالفعل ،زينة بكفيا رائعة،
ب ــاألخ ــص لـ ــدى ال ـل ـج ــوء إلـ ــى تــزيــن
األشجار الشاهقة ّ
للدوارين الكبيرين
في وســط البلدة بالشرائط املضيئة
وال ـق ـن ــادي ــل ال ـح ـم ــراء والـ ـصـ ـف ــراء .لم
تستثن بـلــديــة بكفيا شـجــرة واح ــدة
مــن الــزي ـنــة ،ال بــل أك ـثــر مــن ذل ــك منذ
بضع سـنــوات أقــامــت مـغــارة ضخمة
إل ــى جــانــب الـحــديـقــة الـعــامــة ،وتلجأ
إل ـ ــى إض ــاف ــة زيـ ـن ــة ج ــدي ــدة ك ــل ع ــام
م ــع ال ـح ـف ــاظ ع ـل ــى ال ــزي ـن ــة ال ـقــدي ـمــة
وصيانتها.
ب ــال ـع ــودة إلـ ــى ج ـب ـيــل ،ال ـت ــي خطفت
األن ـف ــاس ه ــذا ال ـع ــام ،بـعــدمــا تميزت
مدينة زحلة العام املاضي بزينتها،
ف ـ ـهـ ــي تـ ـمـ ـث ــل ال ـ ــوجـ ـ ـه ـ ــة األسـ ــاس ـ ـيـ ــة
لـل ـسـيــاح الـلـبـنــانـيــن واألج ــان ــب في
ه ــذا ال ـش ـهــر .ال ـش ـجــرة ال ـطــوي ـلــة ذات
األوراق ال ــذه ـب ـي ــة ،اج ـت ــذب ــت أن ـظ ــار
اللبنانيني جميعهم ،بكافة طوائفهم
وانـتـمــاءاتـهــم ،بحسب رئـيــس بلدية
املــديـنــة زي ــاد ح ــواط .لــم يعلم حــواط
بالخبر املنشور على صفحة املوقع
للصحيفة األميركية ،إال عبر رسالة
الكترونية من صديق مغترب يزف له
الخبر بعد ساعات قليلة على وروده.
ي ـت ـس ــم ص ـ ــوت «الـ ـ ـ ّ
ـريـ ـ ــس» ب ــال ــرض ــى
عندما يبدأ الحديث عن إقبال السياح
مــن غـيــر الجبيليني إلــى املــديـنــة هــذا
ال ـش ـهــر ،ي ـقــول إن أك ـثــر مــن  150ألــف
ضيف زار جبيل في األسابيع الثالثة
ّ
فضج
األولــى من شهر كانون األول،
الـ ـس ــوق ال ـق ــدي ــم بــال ـس ـيــاح وام ـت ــأت
املـطــاعــم وامل ـقــاهــي ونـشـطــت العجلة
االق ـت ـص ــادي ــة ف ــي امل ــديـ ـن ــة .ح ـت ــى إن
املسافة التي كانت تقطعها السيارة
ســاب ـقــا ب ـخ ـمــس دق ــائ ــق ،وهـ ــي امل ــدة
الـتــي يتطلبها تــرك الـطــريــق السريع
وال ــوص ــول إل ــى وس ــط مــديـنــة جبيل،
باتت اليوم تتطلب ما يقارب الساعة

يضج الشارع
من الخارج أما
المحال التجارية فشبه
فارغة

ونصف الساعة للوصول.
هدف حواط جعل مدينة جبيل وجهة
ّ
تصدرت
للسياحة الشتوية ،بعدما
الـلــوائــح الصيفية منذ سـنــوات عــدة.
« 130ألف دوالر هو املبلغ الذي قدمه
بنك بيبلوس هذا العام إلتمام الزينة
في الشارع الروماني في املدينة .كل
عــام يـقــوم أحــد امل ـصــارف فــي املدينة

ب ـت ـق ــدي ــم م ـب ـل ــغ مـ ــن امل ـ ـ َـال مـ ــا يـجـعــل
الجبيليني والبلدية ُمعفني مــن دفع
هذه املبالغ» بحسب حواط.

جونية
أمــا ج ــارة جبيل الساحلية ،جونية،
فـتـتــألــق أي ـضــا بـحـلــة الـعـيــد املقسمة
ع ـل ــى مـ ــا ي ـ ـقـ ــارب ال ـ ـ ـ ـ ــ 600عـ ـم ــود فــي
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بلدي

فـ ــي ال ـ ـسـ ــوق ال ـع ـت ـي ــق تـ ـض ــم ع ــرض ــا
للسيرك واملشاركة باألعمال اليدوية
ّ
ً
وح ـفــا خــاصــا بــاملـيــاد ،حـيــث ي ــوزع
«بــابــا نــويــل» ال ـهــدايــا عـلــى األط ـفــال.
ي ـق ـ ّـدر ال ـه ــوا أن ال ـب ـلــديــة ت ـص ــرف ما
يـ ـق ــارب الـ ـ ـ ـ ــ 150أل ـ ــف دوالر ل ـلــزي ـنــة،
ويعلل ذلــك بــاإلشــارة إلــى أن مدينة
ّ
ومتفرعة ،إضافة إلى
جونية كبيرة
احـ ـت ــوائـ ـه ــا ع ـل ــى س ــوق ــن ت ـج ــاري ــن
كبيرين.

الزلقا ـ انطلياس

املدينة وعلى سوقها القديم ،إضافة
إل ــى س ــوق الكسليك و 16مستديرة،
بـحـســب عـضــو بلديتها روي الـهــوا.
تشير شانتال عاقوري ،وهي صبية
من سكان جونية ،إلى أنها أصبحت
ت ـش ـعــر ب ــره ـج ــة ال ـع ـي ــد أك ـث ــر بـعــدمــا
نـشـطــت ال ـح ـيــاة الـلـيـلـيــة ف ــي املــديـنــة
منذ ما يقارب السنتني« ،ألن أضواء

ً
الــزيـنــة جميلة لـيــا ،وألن الــزيـنــة في
الـســوق الـقــديــم تضفي عـلــى املقاهي
رونقًا ميالديًا مميزًا ،فيما واجهات
محال السوق التجاري تبقى الجاذب
األول خالل فترة النهار».
ال ت ـك ـت ـف ــي بـ ـل ــدي ــة ج ــونـ ـي ــة ب ـتــزيــن
ً
الطرقات احتفاال بشهر األعياد ،إنما
تنظم أيـضــا حـفــات سنوية لــأوالد

عند الحديث عن زينة امليالد ،ال يمكن
أن تغيب عن البال زينة السوق املمتد
م ــن أن ـط ـل ـيــاس ح ـتــى الــزل ـقــا املـ ــوازي
للطريق السريع .اجتياز هذه املسافة
ّ
بــال ـس ـيــارة ،فــي أق ــل مــن ســاعــة خــال
ّ
شهر كانون األول ،يعد إنجازًا.
ً
م ــن ج ـس ــر أن ـط ـل ـي ــاس ،وص ـ ـ ــوال إل ــى
منطقة نهر املوت عالم خاص ينبض
بالحياة على طــول الـشــارع .األطفال
يبتسمون ،العجائز يتأبطون يد من
هم أصغر عمرًا ويتبضعون ،واجهات
املـحــال تــرتــدي أبهى ثياب العيد في
انـتـظــار ال ـشــاريــن ،فــالـعـيــد ال يكتمل
إال بالثياب الجديدة ،أو هــذه العادة
ال ـت ــي ك ــان ــت س ــائ ــدة س ــاب ـق ــا .ال ـي ــوم،
يضج الشارع من الخارج ،أما املحال
التجارية فال تزورها إال قلة قليلة من
الزبائن ،فيما أكثرية الداخلني إليها
ي ـف ـض ـلــون إل ـق ــاء ن ـظ ــرة ع ـلــى مــوضــة
املوسم وانتظار خفوضات األسعار،
ب ـح ـســب روزي جـ ـب ــور ،ال ـبــائ ـعــة في
أح ـ ــد املـ ـح ــال امل ـت ـخ ـص ـصــة ب ــاألزي ــاء
النسائية.
«وكـ ـ ــأن الـ ـن ــاس ن ـس ـيــت ك ــل الـ ـع ــادات
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كما في قصص األطفال
تتفوق المراكز التجارية الكبيرة في لبنان كل مــرة على نفسها في
استحداث زينة عيدي الميالد ورأس السنة .التنافس هنا واضح تمامًا كما
االهتمام بصناعة األجمل .أموال طائلة ُتصرف كل عام لمصلحة شركات
الهندسة الداخلية لتزيين الموالت تتعدى النصف مليون دوالر ،إضافة إلى
العروض المسرحية ونشاطات األطفال ،التي تعمل اإلدارة على تفعيلها
باألخص في الفترة التي تتوافق مع العطلة المدرسية ،ألن الوجهة
المفضلة للعائلة اللبنانية للترفيه باتت المجمعات التجارية الكبيرة .ال
يمكن القول إن زينة مجمع من المجمعات الكبيرة تطغى جما ًال على
مجمع آخر ،إذ تحتار العين في التصنيف .زينة ضخمة وأشجار عمالقة
ّ
وألوان مبهرة تمامًا كما اللوحات المرسومة في كتب األطفال ،ال يشبع
المرء من النظر إليها.
والتقاليد وتوقفت عن شــراء الهدايا
وال ـث ـي ــاب ال ـج ــدي ــدة» ت ـق ــول جــارتـهــا
سـ ـع ــاد ،ال ـت ــي ت ـع ـمــل ف ــي م ـج ــال بيع
األح ـ ــذي ـ ــة ال ـن ـس ــائ ـي ــة مـ ـن ــذ سـ ـن ــوات
طــوي ـلــة ،لكنها ســر ّعــان مــا تـسـتــدرك
أن «الشاري بات يفضل زيارة املراكز
التجارية الكبيرة العديدة في البلد،
بدل الدخول إلى سوق طويل والتنقل
بني املتاجر» .لذلكّ ،
يعد الحافز األول
َ
َ
ْ
الجد ْيدة والنيوجديدة
لتزيني سوق
إضـ ـف ــاء ن ـك ـهــة ال ـع ـيــد ع ـلــى األس ـ ــواق
الـ ـتـ ـج ــاري ــة ،مـ ــا ي ـس ـت ـق ـطــب ال ــزب ــائ ــن
وي ـ ـحـ ـ ّـرك ال ـع ـج ـلــة االق ـت ـص ــادي ــة كـمــا
يشرح رئيس بلدية الجديدة أنطوان
جبارة .ويفسر أن السبب األول خلف

هـ ــذا االه ـت ـم ــام ال ـك ـب ـيــر بــالــزي ـنــة هو
«م ـحــاولــة إن ـع ــاش ال ـس ــوق الـتـجــاري
ال ــذي يشهد تــراجـعــا كبيرًا عــام بعد
عـ ـ ــام» .ال ــزي ـن ــة ف ــي مـنـطـقــة ال ـجــديــدة
ال تـتـبــدل كــل ع ــام ،بــل ُي ـضــاف إليها
مــا هــو جــديــد ،وي ـجــري تـبــديــل مكان
تعليق الزينة القديمة بني الساحات
والـشــوارع ،فيبدو للناظر إليها أنها
زينة جديدة في كل عام.
تساعد زينة الشوارع ّواملناطق على
إع ـطــاء شـهــر كــانــون حــقــه مــن الـفــرح
وال ـس ـعــادة ،الـلــذيــن يــرافـقــانــه فــي كل
عــام ،فــدفء األضــواء والزينة يؤديان
دورًا أساسيًا الستحضار جو العيد
واالحتفال.
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بلدي
يتحول شهر
جرت العادة في العالم بأسره أن ّ
كل سنة إلى شهر الفرح
كانون األول من ّ
والبهجة والزينة واألضواء ،إذ إنه يضم أحد

أهم األعياد المسيحية التي تجمع العائلة
واألصدقاء .القسم األهم من الزينة المترافقة
مع هذا العيد بدأ تطبيقه في بالدنا وبعدها

حكايات الزيــ
شجرة اإليلكس أو البهشية
التصقت صــورة نبتة اإليلكس بعيد امليالد ،ألنها ترمز إلى الخلود ،وهي صفة
وهبها الله لكل إنسان ،بحسب الدين املسيحي ،باإلضافة إلى أنها تتحمل درجات
منخفضة جدًا من الحرارة ،ما يجعلها الزينة الفضلى لهذا العيد البارد في أغلب
البلدان.
يشتهر هذا النوع من النبات بقدرته على البقاء على قيد الحياة في درجة حرارة
ت ــراوح بــن  37فــوق الصفر و 40تحت الصفر .هناك أربعمئة نــوع مختلف من
اإليلكس ،تبدأ من النباتات الصغيرة املعروفة بالقزم ،لتصل إلى أشجار ضخمة
يتخطى ارتفاعها عشرين مترًا ،وهــي تنمو في جميع أنحاء الكرة األرضية
ما عدا قارتي أوستراليا وأنتاركتيكاّ .
تتميز هذه النبتة بحبوبها الحمراء
الالمعة التي ال تفارق األوراق املسننة الخضراء على مدار السنة .ولهذه
األوراق رمزية خاصة ،إذ إنها تماهي إكليل الشوك الذي رافق السيد
املسيح خالل عملية الصلب .أما الحبوب الشديدة الحمرة ،فترمز إلى
دم املسيح الذي أدخله ملكوت الله حيث يعيش الحياة األبدية.
في لبنان ،القليل من العائالت تعتمد على تزيني الشجر الطبيعي.
الغالبية تتوجه نحو املتاجر املتخصصة ،وتشتري شجرة البهشية
االصطناعية التي يمكن إعادة استخدامها على مدى أعوام طويلة.

الهدايا
للكثيرين ،تشكل الهدايا جوهر عيد امليالد ،فترتكز الجهود على شرائها
وتلقيها ،مبتعدين عن املعنى الحقيقي خلف هذه العادة القديمة .الهدية األكبر
في هذا العيد هي الطفل يسوع الذي يزور بيوت املؤمنني ،بحسب التقاليد
املسيحية .باإلضافة إلى ذلك ،تعيد الهدايا املتبادلة في عيد امليالد
ذكرى وصول املجوس إلى املغارة ّ
محملني بالذهب واللبان ّ
واملر.
على الهدايا التي يتبادلها املسيحيون في هذه املناسبة أن
تحمل معنى أيضًا ،إذ إن هدية الذهب تحمل طابع امللوكية،
واللبان يشير إلى الكهنوتّ ،
واملر يدل على أن حياته ستكون
محفورة بالصعوبات واآلالم .املعنى العميق للهدايا في عيد
امليالد يشمل الروح القدس املبعوث من الله ،والذي يحمل معه
للمسيحيني سبع هدايا :الحكمة ،التفاهم ،االستشارة ،املعرفة،
التقوى ،الثبات ومخافة الله.

شجرة الميالد
في العديد من الثقافات الوثنية
القديمة رمزت األشجار ـ
ّ
وباألخص الدائمة الخضرة منها
ُ
ـ إلى الخلود ،وكانت تستخدم
إلبعاد األرواح الشريرة ،لكن ال
عالقة مباشرة بني قصة امليالد
والشجرة ،فمن أين أتت هذه
العادة؟
في القرون الوسطى،
جرت العادة في أملانيا ،حيث
تكثر الغابات الصنوبرية الدائمة الخضرة ،على إقامة احتفاالت تكريمية لآللهة
بتزيني األشجار وتقديم ضحية بشرية على إحداها لإلله «ثور» .وعند قدوم
القديس بونيفاسيوس للتبشير ،شهد أحد هذه االحتفاالت وكانت الضحية
ّ
ً
طفال صغيرًا ،فخلصه من أيديهم وقطع شجرة البلوط التي كانت ترمز
ّ
إلى الحظ والحياة ،وكان جزاء من يقطعها أو ُيسيء إليها املوت املحتم .لكن
القديس لم يمت ،بل وجد خلف شجرة البلوط شجرة تنوب صغيرة ،وشبهها
لهم بيسوع املسيح ومناسبة عيد امليالد ،ما جعل البالد كلها تعتنق الدين
املسيحي .وفي القرن الحادي عشر بدأت الرسومات عن الجنة تتضمن أشجارًا
ّ
مزينة بالتفاح األحمر .وفي القرن الثامن عشر دخل تقليد تزيني شجرة
امليالد إلى معظم البيوت الفرنسية واألملانية والنمساوية ،ألنها ترمز إلى الحياة
املتجددة وتبعث األمل في النفوس.

سلة الفاكهة
ّ
يقدم الناس لبعضهم سلة من الفاكهة كنوع من
ّ
املعايدة بمناسبة عيد امليالد ،وتحولت هذه العادة
مع السنوات إلى تقديم الفاكهة املجففة بسبب
عدم وجود الطازجة منها في الشتاء ،وترمز إلى
ثمار الــروح القدس االثنتي عشرة ،وهي :الحب،
الفرح ،الصبر ،السالم ،اللطف ،الخير ،القدرة على
ّ
تحمل املعاناة ،االعتدال ،اإليمان ،التواضع ،الطهارة
والعفة.

حلوى العكازة
بابا نويل
بابا نويل املتعارف عليه اليوم بثيابه الحمراء ولحيته البيضاء لم يكن إال مار
نقوال الذي كان ّ
يوزع الهدايا على الفقراء دون الكشف عن هويته الحقيقية .في
قرية ميرا في مدينة يكية اليونانية القديمة ،وهي قرية دمرة في أيامنا هذه،
وتقع في مقاطعة أنطاليا التركية ،كان الكاهن نقوال يبلس معطفًا أحمرًا ممزقًا
لالحتماء من برد الشتاء القارس ،ما جعل ثياب بابا نويل حمراء كما نعرفها
اليوم ،وألنه كاهن كان ال بد له من إطالة ذقنه أيضًا.
أما تسمية بابا نويل العربية ،فهي ترجمة للتسمية الفرنسية Père
 Noëlالتي بدورها هي ترجمة عن اإلنكليزية .Father Christmas
لكن التسمية الحقيقية هي سانت نيكوالس وتشوهت مع مرور
السنوات واختالف اللغات لتصبح سانتا كلوز .من أشهر
القصص التي رافقت أعمال سانت نيكوالس الخيرية ،كانت
مساعدته لثالث شابات كاد والدهن الفقير يرغمهن على
ممارسة البغاء من أجل البقاء على قيد الحياة .ملنع هذه الجريمة،
عمل الكاهن على رمي ثالثة أكياس من الذهب على مدى ثالث
ليال متتالية في منزل العائلة من النافذة املفتوحة ،ما جعل الوالد
يتراجع عن قراره.

ُ ّ
يسود االعتقاد أن حلوى العكازة التي تعلق على شجرة امليالد ترمز إلى
العكازة التي يستخدمها بابا نويل للوصول إلى منازل األطفال بسبب صعوبة
التنقل عند تراكم الثلوج في فصل الشتاء ،لكن الحقيقة خلف استخدامها
مختلفة كليًا .إنها العكازة املستخدمة من قبل راعي
الخراف للتذكير بأن يسوع هو راعي املسيحيني
وموجههم نحو الطريق الصحيح .أللوان الحلوى رمز
أيضًا ،فهي بيضاء للداللة على الطهارة ،وتزينها
خطوط حمراء ترمز إلى تضحيات ابن الله على
األرض.
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انتقل إلى الغرب ،المغارة هي المعنى
تجسد ،من خالل
الحقيقي للعيد إذ أنها ّ
األشخاص داخلها المشهد الحقيقي لميالد

5

يسوع .أما كل ما تبقى من الزينة التي نعرفها
بدأ استخدامها في البلدان األوروبية ولكل منها
حكاية مميزة

ــنة وخفاياها

المر
إعداد ميالنا ّ

األجراس

الشرائط الملونة

تعود رمزية األجراس إلى أهميتها في الدين اليهودي ،إذ
كان عدد كبير من األجراس املصنوعة من الذهب ّ
يزين
لباس رجــال الدين ذوي املــراتــب العالية باإلضافة إلى
ثمرة الرمان بحسب الوصاية التي نقلها الله بواسطة
النبي موسى .بعيدًا عن كون هذه األجراس تجلب معها
ّ
وتشكل ّ
املكون األساسي لزينة
الفرح والسعادة لألطفال
املـيــاد ،إال أن رمزيتها الحقيقية تكمن في أنها تــدل على أن
ُ َّ ُ
َ
ستخدم لترافق طفل
جهز وت
الطفل يسوع هو الكاهن األعلى الــذي ال يموت ،فت
املغارة للداللة على أنه كاهن ونبي وملك.

غالبًا ما تكون هذه الشرائط باللونني الفضي أو الذهبي ،وهي توضع على شجرة
امليالد كنوع من الزينة .لكن أيضًا هناك حكايات خاصة خلف استخدامها ،قلة
قليلة تعرفها .تتحدث األسطورة عن عائلة فقيرة جدًا كانت تـ ّ
ـود تزيني شجرة
امليالد في املنزل تكريمًا مليالد السيد املسيح ،لكنها لم تكن تملك املــال لشراء
الزينة .قطع األب إحدى األشجار ووضعها في الداخل دون تزيينها ،وفي الليل
أقبلت عليها العناكب ونسجت شبكاتها الكثيفة .في صباح
امليالد الباكر ّ
حول طفل املغارة الشبكات إلى فضة ،ما
ً
جعل بريق الشجرة ال يقاوم من شدة الجمال مكافأة
منه للعائلة على إيمانها الكبير .ومنذ ذلك الحني ُت ّ
زين
شجر امليالد بهذه الشرائط تكريمًا إليمان تلك العائلة
الفقيرة وإقرارًا بإيمان املسيحيني أيضًا.

طابات الزينة
ُ
الطابات هي من أشهر أنواع الزينة التي تستخدم
لتزيني شجرة امليالد ،وال سيما الحمراء .كان الشكل
الدائري من أول أنواع الزينة التي ُوضعت على شجرة
امليالد .لكنها لم تكن زجاجية وال بالستيكية ،بل
كانت عبارة عن أنواع من الفواكه الدائرية كالتفاح
والليمون التي تمأل املنزل بروائح جميلة .بعد موسم
ّ
غير موفق من الحصاد في فرنسا في أحد األعوام،
عمل أحد نافخي الزجاج في البالد على ابتكار
زينة من الزجاج الستبدال الفواكه على الشجرة،
زين األشجار بالزينة ّ
ومنذ ذلك الحني ُت ّ
امللونة ،لكن
معظمها اليوم بات من البالستيك للحفاظ عليها
سليمة وجميلة ملدة أطول.

الشموع وأضواء الميالد
ُ
قبل دخول الكهرباء إلى املنازل ،كانت الشموع تضاء
بكثرة ليلة عيد امليالد لتزيني الشجرة وااللتفاف
حول الطاولة لتناول العشاء االحتفالي ،باإلضافة
إلى استذكار جملة املسيح الشهيرة «أنا نور العالم»
الذي يترافق دومًا بإضاءة الشموع .ومع ّ
التطور الذي
لحق املجتمعات أصبحت الشموع تستبدل باإلنارة
ّ
ّ
امللونة التي تلف الشجرة والشبابيك واألبواب وتشير
إلى الفرح بقدوم يسوع املسيح.
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لماذا سيحرق مسلم
ما شجرة ميالد المسيح؟
ابحثوا عن الفتاوى القديمة،
والحديثة ،الرابضة في كتب
الحديث .ليس لبنان كأي بلد
عربي آخر في هذه المسألة.
أقلية.
المسيحيون فيه ليسوا ّ
ّ
شجرتهم ،التي لطالما شاركهم
فيهم مسلمو لبنان ،غزت
السنة
أخيرًا معاقل اإلسالميينُّ ،
والشيعة ،برعاية المعتدلين...
شد حبال الستمالة
ضمن لعبة ّ
«الكفّار»

تفاخر فتيات
يرتدين العباءة
السوداء بشجرة
الميالد التي ُت ّزين
بئر العبد (هيثم
الموسوي)

هلّلويا ...ورحمة اهلل وبركاته
محمد ّنزال
لــو ع ــاد إل ــى الـحـيــاة بـعــض الــذيــن
ع ــاش ــوا ف ــي الـضــاحـيــة الـجـنــوبـيــة
لبيروت ،خالل حقبة الثمانينيات
والـ ـتـ ـسـ ـعـ ـيـ ـنـ ـي ــات ،ورأوا ش ـج ــرة
املـيــاد مـضــاءة الـيــوم فــي شــوارع
ح ـ ـ ـ ــارة حـ ــريـ ــك وب ـ ـئـ ــر ال ـ ـع ـ ـبـ ــدّ ،ملــا
ّ
صدقوا أن هذه هي الضاحية حقًا.
ّ
ّ
العالم يتغير ،والضاحية تغيرت،
ّ
ويصح فيها لسان بعض
نسبيًا،
ع ـج ــائ ــزه ــا ع ـن ــدم ــا يـ ـق ــول ــون« :م ــا
بـيـبـقــى ع ـلــى م ــا َه ــو إال هـ ــو» .كل
شيء يمكن حركة الزمان أن تجد
فيه الثقوب املناسبة ،لتعبر منها،
تمظهراتها.
فتختلف الصور في
ّ
ّ
التشبه بالكفار»
حتى مبدأ «عدم
ُيـصـبــح ممكنًا الـقـفــز فــوقــه ،بألف
طريقة وطريقة ،وما كان باألمس
«بدعة سيئة» ُيصبح اليوم «بدعة
ّ
يتغير ،والضاحية
حسنة» .العالم
تـ ـ ـتـ ـ ـغ ـ ـ ّـي ـ ــر ،ووحـ ـ ـ ــدهـ ـ ـ ــم ال ـ ـ ــذي ـ ـ ـ ّـن ال
يستوعبون حركة الزمان يتلقون
الـصـفـعــات ،وال ـص ــدم ــات ،ولكنهم
ف ــي ن ـهــايــة األمـ ــر ُي ـس ـل ـمــون لــأمــر
الـ ــواقـ ــع ت ـح ــت عـ ـن ــوان «امل ـص ـل ـحــة
العامة».
ع ـن ــدم ــا ُي ـ ـقـ ــال الـ ـض ــاحـ ـي ــة ،يـعـنــي
شـ ـيـ ـع ــة ،ه ـ ـكـ ــذا أص ـ ـبـ ــح اإلي ـ ـحـ ــاء
تلقائيًا .لم يكن الشيعة في لبنان،
وفـ ـ ــي الـ ـض ــاحـ ـي ــة ت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا ،عـلــى
م ـ ــزاج واح ـ ــدّ ف ــي يـ ــوم م ــن األي ـ ــام.
حـتــى فــي ع ــز أي ــام «الــرادي ـكــال ـيــة»

ُ ّ
شجرة امليالد
كان هناك من يزي ًن ُ ّ
داخل منزله ،عمال بسنة «العيش
امل ـش ـتــرك» ف ــي ل ـب ـنــان ،والـتـعــايــش
اإلس ــام ــي ا ّملـسـيـحــي ،ورب ـم ــا قبل
ذلــك بما تبثه «طـقــوس الشجرة»
مــن أجـ ــواء ف ــرح وبـهـجــة .كـثـيــرون
ّ
يتمسكون بالشريعة
الـيــوم ،ممن
اإلســام ـيــة ف ــي اُل ـضــاح ـيــة ،كـبــروا
في بيوت كانت ت ّ
زين بالشجرة كل
عام .بعض هؤالء انخرطوا الحقًا
فــي األحـ ــزاب الـشـيـعـيــة ،مـنـهــم من
اسـتـشـهــد ومـنـهــم مــن ال ي ــزال إلــى
اليوم يقاتل .لكن ،ما لم يكن مألوفًا
فــي الـســابــق ،هــو انـتـصــاب شجرة
امليالد الضخمة أمــام بلدية حارة
االستشهادي
حــريــك ،وفــي ش ــارع
ُ
أحمد قصير ،الشارع الــذي ضرب
أخ ـ ـي ـ ـرًا ب ـت ـف ـج ـيــر ّيــن ان ـت ـح ــاري ــن،
أحــدهـمــا ك ــان مـنــفــذه لـبـنــانـ ّـيــا من
منطقة الشمال.
مـ ـ ـ ـ ـ ــاذا ع ـ ـ ــن ش ـ ـ ـجـ ـ ــرة املـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاد ف ــي
ال ـ ـ ـش ـ ـ ـمـ ـ ــال؟ ال ـ ـضـ ــاح ـ ـيـ ــة ش ـي ـع ـي ــة
ال ـيــوم بــأكـثــريـتـهــا الـســاحـقــة ،وإن
ك ــان فـيـهــا ،ســابـقــا ،ع ــدد وازن من
املسيحيني (ميشال عون ابن حارة
حريك) .لكن الشمال كان ،وما زال،
للمسيحيني فيه حضور أكثر من
وازن .خـ ــال ال ـس ـن ــوات األخـ ـي ــرة،
«السلفية»
في ظل سطوة
خاصة َ
ّ
ع ـل ــى ال ـن ــف ــس ال ـط ــراب ـل ـس ــي ،أق ــل ــه
فــي الشكل واإلعـ ــام ،لــم يكن أحد
ليخطر في باله الحديث عن وضع
ّ
شـ ـج ــرة امل ـ ـيـ ــاد .ظ ـ ــن ال ـب ـع ــض أن

طــرابـلــس أصـبـحــت ،أو ستصبح،
ع ـل ــى ش ــاك ـل ــة ق ـن ــده ــار زمـ ــن حـكــم
طالبان ألفغانستان .لكن هــا هو
الــوزيــر أش ّــرف ريـفــي ،الطرابلسي
ال ـ ـقـ ـ ّـحُ ،يـ ــدشـ ــن إلـ ــى ج ــان ــب رج ــال
الــديــن املسيحيني شـجــرة املـيــاد،
قـ ـب ــل أي ـ ـ ـ ــام ،فـ ــي وسـ ـطـ ــة عــاص ـمــة
الشمال .ينادي من أمــام الشجرة،
ً
قائال« :مرة جديدة تثبت طرابلس
وجـ ـهـ ـه ــا ال ـح ـق ـي ـق ــي ،ف ـت ــاري ـخ ـه ــا
تــاريــخ العيش املـشـتــرك والــوحــدة
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ،وه ـ ــي م ــدي ـن ــة امل ـح ـ ّـب ــة
وال ـس ــام وال ـع ـلــم وال ـع ـل ـمــاء ،وكــل
حمالت االفتراء وحمالت التشويه
انــدثــرت ،وبــاتــت وراء نـ ــا» .سيجد
ه ــذا ال ـك ــام مـثـيـلــه ف ــي الـضــاحـيــة
أيضًا .فتيات ،ممن يلبسن العباءة
الـ ـ ـس ـ ــوداء ،ي ـف ــاخ ــرن ع ـل ــى م ــواق ــع
الـ ـت ــواص ــل اال ُجـ ـتـ ـم ــاع ــي ب ـش ـجــرة
املـ ـي ــاد الـ ـت ــي تـ ـ ّ
ـزيـ ــن م ـن ـط ـقــة بـئــر
العبد .رئيس بلدية حــارة حريك،
زياد واكد ،يقول« :خالل السنوات
األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة بـ ـتـ ـن ــا نـ ـض ــع الـ ـشـ ـج ــرة
ف ــي الـ ـش ــارع الـ ـع ــام ،ولـ ــم ن ـل ــق أي
اع ـتــراض ،بــل على العكس ،أعــرف
أن «األخ ـ ـ ـ ــوة» ي ـض ـع ــون ال ـش ـجــرة
فــي منازلهم إلـيـهــم» .عندما يقال
«األخ ـ ـ ـ ـ ــوة» فـ ــي ال ـض ــاح ـي ــة ف ـه ــذه
إش ـ ــارة إل ــى «ش ـب ــاب ح ــزب ال ـل ــه».
ك ـن ـي ـســة م ـ ــار يـ ــوسـ ــف ،فـ ــي حـ ــارة
حريك ،املحاطة بمنازل الحزبيني،
ان ـت ـص ـبــت أم ــام ـه ــا أي ـض ــا ش ـجــرة
ميالد ضخمة.

ً
م ــاذا عــن الـسـيــاســة؟ ري ـفــي ،مـثــا،
ً
ً
ُي ــدرك أن سـيــا هــائــا مــن فـتــاوى
«السلف الصالح» ستعارضه في
مسألة الشجرة وأصــل شرعيتها.
ف ــي ال ـض ــاح ـي ــة ُي ـ ـ ــدرك امل ـع ـن ـيــون،
أيـضــا ،أن بـعــض املـيــول املـتـشــددة
ال تـ ـ ـ ـ ــزال ،حـ ـت ــى ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ،وه ـ ـ ــي ال
ـاد ،شــرعــا.
تـسـتـسـيــغ ش ـ
جــرة امل ـي ـ َ
ّ
ل ـك ــن ُي ـل ـح ــظ أن ه ـ ــذا ال ـن ــف ــس فــي

يبدو المسيحي كمن عليه االختيار
بين شجرة الضاحية أو شجرة طرابلس
باب االجتهاد أوسع عند الشيعة في
مسألة االحتفال بميالد المسيح
الـ ـس ــاح ــة ال ـش ـي ـع ـيــة أقـ ـ ــل ،بـنـسـبــة
عالية ،مما هــو عليه فــي الساحة
الس ّ
ُ
نية .هكذا ،في كلتا الصورتني،
ّ
ي ـظ ـهــر أن ث ــم ــة رغـ ـب ــة بــاس ـت ـمــالــة
امل ـس ـي ـح ـي ــن .كـ ـ ــأن ال ـش ـخ ـص ـيــات
الـ ـسـ ـي ــاس ــة الـ ـسـ ـن ـ ّـي ــة ،م ـ ــن ال ــذي ــن
يـ ـصـ ـف ــون أن ـف ـس ـه ــم ب ــامل ـع ـت ــدل ــن،
يريدون القول للمسيحيني« :نحن
نحبكم أكثر» .يعني ال بد لهم من
إرس ـ ــال رس ــائ ــل م ـحـ ّـبــة ،إل ــى بيئة
«ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة» املسيحيية،
وغ ــال ـب ــا م ــا ي ـك ــون ذلـ ــك يستبطن

نـ ـ ــوعـ ـ ــا م ـ ـ ــن الـ ـ ـنـ ـ ـك ـ ــاي ـ ــة بـ ــال ـ ـطـ ــرف
اإلسالمي اآلخر .هذا الطرف اآلخر
لديه رسائله أيضًا ،كأنه يريد أن
يقول لبيئة «التيار الوطني الحر»
املـسـيـحـيــة ،ن ـحــن ال ــذي ــن «نـحـ ّـبـكــم
أكثر» .لم تكن هذه اإلشارات لتظهر
ق ـب ــل ال ـل ـق ــاء ال ـش ـه ـيــر ب ــن ال ـسـ ّـيــد
حسن نصر الـلــه والـعـمــاد ميشال
عون في ُكنيسة مار مخايل .ربما
مـ ــن ه ـن ــا ت ـف ـه ــم «حـ ـم ــاس ــة» ق ـنــاة
الـ ـ ــ» « OTVلتغطية ح ــدث شجرة
امل ـي ــاد ف ــي ال ـضــاح ـيــة ،وتـقــابـلـهــا
حماسة مماثلة من قناة الــ»MTV
« لتغطية حــدث شجرة طرابلس.
ي ـب ــدو املـسـيـحــي ال ـل ـب ـنــانــي ال ـيــوم
ك ـمــن عـلـيــه االخ ـت ـي ــار ب ــن شـجــرة
الـ ـض ــاحـ ـي ــة وشـ ـ ـج ـ ــرة ط ــرابـ ـل ـ ّـس،
شـجــرة الشيعة أو شـجــرة السنة،
وهكذا.
ســاب ـقــا ش ـه ــدت ط ــراب ـل ــس إح ــراق ــا
لـشـجــرة م ـي ــاد ،وه ــذا ال ـع ــام ،قبل
أيـ ـ ـ ـ ــام ،تـ ـع ــرض ــت ال ـ ـش ـ ـجـ ــرة ال ـت ــي
وضعت عند تقاطع إيليا في مدينة
ص ـيــدا لـلـحــرق أي ـضــا .شخصيات
تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل ،وم ـ ــن يـ ـ ــدور فــي
ه ــذا ال ـف ـلــك ،ك ــان ــوا ي ـســارعــون إلــى
ّ
يمت
التصريح بأن هذا الفعل «ال
إلى اإلسالم بصلة» .في الضاحية
لم يحصل حرق لتلك الشجرات.
مـ ـ ــا ح ـ ـكـ ــايـ ــة ال ـ ـ ـحـ ـ ــرق واالعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــداء
واالعـ ـ ـت ـ ــراض ع ـلــى ت ـلــك ال ـش ـجــرة،
قــدي ـمــا وح ــدي ـث ــا ،ع ـنــد املـسـلـمــن؟
فــي ال ــواق ــع ،ربـمــا وج ــب لـفــت نظر
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الـ ـ ــوزيـ ـ ــر ري ـ ـف ـ ــي ،وم ـ ـ ــن ُيـ ـش ــاط ــره
ن ــزع ــة ال ـ ـ ــ»كـ ـ ــوول» م ــن امل ـع ـتــدلــن،
كـ ـم ــا يـ ـصـ ـف ــون أنـ ـفـ ـسـ ـه ــم ،إلـ ـ ــى أن
ث ـ ّـم ــة فـ ـت ــوى سـ ـع ــودي ــة  -وهــاب ـيــة
رس ـم ـيــة ،ف ــي ه ــذا امل ـج ــال ،ص ــادرة
عـ ــن «ال ـل ـج ـن ــة ال ــدائـ ـم ــة ل ـل ـب ـحــوث
العلمية واإلفتاء» برئاسة الراحل
الشيخ عبد العزيز بن باز (املفتي
الـســابــق فــي ال ـس ـعــوديــة) .الـفـتــوى
تـحـ ّـرم االحتفال واملـشــاركــة فــي كل
عـيــد لـغـيــر املـسـلـمــن ،وي ـصــل بها
األم ــر إل ــى حــد تـحــريــم إح ـيــاء عيد
ً
األم مـ ـث ــا ،وعـ ـي ــد مـ ـي ــاد امل ـس ـيــح
ّ
بطبيعة الحال ،ومرد ذلك «ملا فيه
مــن الـتـشـ ّـبــه بــالـنـصــارى ونحوهم
من الكفرة» (فتاوى اللجنة الدائمة
 .)3/88هـ ـ ـ ــذه فـ ـ ـت ـ ــوى سـ ـع ــودي ــة
(مستوحاة من فتوى البن تيمية)
رس ـم ـيــة ،ول ـي ـســت م ـج ـ ّـرد تـغــريــدة
ألحـ ــد الـ ــدعـ ــاة ،وريـ ـف ــي وجـمــاعـتــه
ُي ـح ـ ّـب ــون ال ـس ـعــوديــة ج ـ ّـيـ ـدًا ،وهــي
م ــرج ـع ـه ــم ،وب ــال ـت ــال ــي م ــا عـلـيـهــم
إال أن ي ـ ـتـ ــدبـ ــروا األم ـ ـ ــر ويـ ـج ــدوا
«التخريجة» املناسبة للشجرة.
شيعيًاُ ،ي ّ
وجه سؤال استفتائي إلى
املرجع السيد علي خامنئي ،وفيه:
«بالنسبة إلــى أعـيــاد املسيحيني،
ه ـنــاك بـعــض املـسـلـمــن يحتفلون
بها ،فيضعون شجرة امليالد كما
يصنع املـسـيـحـيــون ،فـهــل فــي هــذا
إش ـكــال؟ فيأتي ال ـجــواب« :ال بأس
باالحتفال بميالد عيسى املسيح
عـلــى نبينا وآل ــه وعـلـيــه ال ـســام».

ال يـ ـتـ ـط ـ ّـرق إل ـ ــى م ـس ــأل ــة ال ـش ـجــرة
ع ـلــى وج ــه ال ـت ـحــديــد ،ف ــي جــوابــه،
وي ـق ـت ـص ــر عـ ـل ــى مـ ـب ــدأ االحـ ـتـ ـف ــال
ب ــإع ــان ج ـ ــوازه .ل ـكــن ،عـنــد مــرجــع
آخـ ـ ـ ـ ــر ،ن ـ ـجـ ــد فـ ـ ــي جـ ـ ـ ـ ــواب ل ـل ـس ـيــد
ع ـلــي ال ـس ـي ـس ـتــانــي (ع ـل ــى مــوقـعــه
الــرسـمــي) يجيب ردًا عـلــى س ــؤال،
م ــا حـكــم بـيــع وشـ ــراء ش ـجــرة عيد
املـيــاد ،ب ــ»ال مانع منه إذا لــم ّ
يعد
ت ــرويـ ـج ــا ل ـ ـل ـ ـضـ ــال» .س ـ ـ ــؤال آخ ــر
ّ
يوجه للسيستاني ،هو :هل يجوز
أن نحتفل بــرأس السنة امليالدية،
ف ـي ـج ـي ــب« :إذا كـ ـ ــان فـ ـي ــه ت ــروي ــج
ل ـل ـم ـس ـي ـحـ ّـيــة ف ــا ي ـ ـجـ ــوز» .بـعــض
امل ــراج ــع الـشـيـعـيــة ،فــي بـحــث هــذه
املسألة ،كانوا يفضلون االحتفال،
إن كــان ال بد منه ،بشجرة «نخل»
ال سواها (بحسب النص القرآني).
فــي نهاية األمــر يـعــرف املسلمون،
ُّ
السنة والشيعة ،أن كتبهم التراثية
ّ
زاخـ ّـرة بتأكيد مبدأ «عــدم التشبه
وإن كانت األمور قطعية
بالكفار»ّ .
عـ ـن ــد ال ـ ـسـ ــنـ ــة ،أو عـ ـن ــد ب ـع ـض ـهــم،
فـ ــي ه ـ ــذه املـ ـس ــأل ــة ،ن ـج ــد أن ب ــاب
االجـتـهــاد و«الـتـخــريـجــات» أوســع
عند الشيعة .طبعًا ،ريفي وســواه
م ــن امل ـع ـتــدلــن ،سـيـصـعــب عليهم
إي ـ ـ ـجـ ـ ــاد ال ـ ـت ـ ـخـ ــري ـ ـجـ ــات ال ـف ـق ـه ـي ــة
أم ـ ـ ــام ال ـس ـل ـف ـي ــن ،ول ـ ـهـ ــذا ال يـجــد
ّ
سياسية
أمــامــه ســوى تخريجات
وعـنــاويــن عــامــة ،ال يمكن أح ـدًا أن
ّ
املحبة
يعارضها في الظاهر ،مثل
والتعايش والسالم.

ً
بــدا جميال مشهد املسلمني مــن أبـنــاء منطقة بنت
جبيل وهم يتهافتون على املحال التجارية البتياع
أش ـج ــار امل ـي ــاد وه ــداي ــا ال ـع ـي ــد .ن ـس ـ ّـاء مـحـجـبــات،
وأح ـيــانــا رج ــال دي ــن ي ـق ـصــدون م ـحــال بـيــع الــزيـنــة
ويتبارون ،ضمنيًا ،على شراء «أجمل شجرة» لكي
ينعم أطفالهم بفرحة العيد ،كما يحصل عــادة في
عيدي الفطر واألضحى .وعلى الرغم من أن أجواء
ذكرى «أربعني اإلمام الحسني» ،األشد إيالمًا وحزنًا
الطائفة الشيعية ،لم تنته بعد ،فــإن زينة
على أبناء ّ
عيد امليالد علقت على املحال التجارية وعلى مداخل
العديد من املنازل.
في أحــد مداخل بلدة تبنني وضعت البلدية شجرة
ميالد عمالقة ،وغير بعيد عنها ،عمد حسني حمود
إل ــى ت ــزي ــن مـكـتـبـتــه بـشـكــل الف ــت وم ـم ـي ــز ،ونـشــر
العديد من أشجار امليالد أمامها ،ما جعل املنطقة
ت ـعـ ّـج ب ــال ــزوار مــن األط ـف ــال وال ـك ـبــار .يـشـيــر حمود
إل ــى أن ع ـشــرات الــزبــائــن يـقـصــدونــه يــومـيــا بهدف
تــزيــن منازلهم احـتـفـ ًـاء بعيد امل ـيــاد ،الفـتــا إلــى أن
«ه ــذه الـظــاهــرة لــم تـعــد غــريـبــة مـنــذ أكـثــر مــن عشر
سنوات بسبب انتشار التعاليم الدينية التي تدعو
إلــى االنـفـتــاح وتـقـ ّـبــل اآلخ ــر ،وزي ــادة عــدد املتعلمني
واملغتربني الذين باتوا أكثر ّ
تحررًا وإيمانًا بأهمية
اعتبار جميع املناسبات السعيدة فرصة إلسعاد
األطفال واالنفتاح على اآلخر».
ّ
أحد رجــال الدين الشيعة الــذي فضل شــراء شجرة
مـيــاد كبيرة ق ــال« :ه ــذا العيد لنا قبل املسيحيني
أنـفـسـهــم ،ألن تـعــالـيـمـنــا الــديـنـيــة تــدعــو إل ــى الـفــرح
واالن ـف ـت ــاح» ،الف ـتــا إل ــى أن «أطـفــالـنــا يـخـتـلـطــون مع
أطفال املسيحيني ويحتفلون معًا باألعياد املتعددة».
ويـشـيــر ح ـمــود إل ــى أن «ن ـحــو  300أس ــرة مسلمة
ح ـجــزت ه ــداي ــا ال ـع ـيــد ل ـكــي نــرسـلـهــا إل ــى أطـفــالـهــم
بواسطة بابا نــويــل» .ويــذكــر أنــه عندما وصــل منذ
عــامــن رجـ ــال «ب ــاب ــا ن ــوي ــل» إل ــى ب ـلــدة م ـجــدل سلم
(مــرجـعـيــون) لـتــوزيــع الـهــدايــا عـلــى ع ــدد مــن أطـفــال
البلدة ،التي يقصدها كل عام اآلالف من اللبنانيني
ّ
ملشاهدة مسرحية «واقـعــة الـطــف» فــي العاشر من

تجمع نساء البلدة حولهم وبدأوا بنثر ّ
محرمّ ،
ّ
األرز
والـ ــورود عليهم ،ابـتـهــاجــا ،كما يحصل ع ــادة عند
زي ــارة الــزع ـمــاء .ويــذهــب أح ــد تـجــار بـلــدة حــاريــص
(ب ـنــت جـبـيــل) إل ــى أن ــه «رغ ــم إقــامــة ع ــدد كـبـيــر من
الذين
املسيحيني في املنطقة ،فإن  %90من الزبائن ّ
يشترون زينة عيد امليالد هم من املسلمني ،ما يدل
على أن املسلمني يعتبرون املناسبة عيدًا لهم أيضًا».
«للمدارس املختلطة دورًا كبيرًا
وفيما يلفت إلى ّأن
ّ
في نشر هــذه الـظــاهــرة» ،يحذر مما يحصل اليوم،
وهو «لجوء وزارة التربية إلى الترخيص للعديد من
املدارس والجامعات في معظم القرى ،ما يؤدي إلى
منع الـطــاب املسلمني واملسيحيني مــن االخـتــاط،
وهذا أمر بعيد جدًا عن التربية ،وعلى الوزراة التنبه
له».
وي ـ ـ ــرى خ ـ ـ ــوري رعـ ـي ــة بـ ـل ــدة تـ ـبـ ـن ــن ،األب سـعـيــد
أنطونيوس أن «عيد امليالد ُيسهم في تحقيق العيش
املشترك في املنطقة ،فاملسلمون ال يجاملوننا فقط
ف ــي ه ــذه امل ـنــاس ـبــة ،ب ــل يـحـتـفـلــون مـثـلـنــا ويـ ّ
ـزي ـنــون
مـنــازلـهــم وي ــوزع ــون حـلــويــات الـعـيــد ،وه ــذا بعكس
مـنـطــق الـتـكـفـيــريــن ال ـج ــدد ال ــذي ــن ي ــدع ــون إل ــى نبذ
اآلخر» .ويشير إلى أن «هذه املناسبة أصبحت جزءًا
من عادات املسلمني وطقوسهم التي ال تتناقض مع
معتقداتهم ،كذلك فإن مسيحيي املنطقة يشاركون
املسلمني في أعيادهم ومناسباتهم الدينية» .وفي
هــذا الـسـيــاق ،يشير ج ــورج تــومــا ،أحــد املسيحيني
فــي بلدة صفد البطيخ ،إلــى أن «مسيحيي املنطقة
يـلـتــزمــون ط ـقــوس املـسـلـمــن أي ـضــا ،وال سـيـمــا في
شهر رمضان ،عندما يمتنعون عن الطعام والشراب
فــي األمــاكــن العامة واملـطــاعــم ،ويعشقون السهرات
الــرمـضــانـيــة ويـنـتـظــرون ح ـلــول عـيــد الـفـطــر بـفــارغ
الصبر».
يــذكــر أن ــه فــي منطقة بـنــت جبيل أرب ــع ق ــرى تجمع
املسلمني واملسيحيني معًا فــي أحيائها السكنية،
فتتجاور املساجد مع الكنائس ،وهي بلدات :صفد
البطيخ ،تبنني ،ي ــارون ،وبــرعـشـيــت ،لكنها تكشف
ّ
تغيرًا كبيرًا في الواقع الديموغرافي بسبب الهجرة
«النهائية» الواسعة للمسيحيني منها ،كــان الوضع
االقتصادي الدافع األساسي لها.
(هيثم الموسوي)
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بلدي

(مروان طحطح)

«سانتا كلوز» يخطف مغارة بيت لحم
روان ديب
لطاملا كــان «بابا نويل» شخصية سرية .منذ
طفولتنا نــرفــض تـصــديــق أن أهـلـنــا هــم الــذيــن
يضعون الهدايا تحت الشجرة .وفي املدرسة،
ثم الجامعة ،وحتى في العمل ،نستسلم إلغراء
«امل ــاك ال ـحــارس» ( )ange gardienيالحقنا
على مــدى أيــام بهداياه الجميلة أو املشاكسة،
قبل أن يعلن هويته .قليلون هم الذين يجهدون
أنفسهم ملعرفة من يكون الشخص الذي يحمل
ّ
إليهم الهدايا .فالسرية التي تتسم بها لعبة الـ
 secret santaهي التي تجعل لها طعمًا خاصًا.
تغري اللعبة الكثيرين .ال أحد يرفض أن يحصل
على هدايا من شخصية يجهلها ،كما ال يستطيع
ّأي كان أن يقاوم طقوس االحتفاالت ّالتي باتت
تــرافــق ه ــذا الـعـيــد ،وخـصــوصــا فــي ظ ــل مـهــارة

رج ــال األع ـم ــال ف ــي االس ـت ـف ــادة م ــن املـنــاسـبــات
االستهالكية لدى الناس .ينجحون
لتعزيز الروح
ّ
ف ــي ذلـ ـ ــك ،ح ـت ــى ل ــو ت ـط ــل ــب األمـ ـ ــر ت ـغ ـي ـيــر روح
املناسبة وفـكــرتـهــا .باستسالم كــامــل ،ننصاع
لروايات هوليوود وأفالمها عن امليالد واملسيح،
ونـسـتـبــدلـهــا بــأس ـطــورة «بــابــا ن ــوي ــل» ،فتتفوق
قصص صاحب الــرداء األحمر اآلتي على عربة
جليدية على نصوص االنجيل ّ
املقدس ،وتصبح
األيام التي تسبق احتفاالت امليالد أكثر الفترات
التي تشهد ًحجم مبيعات في العالم.
قـلـيـلــون م ـثــا هــم الــذيــن يـعــرفــون أن رم ــز عيد
امليالد هو مغارة بيت لحم ،التي ولد فيها املسيح،
ال شـجــرة امل ـيــاد ،وال «ســانـتــا ك ـلــوز» ،والـهــدايــا
التي يحملها في عربته .وقليلون أيضًا هم الذين
يسألون عن التاريخ الفعلي مليالد السيد املسيح،
إذ ما من إشارات واضحة في اإلنجيل إلى تاريخ

امليالد ،وعما إذا كان قد حصل في فصل الشتاء
أو ال .لــذلــك يـ ّ
ـرجــح املـ ّ
ـؤرخــون أن يـكــون اختيار
املناسبة
تــاريــخ  25كــانــون األول إلح ـيــاء ه ــذه
ّ
مرتبطًا بالعادات الدينية الوثنية .وقد تكون حلت
ً
بديال عــن احتفاالت انقالب الشمس الشتائي
عند الــرومــان .فقد كانت هــذه االحـتـفــاالت ،التي
ّ
تستمر سبعة أيام ،ويتوقف
تحتفي بإله الــزرع،
خاللها الرومان عن العمل ويتبادلون الهدايا.
ويــذكــر امل ــؤرخ ــون أن ــه ،عـنــدمــا ق ــررت الكنيسة
اعتماد تاريخ  25كانون األول تاريخًا لالحتفاء
بـ ــوالدة امل ـس ـيــح ،كــانــت تــرغــب فــي الـتــوفـيــق بني
الديانة الجديدة ،والعادات الوثنية التي بقيت حية
عند الشعوب حتى بعد اعتناقها املسيحية .وقد
جرى أول احتفال بعيد امليالد في القرن الرابع
ّ
وتحولت
امليالدي ،وتحديدًا عام  336في رومـ ّـا.
أيام االحتفال هذه إلى أيام صالة وتقشف ،وكان

يـتـمـ ّـيــز فــي ف ـتــرة ال ـق ــرون الــوسـطــى باستعمال
الشموع واألضواء بكثافة.
ل ـكــن الـ ـع ــادات ت ـغـ ّـيــرت ع ـلــى م ـ ّـر الـ ـق ــرون ،حتى
انـتـهــت إل ــى مــا نعيشه ال ـي ــوم .وق ــد أدت ال ـثــورة
الـصـنــاعـيــة دورًا كـبـيـرًا فــي ه ــذا ال ـت ـحـ ّـول ،الــذي
يطغى عليه الطابع االستهالكي ،وخصوصًا مع
نشوء الطبقة الوسطى في املجتمعات الغربية،
وحرصها على إعطاء االحتفال بامليالد طابعًا
اجتماعيًا عائليًا ،تـكــون لــأطـفــال فيه الحصة
األكـ ـب ــر ،ل ـكــن عــوض ــا ع ــن أن ي ـك ــون ه ــذا الـعـيــد
ملصلحة األطفال ،تجدهم ّ
يتحولون إلى الضحية
األول ــى للمجتمع االسـتـهــاكــي .فــأطـفــال الـيــوم،
مستهلكو ّالغد.
ّ
يبقى أن كــل ما كتب أعــاه ،لن يمنع أي قارئ
من ّ
طي الجريدة ،أو االنتهاء من القراءة ،والتوجه
ّ
لشراء ما لم يتمه من هدايا.

